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Від АВТОРА

Пропоноване

видання

є

Берліна,

Рима,

Барселони,

першою спробою енциклопе

Нью-Йорка, Філадельфії, То

дично го Словника співаків

ронто, Оттави, Буенос-Айре

України, де в алфавітному по
рядку подано понад

1200

са, Ріо-де-Жанейро, театрів

ста

Австралії. Ухні імена золотими

період

літерами записані на скрижа

становлення й розвитку ук

лях світового вокального мис

раїнського вокального мис

тецтва. Адже ж тільки завдя

тецтва з часів Київської Русі і

ки

до наших днів. його мета

врятовано

тей,

що

дати

охоплюють

широкому

колу

-

С. Крушельницькій

Дж.

про

безсмертну

Пуччіні

було
оперу

•Чіо-Чіо-сан».

фесій них співаків, істориків

А дякуючи і. Алчевському та

музики і театру, викладачів та

Н. Єрмоленко-Южиній театри

студентів консерваторій і му

Росії та Франції спромоглися

зучил и щ, а також усім, хто

на

цікавиться українською му-

Р. Вагнера та Дж. Мейєрбера.

зичною культурою, зведення відомостей про

Таку

співаків, які працювали чи працюють у межах

Німеччини

сучасної території України. Крім того, у ви

Є. Гушалевич.

данні

широко представлені співаки україн

ського походження, які
ставин

потрапили

за

в силу різних об

кордон,

працювали

на

саму

постановки складних опер

місію

та

виконували

Швеції · М.

в

театрах

Менцинський та

Наші співаки доклали чимало зусиль до по
пуляризації української народної пісні за кор

доном. іван Алчевський, Модест Менцинсь

зарубіжних сценах і залишили помітний слід

кий, Соломія Крушельницька, іван Стешен

у світовому оперно-концертному вико

ко, Клим Чічка-Андрієнко, Орест Руснак та

навстві.

багато інших постійно включали народні пісні

Мабуть, не буде перебільшенням сказати,

до програм своїх концертів, викликаючи за

що саме співаки найбільше спричинилися до

хоплення своїх зарубіжних шанувальників.

пропаганди українського мистецтва за кордо

Цікаво, що на одному з таких концертів у Па

ном. Адже небагато знайдеться країн (майже

рижі Микола Іванов до сліз розчулив славет

на всіх континентах), де б не виступали наші

ного Берліоза, а Леонкавалло на знак пошани

вокалісти на оперних чи концертних сценах.

до

Славетні українські співаки Микола іванов,

кJJавір свое:ї опери •Паяци".

Олександра

Ми~и

подарував

йому

Семен Гулак-Артемовський, Олександр Ми

Працюючи на зарубіжних сценах, наші

шуга, Соломія Крушельницька, Модест Мен

співаки ніколи не забували про свою знедо

цинський, іван Алчевський, Євген Гушале

лену Україну,

вич, Євген Ждановський, Мирослав Скала

мати її матеріально. О. Мишуга, С. Крушель

Старицький, Євгенія Зарицька, іра Маланюк,

ницька, М. Менцинський, і. Алчевський фі

всіляко

намагаючись підтри

Орест Руснак та інші чарували зарубіжних

нансували де.які українські організації, під

слухачів

тримували морально й матеріально письмен

на

сценах

театрів

.Ла

Скала•

(Мілан), «Гранд-Опера• (Париж), •Ковент

ників, композиторів, художників та інших

Гарден» (Лондон), •де ла Монне• (Брюс

культурних діячів. А Марія Сокіл, видатна ук

сель), оперних театрів Варшави, Праги, Відня,

раїнська співачка і патріотка,

1946

року ра-

4
зом зі своїм чоловіком, піаністом і компози

Клепк, Гербіній та ін.). •Спів козаків,- писав

тором Антоном Рудницьким, організувала ве

П. Алеппський,- радує душу й лікує від пе

лике концертне 'І)'рне по США, відіславши

чалі, тому що їхній приємний наспів іде від

потім виручений гонорар (близько

серця й виконується ніби одними устами. Во

10

тисяч

доларів) в Україну, сплюндровану фашистсь

ни пристрасно люблять нотний спів, ніжні й

кими ордами.

солодкі мелодії•~.

Наша Вітчизна віддавна славилася співа

Глухів стає центром музичного життя в Ук

ками. Ще на фресках Софії Київської без

раїні. З 1751року1)'Т працював в Україні Те

іменні художники зображали співаків і музи

атр Кирила Розумовського, де вис'І)'Пали Гав

кантів Київської Русі. Староруські князі вва

рило Марцинкевич, Параскева Марченко,

жали за честь тримати в своїх палацах знаме

Григорій Білогородський та інші співаки. Ви

нитих співців і навіть брали їх у походи. Ціка

хованці Глухівської школи співали також при

во, що вже тоді на Русі існували спеціальні

дворах гетьманів, козацької старшини, в ряді

школи, де навчали дітей професійного співу.

хорових капел, при церквах. А з

Учителі таких шкіл, як правило, самі володіли

бачимо їх уже на сцені петербурзького При

чудовими голосами й

дворного театру (Г. Марцинкевич, Є. Біло

роль

у

становленні

відігравали неабияку

вокальної

куль'І)'Ри

в

1755 року ми

градська, С. Писаренко), а пізніше

-

Театру

Україні (деякі з них представлені в нашому

Шереметєвих у Кусково (біля Москви), де во

виданні).

ни дали поштовх розвиткові російської опер

Але напади ординців та інші руйнівні про

ної куль'І)'Ри. Відтоді Україна стала постійною

цеси дуже затримали розвиток вітчизняної

•вокальною житницею• обох російських сто

культури. Лише з виникненням в Україні

лиць. Маріїнська опера в Петербурзі та Вели

братських шкіл

(XVI

ст.), а особливо Києво

кий театр у Москві ось уже протягом двох

ст.) спів і му

століть не обходяться без українських співа

зика посіли належне місце. У навчальних за

ків, які є серцевиною їхніх оперних труп. Хіба

могилянської колегії (поч.

XVII

кладах почали організовуватися спеціальні

можна було уявити ці театри без С. Гулака

концертні групи, які під час •вакацій• подоро

Артемовського, Й. Петрова, Ф. Стравинсько

жували по Україні, вис'І)'Паючи в церквах, у

го, Г. Морського, О. Меньшикової, С. Трез

палацах козацької старшини, а часом

винського,

-

і на

і. Бутенка,

М. Дейші-Сіониць

ярмарках. Заробляючи таким чином собі гро

кої, М. Маркович, Н. Єрмоленко-Южиної,

ші на науку, с'І)'денти несли музичну куль'І)'Ру

Ф. Орешкевича, і. Алчевського, М. Ковален

в народні маси, ширили її по містах і селах.

Особливо високого рівня досягла вокальна
культура

в

УкраІ'ні

від

Глухівської співацької школи

часу

відкриття

(1738), яка

ста

ла головним постачальником співаків не ли

ко, Є. Петренко чи наших сучасників

- і. Коз

ловського, Г. Нелєппа, П. Норцова, А. Нежда

нової, М. Микиші, О. Бишевської, С. Зорич,
Ю. Мазурка, Л. Сергієнко та ін.?
Російські царі, високопоставлені бояри та

ше для України, а й для російських столиць.

князі

Про високий рівень вокально-хорової куль'І)'

раїнських співаків, заманюючи їх часто хит

часто

тримали

у

своїх

палацах ук

ри в Україні ми дізнаємося зі свідчень багать

рощами, а то й силою. Історія зі співаками

ох вітчизняних та зарубіжних мандрівників та

Лук'яном Голубом та Василем Репським, си

дослідників

ломіць відправленими до Петербурга і повер-

І

Кн.

XVII-XVIII

ст. (Алеппський, Ван

Путешествие антиохийскоrо патриарха в Россию в половине

4.- м., 1897.- с. 2.

17

века. Описано П. Алеппским. Вьш.

2.

s
нуrими на Україну лише після втручання Се

Київського відділення Російського музичного

нату, є красномовним тому свідченням.

товариства

Найчастіше наші співаки затримувалися у

завдяки Миколі Лисен

(1864),

кові, було започатковано перші українські ка

Придворній співацькій капелі в Петербурзі, де

мерні

їх

Н. Іскра-Словатинська.

називали

4<Великими

півчими•,

а

деякі

концерти,

де

активну участь

брала

(М. Полторацький, Д. Бортнянський, Я. Тим

Особливе піднесення пережила наша во

ченко) навіть очолювали цю капелу. Чимало

кальна культура на початку ХХ ст., а також після

їх перебувало на службі і при дворах поль

Жовтневого перевороту

ських та німецьких вельмож (Чурило, Т. Біло

було націоналізовано майже всі оперні театри,

градський та ін.).

які дали світові ціле сузір'я талановитих співаків

1917

року. В Україні

В Україні, де державних театрів не було,

(М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинський,

вони виступали переважно як солісти при

М. Донець, Б. Гмиря, З. Гайдай, Ю. Кипоренко

дворних та кріпацьких театрів, зокрема у Д.

Доманський та ін.), що вкрили себе невмиру

Ширая у Спиридоновій Буді, в Петра Зава

щою славою. Та зловісний сталінський М'сІХо

довського в Ляличах, Дмитра Трощинського

вик 30-х років, який уже набирав свої оберти,

в Кибинцях, 4<Новому Римі• -

театрі іллін

ських на Волині.

З 30-х років ХІХ ст. наші співаки починають

не обійшов і українську вокальну культуру.

Жертвами безпідставних репресій стали М. До
нець, М. Шекун-Коломийченко, С. Волинець,

з'являтися на зарубіжних оперних сценах, зок

Є. Ждановський, А. Харченко та ін., яких було

рема в Італії (Микола Іванов, Семен Гулак-Ар

розстріляно або замучено в сибірських та

темовський). Але якщо останній відразу ж по

борах.

вернувся до Петербурга і став окрасою росій

У післявоєнний період уся наша культура

ської оперної сцени, то іванов прославився в

продовжувала перебувати під комуністичним

Західній Європі своїми тріумфальними висту

пресом, який душив усі паростки національного

пами, ставши єдиним суперником знаменитого

відродження. Навіть виконання українських на

Дж. Рубіні.

родних пісень розцінювалося як націоналістич

Неабиякого розвитку досягла вокальна куль

ний прояв. І все ж навіть у цих імперських умо

·тура в Україні в другій половині ХІХ ст. у зв'язку

вах вокальне мистецтво Украіни жило і розви

з відкритrям консерваторій у Росії та ряду му

валося.

зичних училищ в Украіні, де змогли навчатися

співаків, як З. Гайдай, Б. Гмиря, М. Гришко,

Варто

відзначити

діяльність

таких

наші співаки. Більшість із них продовжували

П. Кармалюк, Л. Руденко, Є. Чавдар, Є. Мі

удосконалюватись у Західній Європі. Блискучі

рошниченко, А. Кікоть, Д. Гнатюк, М. Конд

успіхи на зарубіжних оперних сценах Павла Ко

ратюк, які зажили неабиякої популярності не

шиця, івана Бутенка, Олександра Мишуги,

лише в себе на батьківщині, а й за рубежем

Євгена Гушалевича, а пізніше Модеста Мен

(міжнародні

цинського, Соломії Крушельницької та Івана

країнах

конкурси,

тощо).

А

такі

наші

в

багатьох

вокалісти, як

Алчевського піднесли на високий рівень наше

М. Стеф'юк,

вокальне мистецтво, прославили його за меж

інші, з успіхом виступали на сценах театрів 4<Ла

ами України.

Скала•, 4<Гранд-Опера•, 4<Метрополітен-опера•,

t все ж на сценах російських оперних те
атрів, де наші вокалісти співали чи не най

А Кочерга,

гастролі

А. Солов'яненко та

на оперних сценах Варшави, Відня, Парижа,

Лондона, Барселони, Вісбадена та ін.

більше, вони були позбавлені можливості ви

Окремо слід сказати й про українських

ступати в українському репертуарі. Най

співаків, які жили й працювали на еміграції.

частіше вони працювали в українських му

Більшість із них залишили глибокий слід в

зично-драматичних трупах. tз заснуванням

історіі світової культури (О. Руснак, О. Носа-
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левич, В. Тисяк, М. Сокіл, Є. Зарицька,

t. Ма

увінчаних відповідними регаліями, і зовсім не

ланюк, З. Дольницький, М. Скала-Стариць

пропагуємо

кий, М. Мінський, Й. Гошуляк та ін.). Але все

вокальне мистецтво. З переїздом до Києва

своє, як

виявилося,

багатюще

це їм далося неймовірною працею, пов'яза

інтерес до цієї проблеми у мене зріс, і я

ною з опануванням зарубіжного репертуару,

дійшов висновку, що біографічні матеріали

іноземних мов тощо. Ухні виступи на оперних

про співаків мають бути зібрані в одному ви

сценах •Ла Скала•, •Гранд-Опера•, "ковент

данні, де б читач міг цля себе знайти не

Гарден•, •Метрополітен-опера•, а також кон

обхідну інформацію. Так я почав працювати

цертні подорожі по багатьох країнах, участь у

над •Словником співаків України•, якому

вокальних конкурсах стали найкращим тому

віддав понад

підтвердженням. Але вони ніколи не забува

усе моє життя·, принісши мені чимало ра

ли, чиїх батьків вони діти, організовуючи за

дощів, але не менше й прикрощів. Внаслідок

кордоном українські оперні вистави та кон

постійної роботи в бібліотеках, архівах та му
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років. •Словник• заповнив

церти. А деякі з них провадили й широку

зеях не лише України, а й усього колишнього

суспільно-культурницьку діяльність (наприк

Союзу, активного листування з музичними

лад, М. Скала-Старицький тривалий час очо

діячами усього світу, спілкування з численни

лював у Парижі Українське товариство імені

ми співаками та їхніми родинами мені поща

Т. Г. Шевченка). Цілий ряд наших співаків, які

стило розшукати силу-силенну матеріалів

нині пропагують українську культуру, народи

про наших вокалістів, зовсім невідомих не

лися вже на еміграції (П. Плішка, А. Чорно

лише

дольська, С. Шкафаровський та ін.). Всі вони

дослідникам.

творять з нами одну українську культуру і, от
же, представлені в цьому виданні.

пересічній

людині,

а

й

серйозним

Це були радощі. А прикрощі пОЛJІгали в тому,
що я не знайшов жодної підтримки серед своіх

Українська вокальна культура в своїх про

сучасників, не кажучи вже про власть імущих та

гресивних виявах і тенденціях розвивалася в

видавничих чиновників, які робили все, щоб

тісних взаємозв'язках з передовими культу

•Словник співаків України• ніколи не побачив

рами

світу. Глибоко переконаний, що робота моя

інших

вміщено

ряд

народів.

статей

Тому

про

у

•Словнику•

співаків

інших

марно не пропала, адже мені пощастило вряту

народів (О. Каміонський, З. Залеський, С. Бе

вати, вирв31И з небугrя ті безцінні матеріали не

ліна-Скупевський, Т. Леліва-Копистинський),

лише на території України та колишніх ре

діяльність яких пов'язана з Україною та її

спублік СРСР, а й за рубежем (насамперед у

культурою.

США, Канаді, Франції, Польщі, Чехословаччині,

Дещо з історії цього видання. Ще в сту

Австраліі), що стануть надбанням нації. Це сто

дентські роки я активно відвідував вистави

сується не лише біографічного та іконогра

Харківської опери, а також концерти числен

фічного матеріалів, а й грамплатівок україн

них гастролерів і вже тоді пройнявся любов'ю

ських співаків, "іхньої епістолярної спадщини,

до музики та співу. Знайомство з історією му

програм концертів та оперних вистав тощо.

зичної культури, з життям та діяльністю ви

Звичайно, мені вдалося зробити далеко не все.

датних співаків (Алчевський, Менцинський та

Затиснуmй ідеологічним режимом, я не мав

ін.) викликало в мене неабияке зацікавлення,

можливості працювати в зарубіжних архівах,

і я почав поступово збирати біографічні ма

де, без сумніву, знаходяться численні мате

теріали про видатних акторів. З часом я все

ріали про українських співаків, а мусив обме

більше

усвідомлював,

що

ми

дуже

мало

знаємо про нашу вокальну культуру, обмежу
ючись якимись двома десятками співаків,

житися листуванням з особами, які допомага-

ли знаходити ті чи інші документи.

.

Протягом 23-х років рукопис •Словника
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співаків України• перебував у видавництві

Автор не ставив собі за мету охопити всіх

ссМузична Україна• (безпрецедентне явище в

представників вокального мистецтва, свідо

історії видавничої справи), керівництво якого

мо обмежившись оперними та концертно-ка

під різними приводами зволікало з надруку

мерними виконавцями. Тому кобзарі, банду

ванням цієї праці. Навіть після проголошення

ристи, лірники, гуслярі, а також естрадні спі

незалежності нашої держави, коли для ук

ваки, солісти оперет і музкомедій у цьому ви

раїнських співаків уже не існувало жодних за

данні не представлені

борон, видавництво так і не спромоглося на

одній книжці неможливо.

видання рукопису, хоча можливості такі в
нього були.

-

адже охопити всіх в

У ссСловнику• помітна деяка диспропорція
щодо кількості матеріалу про того чи іншого

Які принципи покладені в основу цього ви

співака. Це пов'язано насамперед з тим, який

дання? До ссСловника• внесено розташовані

фактичний матеріал зберегла для нас історія,

за

псевдоніми

а також із масштабом внеску співака в куль

співаків, за якими їх знала сцена (справжні

алфавітом

прізвища

або

туру. Відомості про виконавців, чия творча

прізвища, якщо вони виявлені, подано у дуж

біографія продовжується, викладені в міру

ках). У процесі роботи над виданням автор

можливості лаконічно. На жаль, історія до

зіткнувся з численними труднощами, пов'яза

несла до нас імена не всіх співаків. Так, за

ними насамперед з пошуками біографічних

російською традицією наші вокалісти, які по

матеріалів. Найбільшою мірою це стосується

трапляли до Москви чи Петербурга, діставали

періоду

XII-XVI

подій

чи

ст. Внаслідок історичних

стихійного

лиха

(іноземні

прізвище відповідно до імені свого батька.

Наприклад, Іван Петрович ставав Іваном

інтервенції, революції, повстання, пожежі то

Петровим, а його справжнє прізвище втрача

що) велика кількість архівних матеріалів або

лося назавжди. Це стосується переважно спі

загинула, або була вивезена за кордон. Тому

ваків

цей" період представлений у виданні міні

нику• зірочкою.

мально. Більше пощастило розшукати мате

ріалів про співаків

XVII-XX

століть.

XVII-XVIII ст. Вони

позначені у ссСлов

Кілька уваг щодо побудови самого ссСловни
ка співаків України•. Статті включають відо

Критерієм включення до ссСловника• того

мосrі, викладені в такому порядку: прізвище,

чи іншого співака послужила передусім ва

ім'я та по батькові співака (в дужках подаються

гомість його внеску в культуру. Звання ж,

псевдонім чи справжнє прізвище, дата та місце

якими так щедро нагороджувала акторів ра

народження і смерrі за старим і новим С1W1Ями2,

дянська влада, для автора жодного значення

згідно з сучасним адміністративно-територіаль

не мали. Крім оперних та концертно-камер

ним поділомз, далі вказується звання співака

них співаків, до видання включено також де

й дата його присвоення, подаються відомосrі про

яких виконавців народних пісень, солістів

вокальну освіту виконавця, його сценічну

придворних капел

ст., насампе

діяльність, характеристика його голосу, в якій

ред тих, хто володів великим і красивим го

автор спирається на літерсnуру чи відгуки пре

лосом, а також придворних співаків різних

си. Репертуар оперних співаків я намагався

вельмож

-

XVII-XVIII

князів, графів, воєвод, біографічні

дані яких збереглися.

2
ще з

представити найповніше; що ж до концертного
реперrуару, то він найчасrіше обмежений пріз-

Виняток становлить лише ті співаки, 11кІ народилися в Галичині, де григоріанський календар почав дІ11ти

1852 року. Тому іхнІ дати подаютьс11 за новим стилем.

3 В тому разі, коли за сучасним адміністративно-територіальним поділом названоі місцевості більше не

Існує, вона подаєтьс11 за старими межами.
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вищами композиторів, але трапляе:ться й пе

бібліотек, музеїв та архівів колишнього СРСР,

релік творів чи народних пісень, рідко вико

а також Національної бібліотеки в Парижі,

нуваних. Подаються також відомості про гас

Бібліотеки Британського музею в Лондоні,

трольні виступи співаків, передусім

Публічної бібліотеки в Нью-Йорку, які допо

донні.

Окремо

відзначае:ться

-

закор

педагогічна

магали в розшуКах необхідних матеріалів.
Особисто автор дякуе: М.

діяльність митця. Вміщено також інформацію
про грамофонні записи співака, якщо вони

М. С. Юрченку

(Київ),

існують, причому зроблено акцент на україн

(Одеса),

Поліщуку,

ському

(Львів), В.

репер"І)'арі,

особливо

рідкісному.

Бібліографію (список літера"І)'рНИХ творіf са

А.

З.

l.

Головащенку,

l.

В. С. Максименку
М.

М. Попелю

Гармашу, О. А. Басенку (Харків),

П. К. Медведику (Тернопіль), О. В. Дольсько

мого співака, а також літера"І)'ра про нього)

му, О. і. Кириченку, В. і. Порска (Єкатерин

складено в такій послідовносrі:

бург), Н. М. Бойкині (П'ятигорськ), М. Г. Коло

дання,

2)

1)

окремі ви

періодична преса, З) іноземні ви

менському

l. Сокіл,

(Н. Новгород),

Р. Р. Савицькому,

дання, які подаються мовою оригіналу. З ог

М.

С. Максим'юку, Ю. Оранському,

ляду на те, що про багатьох співаків літера

О. Городиському, панству Кузишиних, Мельни

rури не існуе:, авrор посилааьсJІ на рукописні

чиних, Мельниченків, Наталії Носенко, Євдо

матеріали з вказівкою на місце їхнього знаход

кії Барнич ·(США), Йосипу Гошуляку (Канада),

ження.

Ользі Дуп<о

(Чехія),

Арістиду

Bipcri

(Фран

При створенні •Словника• автор використав

ція), Г. Вільямсу (Бельгія) за цінні матеріа

загальні енциклопедичні, музичні та театральні

ли, корисні поради та фінансову допомогу.

l.

довідники, бібліографічні словники, музичні ка

Київським колекціонерам А

лендарі, збірники, альманахи, періодику, музи

М. Й. Зьолі та М. М. Зьолі автор складае: сер

кознавчі видання, рукописи мемуарного харак

дечну подяку за надану можливість корис"І)'

теру,

ва н ня

автобіографічні

матеріали,

лис"І)'Вання

тощо.

їхніми

рукописними

Желе:зному,

каталогами

грамплаrівок.

Корис"І)'Ючись нагодою, автор висловлюе:
подяку науковим співробітникам державних

16 лютого 1995 poq

А
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АБРАМОВСЬКИЙ Григорій Іванович (рр.

н. і см. невід.) - укр. співак XVII ст. Вчився в
Києво-Могилянській колегії, де здобув і муз.
освіту. Був солістом капели цієї колегії. У
1652 відряджений до Москви, де співав у
Хорі государевих півчих дяків при дворі цар.я
Федора Олексійовича.

Л і т. : Харлампович К. Малороссийское влиииие

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914 -

с.

838.

АГРАНОВСЬКИЙ

Давид

Самійлович

м. Київ - 1953, м. Свердловськ) рос. оперний співак (тенор) . Засл. арт.
РРФСР (1934). Вокальну освіту здобув при
ватно. У 1922-23 соліст Тифліського,
1923-24 - Харківського, 1924-25 - Київ

(1890,

ського, 1921-22, 1925-44 - Свердловсь
кого т-рів опери та балету.
Парт1ї: Садко, Вакула ( «Садко•, «Ніч перед
Різдвом• Римського-Корсакова), Самозва
нець ( ссБорис Годунов• Мусоргського ), Собі

нін («Життя за цар.я• Глинки), Радамес, Отел
ло («Аїда», «Отелло» Верді), Каніо (•Паяци"
Леонкавалло), Єлеазар («Жидівка• Галені),
Зігмунд, Тангейзер («Валькірія•, «Тангейзер•
Вагнера), Герман («Пікова дама" Чайковсько
го), Хлопуша (•Орлиний бунт• Пащенка),
Мишук, Давидов (<·Тихий Дон•, •Піднята
цілина" Дзержинського).

У 1925 співав у Києві партію Йонтека

(«Галька• Монюшка) укр. мовою. Виконував
також укр. нар. пісні.
Л і т.: •Галька• укр. мовою/ /Пролетарська прав
да.-

1925.- 20 лютоrо.

Парт1ї: Ольга («Євгеній Онєrін» Чайков
ського), Ортруда, Фрі ка ( «Лоенrрін•, •Валь
кірія• Вагнера), Даліла (•Самсон і Даліла»
Сен-Санса), Маргарита («Осуд Фауста• Бер
ліоза) Насонова (•Віра Шелога" Римського
Корсакова), Шарлотrа (•Вертер" Массне), Тиз
ба (..д.Іщжело• Кю"l), Роrнеда («Регнеда" Сєрова).
А. була першою виконавицею на сце~і Ве
ликого т-ру партій: Кончаківни (•Князь Ігор"
Бородіна), Любави (•Садко" Римського-Кор
сакова), Лаури («Кам'яний гість" Даргомиж
ського), Рафаеля (•Рафаель" Аренського ),
Марини (•добрин.я Нікітіч• Гречанінова).
Найвище досягнення А.- парті.я Кармен
(«Кармен" Бізе).
Гастролювала за кордоном (Прага, Відень,
Берлін, Дрезден, Париж).
З 1919 провадила пед. роботу в Моск. муз.
технікумі ім. Рубінштейнів
та Муз. уч-щі
ім. О. Глазунова.
Л І т . : Б . 11. Азерскаи в «Самсоне и Дали

ле•//РМГ.- 1897. - № 4; Б. 11. Концерт А. Г.
Азерской в Саратове//РМГ.- 1901.- № 15.

АЗЕРСЬКИЙ (рр. н. і см. невід.) -

(1892-94,
проф. Броджі) і
Парижі ( 1899,
проф. Бертрамі).
Дебютувала на
сцені Київської
опери ( 1891). У

1894-95
солістка Київ
ської опери. У
висту
пала в багатьох
містах Росії (Ас
трахань, Казань,

1895-97

Саратов, Нижній

рос.

оперний співак XVIII ст. За походженням
українець. Артистичну діяльність розпочав у
т-рі графа О. Розумовського в Петербурзі.
21.111 1784 дебютував у партії Ііафара в опері

«Каліф на час" невідомого композитора на
сцені Петровського т-ру в Москві . Дальша
його доля невідома.
Л і т . : Бернандт Г. Словарь опер.- М.,

АЗЕРСЬКА ( спр.
прізв.- Платовська)
Єлизавета Григорівна (29. 11 (12.111.) 1868,
м. Полтава - 13.111 1946, м. Москва) - рос .
оперна співачка (меццо-сопрано). Вокальну
освіту здобула в Київському муз . уч-щі
(1887- 91, клас
К.
Еверарді).
Удосконалюва
лась у Мілані

Єлизавета Азерська

Новгород). У 1897-1918 солістка Великого
т-ру в Москві.

С.

1962.-

128.

АЗОВСЬКА Марі.я (рр. н. і см. невід.) - укр.
співачка (сопрано) та драм. артистка. Артист
ка укр. муз .-драмат. труп М. Кропивницького
(1895-97), Д. Гайдамаки (1898), О. Наумен
ка (1899), М. Ярошенка (1900), П. На
цілевича (1905), М. Гончаренка (1913).
ПартІі": Наталка («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Оксана («Запорожець за Дунаєм" Гу
лака-Артемовського), Катерина («Катерина»
Аркаса), Ярина (•Пилип-~ика» Янчука).
Л і т .: Митці Украіни.- К . ,

АЗРіКАН

Олександр

1992.- С. 15.
Григорович

(10(23)111906, м. Одеса -1977, м. Москва/
укр. та рос. оперний співак (тенор). Засл. арт.
УРСР (1940). Вокальну освіту здобув в
Одеській
консерваторії (1926-31,
клас
Ю. О. Рейдер). Удосконалювався в італ. педа
гога Бареро (Харків, 1931-33).
У 1926-31, 1956-61 соліст Одеського,
1931-35 - Харківського, 1935-41 - Київ
ського, 1942-50 - Свердловського, 195056 -Азербайджанського, 1961-64 - Молд.
т-рів опери та балету.

А

10
Парпиї: Андрій (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Петро, Андрій (•На
талка Полтавка•, •Тарас Бульба" Лисенка),
Андрій, Герман (•Мазепа", •Пікова дама•
Чайковського), Собінін (•Життя за царя"
Глинки), Радамес, Отеrою, Манріко (•АJда•,
«0TeJU10», •Трубадур• Верді), Пінкертон, Ка
варадоссі, де Гріє («Чіо-Чіо-сан", •Тоска•,
•Ма нон
Лєско•
Пуччіні),
Ра у л ь

(«Гугено

ти• Мей~
бера), Ка
ніо («Пая
ци• Леон
кавалло),
Хозе
(•Кармен•
Бізе).
Висту
пав також
у

концер

тах. Запи
сав

на

грампла

Арнольд Азрікан - Герман
(«Пікова дама• П. Чайковського)

тівку укр.
нар. пісню

•Ой у полі
нивка•.

Державна премія СРСР (1954) за створен
ня образу 0тeJU1o. У 1964-76 викладач Молд.
ін -ту мистецтв. Серед його учнів - Л. Чор
нобривець.
Л і т. : Автобіоrрафіи// Архів автора.

АКУЛЕНКО Микола іванович (5(17).11
1888, м . Стародуб, тепер Брянської обл" Ро
сія - 3.11 1971, м. Київ) -укр. оперний співак
(драм . тенор) . До 1931 працював на Київсько
му судоремонтному заводі. Паралельно нав
чався у Київсь
кій школі мис
тецтв (кnас О. Гла
ди шевської). У
1931-35 соліст
Укр. Лівобереж
ної опери, 193536 - Пермсько
го, 1~37-Таш
кеиrськоrо, 193740 -Куйбишевсь
кого, 1940-41 Дніпропетровсь
кого т-рів опери
та балету.
Володів краси
вим голосом ши

Микола Акуленко

рокого діапазону,

високою вокальною культурою, драм. талантом.

Парпиї: Андрій ("запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Собінін («Життя за ца
ря• Глинки), Самозванець ("Борис Годунов"
Мусоргського ), Андрій («Мазепа• Чайковсь
кого), Григорій Мелехов (•Тихий Дон» Дзер
жинського), Радамес («Дj"да• Верді), Єлеазар
(•Жидівка• Галеві), Каварадоссі («Тоска"
ПУ'!чіні), Хозе (•Кармен• Бізе) .

Л і т.: Акулеюсо В. Матеріали до біоrрафіі мого
батька Миколи Акуленка// Архів автора .

АЛЕКСАНДРОВ Федір (рр. н. і см. невід.) укр . співак XVIII ст. Родом із с. Божок на
Полтавщині . У 1750, під час чергового набо
ру співаків на Україні, був відправлений до
Петербурга, де співав у Придворному хорі.

Л 1 т.: Хар.лампович К. Малороссийское влииние

иа великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

838.

АЛЕКСАНДРОВИЧ Роман Олексійович
(рр. н. і см. невід.) - рос. співак XVIII ст. За
походженням українець. У 1754-58 співав
при дворі генерала С. Апраксіна в Петербурзі,
а потім у його вдови . З 1761 - півчий рос.

посольської церкви в іспанії.

Л і т. : Хар.лампович К. Малороссийское влииние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

839.

АЛЕКСИК Андрій Андрійович (н.

20.IV

с. Великі Ком'яти, тепер Виногра
дівського р-ну Закарпатської обл.) - укр. та
рос. оперний співак (бас). Нар. арт. РРФСР
(1985). Вокальну освіту здобув у Львівській
консерваторії (1965-70, клас О. Дарчука). У
1968-72 і з 1991 соліст Львівського, 197275 - Горьковського, 1975-91 - Челябін
ського т-рів опери та балету.
Парпиї: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний, Пацюк,

1939,

Тарас (•Наталка Полтавка", •Різдвяна ніч»,
"тарас Бульба" Лисенка), Мельник («Русал
ка" Даргомижського), Пімен («Борис Году
нов• Мусоргського), Кончак, Галицький

(•Князь ігор• Бородіна), Рене, Гремін
(<·Іоланта•, •Євгеній Онєгін» Чайковського),
Герман (•Тангейзер• Вагнера), Рамфіс

( «АJда• Верді), Дон Базіліо («Севільський ци
рульник• Россіні).

В концертах виконує твори Лисенка, Сте
пового, Стеценка, Чайковського, Рахмані
нова{ Даргомижського 1 Бородіна , нар. пісні.
Л т. : Лвтобіоrрафіи// лрхів автора.

АЛЕШКО Марія іванівна (1(13) 1887, за
іншими даними - 1882, 1884, м. Харків 22.ХІІ 1952, м. Тбілісі) - укр. та рос. оперна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула в
Київському муз. уч-щі (1901-05, клас
М. Петца).

У 1905-07 - солістка ссНової опери• (Пе
тербург), 1907-08, 1909-11, 1914-15 -

А
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Харківської,

1908-09 - Одеської, 1911-14,
Тифліської опер .
Володіла голосом великої сили, широкого
діапазону, приємного грудного тембру. При
ваблювала музикальністю, вдумливим траК'І)'
ванням партії, темпераментом і драматизмом.
Парпиї: Татья
на, Ліза, Марія,
Жанна
д'Арк
(«Євгеній Онє
гін•, «Пікова да
1915-27 -

м а .. , «Мазепа•,

•Орлеанська ді
ва• Чайковсько
го), Наташа (•Ру
салка"
Дарго
мижського), Ма

рина
(•Борис
Годунов• Мусор
гського ), Купа ва
(«Снігуронька»
Римського-Корса
кова ),
Тамара
(•демон• Рубін
штейна), Маша
Марі11 Алеwко
(«Дубровський»
Направника),
Софі ( «Вертер» Масс не), Аїда, Леонора
(«Аїда•, •Трубадур» Верді), Тоска (•Тоска»
Пуччіні), Сантуцца («Сільська честь.. Мас
кань"І), Селі ка, Валентина («Африканка•, •Гу
геноти• Мейєрбера), Рахіль («Жидівка• Га
леві), Маргарита («Фауст• Гуно). Партію Зей

наб в опері «Зрада» іпполитова-lванова вико

нувала груз. мовою.

Виступала з сольними концертами. У ка
мерному репертуарі були твори Баха, Генде
ля, Бетховена . Пропагувала твори укр . компо

зиторів - Лисенка, Сокальського, Степово
го, Алчевського, а особливо укр. нар. пісні
(«дивлюсь я на небо», «Гандзя•, •Ой не ходи ,
Грицю», «Стоїть гора високая», "хусточка" та
ін). У Тифлісі брала участь у діяльності укр.
муз-драм. гуртка.

У 1913 записалася на грамІUІатівки на фір
мі •Зонофон» (Вільно), а в 1908 - на фірмі
•Грамофон» (Петербург). Серед записаних тво
рів - пісня Оксани («Місяцю ясний•) із •За
порожця за Дунаєм», дует Лисенка •Коли роз
лучаються двоє» (з М. Чехметьєвою), а також

арії з опер Чайко"ського, Верді та Мейєрбера.

Л і т.: Лисенко/. •Uариц11 ГрузІї•//Вітчизиа.№ 12; Левик С. Ю. Записки опернОІ'О пев

1979. -

ца.- М., 1962.- С. 308; КвшшашвUJШ М. По труд
ному пути. ВоспоминанЮІ . - Тбілісі, 1969. - С. 21-

22; Ольховский Е. Воспоминани11 о моей партнер
wе/ І Архів автора.

АЛТАЙСЬКИЙ-ЯЩЕНКО ( спр. прізв.
Ященко) Олександр Миколайович (бл. 1880,
Україна - р. см. невід.) - рос. оперний спі-

вак (тенор) . Вокальну освіту здобув у Моск.
консерваторії. У 1903-04 - соліст Моск.
приватної опери, 1906-07 - Тифліської,
1912-13 - Єкатеринбурзької, 1915-16 Н. Новгородської, 1916-17 - Київської
опер, 1909-10 - петерб. Нар. дому.
Володів досить сильним голосом красиво
го тембру, широкого діапазону.
ПартlЇ: Собі
нін (•Життя за
царя» Глинки),
Садко, Звіздар
( •Садко", •Золо
тий півник• Рим
ського-Корсако
ва), Герман, Ва
кула, Ленський
(«Пікова дама»,
•Черевички•,
•Євгеній Онєгін»
Чайковського),
Самозванець
(«Борис Году
. нов» Мусоргсько
го), Володимир
(«Дубровський»

Направника), Си
нодал («демон»
Рубінштейна),
Князь (се Русалка»
Даргомижського), Тангейзер ("Тангейзер•
Вагнера), Радамес (•Аїда» Верді), Баско да Га
ма («Африканка» Мейєрбера), Каварадоссі
( «Тоска• Пуччіні), Хозе («Кармен» Бізе),
Каніо (<•Паяци• Леонкавалло).
З 1934 - викладач Київської консерва

Олександр
Алтайський-Ященко

ТОRЇі.

Л І т.: Михайлова Т. Вихованн11 співаків у
Київській консерваторії.- К., 1970.- С. 71; 36ер

гардт С. Воспоминани11 об Александре Алтайском
Ященко/ /Архів автора.

АЛЧЕВСЬКИЙ

іван

Олексійович

[15(27).Х:ІІ 1876, м. Харків - 27.IV(lO.V)
1917, м. Баку, похований у Харкові] - укр. та
рос. оперний та концерmо-камерний співак
(тенор). Син промисловця, мецената О. Ал
чевського та відомої культурно-громадської
діячки Х. Д. Алчевської, брат композитора
Г. О. Алчевського та поетеси Х. О. Алчевсь
кої. У 1896-1901 навчався на природничому
ф-ті Харківського ун-ту. Вокальну освіту здо
був приваmо: вчився у свого брата Г. Алчев
ського (Харків), О. Палечека (Петербург), а в
1902-04 (в ліmі періоди) удосконалювався у
тенора Ж. Решке в Парижі. Остаточну поста
новку голосу одержав у Ф. Литвин (Брюссель,
1905-06). У 1901-05 - соліст Маріїнської
опери, 1905-06 - театру •де ла Монне• в
Брюсселі, 1906-07 - •Манхеттен Опера Ха

уз• в Нью-Йорку, 1907-08 -

Опери Зиміна

А
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в Москві, 1908-10, 1912-14 - •Гранд-Опе
ра• в Парижі, 1910-12 - Великого т-ру в
Москві. У 1915- 17 вистуnав поперемінно на
сценах Маріінської опери та Великого т-ру.
Гастролював з
великим успіхом
у "ковент-Гар
ден• (Лондон,

1906 ), Монте
Карло (1909),
Алжирі (1912) ,
Марселі (1914).
у 1908 і 1914
брав участь у
•Рос . сезонах• у
Парижі і Лондо

(«Ромео і Джульаrа,.

Ш . Гуно)

Ромео

фонічних концертах О . Зілоті і С. Кусевицько

го (сольні партії в "дзвонах" Рахманінова і
"осуді Фауста• Берліоза). Виступав також з
вокальним квартетом М . Чупринникова, з
піаністом М . Біхтером.
Увійшов в історію нашої культури як не

зрівнянний і палкий пропагандист укр . музи
ки . У 1910-12, будучи головою укр . муз .

ступав в Одесі,
Харкові, Петро
граді .
Володів фено

драм . т-ва •Кобзар » у Москві, А дав першок
ласні зразки виконання нар. пісень, а також

менальним

-

бюссі, Равеля, Сен-Санса. Виступав у сим

ні. Восени 1914
з тріумфом ви

го

лосом яскравого

Іван Алчевський

Рі нальдо, Адмет ( «Арміда•, •Альцеста• Глю
ка) ; характерні: Шуйський (•Борис Годунов•
Мусоргського), Звіздар (•Золотий півник•
Римського-Корсакова), Макс (•Вільний
стрілець• Вебера), Баян (•Руслан і Людмила•
Глинки) .
А- один з найвидатніших: камерних: спі
ваків ХХ ст. В його репертуарі були романси
Глинки, Бородіна, Римського-Корсакова , Де

звучання, краси

вого тембру, над
звичайно широ

кого
діапазону
(вільно брав мі-6ємаль) . Мав густий, суто
драматичний теноровий •центр•, близький до
баритонового звучання нижній регістр (в
Одесі співав партію Демона), гнучкий, витри
валий і вільний верхні й регістр . Долаючи те
ситурні труднощі, з легкістю колорат. сопра
но виконував складні пасажі ( напр., партію
Дінори).
Мистецтво А відзначалося першокласною
технікою співу, блискучою дикціt!:ю, чистотою
інтонації, багатством тембрових барв, чарів
ністю , витонченим відчугr.ям музичної фрази
і безмежним темпераментом.
У репертуарі А було 55 партій. Серед них:

романсів Лисенка, Степового, Г. Алчевського
та ін . У 1915 з його ініціативи на сцені Вели
кого театру було здійснено постановку •Запо
рожця за Дунаt!:М• Гулака-Артемовського, де
він майстерно виконав партію Андрія. Пропа
гував укр . нар . пісню також у Парижі (1908,
1912), Нью-Иорку (1906).
А. був одним з найяскравіших: представ
ників вітчизняного й світового муз. мистецт
ва. З ним вважали за честь виступати такі ус
лавлені оперні співаки, як Ф. Шаляпін, А Не
жданова, Ф. ЛитвИн, Н . Єрмоленко-Южина,
Н . Забіла-Врубель, М. Баттістіні, А Бончі та ін .
Він дістав високу оцінку не тільки серед
діячів вітчизняної культури (Лисенко, А. Не
жданова), а й серед зарубіжних: (Ф. Литвин,

ти•, •Пророк• Мейt!:рбера), Зігфрід, Тангей
зер, Парсифаль (•Загибель богів•, •Зігфрід•,
"Тангейзер•, •Парсифаль• Вагнера) , Собінін
("Життя за царя• Глинки), Садко (•Садко•
Римського-Корсакова); дромлтичні: Герман
(«Пікова дама• Чайковського), Андрій (•За

О. Палечек, К. Леонкавалло, К. Сен-Санс). У
1909 французька композиторка Г. Феррарі
написала спеціально для А. оперу «Кобзар» (з
румунського життя), яка була поставлена в
Монте-Карло з А. у головній ролі.
А. був широко обдарованою людиною : він
поставив •Пікову даму• (Одеса, 1914), висту
пав як симф. диригент. Чудовий піаніст, він
сам собі акомпанував на ф-но під час кон
цертів . Був надзвичайно чутливим до нових
віянь у мистецтві (один з перших оц і нив
творчість А. Скрябіна і С. Прокоф't!:ва) .
Записав вісім арій на грамплатівки в Пе 

порожець за Дунаt!:М• Гулака-Артемовсько

тербурзі (•Грамофон•,

го ), Дон Жуан («Кам'яний rість" Даргомижсь
кого), Хозе (•Кармен• Бізе) , Самсон ("Сам
сон і Даліла• Сен-Санса) , Єлеазар (•Жидівка•
Галев і ); ліричні: Петро (•Наталка Полтавка•
Лисенка), Ленський (•Євгеній Oнt!:riH• Чай

писи не передають унікального голосу А. В
подальшому співак скептично ставився до
грамзапису й ніколи більше не записУJІався .

zероїчні: Рауль, Іоанн Лейденський ( "Гугено

ковського), індійський rість ( "садко• Римсь

ко го-Корсак о в а),
Альфред,
Герцог
(•Травіата•, •Ріголетто• Верді), Фауст (•Фа
уст• Гуно), Лоенгрін ( •Лоенгрін• Вагнера) ,

1903).

На жаль, ці за

Л І т. : Ивановский П" МUJWС.Ліlвский К. Иван

Алчевский.- М., 1972; Іван Алчевський . Споrади.
Матеріали . Листи . Зб .: Упор. 1. Лисенка та К. Ми
лославського.- к"

1980;

Браудо Е. Памяти И. А.

Алчевського// Аполлон .- 1917.- № 4-5; Короле
ви'І В. Иван Алчевський/ /Рампа и жизнь. -191 7. № 20; Глебов И. Мь~сли и впечатления/ !Мелос:
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Книm о музь1ке.- Кн. І . - СПб, 1917.- С. 79-84;
Яго.ІШМ Б. Вдохновеннь1й мастер//Сов. музь~ка . -

1949. мастера.

10; Старк 3. Петербургская опера и ее
1890-1910.- М.-Л., 1940.- С. 88-98;

№

Ивановский П. И . А. Алчевский, его жизнь и ис

полнительская деятельность//Вопрось1 искусство
знания.- Вип. 1.- Харків, 1969; Коромв С. 06 ис
полннтельських принципах

И . А. Алчевско

го/ /Вопрось~ теории и зстетики музь1ки . - Вип .
12.- Л . , 1973; Лисенко І. Поет пісні/ !Культура і
життя.-1976.-26 груд.; Його ж. Дивовижний rо

лос//Вітчизна . -1977 .-

№ І ; Його ж. Іван А.ІІчев

ський на зарубіжних оперних сценах

тень . -

1977 .-

№ І.

//

Жов

Чишко О. Феномена.11ьний

співак/ !Культура І життя . -

1976.- 26

грудня.

АЛЬОШИНА Тамара Григорівна (н. 19.VI
1928, м. Харків) - укр . та молд. оперна
співачка (меццо-сопрано). Нар. арт. СРСР
(1976). Вокальну освіту здобула в Харківсь~~й
консерваторії (1953-58, клас Є. Петрово1).
У 1958-78 солістка Молд. т-ру опери та ба
лету.

ПартlІ: Одарка («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Роксандра («Грозо
ван» Гершфельда) , Ольга («Героїчна балада"
Стирчі, перше вик.), Графиня ( «Пік<?ва дама"
Чайковського), Кончаківна («Князь Ігор» Бо
родіна), Амнеріс, Азучена (с·Аїда», «Трубадур»

Верді), Кармен («Кармен• Бізе), Княгиня
(«Чародійка» Чайковського) .
У концертах А. виконувала твори Лисенка,
Гулака-Артемовського, Бородіна, Верді, Бізе,
Сен-Санса, нар. пісні.
З 1969 - викладач (з 1978 - зав . кафед
рою сольного співу) Молд. ін-ту мистецтв ім.
Г. МузичесК}' в Кишиневі .
Л 1 т. : Автооіографія// Архів автора .

АНДРЕАДіС (спр. прізв.- Минаїв) Галина
(н. 22.VI 1932, м. Ставрополь) -укр. та амер.
оперна і концертно-камерна співачка (ме~
цо-сопрано). У 1944 разом з батьками ем1грувала до Німеччини, пізніше - до Арген-~:.~
ни. Вокальну освіту здобула в консерватор11
м. Буенос-Айреса
(1956-60, клас
А. Цетера). Одно
часно студіювала
оперний репер
туар

з

дириген

том Ф. Калусіо.
У 1959 дебю
тувала в т-рі «Ко
л он» (Буенос
Айрес). Виступа
ла тако,ж на ін
ших оперних сце

нах Аргентини:
«Аргентино» (Ла

Плата), «Рівера

Індерте» (КордоГалина Андреадіс

ва) та ін.

У 1963 переїхала до США, де виступає в
оперних т-рах, а також як камерна співачка:
Постійно гастролює на амер . континент~
(США, Канада, Аргентина та ін.), а також у
країнах Західної Європи.
Парпиї: Анна («Анна Ярославна» Рудниць
кого), Марфа (<•Хованщина» Мусоргс.ького),
Мати («Мавра» Стравінського), Амнер1с, Азу
чена, Маддалена (•Аїда», "трубадур»,
«Ріголетто" Верді), У ль ріка («Бал-маскарад»
Верді), Лола («Сільська честь» Масканьї),
Фрі ка (•Валькірія" Вагнера) . У кшщертах вико
нує твори укр . (Лисенко, Матюк, Вахнянин,
Людкевич, Барвінський, Стеценко, Степовий,
Лятошинський, Гнатишин), рос. (Чайковсь
кий, Мусоргський, Стравінський), заруб.
(Верді, Сен-Санс, Шуберт, Шуман) компози
торів:
Лауреат Державного конкурсу камерних
співаків у Буенос-Айресі (1960). На амер.
фі\)мах наспівала кілька грамплатівок.
Л і т .: Бура Л. Хвилини з Галиною Андре

адіс//Наше життя.- 1964. - № 5; Цеп.енда К.
Тріумф Галини Андреадіс//Свобода . -1964.- 20
грудня .

АНДРЄЄВ Микола Олександрович (1822м. Москва) - рос. оперний
співак (драм. тенор). Вокальну освіту здобув
приватно: у Ф. Ранконі в Петербурзі . Удоско
налювався в Мілані у А. Буцці (1873). Дебю
тував на сцені т-ру «Сан-Карло» ~ Неаполі
( 1863). У 60-х роках з велІ!ким успtхом вис
тупав на оперних сценах Італії, Німеччини,

28.1(9 11) 1898,

Австрії, Іспанії, Швеції та ін. У 1867-68 -:-соліст Маріїнської опери в Петербурз1,

Київської опери,
Великого т - ру в
Москві. Співав також на сцені Харківської

1868-72, 1875-76 1872-75, 1876-77

опери.

Володів дуже красивим , звучним, добре
поставленим голосом широкого діапазону,
першокласною технікою.
Парт1ї: Собінін («Життя за царя» Глинки),
Князь («Русалка" Даргомижського), Руальд
( «Рогнеда» Серова), Герцог, Рада мес, Ма~
ріко (<·Ріголетто», «Аїда», «Трубадур» Верд1),
Едгар ( "лючія ді Ламмермур» Дон!цетті), Ле
опольд («Жидівка» Галеві), Рауль, Іоанн Лей 
денський (•Гугеноти» , «Пророк» Мейєрбера),
Роберт («Фра-Дияволо» Обера).
У 1873-74 - викладач Київського музич
ного, 1884-87 - Моск. муз. -драм. уч-щ. Се
ред учнів : М. Аrvлін Є. Рапопорт.

Л і т . : Тенор 1-1. А. АндреевГ/Киевлянин.1872.-13 березня; Кузьмін М. Забуті сторінки му
зичного життя Києва.- К., 1972. - С . 154.
АНДРЄЄВА-ДЕЛЬМАС ( спр. прізв.- Ти
щинська) Любов Олександрівна ( 17(27).ІХ
1884, м. Чернігів - 30.IV 1969, м. Ленінград) рос . оперна та камерна співачка ( меццо-со-
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прано) і педагог. Походила з родини укр. гро
мадсько-культ. діяча. Початкову муз. освіту
здобула у своеї матері - піаністки З. Дельмас.
Вокальну освіту здобула в Петерб. консерва
торії (1898-1905, клас Н. Ірецької). У
1905-06 - солістка •Нової опери" в Петер
бурзі, 1908-09 - Київської опери, 1910-11 петерб. Нар. дому, 1913-19 -Т-ру муз. дра
ми, 1919-22 - ДАТОБу в Петрограді.
У 1912-14 брала участь у ссРос. сезонах" в
Монте-Карло і Парижі, у 1923 здійснила ве
лику концертну подорож по Сибіру.
Володіла красивим, звучним голосом і ак

ПартІі": Гудал (•демон» Рубінштейна), Ва
рязький rість ( ссСадко" Римського-Корсако
ва ), Варлаам ( ссБорис Годунов» Мусоргсько
го),
Рамфіс,
Спарафучільо
(«Аїда»,
•Ріrолетто" Верді), Сен-Брі, Дон Дієго ( «Гуге
ноти", •Африканка" Мейербера), Кардинал
(•Жидівка" Галеві).
Залишивши сцену, зайнявся пед. діяль
ніспо в Моск. консерваторії. Серед учнів: О. Мат
вєєв, М. Сперанський Державін та ін.

торським темпераментом.

співак XVIII ст. СJ!УЖИВ при дворі тобольсь
кого митрополита Іоанна Максимовича, який
привіз його з України.

Парт~/: Хівря («Сорочинський ярмарок»
Мусоргського ), Ганна ( «Майська ніч" Римсь
кого-Корсакова), Графиня, Солоха (•Пікова
дама», «Черевички» Чайковського), Княгиня
(«Русалка» Даргомижського), Даліла (•Сам
сон і Даліла» Сен-Санса), Кармен (•Кармен"
Бізе), Азучена, Амнеріс (•Трубадур", •Аїда»
Верді), Лаура («Джоконда» Понкіеллі).
А.-Д. надихнула О. Блока на створення
циклу ліричних поезій •Кармен» (1914).
Свідченням глибокої дружби між співачкою
та поетом було їхне шестирічне листування
(1914-20). Талант співачки високо цінували
М. Малько, О. Глазунов, К. Станіславський,
К. Чуковський та ін.
У 1934-51 - викладач (з 1938 - доцент)
Ленінгр. консерваторії. Записала на грамп
латівки сім творів («Грамофон", 1906, 1914).
Зберігся портрет співачки роботи худ. О. Му
рашка (С.-Петербург, приватна колекція).
Тв.: Моя ученица

//

Муз. кадрЬІ.-

1940.- No

20-21.
Л і т.: Кли.нко Т. Л. А. Дельмас-Андреева//Му
зь1ка и жизнь.- Вип.

2.-

М.,

1973.- С. 215-230;

Емелья/ІQtJQ В., Стенюкова А. Любовь Андреева

Дельмас// Лит. Россия.-

1980.- 7 березня.
АНДРЇЄВСЬКИЙ Степан Степанович (р.

н. невід., м. Київ - після 1803) - укр. співак
ст. У 1742-74 співав у Придворному
хорі (пізніше - Придворній співацькій ка
пелі) в Петербурзі. У 1758 відряджений до
Києва з метою набору співаків для хору, а та
кож навчання їх у Глухівській співацькій
школі. Пізніше повернувся на Україну.
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Л і т.: А. Л. Набор в Киеве певчих для Придвор
ной капелль1 в 1758 rоду//Киев. старина.-1891.
Nо

3;

Харлампович К. Малороссийское влияние на

великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

С. 836; цдtлк, ф. 59, оп. 1, спр. 2246, арк. 1-7 зв.

АНДРЇЄВСЬКИЙ Федір Петрович ( 1854-

30 .ХІ 1914,

м. Москва) - рос. оперний
співак (бас.) Вокальну освіту здобув у Петер
бурз. консерваторії ((1877-82, клас К. Еве
рарді). 1882 де9ютував на сцені Тимфліської
опери. Пізніше співав на сценах Києва, Ка
зані, Харкова та інших міст.

Л і т.: Аидр1євський Ф. П. (некролоr)//РМГ.1914.- No 46.
АНДРЇЙ (прізв., рр. н. і см. невід.) - укр.

Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с. 836.
АНДРій (прізв., рр. н. і см. невід.) - укр.
співак-бандурист XVI ст. Служив при дворі
польського воеводи. Був чудовим виконав
цем укр. нар. дум.

Л

1 т.:

Харлампович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с. 836.
АНДРЇЙ З БЕРЕЖАН (прізв., рр. н. і см.
невід.) - укр. співак XVII ст. Народився в м.
Бережани (тепер Тернопільської обл.). У
1652 був відряджений до Москви, де співав у
Хорі государевих півчих дяків при дворі царя
Олексія Михайловича.

Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с. 836.
АНДРій з опішні (прізв., рр. н. і см.
невід.) - укр. співак XVIII ст. Народився в м.
Опішня (тепер Полтавської обл.). Вокальну
освіту здобув у Глухівській співацькій школі
( 17 38-41, клас Ф. Яворовського). У 1741
відряджений до Петербурга, де тривалий час
був солістом Придворного хору.
Л І т.: Харлампович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с. 836.
АНДРЇЯНЕНКО

Віра

іванівна

(н.

м. Гадрут, Азербайджан) - укр.
концертно-камерна співачка (сопрано). Нар.
арт. України (1993). Вокальну освіту здобула
в Казахській консерваторії (Алма-Ата, 197075). З 1976 солістка Луганської філармонії.
АНТОНОВИЧ Антоніна Кіндратівна (н. бл.
1882 - р. см. невід.) - укр. та рос. оперна

21.1111946,

співачка (меццо-сопрано). Вокальну освіту
здобула приватно у Киеві у В. Кружиліної та
Е. Седльницького.
У 1912-18 - солістка Київської опери.
Після Жовтневого перевороту 1917 року
емігрувала за кордон. У 20-30-х роках солістка •Рос. опери» у Франції (антреприза
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А. Церетелі). У складі цієї трупи гастролювала
в Барселоні (1927, 1929), Лондоні (1913)
та ін.
Парпиї: Хазяйка корчми, Федір, Мамка («Бо
рис Годунов» Мусоргського), Власівна («Пско
витянка» Римського-Корсакова), Кліомеда
( <Jlукреція» Ловцького, перше вик.).

р-ну Донецької обл.) - укр. концертно-ка
мерна співачка (сопрано). Засл. арт. України
(1992). Вокаль
ну освіту здобу

ла в Київській
консерваторії
(1975-80, клас
М. Кондратю
ка). У 1980-93
солістка Мико
лаївської філар
монії.
А . - співачка
широкого діапа

Л і т .: Пружанский А . М. Отечественнь1е певць1.
Словарь. М . , 1991.- Ч. І.- С . 29.

АНТОНОВСЬКИЙ Олександр Петрович
м. Кишинів, тепер Мол
там жеJ - рос. оперний
співак (бас-профундо). Вокальну освіту здо
був у Моск . консерваторії ( 1882-86, клас
Дж. Гальвані) . У 1886-1890 - соліст Великого т-ру в Мос
кві, 1890-1900 оперних т-рів

(22.VIII(3.IX) 1863,
дова - 13.111 1939,

зону ,
до

гутнім гнучким
голосом оксами

тового тембру
широкого діапа
зону (від до ве
ликої до фа-діез
Олександр Антоновськнй

І октави). Як писала
тодішня
преса,

дивував

сучасників своїм «басом-громовиком», силь
ною й виразною грою, однаково вдалою як у

трагічних, так і в комедійних ролях, блиску
чою інтонацією.
Партtї: Сусанін, Руслан («Життя за царя»,
«Руслан і Людмила» Глинки), Кончак («Князь

ігор» Бородіна), Мельник («Русалка» Дарго
мижського), Варязький rість, Малюта Скура
тов ( «Садко», «Царева наречена» Римського

Валентина Антонюк

У

вико

нує твори укр. (Сі
чинський, Аркас,
Лисенко, Стеценко,
Степовий),

Римський-Корсаков) та заруб. (Верді, Пуччіні,
Моцарт, Шуман, Шуберт) композиторів.
А . часто виступає з моноспектаклями
(«Славетні жінки України», «Наша дума, наша

пісня», •Роксолана», «Маруся Чурай», •Чайка
з-над лиману•>), які створює сама. Широко
пропагує укр. нар. пісні. Збирає й записує
пісенний та етнографічно-фольклорний ма
теріал в різних регіонах України.
Гастролює по Україні та за рубежем.
Л

І

т. :

Медникова З. Народжена для опе

ри//Культура і життя//1987.- 6 грудня; Кузнецов
А. Маруся, Роксолана, Марія//Галичнна.-1992.1 вересня; Кремінь Д. Український Фенікс з Мико
лаївщини! /Соц . культура.-1990.- No 8.

АРКАНОВА Валентина Федорівна (н. 5.11
м. Херсон) -укр. оперна співачка (со
прано). Нар. арт. УРСР (1968). Вокальну осві
освіту здобула в
Харківській кон
серватор і ї

1934,

(1952-56,

клас

Л. Куриленко).
у

ва), Вотан («Золото Рейна", «Валькірія»,

1956-90

солістка Хар
ківського т-ру
опери та балету.
ПартІЇ:
Ма
рильця, Панноч
ка ("Тарас Буль
ба», «Утоплена"
Лисенка), Анто
ніда («Життя за
царя» Глинки),

«Зігфрід» Вагнера), Дон Базіліо («Севільський
цирульник» Россіні), Мефістофель ( «Фауст»
Гуно).
Провадив також концертну діяльність, зок

рема в Києві (1891), Одесі (1893), Харкові.
У 1911 брав участь в першому змаганні
співаків на Україні (Харків). З 1921 директор
Кишинівської консерваторії. Серед його
учнів - М. Ліі!Jчеюсо.
Л і т .: Ар0баджиу Р. Незавершенная мелодня.

іоланта ( "іолан

1983.

АНТОНЮК Валентина Геніївна (н . 23.ІХ
1954, с. Новокатеринівка Старобешівського

ви

кона в ст в а.

рос. (Чайковський, Рахманінов, Мусоргський,

Корсакова, перше вик .), Гремін («Євгеній Онє
гін" Чайковського), Олоферн («Юдіф» Сєро

Кишннев,

нахилом

концертах

Москви (Театр

Солодовникова),
Харкова, Києва,
Одеси. У 19001902 - соліст
Маріїнської опе
ри в Петербурзі.
Володів мо

з

оперного

та» Чайковсько
Валентина Арканова

го), Снігуронька,

А
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Лебідь («Снігуронька", •Казка про царя Сал
та на .. Римського-Корсакова), Розіна
(«Севільський цирульник" Россіні), Джільда,
Віолетта (<·Ріголетто», "травіата• Верді), Мю
зетта («Богема» Пуччіні), Маргарита ( «Фауст•
Гуtю) .
Л 1т.: ЩербаІСова Н. Певица//Красное знамя.-

1971 .-

21

лист .; Щер6иІШн Ю. Народная артист

ка//Красное знамя . -

1976.- 25

січня.

АРСЕНКО ( спр. п рі зв.- Попсуйшапка)
Арсен Діонисович [2(15.) ІІІ 1903, с. Нова
Водолага, тепер смт. Харківської обл . - ЗО.ІІІ
1945, м. Мінськ) - укр. та білор . оперний
співак (баритон). Нар. арт. БРСР (1944). Во
кальну освіту здобув у Харківському муз.
драм . ін-ті (1924-28, клас Вітте).
Артистичну діяльність розпочав 1925 кон
цертами . У 1928-30-соліст пересувної Пра

АРЦЕМЮК Олександра Володимирівна (н.
16.УІ 1938, м. Тирасполь, Молдова) -укр.опер
на співачка (меццо-сопрано) . Засл. арт. УРСР
(1976) . Вокальну освіту здобула в Моск. кон
серваторії ( 1956-61, клас Ф. С. Петрово·І) .
У 1961-93 солістка Харківського т-ру
опери та балету.

Партіі: Кончаківна («Князь ігор» Бороді

на), Графиня, Княгиня («Пікова дама•>, «Ча
родійка» Чайковського), Лель, Любаша («Сні
гуронька", «Царева наречена» Римського
Корсакова), Кармен («Кармен» Бізе), Азуче
на, Маддалена («Трубадур», «Ріголетто» Вер
ді), Варвара («Безрідний зять.. Хрєнникова).
Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів у Києві (1968, І премія).

Л

і т .: Іванова З. Невторованими стежка

ми//Вечірній Харків.-

1975. - 5

АРЦИМОВИЧ Олександр Францевич (н.

ної опери .

бл . 1871, Волинь - р. см. невід.) - укр. та
рос. оперний співак (тенор). Вокальної освіти

у

1930-

34 соліст
Одеського,

1934---36-

не мав.

Артистичну діяльність розпочав в укр. трупі
М. Садовського (1891-93), де виконував го

Д№троnет-

ловний теноровий репертуар. У

ровського,

соліст Київської, 1896-97, 1921-22 Харківської, 1897-99 - Тифліської, 18991900 - Пермської, 1900-05 - Казансько
Саратовської опер, 1907-08 - Опери Соло

1936-37Великого
(Москва),

1937-45Білор. т-рів
опери

Партіі: Анд
рій («За поро

та

ПартІЇ:

жець за Дунаєм»

Карась

Гулака-Артемов

(«Запоро

с ького), Петро

жецьзаДу

(«Наталка Пол
тавка» Лисенка),

наєм• Гу
лака-Арте

Герман, Ленсь
кий («Пікова да

мовсько

rо), Єлець

м а», «Євгеній
Онєгін» Чайков
ського), Само
званець («Борис

кий, Онє
гін («Пікова дама», «Євгеній Онєгін" Чайков
ського), Фігаро («Севільский цирульник»
Россіні), Жермон ( «Травіата" Верді), Ес
камільо («Кармен» Бізе), Сільвіо (<•Паяци"
Леонкавалло), Кузьмич (<·В гаях Полісся" Бо
гатирьова), Андрій (•Гілка щастя" Туренко
ва).

Композитор Л . Лукас написав оперу «Кас
тусь Калиновський», де партія Кастуся була
призначена для А" хоча йому вже не довело
ся виконувати цієї ролі.
Широку популярність здобув як викона
вець укр" рос. та білор. нар. пісень, а також
камерних творів.
Л і т. : Мод:мь М. Памяти Арсена Арсенко//На
роднь~е артисть1 БССР.- Минск, 1948; СмоJІЬСький

А. Арсен Арсенко! /Слова про мастеров сценЬІ.
Мннск,

1967.

1893-96

довникова (Москва), Пермсько-Єкатеринб.
оперного т-ва (1906-07, 1911-12).

балету.

Арсен Арсенко - Фігаро
(«Севільський цирульник• Россіні)

вересня .

вобереж

Годунов" Мусор
гського ), Собінін
(«Життя за царя»

Олександр Арцимович

Глинки), Воло
димир ( «дубровСЬКИЙ» Направника), Синодал,

Нерон (•демон», (•Нерон» Рубінштейна), Ру
альд ( «Рогнеда» Сєрова), Альмавіва ((•Севі
льський цирульник" Россіні), Каніо («Паяци»
Леонкавалло ), Вас ко да Гама («Африканка»
Мейєрбера), Андре Шеньє («Андре Шеньє»
Джордано), Вакула (•Різдвяна ніч» Лисенка).
Л І т.: Б. п. «Андре Шенье• в Тифлисе/ /Кав
каз . -

1897. -

23

грудня; «Фауст• в Зрмита

же//Моск . ведомости . - 1901 .-

14 травня.

А
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АСЛАНОВА Ольга Миколаївна (н.бл. 1882 м. Одеса) - рос. оперна співачка
(драм . сопрано) і вокальний педагог. Вокаль
ну освіту здобула в Моск. консерваторії. Вис
тупала на оперних сценах Пермі ( 1899), Ка
зані, Саратова (1901-02), Харкова (190405, 1906-10), Петербурга («Нова опера•>),
Одеси (1908, 1916-18), Мінська (1907,
1910-11), Вільно (1907-08), Астрахані
(1910), Курська (1912), Єкатеринодара

1949,

(1913).
Володіла досить сильним голосом краси

вого тембру. Уї мистецтво приваблювало де
тальним відшліфуванням сценічного малюнка
кожної партії.
Парт~~·: Юдіф («Юдіф» Сєрова), Ярославна
(«Князь Ігор» Бородіна), Наташа («Русалка»
Даргомижського), Маша («Дубровський» На
правника), Кума, Ліза, Татьяна (<·Чародійка»,
«Пікова дама», «Євгеній Онєгін» Чайковсько
го), Антоніда («Життя за царя» Глинки), Ма
рина («Борис Годунов» Мусоргського), Куnа
ва («Снігуронька» Римського-Корсакова),
Рахіль («Жидівка» Галеві), Валентина, Селіка
(«Гугеноти», «Африканка» Мейєрбера),
Єлизавета («Тангейзер» Вагнера), Санrуцца
(«Сільська честь» Масканьї), Аїда («Аїда»
Верді).
У 1930-40-х роках - викладач Одеської
консерваторії. Серед її учнів

-

Є. Чавдар.

Л і т.: Пружанскиіі А . Отечественнь~е певць1. М .•
т. 1.- с. 32.

сіни, Генуї, Туріна, Парми, Трієста, в 190812 - міланського театру «Ла Скала».
Володіла сильним, надвичайної краси го
лос ом широкого діапазону, рівним в усіх
регістрах, що відзначався м'якістю тембру та
еластичністю.
Партіі: Наташа («Русалка» Даргомижсько
го), Наталія, Ліза, Кума («Опричник», «Пікова
дама», «Чародійка" Чайковського), Волхова
( «Садко» Римського-Корсакова), Ярославна

(«Князь tгор» Бородіна), Ліда, Амелія, Дезде

мона, Леонора («Аїда», «Бал-маскарад»,
Отелло», «Трубадур» Верді), Рахіль ((•Жидівка»
Галеві), Валентина, Селіка («Гугеноти», «Аф
риканка» Майєрбера), Венера («Тангейзер»
Вагнера), Джоконда (<·Джоконда» Понкієллі),
Юдіф (•Юдіф• Сєрова).

В Росії та італії широко пропагувала укр.

нар. пісні та романси Лисенка.
З 1913 працювала в Києві як педагог у муз.
школах та в Київському муз.-драм. ін-ті ім.

Лисенка.
Л

1 т.:

Чечотт В. Вера Астафьева в «Танrейзе

ре•//Киевл11нин.-

здобула у Київському муз. -драм. ін-ті (1917клас О. Муравйової і Г. Гандольфі).
у 1923-25,
1926-28 - со

АСТАФ'ЄВА Віра Леонідівна (1867, Коно
топський повіт, тепер Сумської обл.- 4.ХІІ
1927, м. Київ) - рос . оперна співачка (драм.
сопрано) і педагог. Вокальну освіту здобула в
Київському муз. уч-щі (1882-86, клас К.
Брагіна) та Міланській консерваторії (188789, клас Галетrі та Ванцо).
В 1886-87, 1892-95 - солістка Київ
ської опери, 1895-96 - Казанської, 1896-97 Саратовської,
1897-98 (арт.
турне - Вільно,
Рига, Мінськ та
ін.), 1899-1900,

лістка Київсько
го, 1925-26 Ташкентського,

1928-32
Свердловського,
1932-34 - До
нецького, 193435 - Дніпропет
ровського т-рів
опери та балету,

1935-40
Київської філар
монії.
ПартП: Одар
ка ((•Запорожець
за Дунаєм» Гула-

1901-02
1900-1901
Тифліської,

1902-03 - •Но
вої опери" (Пе
тербург).
у 1889-91,
1905-08 - со

Віра А1:таф'єва

літка оперних
театрів
Пізи,
Кремони, Мес-

вересн11.

23,

1991.-

Опери Солодов
никова (Москва),

1893.- 30

АХМАТОВА (спр. прізв.- Володько) Оле
на Давидівна (27.IV (9.V) 1894, м. Київ - 11.1
1974, м . Львів) - укр. оперна та концертна
співачка ( меццо-сопрано ). Вокальну освіту

Олена Ахматова

ка-Артемовського ), Ольга, Полі
на («Євгеній Онєгін», «Пікова дама» Чайков
ського), Сабурова («Царева наречена» Римсь
кого-Корсакова), Сузукі (•Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні). Лола (•Сільська честь» Маскань·1).
У концертах широко пропагувала твори
укр. композиторів (Лисенко, Степовий, Сте
ценко, Барвінський, Людкевич), нар. пісні.
У 1940-61- викладач Львівської консер
ваторії.

Б

18
Т в.: Людина великоі душі/ !Соломія Крушель
ницька. Спогади.- К., 1978. - Ч. І . - С. 305-

Володів невеликим, але красивим голосом,
рівним в усіх регістрах.
ПартП: Ленський ((<Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Ликов ((<Царева наречена» Рим
ського-Корсакова), Голіцин (.хованщина»

306.
АЯРОВ (спр. прізв.- Пурдик) Анатолій
Лаврентійович (24.Х (5.ХІ) 1896, Вінниччи
на - 2.ХІІ 1976, м. Одеса] - укр. оперний

Мусоргського ), Альфред, Герцог

співак (тенор). Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії. Артистичну діяль

( «Травіата»,

•Ріголетто• Верді), Алмавіва («Севільський
цирульник• Россіні), Каварадоссі, Пінкертон
( • Тоска•, •Чіо-Чіо-сан» Пуччіні).

ність розпочав у моск. театрі е<Акваріум•. У
1930-32 - соліст Свердnовськоrо, 1940-65 -

Л і т. : Максименко В. Анатолий Аяров/ І Архів

Одеського т-рів опери та балету.

автора .

Б
БАБАК Рената Володимирівна (н. 4.11
м. Харків) - укр. та амер. оперна та

1934,

концертно-камерна співачка (меццо-сопра
но ). Вокальну освіту здобула в Ленінгр.
(1955-59, клас О. Мшанської) та Київській

(1959-61, клас Д. Євтушенка) консервато
1961-63 - солістка Львівського т-ру

ріях. У

опери та балету,
1964-73-Вели
кого т-ру СРСР.
У · 1973 під час

гастролей в іта

лії емігрувала до
Канади, пізніше до США, де про
вадить

концерт

ну діяльність.
Партіі: Окса
на ("запорожець
за Дунаєм• Гула
ка-Артемовсько

го),

Любаша

((•Царева наре

чена» Римсько

го- Корсакова),
Марфа, Марина
(«Кармен• Ж. Бізе)
(«Хованщина•,
«Борис Годунов»
Мусоргського), Любов, Ольга, Поліна («Ма
зе(Іа», «Євгеній Онєгін», «Пікова дама• Чай
ковського), Кармен («Кармен• Бізе), Ам 
неріс, Азучена («Аїда•, «Трубадур• Верді).
У концертах широко пропагує творчість
укр. та заруб. композиторів, нар. пісні. Висту
пає солісткою амер. симф. оркестрів. Наспі
вала кілька платівок.
З 1980 - проф. Вашингтонської консерва
торії.
Рената Бабак

-

дагог. Вокальну освіту здобула приватно в
Одесі, потім у Кишиневі у Л. Липковської.
Удосконалювалася у проф. Ванцо (Мілан,
1922-25). У 1925-30 - солістка Бухарест
ської, 1930-35 -Львівської опер, 1940-41Молдавської філармонії . Вистуnала також з
ансамблем «дойна».
Парт1ї: Віолетта, Джільда ( «Травіата»,
«Ріголетто» Верді), Маргарита ( «Фауст» Гуно),
Манон («Манон» Массне), Мікаела ((•Кармен»
Бізе).
У концертах виконувала твори рос . та за
руб. композиторів, а також молд. та укр. нар.
пісні .
У 1944-65 - проф. Кишинівської консер

ваторії (з 1963 її учнів

-

інститут мистецтв). Серед

Т. Чебан.~. П. Ботезан, Б. Савицька.

Л і т. : КоntJІ.Яров ь. Муз . жизнь дореволюцион
ного Кишинева.- Кишинев, 1967.

БАБій Зіновій Йосипович (27.1 1935, с.
Підсадки, тепер Пустомитівського р-ну Львів
ської обл.- 12.VIII 1984, м. Мінськ) - укр. і
білор. оперний та концертно-камерний співак
(тенор) . Народний артист БРСР (1964 ). Закін
чив Львівське

Кармен

музичне

ся в Київській
консерваторії
(клас З. Гай
дай). Удоско
налювався

1979.-

руську

(6.Х

1897,
-

У1957-60-

соліст Київсько
го, 1960-63 Львівського,

№ І.

м. Кишинів

- 7. VIII 1970,

там

молд. оперна співачка (сопрано) і пе-

консер

ваторію.

БАБИЧ (псевд.- Хинку) Ліді.я Йосипівна
же)

у

Л. О. Ржецької
(Київ). У 1981
закінчив Біло

Л і т.: ЦепеніJа К. Тріумф Ренати Бабак! /Наші
дні . - 1985.- № 6-7; Повстенко Ю. Рената Ба

бак//Наші дні.-

уч-ще

(1952-54) . у
1957-59 вчив

Зіновій Бабій

(«Отелле»

-

Отелло

Дж . Верді)

1963-78
Білор .

т-рів

Б
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опери
та
балету, 1978-84 - Мінської
філармонії.
Володів феноменальним голосом широко
го діапазону, рівним в усіх регістрах, а також
драматичним талантом .

ПартП: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака - Артемовського), Петро («Наталка
Полтавка» Лисенка), Герман («Пікова дама»
Чайковського), Герцог, Манріко, Радамес,
Отелло (<· Ріголетто», «Трубадур», •Аїда»,
«Отелло» Верді) , Каварадоссі, Рудольф,
Пінкертон ( «Тоска», «Богема» , «Чіо-Чіо-сан »
Пуччіні) , Каніо ( « Паяци» Леонкавалло) ,
Турідду («Сільська честь» Масканьї) , Хозе
(«Кармен» Бізе).
Провадив широку концертну діяльність. У
його репертуарі були твори укр . (Лисенко,
Стеценко, Степовий), рос. (Глинка, Чайков
ський, Рахманінов) , заруб . (Верді, Пуччіні,
Шуберт, Шуман, Брамс) композиторів, а та
кож укр . та білор . нар. пісні. Записав дві пла
тівки оперних арій на фірмі «Мелодія" (СРСР).
Гастролював в Угорщині, Болгарії, Польщі ,
Франції, Канаді.
Л і т.: Орфенов А. Знакоство с певцом//Сов . му
зь1ка.-

1963.-

№

12.

БАГАТЬКО Тамара (сцен. nсевд.- Лейла
Ханум; н . бл . 1880, Україна - р. см . невід . ) укр . оперна та концертна співачка (сопрано) .
Вокальної освіти не мала. Артистичну діяль
ність розпочала в укр . муз . -драм . трупах (nоч.
ХХ ст . ) . У 1909, лід час гастролей у Баку, взяла
участь у прем'єрі опери «Шейх-Сенан»
Гаджібекова, де виконала партію Хумар азерб.
мовою. Володіла красивим голосом широкого
діапазону. В концертах виконувала нар . пісні, а

також твори JKR., рос . та азерб. композиторів.

Л і т. : «Шеих-Сенан» - премьера оперь1 Гаджи
бекова//Каспий (Баку).- 1909.- 2 грудня .

БАЗАРЧЕНКО Анатолій Максимович (н .

м. Одеса - 1990, там же) -укр.
оперний співак (тенор) . Вокальну освіту здо
був в Одеській консерваторії (1958-63, клас
Ф . Дубиненка).

17.IV 1938,

У 1961-90 - соліст Одеського т- ру опери
та балету.
Парт1ї: Кобзар (•Тарас Бульба» Лисенка),
~енський, Водемон («Євгеній Онєгін» ,
« Іоланта » Чайковського}, Шуйський, Юроди
вий (<•Борис Годунов» Мусоргського), Гвідон
(«Казка про царя Салтана» Римського-Корса
кова ), Князь («Русалка» Д<ргомижського),
Альфред ( «Травіата» Верді), Ионтек («Галька»
Монюшка), де Гріє («Манон" Пуччіні) , Олек
са (<•Арсенал" Майбороди}, Кноріс («Заги
бель ескадри» Губаренка).
Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів у Києві (1964).
БАЗИЛЕВИЧ (рр. н. і см . невід.) - укр.
співак, композитор і диригент XVII ст. Похо-

див з Галичини . Освіту здобув у Львівській
братській школі, де пізніше був учителем і
керівником братського хору. У 1691 на кошти
братства був відряджений до Києва, де вчився
в Києво-Могилянській колегії. У 1691 братсь
ка капела під орудою Б . виїздила до Жовкви на
похорон сучавського митрополита, відомого
рум.-молд. письменника Досифея . Згодом ке
рував хоровою капелою Львівського братства .
Автор партесних творів .
Л і т .: Козицький П. Спів і музика у Київській
академії за 300 років існування.- К . , 1971 .

БАЗИЛИКУГ Богдан Омелянович (н .
24 .VШ 1938, с . Гадинківці, тепер Гусятинсь
кого р-ну Тернопільської обл.) - укр. опер 
ний та концертний співак (тенор) . Нар. арт.
України (1992). Закінчив Львівський пед. ін
тут. Вокальну освіту здобув у Львівській кон
серваторії (1966-71, клас М. Шелюшка) .
У 1971-79 і
1984-90
соліст
Львівського т-ру опери та балету, 1979-83 Ансамблю пісні і танцю Південної групи
військ в Угорщині .
Партіі: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро («Наталка
Полтавка» Лисенка), Голіцин («Хованщина»
Мусоргського), Володимир («Дубровський»

Направника), Водемон («іоланта» Чайковсь
кого),

Герцог ,

Альфред

(«Ріголетто»,
( «Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні) , Ернесто ( «Дон Паскуале » Доні цетті),
Надір («Шукачі перл і в» Бізе) .
У
концертах
виконує
твори
укр.
(Січинський, Лисенко, Степовий, Стеценко,
Барвінський, Людкевич), рос. та заруб . ком
позиторів, а також пісні різних народів.
Гастролював в Угорщині, колишній Юго

«Травіата» Верді), Пінкертон

славії, Бельгії, Нідерландах, Австрії, Кубі .
Наспівав на грамплатівку укр. нар . пісню
«Чорнії брови, карії очі».
З 1985 викладач (з 1988 - доцент) Дрого
бицького педінституту.

БАЙКО Марія Яківна (н . 2.111 1931, с. Яб
лониця, тепер Березівського р-ну Льв і вської
обл . ) - укр . концертно-камерна співачка (со
прано) . Нар . арт. УРСР (1979). Вокальну
освіту здобула у Льв і вській консерваторії
(1953-58, клас О. Бандрівської), паралельно
навчалася в класі бандури (клас В. Гераси
менка).
З 1958 солістка Львівської філармонії у
складі вокального терцету сестер Байко
(Марія, Ніна , Даниїла), з 1977 виступає з
індивідуальними сольними концертами.
У її репертуарі численні укр . нар. пісні, а
також твори укр. (Січинський, О. Нижанків
ський, Н. Нижанківський, Лопатинський, Ли
сенко, Людкевич, Барвінський, М . Колесса,
Сімович, Верховинець, Кос-Анатольський,

Б

20
Скорик) і за
руб . (Барток,
Равель, Двор
жак, Шима
ноВСЬІ<ИЙ) ком
позиторів.

неда" Сєрова), Морозова ("Опричник» Чай
ковського), Зі бель ( «Фауст• Гуно), Міледі
(«Фра-Ди.яволо" Обера) .
Відома також .як камерна співачка (ще сту
денткою виступала на зібраннях РМТ, в
публічних концертах).

Активно

Займалась також композиторською та
літературною діяльністю .

гастролювала

в СРСР та за
рубежем. На

с п і вал а

. платівки

дві
укр .

нар. пісень та

романсів.
Лауреат

VI

Всесвітнього
Марія Байко

то, Лондона та Нью-Йорка ( «джуль.ярд

молоді та с1)'дентів у Мо
Державна премія

досить вишколеним голосом, особливо ви

Л і т. : Бабюк Л. Присвячується Д. Січинсько

1986.- No

І; Іванова М. Гомонять

Карпати/ /Молодь Украіни.-

БАЛА Ірина Миколаївна (н. бл . 1935, м.
Віндзор, США) - укр. оперна та концертно
камерна співачка (сопрано) у США . Походить
з родини укр . емігрантів. Вокальну освіту здо
була в 50-х роках у муз. школах Віндзора
( «Урсулін Скул оф Мюзік•), Детройта, Торон

фестивалю

скві (срібна медаль, 1957).
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1976).
З 1959 - викладач (з 1985 - проф.)
Львівської консерваторії. Серед учнів - Г. Чор
но6а. Л. Кондрашевська. Н . Петренко та ін.
му//Музика . -

][і т.: Кузьмі" М. Забуті сторінки музичного
життя Києва.- к., 1972.- с. 153-154.

1964.- 2 вересня .

БАЙКОВА Варвара Василівна (бл. 1850,
Полтавщина р. см. невід.) - оперна
співачка (контральто). Вокальну осві1)' здобу
ла в Моск. консерваторії (1861-71, клас
О. Александрової-Кочетово"І) .
У 1871-73 - солістка Київської, 1874-

Харківської опер. Співала також на
сцені Великого т-ру в Москві.
Володіла звучним, чистим голосом краси

75 -

вого тембру.

Скул») . Удосконалювалась у К. Таранової в

Нью-Йорку (1959-60). Володіє красивим і
разним у верхньому регістрі .
Артистичну діяльність розпочала концерта

ми в Лондоні

(1957).

У

1959-60 -

«Нью-Йорк Опера Театр», з 1960 -

солістка

«Санта

Фей Опера Ко» в Нью-Мексіко. З останнім т
ром гастролювала у Західній Європі та Канаді.
У 1966-67 - солістка «Міської опери» в

Нью-Йорку, 1967-68 - «Радіо Сіті Мюзік
Холл" (Нью-Йорк), де співала під кер.
І. Стравінського.

З 1959 постійно виступає солісткою симф.
оркестрів у Віндзорі, Цінцінаті, Вашингrоні,

Нью-Йорку та ін. У 1961 здійснила тривале
концертне турне по Канаді, а в 1966 - по
Західній Європ і .
Серед оперних партій: Маргарита,
Джульєтта ( «Фауст.., «Ромео і Джульєтта» Гу
но), Манон, Баттерфляй («Манон•, "чіо-Чіо
сан" Пуччіні), Мікаела (<·Кармен» Бізе) .
У концертах виконує твори Моцарта,
Брамса, Пуччіні, Верді, Гуно , а також укр.
композиторів (Матюк, Барвінський, Лисенко,
Людкевич) , нар. пісні.
Лауреат конкурсу вокалістів у Детройті
(1959, І премія) .
Л І т. : Е. К.. Орися Бала у складі оперної компанії

в Нью-Йорку//Свобода.-

1960.- 9 лютого; І. О.

Орися Бала - зірка на великій сцені у Нью-Йор
ку! /Там само . - 1967.- 27 липня.

Варвара Байкова - Ратмир
(«Руслан І Людмила" М. Глинки)

За визначенням П. Чайковського, її вико
нання відзначалося "зрілістю розуміння, еле
гантною простотою, цілковитою відсутністю
вишуканості у фразуванні".
Парrrиї: Ван.я, Ратмир («Життя за цар.я•,

"Руслан і Людмила" Глинки), Ізяслава ("Рог-

БАЛАБАН Олександр (н . бл . 1890, Полтав
щина - після 1950, США) - рос. оперний
співак (баритон) . Вокальну освіту здобув у
Петербурзькій консерваторії. У 1914-18 соліст Тифліської, 1922-23, 1925-26 Люблянської, 1923-25 - Бєлградської опер.
У 30-х роках виступав на оперних сценах
Франції, зокрема був солістом «Російської
опери• в Парижі . Після 2-ї світової війни ви
ступав у США (з 1945 соліст "Російської
оперної компанії").

Б
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Володів досить красивим голосом лірич

ного

характеру,

драматичним

талантом.

Відзначався неабиякою музикальністю.

ПарпиІ: Онєгін («Євгеній Онєгін" Чайков
ського), Сільвіо («Паяци" Леонкавалло),
Фігаро («Севільський цирульник" Россіні),
Невер (<•Гугеноти" Мейєрбера), Валентин
( «Фауст» Гуно), Ескамільо (<·Кармен» Бізе),
Амонасро, Жермон, Ріголетто (•Аїда»,
«Травіата», «Ріголетrо» Верді), Скарпіа, Шар
плес («Тоска», «Чіо-Чіо-сан" Пуччіні).
Провадив також концертну діяльність . У
1910 брав участь в Петербурзі в Полтавсько
му вечорі, де виконував українські народні
пісні.
Л і т . : Г. Балабан в «Паяцах•//«Кавказ•.-

1915.- 30

верес.

БАЛАНОВСЬКА Леоніда Миколаївна (25.Х
(7.ХІ) 1883, м . Шпола, тепер Черкаської
обл.- 28.VШ 1960, м. Москва] -укр. та рос.
оперна і камерна співачка (сопрано) і педа
гог. Вокальну освіту здобула в Петерб. кон
серваторії (1902-06, клас С. Цехановськоі).
У 1907-08 - солістка Київської опери,
1908-18, 1925-26 - Великого т-ру в МООО!і,
1919-22 - Севастопольської, 1923-24 Сибірської, 1926-28 - Харківської опер.
Партlі: Ганна,
Мілітриса
( «Майська ніч",
«Казка про царя
Салтана" Римсь
кого-Корсакова),
Наташа ( «Русал
ка" Даргомижсь
кого), Марина
(«Борис
Году
нов»

Мусорг

ського), Франче

ска ( «Франческа
да Раміні» Рах
манінова), Окса
на, Марія ( «Че

ревички", "мазепа" Чайковсь-

Леоніда Балановська

кого), Поппея
(«Нерон" Рубін
штейна), Амне

ріс («Аїда» Верді), Кармен («Кармен" Бізе),
Ортруда, Брунгільда, Гутруна ( «Лоенгрін»,
«Валькірія", «Загибель богів• Вагнера).
У 1918 концертувала в Єлисаветграді, в
1924-25 здійстила гастрольну поїздку по
Сибіру і Китаю (концерти). Була активним
членом муз.-драм. товариства «Кобзар• у
Москві (1910-17), де виконувала укр. нар.
пісні та романси Лисенка і Степового. У 1911
на Шевченківському концерті в Москві вис
тупала у п'єсі «Назар Стодоля" в ролі Хазяйки.

Після організації Укр. опери в Харкові (1925)
взяла активну участь у її будівництві, була
солісткою і вчителем сцени.
Записала на грамплатівки кілька арій з
опер Римського-Корсакова, Верді, Вагнера та
Понкіеллі на франц. фірмі «Пате" (1913).
У 1921-22 - викладач Севастопольсько
го муз. уч-ща, 1927-33 - Харківського муз.
драм. ін-ту, 1933-35 - Бакинської, 193555 - Московської (з 1941 - проф.) консер
ваторій.
Л І т.: Лисеюсо 1. З фантастичного дебюту//
Культура І життя.- 1983. - 30 жовтня; його ж.
Видатна співачка/ /Вітчизна.-

1984.- № 7.
БАЛАНОВСЬКИЙ Леонтій (рр. н. і см.

невід.) - укр. співак кінця XVII - поч. XVIII
ст. Походив з Ніжина . У 90-х роках співав
при дворі царівни Наталії Олексіївни в
Москві. З 1702 - придворний священик.
Пізніше повернувся на Україну.
Л і т.: XapJl(JМrwвuч К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

838.

БАЛУК Марія (н. 1935, Аргентина) - ар
гентинська і укр. оперна та концертно-камер
на співачка (драм. сопрано). Походить з ро
дини укр. емігрантів. Вокальну освіту здобула
приватно у А. Матріолі в Буенос-Айресі. З
1960 - солістка т-ру «Колон" у Буенос
Айресі.
Серед оперних партій: Леонора, Аїда
("Трубадур•, «Аіда• Верді), Тоска, Мімі, Бат
терфляй («Тоска», Богема», «Чіо-Чіо-сан•
Пуччіні).
Широко провадить концертну діяльність. Зі
своїми сольними концертами виступала в
Аргентині, США, Канаді та ін.
У її репертуарі твори Лисенка, О. Ни
жанківського, Заремби, Моцарта, Шумана,
Верді, Пуччіні, аргентинських композиторів
(Джінастер, Густавіан, Наполітана, Люццаті)
та ін.
Л І т.: Грудин В. Концерт аргентинської співачки

МарІі Балук/ /Свобода .-

1962.-

16

травня.

БАЛЬБИНСЬКИЙ Василь (1815, м. Черні
гів - р. см. невід . ) - укр. співак (бас) ХІХ ст.
У 1837 привезений до Петербурга М. Глин
кою. У 30-40-х роках - соліст Придворного
хору в Петербурзі. За свідченням М. Глинки,
володів досить сильним голосом красивого
тембру.
Л

1 т. :

Глинка М. Литературное наследие. М.,

1952.- Т. 1.
БАНДРіВСЬКА Одарка Карлівна (4(17).111

1902, м. Грибів, тепер Польща - 5.V 1981, м.
Львів] - укр. концертно-камерна співачка
(сопрано) і педагог. У 1922 закінчила Вищий
муз. ін-тут ім. Лисенка у Львові (клас ф-но
М. Криницької). Вокальну освіту здобула при
ватно у С. Козловської (Львів, 1924-29).

Б
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Удосконалюва

лась у С. Кру
шельющької (Іта
лія, 1929).
З

1929

дила

прова

концертну

діяльність у Льво
ві та інших міс
тах Галичини. В
її реперrуарі бу
ли твори Лисен
ка, Crerювoro, Сrе
ц е н ка, Н. Ни
жанківського, Сі
чинського, Матю
ка, Людкевича, Бар
вінськоrо, ЯрослаОдарка Бандрівська

Л і т . : Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

836.

БАРАТОВА Марія Вікторівна (29.V (10.VI)
1897, м. Київ - 28. І 1957, м. Москва) - укр.
та рос . оперна співачка (сопрано). Засл. арт.
РРФСР (1950). Вокальну освіту здобула в
київській муз. школі М. Тутковського (1913клас Б. Вібер).
У 1916-22 - солістка Київської опери,
1922-24 - Т-ру Московської ради робітни
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чих депуг.rrів, 1924-25 - Харківського, 192526 - Свердnовського, 1926-27 - Пермського,
1927-28 - Тифліського, 1928-29 - Київ
ського т-рів опери та балету, 1929-46 - Вели
кого т-ру СРСР.
ПартІl:
Ма
рильця («Тарас

венка, ВербИІ.!>Ю

Бульба» Лисен
ка, перше вик . ),

го, Колеа:и та ін.
У 1930-39 - викладач Вищого муз. ін-rу
ім. Лисенка, 1939-63 - Львівської консер
ваторії. Серед учнів: П.
Криницька, Т.
Дідик.

Татьяна, Іоланта

( «Євге!"Іій

Чайковського),

Л і т . : Виступ Дарії Бандрівськоі у Відні/ /Діло.-

1929.- 4

червня;

ськоі/ І Діло.-

Концерт

1933.- 19

Дарії

Оксана, Марфа,
Снігуронька,
Волхова («Ніч
перед Різдвом»,
«Царева нарече
на»,
«Снігу

Бандрів

жовтня.

БАРАНОВИЧ Максим Павлович (рр . н. і
см. невід.) - укр. співак XVIII ст. Лікар за фа
хом. Родом з Чернігівщини. Закінчив Київ
ську академію, де співав в академ. капелі.
Звернув на себе увагу чудовим голосом і
17 55 був відряджений до Голштінії (Пн.
Німеччина), де був півчим при рос . по
сольській церкві в м. Кіль . Пізніше закінчив
Кільський університет, де 1767 став доктором
медицини. Повернувшись на Україну, працю
вав військовим лікарем в армії Рум'янцева .
Співав у київських хорах.
Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

838.

БАРАНОВСЬКА Наталія Дмитрівна (н. бл.
1887, м. Житомир - р. см. невід . ) - укр. та
рос. концертно-камерна та оперна співачка
(драм. сопрано). Вокальну освіrу здобула в
Моск. консерваторії ( 1904-08). Удоскона
лювалась у Мілані у М . Відаля.
Артистичну діяльність розпочала концер
тами в Житомирі 1907. З 1910 вистуnала з
успіхом на італ. оперних сценах (Рим, Неа
поль). У концертах виконувала твори рос. та
заруб. композиторів, а також укр. нар. пісні .
Л і т. : В мире искусств (Киів).- 1907.- № 1314; Театр . - 1910.- № 606.
БАРАНОВСЬКИЙ Андрій (рр. н. і см.

невід.) - укр. співак XVIII ст . Закінчив
Київську академію, де співав в академ. капелі.
У 1735, під час набору співаків на Україні, був
відряджений до Петербурга. Соліст, а пізніше
регент Придворного хору.

Онє

гін», «Іоланта»

ронька», «Садко»

Марія Баратова

Римського-Кор
сакова), Тамара
(«демон»
Ру-

бінштейна), Мікаела («Кармен»

Бізе), Еліза (<·Лоенгрін» Вагнера), Мімі, Бат
терфляй (<·Богема", «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні),
Маргарита («Фауст» Гуно), Трільбі («Трільбі»
Юрасовського, перше вик. на Україні).
Л І т.: Баратова И. Страниць1 воспоминаний о
моей сестре/ І Архів автора.

БАРСУКОВ Степан Данилович (8(20).ХІІ
с. Сороківка біля Харкова - р. см.
невід.) - рос. оперний співак (тенор) і педа

1872,

гог. Походив з селянської родини. Вокальну

освіту здобув у Моск. філармонічному уч-щі
(кл. С. М . Біжеїча) та Моск . консерв~торії
( 1893-1901). Удосконалювався в Італії

(1901-02).
У 1902-12 -

соліст Великого т-ру в

Москві.

Партіі: Князь («Русалка" Даргомижсько
го) , Синодал (<·Демон» Рубінштейна), Туча,
Садко, Левко, Гвідон ( «Псковитянка", «Сад
ко", «Майська ніч", «Золотий півник» Римсь
кого-Корсакова), Герман, Ленський («Пікова
дама", «Євгеній Онєгін» Чайковського), Фауст
(«Фауст" Гуно), Альфред, Герцог («Травіата»,
«Ріголетто» Верді), Хозе («Кармен» Бізе),
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Ліонель («Марта" Флотова), Йонтек (се Галька"
Монюшка), Джеральд ( (<Лакме• Деліба).
У 1898-1921- викладач Моск. консерва
торії.
Л і т.: Пружа11ский А. М. Отечественнь1е певцЬІ.
Словарь. М., 1991.- Часть І.- С. 51.

БАРТОШ-СЕДЕНКО (спр. прізв.- Бар
тош) Ніна Михайлівна (1(14).І 1890, м. Одеса 18.VШ 1959, там же) -укр. та рос. оперна та
концертно-камерна співачка (драм. сопрано)
і педагог. Вокальну освіту здобула в Одеській
консерваторії (1913-18, клас Ю. О. Рейдер).
У 1919-24, 1931-33, 1944- 46-cOllicTha
Одеського, 1924- 29 -Тифліського, 1929-31Саратовського, 1933-34 - Білоруського,
1934-36 - Горьковського т-рів опери та бале
ту. У 1936-40 солістка Архангельської
філармонії.
Володіла ве
ли ким і краси
вим голосом ши

рокого діапазону
з

металевими

верхніми нота
ми .

Парт1ї: Ярос

лав на

("князь

ігор» Бородіна),

Горислава («Жит
тя за царя» Глин
ки), Наташа («Ру
с ал ка .. Дарго

Ніна Бартош-Седенко

мижського), Та
м а ра ( ссДемон"
Рубінштейна),
Юдіф, Рогнеда
(ссЮдіф", "Рог-

неда" Сєрова),
Марія, Кума, Оксана, Ліза («Мазепа", "ча
родійка», «Черевички", ссПікова дама" Чай
ковського), Купава (<•Снігуронька» Римсько
го-Корсакова), Леонора, Амелія, Аїда («Тру
бадур», «Бал-маскарад», «Аїда» Верді), Норма

(«Норма» Белліні), Тоска ( ссТоска» Пуччіні),
Рахіль («Жидівка" Галеві), Валентина ( еtГуrе

н оти» Мей~рбера), Ізольда, Брунгільда

( «Трістан

і Ізольда•, «Валькірія" Вагнера),
Джоконда
( ссДжоконда• Понкієллі),
Джульєтта (<·Казки Гофмана" Оффенбаха),
Сантуцца («Сільська честь" Маскань'І).
В концертах виконувала твори Чайковсь
кого, Рахманінова, Римського-Корсакова,
Мусоргського, Ліста, Шуберта, Шумана,
Брамса.

У 1940-59 - викладач Одеської консер
ваторії. Серед учнів: Т. В. Пономаренко.

Л 1 т. : Н. Седенко-Бартош в «Ntде-//ЗаJ>ІІ Вос
тока <ТбілісІ) . -1924. -26 жовтня.

БАРЦАЛ Антон іванович (25.V 1847, м.
Чеське Будейовіце, тепер Чехія

-

1927,

Німеччина) - рос. оперний і камерний співак
(тенор), режисер і педагог. За походженням
чех. Вокальну освіту здобув у Придворній
оперній школі у Відні (1865-67). У 1867-70 соліст Празької, 1870-77 Київської,
1877-78 - Одеської опер, 1878-1902 Великого т-ру в Москві.
Парпиї: Фінн, Баян («Руслан і Людмила»
Глинки), Берендей («Снігуронька" Римського
Корсакова), Князь («Русалка» Даргомижсько

го), Синодал («Демон» Рубінштейна), Альм
авіва ("севільський цирульник• Россіні), Фа
уст (ссФауст.. Гуно), Міме (еtЗігфрід» Вагнера).
Виступав також як камерний співак. Був
особисто знайомий з М. Лисенком, пропагу

вав його твори, зокрема в 1875 в Петербурзі
співав дві сцени і дуети з його опери «Різдвя
на ніч".
У 1882-1903 - режисер Великого т-ру.
Вів велику педагогічну роботу: у 1875-76 викладач Київського муз. уч-ща, 1898-1921 проф. Моск . консерваторії. Серед учнів В. Р. Петров.
У 1921 виїхав до Німеччини.
Л і т. : Вальц К. Шестьдесят лет в театре.- Л . ,
С. 159-161; Михайлова Т. Виховання спі
ваків у Київській консерваторії.- К., 1970.- С. 14-

1928.15.

БАРШЕВСЬКИЙ Гнат (рр. н. і см. невід.) укр . співак XVIII ст. Родом з Полтавщини. У
50-х роках - придворний співак київського
митрополита, в 60-х - київського губернато
ра Ф. М. Вщйкова.
Л і т. : ЦЦІАК, ф.

59,

оп. І, №

5834.

БАСАЛАЄВ Олександр Федорович (н . 4.ХІ
1938, м. Бурея Хабаровського краю) -укр. та

рос. оперний та концертно-камерний співак
(бас) . Засл. арт. УРСР (1989). Закінчив Ново
черкаський сільськогосподарський ін-тут. Во
кальну освіту здобув у Ростовському муз.-пед .
ін-ті. (1967-71, клас О. П. Здановича).
У 1971-75 - соліст оперних т-рів Куйби
шева, Новосибірська і Воронежа, з 197 5 Дніпропетровського т-ру опери та балету.
Парпиї: Кривоніс («Богдан Хмельницький»
Данькевича), Собакін, Скуратов, Сальєрі
(«Царева наречена», «Моцарт і Сальєрі» Рим
ського-Корсакова), Кочубей, Гремін («Мазе
па», ссЄвгеній Онєгін" Чайковського), Борис,
Пімен (•Борис Годунов" Мусоргського), Га

лицький, Кончак («Князь Ігор• Бородіна), Су

санін (•Життя за царя• Глинки), Мельник
("Русалка• Даргомижського), Мефістофель
( •Фауст.. Гуно), Базіліо («Севільський цируль
ник• Россіні), Альвізе ( •джоконда"
Понкієллі), Монтанеллі («Овід• Спадавеккіа),
Кецал (•Продана наречена• Сметани).
У концертах виконує твори рос. та заруб.
композиторів, укр. та рос. нар. пісні.
Л і т: АвтобІоrрафія/ І Архів автора.

Б
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БАСЕНКО Олександр Антонович (23.VII
м. Миколаїв - 22.У.1997, м . Харків) укр. оперний співак (баритон) . Закінчив
Харківський політехн і чний ін-т (1961). Во
кальну освіту здобув у Харківському ін-ті ми 
стецтв (1962-68, клас М.Долідзе) . У 196871 - соліст Свердловського, 1971-76 - Ка
захського, з 1976- Харківського т-рів опери

1938,

та балету.
Парт1ї:

Сул 

тан ( «Запоро
жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
ського ), Микола
(«Наталка Пол
тавка» Лисенка),
Єлецький , Онє
гін («Пікова да
ма», ..Євгеній Онє

гін" Чайковсько
го), Скарпіа (•Тос
ка"
Пуччіні),
Жермон, Ріго
летто, ді Поза, Ре
на то («Травіата»,
«Ріголетто", «дон
Карлос», «Бал
Олександр Басенко

-

Онєгін («Євгеній Онєгін•
П. Чайковського).

рос. (Чайковський, Рахманінов, Глинка), за
руб . (Бах, Гендель, Белліні , Шуберт, Верді,
Пуччіні), нар. пісні .
Лауреат VII Міжнародного конкурсу во
калістів у Ріо-де-Жанейро (1975, І премія),
Міжнародного фестивалю ім. Каті Попової в
Плевені (1976, золота медаль) . Державна
премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1986) .
У 1977 записала грамплатівку оперних
арій і романсів на Фірмі «Мелодія» (СРСР).
Л і т . : МеJІьник О. Серце і rолос//Музика.-

1984.- № 2.
БАТЇЄВСЬКИЙ Тимофій Семенович (н .
бл. 1730 - р . см. невід.) - укр. співак XVIII
ст. У 1751-77 - соліст Придворного хору
(пізніше - Придворної співацької капели) в
Петербурзі,
Л 1 т. : цдІАП, ф.

469,

оп .

14,

№

9,

арк .

7 зв.- 8 .

БЕВЗА Марія Антонівна [6(19). VII 1910,
м. Вінниця - 1986, м . Куйбишев] - укр. та
рос. оперна співачка (сопрано) . Вокальну
освіту здобула у Вінницькому муз. технікумі
(1928-31, клас С. Савченко) .

маскарад» Вер
ді),
Ескамільо

(«Кармен» Бізе),
Сільвіо, Тоніо («Паяци" Леонкавалло), Генріх
(«Лючія ді Ламмермур" Доніцетті), Головний
Жрець («Самсон і Даліла" Сен-Санса).
У концертах виконує твори укр., рос. та за

руб . композиторів, а також нар . пісні.
Лауреат Республіканського конкурсу ка
мерних виконавців у Києві (1983, І премія) .
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

БАСИСТЮК Ольга іванівна (н . 19.Vlll
с. Поляни Волочиського р-ну Хмель
ницької обл.) - укр . камерна співачка (со

1950,

прано) . Нар. арт.
УРСР ( 1985) .
Вокальну освіту
здобула у Львів
ській консерва
торії (1969-74,
клас Л . Жил
кіні). у

Ольга Басистюк

1974-81-

с ол і стка Львів
сь.кої філармонії, з
1981 - Респуб
ліканського бу
динку органної і
камерної музи
ки. У репертуарі
Б. твори укр .
(Лисенко, Сте 
повий, Аркас),

Марія Бевза - Одарка («Запорожець за Дунаєм•
С. Гулака-Артемовського)

У 1931-35 - солістка Вінницького ,
1935-38 - Бакинського, 1938-47 - Сара
товського, 1947-49 - Казахського , 194950 - Новосибірського, 1950-61 - Куйби
шевського т-рів опери та балету.

Володіла рідкісним щодо сили і краси голо
с ом широкого діапазону, рівним у всіх
регістрах. За свідченням режисера М . Бого 
любова, була в оперному т-рі винятковим яви
щем.

Парпиї: Наталка («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Оксана («Запорожець за Дунаєм" Гу
лака-Артемовського) , Людмила, Антоніда
(«Руслан і Людмила•, «Життя за царя» Глин
ки), Марфа, Снігуронька, Шемаханська цари
ця («Царева наречена", «Снігуронька", «Золо
тий півник• Римського-Корсакова), Марія,

Оксана, Татьяна («Мазепа•, «Черевички",

Б
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ссЄвгеній Онєгін• Чайковського), Наташа

( ссРусалка»

Володіла

Даргомижського), Аїда, Амелія

м'яким, рух

(«АІда•, ссБал-маскарад" Верді), Тоска (ссТос
ка" Пуччіні), Маргарита ( «ФаусТ» Гуно), Сю
занна (ссВесілля Фігаро• Моцарта).

Л І т. : Боголоюбов Н.
М., 1965.- С . 281 .

60 лет а оперном

ливим
сом

ного тембру і

театре,

широкого

діапазону з

БЕЛіНА-СКУПЕВСЬКИЙ Стефан (28.VII

красивими

Київ - 2.VIII 1962, Гданськ) - поль
ський оперний співак (тенор) і педагог. Співу
нав•1ався спочатку в Києві, потім у Карлсруе
(проф . Штюкгольд) і в Мюнхені. Дебютував
1908вШвейцарії.У1909-10 - соліст Лейп
цігської, 1910-11 - Мюнхенської опер .

1885,

верхніми но
тами.

ПартП:
Оксана («За
порожець

Його виконавську майстерність музичні кри
тики порівнювали з майстерністю Е. Карузо.
Парпиї: Герман («Пікова дама» Чайковсь
кого), Фауст («Фауст• Гуно), Альфред, Рада
мес ( "Травіата•, •Аїда" Верді), Єлеазар
(«Жидівка• Галеві), Рудольф, Каварадоссі
(«Богема•, •Тоска" Пуччіні), Хозе («Кармен•
Бізе), Каніо («Паяци" Леонкавалло), Трістан

(«Трістан та ізольда• Вагнера).
З

1928 займався

Л і т.:

пед. діяльністю у Варшаві.

Slownik biograficzny teatru polsk1ego.Warszawa, 1973.- S. 656.

БЕЛЬМАС Ксенія (1896, м. Київ - р. см.
невід.) - оперна і камерна співачка (сопра
но). Вокальну освіту здобула в Київському
муз. уч-щі (клас М. Петца). Вдосконалювала
ся в Італії, а потім у Парижі (1925). Дебюту
вала в 1917 в Одесі. У 1917-21 - солістка
Одеської опери . З 1921 виступала на опер
них сценах і концертних естрадах Парижа,
Мілана, Берліна, Монте-Карло, Австралії,
Прибалтики, США.
Працювала як педагог у м. Дурбан.
Л

І

т.:

Kutsch ., Riemens 1- Unvergangllche

Stimmen.- Munchen, 1962.-

С

33.

БЕМ Марія Петрівна
(3(16).IV 1908,
с. Зульці, тепер с. Веселе Березнегуватського
р-ну
Миколаївської
обл.-29.ХІІ
1978,
м. Київ) - укр. оперна співачка (колоратурне
сопрано) . Нар. арт. УРСР (1946). Вокальну
освіту здобула в Одеській консерваторії
(1925-30, клас Ю. Рейдер) . У 1930-41 солістка Одеського, 1942-56 - Київського
т-рів опери та балету.

за

Дунаєм» Гу
лака-Арте
мовського),

Співав також на оперних сценах Праги, інсб

рука, Відня, Ратсбона, Берліна, Плзно, а також
в Пд. Америці. З 1914 виступав на рос. опер
них сценах (Київ, Одеса, Катеринослав, Ми
колаїв, Харків, Петербург). З 1920 з великим
успіхом гастролював на оперних сценах За
греба, Бєлграда, Трієста, Мілана, Парижа, Бар
селони, Лісабона, Буенос-Айреса, Ріо-де-Жа
нейро, Монтевідео, Сан-Пауло, Варшави.
Володів феноменальним голосом широко
го діапазону, рівним у всіх регістрах, неабия
кою музикальністю і драматичним талантом.

голо

приєм

Панночка
Марія Бем

-

Маргарита

(«Утоплена»

<•Фауст» Ш. Гуно)

Лисенка), Ксенія
вий

( «Яблуне
ПОЛОН»

Чишка), Антоніда, Людмила (<·Життя за царя•, «Руслан і Людмила• Глинки), Марфа,
Царівна Лебідь ( ссЦарева наречена», (<Казка
про царя Салтана• Римського-Корсакова),
Маргарита (<·Фауст• Гуно), Віолетта, Джільда
(«Травіата", «Ріголетто" Верді), Лакме («Лак
ме• Деліба), Розіна («Севільський цирульник»
Россіні), Церліна («Фра-Дияволо» Обера),
Мікаела (•Кармен• Бізе), Кукла (<·Казки
Гофмана• Оффенбаха), Мімі («Богема»
Пуччіні) .
Л і т.: Троспu~11ецький М.

25

років на оперній

сцені// Рад. культура.-

1955.- 30 жовтня.
БЕРЕЖАНСЬКИЙ Петро іванович (рр. н. і

см . невід.) - укр. співак XVII ст. Закінчив
Києво-Могилянську колегію, де здобув і во
кальну освіту. Співав у капелі цієї колегії. У
1652 був відряджений до Москви, де співав
при дворі царя Олексія Михайловича. У цьо
му ж році повернувся до Києва.

Л і т.: Финдей.зе11 Н. Очерки по истории музь1ки
в России.- Л., 1928.- Т. 1.- С. 326.

БЕРЕЗЕНЕЦЬ (спр. прізв.- Йоха) До
метій Йосипович (8(20).VllI 1898, с. Велике
Березне, тепер Чернігівської обл.- 8.111
1988, м. Едмонтон, Канада] - укр. концерт
ний та оперний співак (баритон) і педагог.
Вокальну освіту здобув у Чернігівській муз.
школі (1920) та Київській консерваторії
(1926-31, клас М . П . Чистякова).
Артистичну діяльність розпочав у церков
ному та семінарському хорах у Чернігові, а
також у капелі •думка• в Києві . У 1933-39 соліст Київської опери, 1940-44 - Львів
ської філармонії.
З 1944- на еміграції, де виступав з влас
ними концертами в Берліні, Празі, співав на
сцені Братиславської опери. В 1948 переїхав
До Канади, де провадив концертну діяльність .

Б
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У його реперrу
а рі були чис

ленні укр. нар .
пісні, а також
романси Лисен

Дометій Березенець

ка, Степового,
Стеценка, Лопа
тинського, Бар
вінського, Ярос
лавенка та ін.
Пед .
діяль
ність
розпочав
ще в
Чернігів
сьюи муз . школі
( 1920-26). у
1940-44 - до
цент Львівської
консерваторії . З

1945- у

Право

славній духовній академії в Мюнхені. В Канаді
викладав в Альбертському коледжі в Едмон
тоні, а також ~ав власну вокальну С1)'дію. Серед
його учнів

-

И. Г. ГОШ)ІЛJІ1С.

У 1963 записав платівку нар. пісень та ро
мансів укр . композиторів .
Л і т .: Маценко П. , Яременко С. Дометій Бере

зенець//Північне сяйво <Едмонтон) . -1965 . - №

2;

Ревуцький В. Дометій Йосипович Березенець/ /Нові
дні.-1968.- №

9-10.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Максим Созонтович
[16(27).Х 1745, м. Глухів, тепер Сумської
обл.-22.111(2 . ІV) 1777, м. Петербург] - укр.
композитор і оперний співак (тенор). За дея

кими даними, вчився в Глухівській співацькій
школі, пmім - у Київській академії і нарешrі у Придворному хорі в Петербурзі . У

1769-71

навчався в БолонсьJсій філармонічній академії
(клас композиції Д. Мартіні) . Уроки співу
брав у придворної співачки Н. Гарані .
У 1758-60 - соліст італ. оперної трупи Ора 
нієнбаумського театру (біля Петербурга) . Се

ред оперних партій: Пор (•Олександр в Індії•
Араі-їІ) та Іркан («Впізнана Семіраміда" Манф
редіні).

Після повернення з Італії до Петербурга

був зарахований до Придворної
співацької капели без посади. ПоJсінчив життя
самогубством .
. Автор опери «демофонт•, поставленої в
Італії (Ліворно, 1773), хорових та інструмен
таль~их творів.
Л 1 т . : А.лексеев М. М . Березовский//Посев . 

( 1773)

Одеса, 1921; Рьщарева М. Композитор М. С. Бере
зовский . - Л., 1983; Юрченко М. Шість невідомих

творів Максима Березовського! /Культура і жит
тя.-

1984.-9

грудня .

БЄЛЯЄВА-ТАРАСЕВИЧ Віра Мануйлівна
(1877, м. Житомир - 22.VI 1939, м. Москва)
рос: камерна співачка (сопрано). Вокальну
осв1rу здобула приватно у О. Каміонського

(Київ) . Удосконалювалася в Парижі у Жюля
Граньє. Пізніше брала уроки співу у М. А.
Дейші-Сіоницької.
Виступала з концертами в Києві та в інших
мі стах України. Пропагувала твори рос., укр .
та заруб. композиторів, а також нар . пісні .
. З 1917 - педагог Моск. муз. технікуму
1м . Гнесін~. Серед її учнів : З . А. Долуханова,
Н . К .. Кук.111на, М. Е. Донець-Тессейр.
Л 1 т .: Левик С. Записки оперного певца.- М.,
с. 127.

1962.-

БИКОВСЬКИЙ

Михайло

Йосипович

( 1652, м . Київ - р . см. невід.) - укр . співак
XVII ст . Закінчив Києво-Могилянську ака
демію, де здобув і муз. освіrу, співав у ака
демічній капелі . У 1652 за наказом царя
Олексія Михайловича був відряджений до
Москви, де співав у Андріївському монастирі .
В цьому ж році повернувся до Києва .
Л і т .: Финдейзен Н. Очерки по истории музЬІки
в России . - Л., 1928.- Т . 1.- С. 326. Ундольский
В. Замечания для истории церковного пения в Рос
сии . - м
1846.- с. 16.

..

БИХОВСЬКА Галина Михайлівна (н.
12(25).ХІІ 1906, м. Кам'янець-Подільський,
те!""Іер Хмельницької обл.) - укр. оперна
сш.~ачка (сопрано) . Вок~ьну освіrу здобула в
Кювсько~ муз .-драм. 1н-ті (1926-29, клас
О . Шперл1нг) та Свердловській консерваторії
(1942-43, клас Б. Вепринськоzо) .
У 1929-34 - солістка Київського т-ру
опери та балеrу, 1934-36 Київської,
1936-39 - Ленінградської філармоній,
1939-41 - Свердловського, 1945-48 Одеського т-рів оперет.
ПартЛ: Ядвіга («Кармелюк• Костенка) , Те
тя~а («Розлом• Феміліді), Мирослава ( с.Золо
тии обруч• Лятошинського), Татьяна, Ліза
(«Євгеній Онєгін•, «Пікова дама• Чайковсь
кого) , Маша ( •дубр_овський• Направника),
Ярославна («Князь Ігор• Бородіна), Домна
Саб.урова, Купа ва («Царева наречена",
«Сн1гуронька• Римського-Корсакова), Марга
рита_("Фауст" Гуно) , Турандот, Тоска, Баттер
фляи («Турандот•, Тоска• , «Чіо-Чіо-сан•
Пуччіні), Дj·да, Дездемона ( "Дj·да", "отелло»
Верді), ~ікаела (•Кармен• Бізе), Ортруда
(...ЛоенгрІН• Вагнера) .
З 1950 - на пе,д. роботі .
Л

1 т. :

Автобlоrрафія7 І Архів автора .

БИШЕВСЬКА

Олександра

Андріївна

[24.11(8.111) 1906, м. Київ -1986, м . Москва] укр. та рос . оперна співачка (драм. сопрано).

Засл . арт. ~~ФСР (1937) . Вокальну освіту
здобула в Ки1вському муз.-драм. ін-ті (1925клас О. Муравйовоі) . У 1929-34 солістка Київського т-ру опери та балету,
1934-48 - Великого т-ру СРСР.
Володіла голосом незвичайної сили і краси

29,

широкого діапазону, рівним в усіх реrістрах. '
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Б
Партzї: На 
талка ("наталка
Полтавка" Ли
сенка), Ярос
лавна («Князь

ігор"

Бо

родіна), Ліза,
Марі.я («Пікова
дама" , "мазе
па" Чайковсь
кого),
Мі
літриса («Каз
ка

про

царя

Салтана» Рим
ського-Корса
кова), Наташа

Олександра Бишевська

(«Русалка" Дар-

гомижського ),

Турандот, Тос
ка («Турандот», «Тоска» Пуччіні), Аїда, Леоно

ра(«АЇда", «Трубадур" Верді) , Ортруда (с·Ло
енгрін" Вагнера), Мирослава (•Золотий обруч"
Лятошинського, перше вик.), Ядвіга («Карме

люк» Костенка), Ярославна («Яблуневий полон"
Чишка), Тетяна («Розлом» Феміліді), Горислава
(«Руслан і Людмила» Глинки), Домна Сабурова
(«Царева наречена» Римського-Корсакова).
Виступала також у концертах, зокрема ви
конувала твори Лисенка, Гулака-Артемовсь
кого, Стеценка, Єдлічки, а також нар. пісні. У
1936 в Москві взяла участь у концерті укр .
нар. пісні та романсу.
Лауреат І Всесоюзного конкурсу вокалістів
у Москві (1933, ІІІ премія) .
Л

і

т.:

Глібка-Долинська Г.

ла/ /Культура і жиn11 . -

1980.- 8

І

пісн11 луна

травн11 .

БіАнкі (Фабіан) Валентина Львівна [1839,
м . Вільно, тепер Вільнюс, Литва -28.11
( 11.111) 1884, м. Кандава, тепер Латвія) рос . оперна співачка (драм . сопрано). Співу

степ і в, або Українські цигани" Рубін штейна).
Виступала в концертах, виконуючи пере 
важ но твори рос. композиторів . Автор
кількох романсів на тексти рос. поетів.
Л і т. : Б. п. Г-жа Фабиан-Бианки/ /Театр. афи
ши и антракт.- 1865.- NO 220; Киевска11 рус. опе
ра в сезон 1869-70 годь1 . - К . , 1870; Кузьмін М.
Забуті сторінки муз. жиnи Києва . -К . , 1972; Гри

гарьева А. В . Л . Бианки/ /Ежегодник памитнь~х муз .
дати собь1тий . 1984.- М . , 1983.- С . 177-178.

БіЖЕЇЧ Семен Михайлович (1837-

21.V111(2.IX) 1900, Псковська губ.) -

рос. опер
ний співак (баритон) і педагог . Закінчив юри
дичний ф-т Петерб . ун-ту . Вокальну освіту
здобув приватно у Петербурзі у П. Репетто та в
Мілані у А . Буцці і Д. Ронконі. Артистичну

діяльність розпочав в італії, де співав кілька
сезонів. У 1863-64 - соліст Маріїнської опе
ри в Петербурзі, 1864-65 - Великого т-ру в
Москві , 1867-74- Київської опери. Співав
також на сцені Одеської опери .
Володів сильним , гнучким високим голо
сом з теноровим забарвленням, а також драм .
талантом.

Партіі: Руслан («Руслан і Людмила» Глин
ки), Жермон («Травіата» Верді, перше вик. у
Великому т-рі), Мефістофель ( «Фауст.. Гуно) ,
Фігаро («Севільський цирульник» Россіні) , ді

Луна ("Трубадур" Верді) .
Виступав у камерних концертах. У його ре
пертуарі були твори Глинки, Кюї, Страдеми .
У 1881-1900 проф. Моск . муз.-драм. учи
лища. Серед його учнів: О. Золотн~щька,

С. Гарденін, М. l.ллющенко та ін .
Л і т. : Киевска11 рус . опера в сезон 1869-1870.К. , 1870; Рус . опера в Киеве в сезон 1871-1872.К . , 1872; С . М. Бижеич (некролог/ /Русские ведо
мости.-1900 . - N<! 246; Кузьмін М. Забуті сторінки
муз. житт11 Києва.- К., 1972.
БіЛИННИК Петро Сергійович [1(14)Х 1906,
м. Охтирка, те

навчалася в Паризькій консерваторії (клас Д .
Бордоньї і Ревіаля). Дебютувала в Парижі .
Потім співала у Франкфурті-на-Майні,
Берліні, Шверині (1855-61) та ін .
У 1862-65 - солістка Маріїнської опери
в Петербурзі, 1865-67 - Великого т-ру в
Москві, 1867-69 - Київської опери. Гастро
лювала в Харкові, Одесі та ін.
Володіла красивим, могутнім, рівним в усіх
регістрах голосом широкого діапазону, бли
скучою вокальною технікою і артистизмом.
Партzї: Одарка (•Запорожець за Дунаем»

пер Сумської
обл.) укр.
оперний спі
вак
(тенор).
Нар . арт. СРСР
(1954). Вокаль
ну освГrу здобув
у Харківській
консерваторії

(1933-36,
клас Р. Вайна) .
Дебютував у
партії Берендея
на сцені Хар
ківського мо

Гулака-Артемовського), Юдіф ( «Юдіф• Се ро
ва, перше вик.), Наташа (•Русалка• Дарго

мижського), Горислава (<•Руслан і Людмила"
Глинки), Антоніда («Жmтя за царя• Глинки,
перше вик. в Киеві), Валеmина (•І)теноm• Мейер
бера), Норма («Норма• Беміні}, Лючія ( «Лю

чія ді Ламмермур• Доніцетті), 1збрана (•діти

лодіжного муз.
т-ру ( 1935). У
Петро Білинник - Еол
(«Енеіда• М. Лисенка)

1936-40
соліст Велико-

Б
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го т-ру СРСР, 1940-42 - Харківського,
Київського т-рів опери та балету.
Володів ліричним тенором красивого й

1942-60 -

світлого тембру . Його виконавська май

стерність відзначалася музикальністю, глибо
ким і тонким ліризмом.
Партtї: Андрій (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро, Левко ((<На
талка Полтавка», (<Утоплена• Лисенка), Мар
ко («Наймичка» Вериківського ), Козолап

(«Милана» Майбороди, перше вик.), Тюленін
(«Молода гвардія» Мейтуса), Ленський
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Берендей
(«Снігуронька» Римського-Корсакова), Юро
дивий («Борис Годунов» Мусоргського),
Князь («Русалка» Даргомижського), Володи

мир ігоревич (<•Князь ігор» Бородіна), Йон
тек («Галька» Монюшка), Лоенгрін («Ло
енгрін» Вагнера), Альмавіва (<•Севільський
цирульник» Россіні), Альфред, Герцог («Тра
віата», «Ріголетто» Верді), Джеральд ( «Лакме»
Деліба), Єник («Продана наречена» Смета
ни), Матюшенко (<·Броненосець •Потьомкін»
Чишка).
У 1951 брав участь у Декаді укр. літератури
і мистецтва в Москві.
Відомий також як виконавець укр. нар. пі
сенL, зокрема виступав як соліст у концертах
Державної заслуженої хорової капели Украї
ни «думка» і Державної заслуженої капели
бандуристів України. Гастролював у Польщі,
Німеччині, Албанії.
Записав кілька грамплатівок укр. нар.

пісень та арій з опер Римського-Корсакова,
Даргомижського, Монюшка та ін.
Л і т .: Стефа~ювич М. Петр Серrеевич Белин
ник.- К" 1960; Василевська Л. Співець народ

ний// Ленінська правда <Суми) . -

1957.- 6

жовт

ня; Архімович Л. Серце музикою сповнене . 
Культура і життя.- 1986.- 19 жовm11.

БЇЛОГОРОДСЬКИЙ (Білгородський) Гри
горій (н. бл. 1710 - р . см. невід.) - укр.
співак (бас) XVIII ст. Закінчив Київську ака
демію, де здоб)'lІ і муз. освіту. Деякий час пе
реб)'lІав на Запорозькій Січі. Співав у козаць
кому війську.
З 17 52 - соліст придворного театру геть
мана Кирила Розумовського в Глухові, з 1764 Придворної співацької капели в Петербурзі.
Л і т.: ЦЦАДА, ф .

14,

оп. І, №

96,

арк .

74; Ште
1935.-

лин Я. Музь1ка и балет в России.- Л"
С.

59.
БЇЛОГРАДСЬКА Єлизавета Йосипівна

м . Петербург - після 1764, там же) рос. оперна і камерна співачка (сопрано) і
кланесуністка. Українка за походженням.
Дочка Иосипа Білоzрадськоzо. Співу навчала
ся у свого батька, придворного співака і хор
мейстера . З 1751 виступала у складі петерб.
придворної італ. трупи в Зимовому палаці.

(1739,

з успіхом виступила в партії
Прокріс в опері ссЦефал і Прокріс» Арайї
(перша в Росії опера на рос. текст). За

27.111755

свідченням сучасників, їй було тоді 16 років.
Володіла сильним, красивим голосом і бли
скучою вокальною технікою. О. Сумароков
порівнював їі з знаменитою трагедійною акт
рисою А. Лекуврер. Дістала також високу
оцінку італійських музикантів, які тоді працю
вали в Петербурзі.
Серед інших партій: Доброчесність («При
тулок доброчесності»), Евдора («Незрячий
Велізарій»), Поліна («Трубадур і птахоловка»),
Ал ьцеста ((<Ал ьцеста») Раупаха, Дуня ша
(<·Хвилинна омана» Дезеда).
Крім участі в оперних виставах, виступала

при дворі Єлизавети Петрівни як камерна
співачка і клавесиністка ( «сильная виртуозка
на клавесине» ). Брала участь у придворних
концертах і торжествах.

Відзначалася неабиякою музикальністю,
мала композиторський хист. За свідченням
А. Моозера, в одній з берлінських бібліотек

зберігалася рукописна копія клавесинної
п'єси Б. «Менует з варіаціями» (нині цей руко
пис вважається втраченим).
Л і т.: Финдейзен Н. Очерки по истории музь1кн
в России.- Т. 2. - М.-Л" 1929; Штелин Я. Му

зь1ка н балет в России

XVIII века . -

Л"

1935;

Свет.мв С. Рус. опера в XVIII ст.//ЕИТ: Сезон
1897-1898. Прнлож.- Кн. І.- СПб, 1899.- С .
94; Mooser R. А. АлпаІеs de Іа musique et des musi

ciens

еп

Russie

ап

XVIII sielce.-

Т. І.-

Gen" 1948.

БЇЛОГРАДСЬКИЙ Йосип (н. бл. 1715, Ук

раїна - р. см. невід., м. Петербург) - укр. спі
вак і хормейстер XVIII ст. Брат Т. Білоzрад
ськоzо. Був придворним співаком імперат

риці Єлизавети Петрівни. У

1761-62 -

ре

гент Придворного хору в Петербурзі.
Л і т.: Финдейзен Н. Очерки по истории музь1ки
в России.- т.

2.-

М.-л"

1929.-

с.

26.

БЇЛОГРАДСЬКИЙ Тимофій (рр. н. і см.

невід.) - укр. співак, бандурист, лютнист і
композитор XVIII ст. На поч. 30-х років придворний музикант у Петербурзі, де звер

нув на себе )'llary чудовим голосом і грою на
бандурі. У 1733 відряджений до Берліна ( ра
зом з рос. послом Кайзерлінгом), потім до

Дрездена, де брав уроки співу в італ. співачки
Ф. Хассе (Бордоні) і кастрата-сопраніста
Аннібаллі, а також удосконалював свою гру
на лютні у С. Л. Вайса. У 1739-41 - при
дворний музикант у Петербурзі й одночасно

соліст Придворного хору. У 1741 знову
поїхав до Дрездена, де служив придворним
музикантом графа БрюJUtЯ. За свідченням су
часників, переб)'lІаючи в Дрездені, висту
пав з великим успіхом як співак та віртуоз
в иконавець складних творів на бандурі й

лютні. У

1746

повернувся до Петербурга, де

Б

29

працював придворним музикантом і солістом

хору до

1767. Автор

пісень на слова О. Сума

Л і т. : И . Е. Белявский (некролоr) . -Театр и ис

рокова.

Л і т .: Фи1Ідейзе11 Н. Очерки по истории музь~ки
в России . - Т.

діяльністю. У 1887-1915 - голова Щигров
ської земської управи Курської губ.

2.-

М.-Л.,

1929.-

С.

25, 26, 38;

Ште.ІШ11 Я. Известия о музЬІке в России/ /Музьr
кальное наследство. Внп . І . - М" 1935.- С . 124.

БіЛЯВСЬКА Оксана Мефодіївна (н. 4.ХІІ
м. Полтава) - укр. та рос. оперна та
концертна співачка (лірико-колорат. сопра
но). Вокальну освіту здобула у Львівській
консерваторії (1948-53, клас С. Круше.ль

1927,

ницькоі). У

1952-55 - солістка Львівського,
1955-71 - Горьковського т-рів опери та ба
лету, 1971-85 - Горьковської філармонії.
Парт1ї: Марфа, Шемаханська цариця
(«Царева наречена», •Золотий півник" Римсь
кого-Корсакова), Антоніда («Життя за царя»

Глинки), Віолетта, Джільда ( "Травіата",
«Ріголетто» Верді), Лейла («Шукачі перлів»
Бізе), Розі на ("севільський цирульник»
Россіні), Маргарита ( •Фауст" Гуно), Манон
(«Манон Леско» Массне), Баттерфляй (•Чіо
Чіо-сан» Пуччіні).
В концертах виконувала твори Лисенка,
Стеценка, Косенка, Кос-Анатольського, укр .
та рос. нар. пісні.
Автор спогаду про С. Крушельницьку.
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора .

БіЛЯВСЬКИЙ Андрій (рр. н. і см. невід.) укр. співак (тенор) XVIII ст. Ще в дитинстві
привезений до Петербурга, де в 60-х роках
був солістом Придворного хору.
Л і т. : ХарJІ{lМповuч К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с . 836.

БіЛЯВСЬКИЙ

Іван Євграфович (1844,

с. Вязове, тепер Щигровського р-ну Курської
обл ., Росія -1915, м . Курськ) - рос. оперний
співак (бас-профундо). Закінчив Петерб. ун
т. Вокальну освіту здобув у Петербурзькій

консерваторії. Удосконалювався в Італії, де й
дебютував на оперній сцені. Співав також у
Ріо-де-Жанейро.
У 1876-77 - соліст Київської, 1877-80Казанської, 1880-81 - Харківської опер,
1881-87 - Великого т-ру в Москві.
ПартП: Грабовський (<·Тарас Бульба• Каш
перова, перше вик.), Дикой (•Гроза» Кашпе
рова, перше вик. в Харкові), Воаз ( «Макка
веї» Рубінштейна, перше вик. у Великому те

кусство. -

1915.- № 18.
БіЛИй Іван Терентійович (рр. н. і см.

невід.) - укр. співак кінця XVII - поч. XVIII
ст. У 90-х роках співав при дворі Петра І, де
його звали •верховним півчим». З перене
сенням столиці до Петербурга став солістом
Придворного хору.
Л і т . : ХарJІ{lМповuч К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с. 836.
БіЛЯКОВСЬКИЙ Андрій (бл. 1725, Ук
раїна - бл. 1791, м. Петербург) - укр. співак
XVIII ст. Вокальну освіту здобув у Петербурзі,
де в 1747-91 був солістом Придворного хо
ру (пізніше - Придворної співацької капе
ли).

Л І т. : цдtлп, ф.

469, оп . 14, № 9, арк . 6зв.- 7.
БіJІЬСЬКИЙ Станіслав Діонисович ( 1870,

Поділля - р. см. невід. ) - укр. та рос. опер
ний співак (баритон). Закінчив Кишинівське
реальне уч-ще, потім Київський ун-т. Вокаль
ну освіrу здобув в одній з київських муз. шкіл
та Моск. консерваторії.

З 1895 співав на оперних сценах Ростова,
Пермі, Кам'янця-Подільсьv.ого. Гастролював
майже в усіх великих містах Росії. Виконував
провідний баритоновий репертуар, в концер
тах - укр. нар . пісні, а також твори рос. та
заRvб. композиторів.
Jf І т.: Словарь сценических деятелей.- СПб,

1907.-

Вип. І.

БЛАfОВИДОВА
Ольга
Миколаївна
(29.V(ll.VI) 1905, м. Петербург - 23Х 1975,
м. Одеса) - укр. оперна та концертно-камер
на співачка (меццо-сопрано) і педагог. Нар.
арт. УРСР (1970). Вокальну освіту здобула в
Одеському муз.-драм. ін-ті (1920-25, клас
Ю. Рейдер). У 1925-28 виступала з концер
тами в Одесі. У 1928-31 - солістка Великого
т-руСРСР, 193132 - Тифrіського,
1932-48 - Оде
сько го, 1941Казахсько
го т-рів опери та

44 -

балету.
Парпиї: Одар
ка (•Запорожець

за Дунаєм" Гула

атрі), Сусанін, Фарлаф («Життя за царя•,
«Руслан і Людмила• Глинки), Невідомий
(«Аскольдова могила• Верстовського), Ко
мандор (•дон Жуан• Моцарта), Дон Базіліо
(«Севільський цирульник• Россіні), Вільгельм
Телль (•Вільгельм Телль• Россіні), Кардинал
(«Жидівка» Галеві), Марсель (•Гугеноти"

ка-Ар тем о вс ь
кого), Терпили
ха, Настя («На
талка Полтавка,

•Тарас Бульба•
Лисенка), Полі
на, Ольга, Соло

Мейєрбера).

Залишивши сцену, займався громадською

Ольга Блаrовидова

ха («Пікова дама•,

30
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«Євгеній Онєгін», «Черевички» Чайковсько
го), Лель, Весна («Снігуронька » Римського
Корсакова), Ратмир («Руслан і Людмила»
Глинки), Аксинья («Тихий Дон» Дзержинсь
кого), Кармен («Кармен» Бізе), Ортруда
(«Лоенгрін » Вагнера), Амнеріс, Ульріка, Азу
чена («Аїда», «Бал-маскарад», «Трубадур»
Верді), Шарлотта («Вертер» Массне) .
Лауреат І Всесоюзного конкурсу музи
кантів-виконавців у Москві (1933, 11 премія)

та І Всеукраїнського конкурсу вокалістів у
Києві (1937, І премія) . У 1939 наспівала на
грамrтатівку дві укр . нар . пісні : «Ой високо,
високо» (обр. М. Фоменка) та «Ой що ж бо то
та й за ворон» (обр. Косенка) .
Б . належить до rтеяди найвидатніших во

БОБОВСЬКИЙ

Павло іванович (1817 ,

Україна -11(24).ХІІ 1882, м . Москва) - укр.
та рос. оперний та концертний співак (бас
баритон) . У 1840-50-х роках

-

соліст Вели

кого т-ру в Москві. Володів чудовим голосом .
Відзначався яскравим драм. талантом.
Парт1ї: Превзид («Сон наяву, або Чурова
долина » Верстовського, перше вик.), Де
Шеврез ( «Есмеральда» Даргомижського,
перше вик.), Дір («Громобій» Верстовського,
перше вик.), Бель к оре («Любовний напій»
Доніцетті) , Вальтер Фюрст (<· Вільгельм Телль»
Россін і ), Суддя (<·Марта» Флотова), Бальтазар
(«Фаворитка" Доніцетті).
Виступав у дивертисментах, де з успіхом
виконував укр . нар . пісні, а також у концер

кальних педагогів на Україні (з 1933 - вик
ладач, з 1951 - проф . Одеської консерва
торії) . Серед їі численних учнів - Б. Руденко,

тах, де співав романси рос. композиторів
(Аляб'єв та ін.) .

маренко, А. Бойко, О.

БОБОШКО Тамара Михайлівна (н . 23.IV
м. Полтава) -укр . оперна співачка
(меццо-сопрано). Вокальну освіту здобула в
Одеській консерваторії (1959-65, клас О. Б.ла
zовидовоі) . У 1965-74 - солістка Пермського,
1974-91 Харківського т-рів опери та балету.
Парт1ї: Одарка («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського) , Княгиня, Графиня,
Ольга («Чародійка», «Пікова дама» , «Євгеній
Онєгін» Чайковського), Люба ша, Весна ( «Ца
рева наречена•, «Снігуронька» Римського
Корсакова ), Марина («Борис ГодУНОВ» Му

3. Христич. М. Оzренич. Т. Мороз, і. Поно
чук. Г. Васько та і н .

Ворошwю, Л.

Ше.м

Л і т. : Кочерfю Л. Ольга БлаГQвидова.- К . ,

1973.

БОБКОВ Борис Федорович (5(18).11 1903,
м. Київ - 18.11 1978, м. Москва) - укр. та
рос . оперний співак (тенор). Закінчив Київ
ський муз . -драм . ін-т (1924-29, клас О. Му
равйової). У 1928-34 - соліст Київського,
1934-35 -Ленінгр . (нині - Маріїнська опе
ра) т-рів опери та балету, 1935-63 - Вели
кого т-ру СРСР.
llapmtї: Петро , Андрій («Наталка Полтав 
ка», «Тарас Бульба» Лисенка), Рудковський
(«Кармелюк» Костенка), Зіновій («Яблуневий
полон» Чишка), Ленський, Герман, Водемон

(«Євгеній Онєгін", «Пікова дама", "іоланта»
Чайковського), Князь (<• Русалка» Даргомиж
ського), Самозванець («Борис Годунов" Му
соргського), Гвідон, Ликов («Казка про царя
Салтана», "Царева наречена" Римського
Корсакова), Синодал («Демон» Рубінштейна),

Фауст ("Фа уст•
Гуно), Альфред,
Герцог ("тра
віата•,
"Ріго
летто• Верді),
Хозе (•Кармен•
Бізе) , Кавара
доссі, Пінкертон
( "тоска•, •Чіо
Чіо-сан" Пуч
чіні), Лоенгрін
( "лоенгрін" Ваг
нера), Альмавіва

("севільський

Борис Бобков

цирульник" Рос
сіні) .
JI І т . : Автобіо
графія/ І Архів автора .

Л і т .: Гозен11Уд А . Муз. театр в России : От исто
ков до Глинки . - Л . , 1959.С. 255.

1937,

соргськоrо), Кончаківна («Князь ігор» Боро

діна), Ваня ("Життя за царя» Глинки), Амне
ріс, Азучена , Ульріка , Еболі («Аїда»," Трубдур»,
«Бал-маскарад", •дон Карлос» Верді), Уля
Громова (•Молода гвардія» Мейтуса), Слава
(«Сестри" Кабалевського), Катя («Вогненні ро
ки» Спадавеккіа), Фена Степанова («Сват ми
моволі» Губаренка), Кармен («Кармен» Бізе).
Провадить концертну діяльність .
БОБРИНЬОВА Раїса Михайлівна (н . 30.IV
1930, м. Лутанськ) - рос. концертно-камерна
співачка (сопрано) . Засл . арт. РРФСР (1970).
Вокальну освіту здобула у Моск . консерваторії
(1953-58, клас В . Рождественсько·І) . У 1963
стажувалась у міланському театрі •Ла Скала».
У 1958-85 - солістка Моск . філармонії.
У реперутарі Б. твори рос . та заруб. компо
зиторів, старовинні романси, укр. нар . пісні .
Брала участь у концертному виконанні творів
великої форми («Реквієм" Верді, «Німецький
реквієм• Брамса, «Дзвони" Рахманінова, Чо
тирнадцята симфонія Шостаковича) . Запису
вала на rрамrтатівки укр . нар . пісні.
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів
«Празька весна• (1960, 11 премія). Гастролю
вала за рубежем.

Л і т .: 'tимохин В. Р. Бобрннева/ /Муз. жизнь. -

1971.-

№

18.
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БОБРОВА-ПФЕЙФЕР Елеонора-Генрієта

Федорівна (1875, м . Харків - р. см. невід. ) рос. оперна співачка (лір .-колорат. сопрано) .
Вокальну освіту здобула в Київському музич
ному уч-щі (1893-97, клас К. Еверарді). У
1897 з великим успіхом дебютувала у Вільно.
У 1897-1909 - солістка оперних т-рів Хар
кова, Києва , Петербурга та інших міст.
ПартlЇ: Антоніда, Людмила (<·Життя за ца
ря», «Руслан і Людмила» Глинки) , Снігорунь
ка («Снігуронька" Римського-Корсакова), Джі
льда, Віолетrа ( «Ріголетrо», «Травіата» Верді).

ками емігрував до США. Вокальну освіту
здобув у •Сентлмент Мюзік Скул» та в «Аха

демі оф Севен Арте» у Нью-Йорку, а також
в оперній школі «Нью-Йорк коледж оф
Мюзік" і •Америкен театр Вінч » . Удоскона
лювався
оперних

лах Рима, Відня
та в «Моцарте
умі • в Зальц
бурзі.
з 1959 вис

БОГАТИРІ.ОН Павло lванович (15(27).VIl

1849,

м. Москва

- 17(29).

І

1908,

там же)

тупає

-

1871

Всеслав («Аскольдова могила» Верстовсько

го), Радамес, Манріко (•Аїда», •Трубадур»
Верді), Рауль, Роберт (•[)'геноти», •Роберт
Диявол» Мейєрбера), Борис («Гроза" Кашпе
рова, перше вик. в Харкові) .
Один з перших рос. сr1іваків, який почав ак

тивно популяризувати нар. пісні. З 1876 вико
нував укр . , рос . та ісп. нар. пісні (часто співав у
дуеrі з рос. оперним співаком П. Чернишо
вим). Мав репутацію одного з провідних
співаків свого часу. Сучасники називали його
«російським Таманьо• .
В останні роки життя виступав у рестора
нах, клубах, міських садах під власний аком
панемент на гітарі .
Володів літературним талантом (автор
віршів , оповідань та мемуарів, які друкували
ся в моск. періодичній пресі).

Тв. : На долгом rrути/ /Моск. листок.-1908.- No
же.- 1909.- No 2-5.
Л і т .: Кончина П. И. Боrать1рева/ /Моск. ведо
мости.- 1908.- № l IS; Щеrrш~шн Б. Артист-само
родок/ /Исrорич . вестник.- 1908.- Т. СХШ. - С. D);

41-50 ; Записки//Там

КузнеrрвЕ Изпрwvпоруа:койзсrредь1. -М., 1958.С. 189-191; Шк:афер В. Сорок лет на сцене рус
ской оперь1. Воспоминани11. 1890-1930.Л.,
1936.- с. 20.

ком

- «Нью
Йорк Ciri Опе
ра»,
•МонГrор
Рекордіні К 0 ", а
також у складі
мандрівної
«Го л до ф с кі

Опера
Юрій Боrачевський

Ко..,

з

якою об'їздив

близько 50-ти
амер. міст.
Широковідомий на амер. континенті як
концертно-камерний співак . Виступав з соль
ними концертами майже в усіх великих
містах CllIA: у концертних залах, по радіо, те

лебаченні, з симф. концертами .
У його репертуарі - твори укр . (Лисенко,
Барвінський, Н . Нижанківський, Грудин, Руд
ницький, Соневицький), західноєвропей
ських (Верді, Пуччіні, Джордано, Моцарт,
Р. Штраус) та амер. композиторів.

Гастролював у Канаді й італії.

Л І т .: Рудницький А. Українська музика.
Мюнхен, 1963.

БОГАЧЕНКО-МАКСИМОВИЧ (спр. прізв.
Богаченко) Вероніка (н. 1910, м . Київ) -укр .
оперна та концертно-камерна співачка (меццо
соnрано ) . Во
кальну освіту
здобула
в
Київській кон
серваторії . До
1941-солістка
Київської,
а
після війни Віденської та
Аугсбурзької
(Австрія) опер.
З піаністом Б.
Максимовичем
концертувала у

Німеччині
й
Австрії. З 1950 у США, де про

БОГАЧЕВСІ.КИЙ Юрій (н. 1939, м. Львів) укр. і амер. оперний і концертно-камерний
співак (бас-баритон). У 1944 разом з бать-

амер.

паніях

навчався співу в Моск.

консерваторії (клас В. Кашперова) . У 1874
дебютував на сцені Київськ<>ї опери, де пра
цював протягом одного сезону. Поrім співав
у Моск. загальнодоступному оперному т-рі . У
1879-80 - соліст Київської, 1880-85 - Хар
ківської опер. Співав також на оперних сце
нах Москви (Великий театр, Опера С . Мамон
това, Опера Солодовникова та ін.), Саратова .
Володів голосом надзвичайної краси і сили
широкого діапазону (вільно брав верхнє ре,
легко переборював будь-які тесmурні труднощі) .
ПартІЇ: Собінін (•Життя за царя» Глинки),
Синодал («Демон• Рубінтшейна), Руальд
(«Рогнеда» Сєрова), Фауст («Фауст" [)'но),

в

оперних

рос . та укр . оперний та концертно-камерний

співак (тенор) . З

в
шко

Вероніка Боrаченко- Максимович

до в ж у в а л а
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концертну діяльність (солістка симф. кон
цертів, радіо й телебачення). Вт-рах висту
пала в операх Лисенка, Вагнера, Р. Штра
уса, Чайковського, Мусоргського, Бізе, Пуч
чіні та ін. Живе в Детройті .
Л і т. : ЕУ . - Париж - Нью-Йорк, 1955.- Т .
І.-С . 143.

БОГДАНОВ ілля Петрович (20.VП(І.VШ)

1898, м.

Кременчук, тепер Полтавської обл.-

22.VІ . 1968, м. Борисов, тепер Білорусь; похо
ваний у Москві) - укр. та рос. оперний співак

(баритон) . Вокальну освіту здобув
у
Київському муз.-драм . ін-ті ( 1926-30). У
1930-41 - соліст Одеського т-ру опери та ба
лету, 1942-52 - Великого театру СРСР.
Парт1ї: Остап
(«Тарас Бульба»
Лисенка), Гряз
ной ("царева на
речена" Римсь
кого-Корсакова),
Томський, Єле
цьки й, Мазепа
(«Пікова дама»,

"мазепа" Чай
ковського),
Амонасро,
Ріголетто, Рена

то, ді Луна, Жер
м он
(«Аїда",
«Ріголетто",
«Бал-маскарад»,

lлля Богданов

«Трубадур•,

" Т р а в і а та "

Верді), Скарпіа
(«Тоска• Пуччіні), Ескамільо («Кармен• Бізе),
Тельрамунд ( «Лоенгрін• Вагнера), Мізгир
(«Снігуронька" Римського-Корсакова).
Л і т.: Богданов В. Биография моего отца/ І Архів
автора.

БОГДАНОВ Микола Олексійович (22ХІІ
(З.І) 1838, м. Санкт-Петербург - бл. 1920,
м. Київ) - укр . концертно-камерний співак
(баритон) і музично-громадський діяч . У
1861 закінчив Київський ун-т. Один з ор
ганізаторів Київського відділення РМТ
(1863-69- його член-виконавець, з 1872 секретар, 1912-18 - голова дирекці1). Арти
стичну діяльність розпочав у київських ама
торських концертах, зокрема в університеті

оперних партій: Микола («Наталка Полтав
ка• Лисенка), Руслан («Руслан і Людмила»
Глинки).
Б.- один з перших професійних співаків
на Україні .
Т в. : Очерк деятельности Киевского отделения
ИРМО н учрежденного при нем музь~кВJІьного учи

лища . - К . , 1888.
Л і т. : Кузьмін М. Забуті сторінки музичного

життя Києва.- к . ,

1972.-

С.

94-95.

БОГДАНОВИЧ Клотільда (рр . н. і см.
невід . ) - укр. оперна та концертна співачка
(сопрано) ХІХ ст. Вокальну освіту здобула в
Міланській
консерваторії.
Артистичну

діяльність розпочала в італії. Виступала на
оперних сценах Відня, Варшави, Львова та
інших міст. У 50-х роках гастролювала з кон
цертами в Києві.
Л і т . : Кузьмін М. Забуті сторінки музичного

життя Києва.- К . ,

1972.-

С.

44.

БОГДАНОВИЧ Роман (бл . 1735, м. Глухів,
тепер Сумської обл.- р. см. невід . ) - укр. спі
вак (бас) XVIII ст. Вокальну освіту здобув у Глу
хівській співацькій школі. У 1751-54 - со
ліст Т-ру Кирила Розумовського в Глухові,
1754-74- Придворного хору (пізніше - При
дворної співацької капели) в Петербурзі . За
свідченням сучасників, зокрема Я. Штеліна,
володів великим голосом приємного тембру.
Л і т .: Штелин фон Я. Музь1ка и балет в России

XVIII века.- Л., 1935.- С. 59; ЦДІ.Ап, ф. 469, оп.

14,

№

9,

арк.

7-8.

БОГУШ Максим (н. бл . 1720, с. Срібне, те
пер місто Чернігівської обл.- р. см. невід. ) укр. співак XV111 ст. Вокальну освіту здобув,
очевидно, в Глухівській співацькій школі. У

1738-77 - соліст Придворного хору (пізні
ше - Придворної співацької капели) в Пе
тербурзі. Співав також при дворі Кирила Ро
зумовського в Г~ові (1750-51).

Л і т .: МарІСовuч Я. Дневнь1е записки малорос
сийскоrо подскарбия генерального. М., 1859.Ч.

1.-

С.

45.

БОЖКО Людмила Федорівна (н. 21.VIII
1941, м. Полтава) -укр. оперна співачка (со
прано). Нар . арт. УРСР (1980). Вокальну
освіту здобула в Київській консерваторії
(1960-65, клас З. Гайдай) . У 1966-68 та з
1976 - солістка Львівського театру опери та
балету, 1968-76 - Великого театру СРСР.
Парпиї: Настка («У неділю рано зілля копа

(1858-61). У 1863-69 виступав у концертах

ла" Кирейка), Зося («Заграва• Кос-Анатоль

Київського РМТ як соліст-виконавець.
У його репертуарі були укр . народні пісні
(«Ой, джигуне, джигуне", •дощик•, •Спать
мені не хочеться• , •Зеленая ліщинонька•),
твори Лисенка (перший виконавець «Музики

ського), Любов Шевцова («Молода гвардія»
Мейтуса), Марфа (•Царева наречена" Римсь
кого-Корсакова), Адіна («Любовний напій»

до •Кобзаря" Т. Шевченка•.), російських
(Чайковський, Даргомижський, Глинка) та
зарубіжних (Гайнд, Бетховен) композиторів .
Виступав також на оперній сцені. Серед

Доніцетті), Віолетта, Джільда («Травіата»,
«Ріголетто" Верді), Лейла ( ссШукачі перлів»
Бізе), Сюзанна («Весілля Фігаро" Моцарта),
Розі на (•Севільський цирульник» Россіні) ,
Єлизавета («Тангейзер» Вагнера).
У концертному репертуарі - твори укр.
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композиторів, нар. пісні. Неодноразово гаст
ролювала з театром у Києві та за рубежем.
Л і т.: Досенко И . И соловей не соперник//Ком
сомольськое знамя .

-1968.- 4

квітня.

БОЖКО Федір (рр. н. і см. невід.) - укр.
співак (тенор), хоровий диригент, актор і пе
дагог XVIII ст. У 80-90-х роках - другий те
нор кріпацької трупи графа М. Шереметєва, у
складі якої брав участь у оперних виставах на
сцені Останкінського театру в Москві. Крім
того, викладав спів і сольфеджіо кріпосним
співакам та жіночому складу трупи, керував

Бородіна), Руслан («Руслан і Людмила" Глин
ки), Жермон, Амонасро, Ріголетто, Яго
( "Травіата•, "Аїда•, «Ріголетто", «Отелло"
Верді), Нілаканта («Лакме" Деліба), Ескамільо
("кармен" Бізе), Скарпіа
Тоска" Пуччіні),

«·

Демон («Демон Рубінштейна), Болотников

(<·Іван Болотником Степанова), Омелько
(<•Наймичка" Вериківського), Запара
(<·Щорс" Лятошинського), Стольник («Галь
ка" Монюшка).
Державна премія СРСР (1951) за створен

ня образу Івана Болотникова в однойменній

графським хором.

опері Степанова.

1944.

музьrка.-1951 . -

.л'і т.: ЕJІизарова Н. Театрь~ Шереметевь~х.- М . ,

БОЖКО Федір Матвійович (бл. 1710, Чер
ніrівщина - 9.Vll 1745, м. Санкт-Петербург) укр. співак XVIII ст. У 1730 відряджений до
Петербурга, де співав при дворі імператриці
Єлизавети Петрівни, а в 40-х роках - устав
ник Придворної співацької капели . У 1743 ді
став дворянство й маєтності на Чернігівщині.
У 1744 брав участь у подорожі імператриці по
Україні. Був у близьких стосунках з співаком
бандуристом Г. Любистком та укр. діячами Я .
Марковичем, М. Ханенком, графом О. Розу
мовським. Похований у Олександро-Невській
лаврі в Петербурзі.
Л і т. : Маркооuч Я. Дневнь1е записки ... М.,

Ч. 2.-С.

191;

1859.-

uдtАП,ф . 1109,оп. І, №59, арк.158.

БОЙКИНЯ Никифір Михайлович (н.
с. Товмач, тепер Шполянсько
го р-ну Черкаської обл.) - укр. і рос . оперний
співак (баритон). Нар. арт. РРФСР (1957).
Вокальну освіту здобув у Дніпропетровському
муз.-театр. технікумі (1931-35, клас Ц. Аль
тман). Удосконалювався у В. Войтенка
(Дніпропетровськ).
У 1935-41 - соліст Дніпропетровського,
1944-47 - Харківського, 1947-63 - Пер
мського т-рів опери та балету.

2(15).VI 1901,

ПартІЇ:

Ка-

Л і т. : Живов Л. Опера о народном rерое//Сов .

No 4.
БОЙКО Анатолій Іванович (н . 2.VI 1945,

м. Чугуїв, Харківської обл.) - укр. оперний
співак (бас). Нар . арт. УРСР (1985) . Вокальну
освіту здобув в Одеській консерваторії
(1967-74, клас О. М. Блшовидовоі) . З 1973 соліст Одеського т-ру опери та балету.

Партіі: Галицький, Кончак («Князь Ігор»

Бородіна), Гремін («Євгеній Онєrін" Чайков
ського), Собакін («Царева наречена" Римсь
кого-Корсакова), Алеко («Алеко» Рах
манінова), Кривоніс («Богдан Хмельницький»
Данькевича), Тарас («Сім'я Тараса» Кабалев
ського), Ткаченко («Семен Котко» Про
коф'єва), Петро («Петро Перший» Петрова).
Лауреат VI Всесоюзного конкурсу во
калістів ім. Глинки у Кишиневі (1973, 11 пре
мія), V Міжнародного конкурсу ім. Чайковсь
кого в Москві (1974, ІІІ премія), Республі
канського конкурсу вокалістів (1967).
У 1971 на фірмі "мелодія• записав на
rтатівку укр. нар . пісню «Ой нагнувся дуб ви
сокий• ( обр. Кос-Анатольського ).
Гастролював за р~ежем .
Л і т . : Автобіоrраф1я// Архів автора.

БОЙКО Михайло Іванович (бл . 1880, м.
Харків

-

9.ХІ

рась («Запоро
жець за Дунаєм"
Гулака-Артемов
ського ), Микола,
Писар,
Марс
(«Наталка Пол
тавка", «Yтoruie

нa", «Енеїда" Ли
сенка), Борис,

Шакловигий (•Бо
рис Годунов",
«Хованщина"
Мусоргського),
Грязной («Царе
ва

наречена"

са ко ва),
(«Князь

ігор
Ігор"

м. Львів) - укр . і рос.
оперний співак
(драм . тенор).
Вокальну освіту
здобув приватно
у Петербурзі. Ар
тистичну діяль
ність розпочав
хористом у Теат
рі муз. драми в
Петрограді
(1912-16) . у
1916-24 - со
ліст Пермського,

1924-25, 192728- Одеського,
1922-24, 193839 - Свердлов

Римського-Кор
Никифір Бойкиня

1954,

Михайло Бойко

W<ОГО, 1925-26 Ба ки не ького,

Б
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1939-40 - Мордовського, 1940-41 - До
нецького, 1941-44 - Узбецького театрів
опери та балеrу. У 1949-54- хорист укр . ка
пели се Трембіта" у Львові.

Вокальну освіту здобув у Вищому муз. ін-ті ім.
Лисенка у Львові (1931-38). Удосконалю

ПартІі: Герман (•Пікова дама» Чайковсь
кого), Вакула (се Ніч перед Різдвом• Римсько
го-Корсаков·а ), Самозванець (ссБорис Году
нов» Мусоргського ), Володимир ( «дубровсь

цьому ж році повернувся на батьківщину, од

кий» Направника), Йонтек (•Галька» Мо

нюшка, Рада мес, Герцог («Аїда", «Ріголетто»
Верді), Самсон («Самсон і Даліла» Сен-Сан
са), Каніо («Паяци» Леонкавалло), Тангейзер

(«Тангейзер» Вагнера), Рауль, lоанн Лейден

ський («Гугеноти», «Пророк" Мейєрбера),
Пінкертон ( ссЧіо-Чіо-сан" Пуччіні).
У 1914 в Петрограді співав на ювілейному
Шевченківсько~ вечорі.
Л і т. : 36ергардт С. Михаил Бойко в Сверд.пов

ске/ І Архів автора .

БОЙКО Петро Васильович (н. 1948, ст.
Незлобна Георгіївського р-ну Ставропольсь
кого краю) - укр. оперний та концертний
співак (баритон). Вокальну освіту здобув у
Ленінгр. консерваторії (1975-80, клас С. Р.
Рязанова). У 1978-81 - стажист Ленінгр.,
1981-88 і з 1992 - соліст Харківського те

атрів опери та балету. У
Ансамблю пісні й танцю.

1988-92 -

соліст

Партії: Микола («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Шельменко (•Сват мимоволі• Губа
ренка),. Єлецький, Роберт, Онєгін (•Пікова
дама", •Іоланта", "євгеній Онєгін• Чайковсь
кого), Жермон, ді Луна, ді Поза (•Травіата»,
•Трубадур», •дон Карлос• Верді), Сільвіо
(«Паяци» Леонкавалло ), Фігаро ( •Севіль
ський цирульник» Россіні), Валентин ( ..фаует»
Гуно), Генріх ( •Лючі.я ді Лам мер мур»
Доніцетrі).

Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки в Ташкенті (1977, IV премія).
Л і т.: Автобіоrрафі11//АрхІв автора.

БОЙЧЕНКО Павло (Бончі Пауль) (1878,
м. Одеса -1906, м. Сан-Франциско) - укр.
концертний і оперетковий співак (тенор). Во
кальної освіти не здобув. У 1903 зустрівся в
Одесі з ~· Карузо, за рекомендацією .якого
виїхав до Італії, потім до Англії і нарешті - до
США. З 1905 працював у складі мандрівної
оперної труnи в США. У 1905-06 соліст Чи
кагської оперети.
Б. володів голосом вин.яткової краси і си
ли. Крім опереткового репертуару, виконував
ук()., франц. та італ. нар. пісні.
Л і т. : Олійников О. Він співав дл11 Карузо//
Культура і житт11.

Бончі

-

-

1971.- 11

лип.; Б. п. Пауль

Павло Бойченко//Музь~ка.-1972.- №

2.

БОЛЕХЇВСЬКИЙ-БОЯН (спр. прізв.- Бо
лехівський) Петро (н. 7.ХІІ 1910, Галичина) 1995, м. Лос-Анджелес, США) -укр. концер
тно-камерний та оперний співак (баритон).

вався в Італії (1938-39). У 1939 дебютував

на сцені міланського театру «Ла Скала". У
нак під час війни потрапив до нім . концта
борів (Львів, Тернопіль) . Пізніше був вивезе
ний до Німеччини, де його чудом врятував від
загибелі амер. лікар.
У 1948-49 - соліст Мюнхенської опери. З

1948 багато виступав з концертами. У 1949
прибув до Канади, де активно концертував (То
рото, Вінніпег та ін.), пізніше виступав у США
Мав красивий голос широкого діапазону,
приваблював своїм артистизмом, музикаль
ністю.
У концертах широко пропагував твори укр.
(Лисенко, О. Нижанківський, Матюк, Фомен
ко), а також заруб. (Пуччіні, Каччіні, Леонка
валло, Верді, Гуно) композиторів, укр. нар.
пісні.
З 60-х років мешкав у Лос-Анджелесі, де
займався приватною педагогічною діяль
ністю. Відомий також .як композитор.

Л і т.: Б. п. Концерт Петра Болехівськоrо//Но
вий WJІІІХ <Торонто) . - 1950.- І березня.; Деркач Н.
Знайомтесь: Петро Болехівський-Боян/ /За вільну
Украіну.-1991.-19 січня .

БОЛОТНИЙ Микола іванович (н. 5.ХІІ

1935, с. Яремівка tзюмського району Харків
ської обл.) - укр. концертно-камерний
співак (лір. тенор). Засл. арт. УРСР (1973).
Вокальну освіту здобув у Кишинівській
консерваторії (1961-66, клас М. М. Діду

ченха). У 1966-75 - соліст Чернівецької, з
1975 - Тернопільської філармоній.
У репертуарі твори укр. (Бортнянський,
Січинський, О. Нижанківський, Аркас, Ли
сенко, Стеценко, Степовий), рос. (Глинка,

Даргомижський, Чайковський, Мусоргський,
Римський-Корсаков, Рахманінов, Рубін
штейн), заруб. (Бах, Глюк, Бетховен, Доні
цетті, Моцарт, Россіні, Шуберт, Шуман, Ліст,
Монюшко, Сметана, Пуччіні, Верді) компози
торів, укр. нар. пісні.
Гастролював по країні і за рубежем (Ні
меччина, Польша, Румуні.я, Канада, італія,
Угорщина та ін.).

Jf\ т.: /ващук М. Співаю на хвилі серц11//Ровес
- 1981.-24 жовтн11.

ник <Тернопіль) .

БОЛЬШАКОВ

Микола

Аркадійович

{11(23).ХІ
Ленінград]
Засл. ді.яч

1874, м. Харків - 20. І 1958, м.
- рос. оперний співак (тенор).
мистецтв РРФСР (1938). Вокальну

освіту здобув приватно у

t. Пр.янишникова. У

соліст Маріїнської опери (пізні
ше Ленінгр. т-ру опери та балеrу ім. Кірова).
Володів м'яким і водночас сильним голосом

1906-29 -

та драматичним талантом.

ПартlЇ: Петро («Наталка Полтавка• Лисен-

Б

35

ка), Юродивий («Борис Годунов» Мусоргсь
кого), Ленський, Герман («Євгеній Онєгін•,
«Пікова дама» Чайковського), Фауст (•Фауст"
Гуно), Рієнці (•Рієнці" Вагнера), Пінкертон
( «Чіо-Чіо-сан" Пуччіні) , Хлопуша ( с.Орлиний
бунт" Пащенка).
З успіхом інтерпретував укр . муз . літераrу
ру, зокрема нар. пісні. У 1906 на фірмі •Гра
мофон» (Петербург) записав разом з М. Шве
цем кілька укр . дуетів.
З 1935- проф. Ленін г радської консерва
тоj)ії.
Л І т.: Зарубин В. Большаков Николай Аркадье

вич//Муз. знциклопеди11 . - М"

1973.- Т. 1.- С. 520.

БОНАЧИЧ Антон Петрович (13(25).11878,
м. Маріуполь - 26.1 1933, м . Мінськ] - рос.
оперний співак (спочатку баритон, потім те
нор) . Вокальну освіrу здобув у Петербурзькій
консерваторії (1896-1901, клас С. Габеля).
У 1901-03 - соліст Харківської, 190305 - Київської опер , 1905-1920 - Велико
го т-ру (Москва). Сценічний талант, ефектна
зовнішність і акторський темперамент спри
яли популярності Б. Найвище досягнення партія Германа .
Партй": Герман (•Пікова дама» Чайковсь
кого), Голіцин («Хованщина• Мусоргського ),
Дон Жуан («Кам'яний гість• Даргомижського),
Володимир («дубровський» Направника),
Звіздар , Садко («Золотий півник", «Садко»
Римського-Корсакова), Нерон (•Нерон• Ру
бінштейна) , Альбер , Паоло («Скупий лицар",
«Франческа да Ріміні" Рахманінова), Ромео ("Ро
мео і Джульєтта" Гуно) , Фра-Дияволо (<•Фра
Дияволо» Обера), Тангейзер ("Тан гейзер• Ва
гнера), Таміно («Чарівна флейта" Моцарта).

У 1909 гастролював в Італії і Франції, в
1911 - в Монте-Карло. У 1921 залишив сце

ну і зайнявся педагогічною та режисерською
діяльністю в театрах різних міст: Омську,
Томську, Саратові, Мінську.
Б . - автор оперети •Острів невинності•

( 1909)

лака - Артемовського), Онєгін, Ліонель
(•Євгеній Онєгін•, •Орлеанська діва» Чай
ковського), Грязной (•Царева наречена»

Римського-Корсакова), ігор («Князь ігор»

Бородіна), Амонасро, ді Луна (•Аіда» , •Труба
дур" Верді), Сільвіо (•Паяци» Леонкавалло).
Активний учасник укр. концертів у Харкові .
Був членом Муз. - драм. т-ва ім. Квітки-Ос
нов'яненка в Харкові , де виконував твори
Лисенка, Степового, укр . нар. пісні .
У 1909 фірма «Пате» записала в його ви
конанні десять укр. нар . пісень (в супроводі
банµури).
Л 1 т . : Геник:а Р. Украинский концерт//Южнь1й
Край.-1914 . -10 ЖОВТНІ!.

БОРИСЕНКО Віра (Вероніка) іванівна (н .
с. Великі Німки, тепер Вітковського
р-ну Гомельської обл . , Бєларусь) - укр . та
рос. оперна співачка (меццо-сопрано) . Нар .

6.1 1918,

арт. РРФСР ( 1959). Вокальну освіту здобула в
Мінській (1938-40) та Київській (1940-43,
клас Д . Євтушенка) консерваторіях.
У 1941-45 - солістка Свердловського,
1945- 46 - Київського т-рів опери та бале1)'. У 1946-63, 1965-70 - солістка Велико
го т-ру СРСР .
Парті/: Марфа («Хованщина• Мусоргсько
го) , Любава, Любаша («Садко», «Царева наре

чена• Римського-Корсакова), Груня («Ворожа
сила • Сєрова , Державна премія, 1948),
Нилівна («Мати• Хрєнникова, перше вик.).
Гастролювала за рубежем. В концертах ви
конувала романси рос . та заруб. компози
торів , укр . нар. пісні.

Наспівала на грамІUІатівки низку укр. нар.
пісень, романсів Лисенка та Стеценка, а також
арій з опер укр., рос. та заруб. композиторів.
Л І т. : По.ІІSІк:ова Л . Молодежь оперной сцень1
Большого театра . - М . 1952.- С. 21-25.

БОРИСЕНКО Олексій Григорович (1868,
Ростовська обл.- 26.V 1941, м. Ростов) -укр .
та рос . оперний

співак (тенор) і
режисер. Засл .
арт.
РРФСР
( 1940). Вокаль
ну освіту здобув

та кількох романсів.

Л і т. : Геник:а Р. С.Лакме• на сцене Харьковской

оперь1//РМГ.- І9ОІ.-№ 41; Дрейзин Ю. ОбА .
П. Боначиче//Литература І мастацтво (Мінськ).-

1933.- № 17.
БОНДАРЕНКО іван Васильович (1875,
м. Харків - р. см . невід . ) - укр . та рос. опер
ний та концертний співак (баритон). Наро
дився в робітничій сімrі. Працював механіком
на Харківському паровозобудівельному за
воді. Вокальну освіrу здобув у Харківському
муз . уч-щі (клас Ф . Бутамеллі) .
Володів голосом широкого діапазону, кра
сивого тембру. У 1906- 07 - соліст Опери Со
лодовникова в Москві , 1908-09- Опери Зи
міна (Москва), 1911-15 - Харківської опери.
Партіі: Микола («Наталка Полтавка• Ли
сенка), Султан (•Запорожець за Дунаєм• Гу-

у Придворній
співацькій ка
пелі (Петербург)
та

приватно

Італії

у

в

проф.

Поццо (Мілан) .
у
1886-87

Олексій Борисенко

співав у трупі
М. Кропивниць
кого, 1887-92 в Придворній спі
вацькій
капе
лі (Петербург).
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У 1893-96 - соліст Київської, 1896-98 Харківської, 1898-1902, 1909-10 -Тифлі
ської опер, 1902-03 - приватної Опери С.
Медведєва (Москва), 1903-07, 1913-24 московської Опери С. Зимі на (одночасно ре
жисер та У'Ппель сцени). У 1908-09, 191012 - соліст Казансько-Саратовського оперно
гот-ва, 1912-13 - Єкатеринбурзької опери.
Володів хоча й невеликим, але добре по
ставленим голосом приємного тембру. Мав
успіх на провінційних сценах. В репертуарі Б.
налічувалось понад 70 партій, зокрема
./}іричні: Петро (•Наталка Полтавка" Лисенка),
Індійський гість, Левко, Берендей (<·Садко",
•Майська ніч», .-Снігуронька» Римського
Корсакова), Володимир (•дубровський" На
правника), Лоенгрін ( с-Лоенгрін» Вагнера),
Рудольф (•Богема» Пуччіні), Герцог
( «Ріголетrо» Верді), Вертер ( «Вертер• Масс
не); драм~lІ7шчні: Андрій («Запорожець за Ду
наєм" Гулака-Артемовського), Герман
(«Пікова дама" Чайковського), Самозванець
(•Борис Годунов" Мусоргського), Каніо («Па
яци» Леонкавалло), Хозе («Кармен• Бізе),
Каварадоссі, де Гріє ( "Тоска", "манон Леско"
Пуччіні), Педро (•долина• Д'Альбера),
Єлеазар (•Жидівка• Галеві); zероїчні: Рауль
( с.Гугеноти• Мейербера), Садко ( «Садко»
Римського-Корсакова), Рада мес (•Аїда•,
Верді), Нерон («Нерон" Рубінштейна) .
З 1924 перейшов повністю на режисерсь
ку роботу (у 1924-25 - режисер Одеської,
1925-26 - Бакинської, з 1926 - Ростовсь
кої опер).
У Ростові вів також педагогічну діяльність у
муз. технікумі.
Л і т.: Бого.ІІJОбQв Н. Полвека на оnерной сце
не.- М., 1957; Гастроли А. Борисенко в Харько

ве//РМГ . -1901,- № 19-20; ЮбилейА. Г. Бори
сенко//РМГ. -1914.- № 6.

У 1876-78 - соліст Київської, 1878-81 Харківської опер, 1882-93 - Великого т-ру
у Москві. Співав також на сцені Одеської
опери.

Володів рідкісним щодо краси, сили і діа
пазону голосом, рівним в усіх регістрах, неаби
якою музикальністю і драматичним талантом.
Парпиї: Мазепа (•Мазепа" Чайковського),
Демон (•демон» Рубінштейна), Мельник
(•Русалка" Даргомижського), Валентин («Фа

уст" Гуно), Амонасро, ді Луна, Ріголетто
(<·Аїда•, •Трубадур", .-Ріголетто" Верді),
Мефістофель (<•Фауст» Гуно), Нелуско, Невер
(•Африканка", «Гугеноти» Мейербера). Був
першим виконавцем пар1її Кочубея
па" Чайковського).

З

1894 -

викладач співу в Одесі.

Л І т.: Словар сценических деятелей . - Т.

БОРИЩЕНКО Віктор Петрович (21.1(4.11)
м. Київ] -укр .
оперний співак (ліричний тенор). Нар . арт.
УРСР (1951). Навчався в Харківському ін-rі
інженерів залізничного транспорту. Вокальну
освіту здобув у муз. студії при Будинку культу
ри залізничників (1930-ЗЗ, клас М. Михай 
лова). Удосконалювався в О. Муравйової в
Києві.
У 1933-34 - соліст Харківського т-ру

1914, м. Харків - 14.Vll 1996,

опери та балету, 1934-35 - Харківської муз.
комедії, 1935-59 - Київського т-ру опери та
балету.
Парпиї: Андрій («Запорожець за Дунаєм»

Гулака-Артемовського). Петро, Андрій, Лев
ко, Вакула (•Наталка Полтавка", •Тарас Буль
ба•, «Утоплена», •Різдвяна ніч• Лисенка),
Марко (•Наймичка" Вериківського, перше вик.),
Василь (•Милана" Майбороди, перше вик.),
Гриць (•Щорс"
Лятошинського
перше вик.) Бо
гун
(•Богдан
Хмельниць
кий" Данькеви
ча, перше вик.),

Хітченко) Федір (н. бл. 1930, Бельгія) - укр.
концертно-камерний співак (баритон). Похо
дить, очевидно, з укр. емігрантів, які оселили
ся в Бельгії. Вокальну освіту дістав у Бельгії, а
в 50-х роках навчався в італ. консерваторії
•Россіні» в Пезаро (клас проф. А. Мілоккі).
Володів досить міцним, красивим і експре

Ленський , Анд

рій (•Євгеній
Онєгін", •Мазе

сивним голосом широкого діапазону.
Артистичну діяльність розпочав концерта

па» Чайковсько
го),
Гвідон
(.-Казка про царя

ми в Бельгії (поч. 50-х років). Пізніше висту

пав з концертами в Німеччині, Італії, Франції.
У 1955-56 - соліст Бельгійського нац. ра
діо. У 1956 гастролював з концертами у США.
Л І т .: Полевськ:ий М. Співак Ф. Борнслав

Хітченко у США//Сво6оJ1J1 . -

1956.- 27 жовтн11.
БОРИСОВ Павло Борисович (1850-23.VI

рос. оперний співак
(бас-баритон). Вокальну освіту здобув у Пе
терб. консерваторії (1871-76, клас Д . Кореї).

1.-

1907.

БОРИСЛАВ-хіТЧЕНКО (спр. прізв.

(16.VI) 1904, м. Одеса) -

( •Мазе

Віктор Борищенко - Богун
(«Богдан Хмельницький•
К. Данькевича)

Салтана• Римсь
ко го- Корсак о
ва), Альфред,
Герцог (•Тра
віата•,
•Ріго
летто• Верді),
Пінкертон ( •Чіо

ЧКн:ан" Пуччіні),
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Єник («Продана наречена• Сметани), Фауст
(<•Фауст• Гуно), Альмавіва («Севільський ци
рульник• Россіні). В концертах виконував
твори Лисенка, Степового, Стеценка, Чай
ковського, Рахманінова, Данькевича, Г. Май
бороди, нар. пісні.
Записав на плаrівки кілька арій з опер укр.
композиторів. У 1962-90 - режисер
Київського т-ру опери та балету.
Автор ряду спогадів про укр. співаків.
Л і т .: Туркевич В. Співак і режисер/ /Культура
і ЖИТТЯ.-

1984.- 5 СіЧНІІ.
БОРКОВСЬКИЙ Леон, Панталеон (8.VllI

1824, с . Катинь, тепер с . Катине Старосам
бірського р-ну Львівської обл.- 1.IV 1911, м.
Живець, Польща) - укр. оперний співак
(бас-профундо ). Закінчив Львівський ун-т.
Вокальну освіту здобув приватно в Німеччині
(1853-55). У 1853 дебютував на сцені
Львівської опери . У 1855-56 - соліст Амс
тердамської, 1856-57 - Краківської опер,
1857-59, 1867-72 - Великого т-ру в Вар
шаві, 1859-60, 1872-79 - Львівської опе
ри. Виступав також на оперних сценах театрів
Москви

( 1853),

Вроцлава

(1856),

Тарнова

Відня (1871).
Володів великим голосом широкого
діапазону з особиво розвинутими середнім і
нижнім регістрами.
Парт1ї: Стольник, Сколуб ("галька", •За
чарований замок» Монюшка), Кардинал
(«Жидівка» Галеві), Командор (•дон Жуан"
Моцарта), Дон Базіліо («Севільський цируль

(1857),

ник" Россіні), Сільва ( «Ернані• Верді), Мар
сель, Дон Педро, Захарій («Гугеноти», •Афри
канка", «Пророк» Мейєрбера), Рудальф («Сом
намбула» Белліні).
З успіхом виступав також як камерний
співак, пропагуючи твори укр. та заруб. ком
позиторів, а також нар. пісні.
Голос Б. записано у Варшаві на фірмі «Па
те» (єдина плаrівка).
Л і т .: Медведик П. Бас Борковський/ І Архів ав

Л і т .: Медведик П. Матеріали
Т . Борковськоrо// Архів автора.

БОРОВИЙ Микола Іванович [н. 14(27).Х:І
м. Харків) - укр. оперний співак (те
нор). Вокальну освіту здобув у Харківській
консерваторії (1945-50, клас К. Козорєзової
і В. Гужової).
У 1951-56 - соліст Харківського, 1956-

1914,

58 -

Туркменського, 1958-62 - Донецько
го т-рів опери та балету.
Партіі: Петро, Андрій («Наталка Полтав
ка», •Тарас Бульба" Лисенка), Андрій (•Запо
рожець за Дунаєм• Гулака-Артемовського),
Марко ( е<Наймичка•, Вериківського), Князь
(«Русалка" Дарго.мижського), Володимир
Ігоревич ( е<Князь Ігор" Бородіна), Альфред,
Радамес ( •Травіата», •Аїда", Верді), Хозе
(«Кармен" Бізе), Пінкертон ( «Чіо-Чіо-сан»
Пуччині), Каніо (•Паяци» Леонкавалло), Ро
мео (•Ромео і Джульєтта" Гуно), Єник («Про

дана наречена• Сметани), Йонтек («Галька"

Монюшка), Самозванець («Борис Годунов»
Мусоргського ), Олег Кошовий («Молода
гвардія" Мейтуса), Григорій («Тихий Дон»
Дзержинського), Павка («Сім'я Тараса" Каба
левського).
Відомий також як концертний співак, зок
рема виконавець романсів Лисенка, Степо
вого, Стеценка, нар. пісень.
Л і т .: Автобіографія/ І Архів автора.

БОРТНЯНСЬКИЙ Дмитро Степанович
м. Глухів, тепер Сумської обл.28.ІХ{lО.Х:І) 1825, м. Санкт-Петербург) укр. та рос. композитор та оперний співак . З
1759 вчився співу й теорії музики у При
дворній співацькій капелі в Петербурзі. У

(1751,

1769-79 жив у Італії (переважно у Венеції) .

Студіював музику в Болонській, Римській та
Неаполітанській академіях. Повернувшись до
Росії, працював капельмейстером Придворної капели. З
1796 - дирек
тор вокальної
музики

тора.

БОРКОВСЬКИЙ Теодор (рр. н. і см. невід.) -

й

ке

рівник капели.
у 1759-69 -

укр. оперний і концертний співак (баритон).
Родом з Галичини. Вокальну освіту здобув у
Муз. ін-rі у Варшаві.
У 1886-92 - соліст Львівської опери. В
1890-92 періодично співав у Руському нар.
т-рі у Львові . Гастролював у Варшаві.
З 1892 виступав переважно як концертний
співак.
Партіі: Валентин (•Фауст.. Гуно), ді Луна,
Амонасро, Ренато ("Трубадур", •Аїда•, •Бал
маскарад» Верді), Януш («Галька• Монюшка).

соліст
При
дворної спі
вацької капели
в Петербурзі.
Виступав також

на
оперній
сцені, зокрема
в Придворному

театрі (1764).
Серед оперних
партій: Адмет
( «Альцеста" Ра-

Виступав також в оперетах.

Пропагував твори укр. та заруб. компози
торів.

до біографії

Дмитро Бортн11нський

упаха) .

Б
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Автор опер «Креонт» ( 1776, т-р «Сан-Бе
недетто», Венеція), •Алкід• (1778, Венеція),
«Квінт Фабій" (1779, Герцогський театр, Мо
дена), •Свято сеньйора• (1786, Павловськ),
«Сокіл" (1786, Гатчина), «Син-суперник."•
(1787, Павловськ), вокальних, хорових та
інструментальних творів.
Б. відіграв велику роль у становленні
вітчизняної музичної культури.
Л і т

ский . -

.:

кий . - к

Рьщарева М. Композитор Д. С. Бортнян

Л. ,

..

1979; Іва11ов В. Дмитро Бортнянсь
1980.

БОРЧЕНКО Михайло (н. бл. 1870, Україна р . см. невід.) - укр. оперний та концертний
співак (тенор), драм. актор. Вокальну освіту
здобув приватно. У 1890-91 - актор укр.
муз.-драм. трупи Г. Деркача, 1892-96 - тру
пи М . Садовського, 1897-98 - трупи Д. Гай

1899-1902 - трупи О. Суслова,
1902-04 - трупи Ф. Волика, 1910-11 -

дамаки,

БОЯН - давньоруський співець-гусляр 2-ї
пол. ХІ - поч. ХІІ ст. Згадується у «Слові о

полку Ігоревім", де його названо «Велесовим

внуком•. Співав натхненні пісні Ярославу
Мудрому, Мстиславу Володимировичу та Ро
ману Святославичу. Оповідав про розгром
печенігів під Києвом (1036), похід руських
військ у Мазовію (1041) та Візантію (1043),
оспівував красу дочок Ярослава Мудрого. Об

раз Б. відтворювали в худ. літературі і. Фран

ко, М. Рильський, О. Пушкін, Ю. Словацький,

в мистецтві - В. Васнецов, В . Зноба, Г. Яку
тович, в музиці - М. Глинка, В. Губа та ін.

Ім'ям Б. було названо укр. та рос. хорові т-ва,

музичні журнали в Дрогобичі, Петербурзі,
Тамбові, муз. інструмент баян .
Л і т. : Шляков Н. Боян/ /Известия по русскому .
язьrку и словесности АН СССР . Кн. 2.

1928.-

Т. І . 

БРАГіН Олександр Михайлович [3( 15).ХІ
м. Київ - 1955, м. Москва] - рос.
оперний співак (баритон). Засл. арт. РРСФР
(1926). Вокальну освіту здобув у Петерб. кон

1881,

трупи М. Альбиковського.

Володів надзвичайно красивим голосом
широкого діапазону. У 1896 виступав з укр.
концертом у Новочеркаську. З 1913 працю
вав з власною трупою в містах України та
Росії.
Серед оперних партій: Андрій ( «Запоро
жець за Дунаєм» Гулака-Артемовського),
Андрій («Катерина" Аркаса).
У 1903 записав на грамплатівки на фірмі
«Грамофон" у Петербурзі кілька народних
пісень та романсів укр. композиторів.
Л і т. : Украинский концерт М. Борченко//Те
атр.- 1896.- 14 березня .

БОЧАРОВ Михайло Васильович [2(14).ХІ
м.
Санкт-Петербург - 29.rv 1936,
м . Ленінград] - рос. оперний співак (бари
тон). Засл. арт. Республіки ( 1925). В 1898

серваторії (1896-1901, клас С. І. Габеля).

Удосконалювався у Відні і Берліні. Дебютував
у Києві в партії Валентина ( «Фауст" Гуно) в
1900. Артистичну діяльність розпочав в
оперній трупі Максакова (театр «Акваріум» у
Москві).
У 1905-11 - соліст Маріїнської опери в
Петербурзі, 1908-09 - Великого т-ру в
Москві, 1911-14 - Петерб. т-ру оперети,
1925-29 - Азерб., 1929-31 - Одеського
т-рів опери та балету. Співав також на опер
!іИХ сценах Києва, Харкова, Тифліса, Риги,

1872,

Іркутська.

закінчив юридичний факультет Київського
ун-ту. Співу навчався в Київському муз. уч-щі
у К. Еверардj! потім у М. Петца. Удосконалю
вався в Італ11.
У 1900-16 - соліст оперних т-рів Москви
(Опера Зіміна та ін.), в 1916-23 і з 1928 Одеси, Києва, Баку, Свердловська, 1923-28 Ленінгр. т-ру опери та балету.
Володів гарним голосом і драматичним та

Партії: Єлецький, Онєгін («Пікова дама»,
«Євгеній Онєгін» Чайковського), Грязной
(«Царева наречена» Римського-Корсакова),
Демон (<·Демон» Рубінштейна), Жермон,
Ріголетто ( «Травіата», «Ріголетто" Верді), Не
вер («Гугеноти» Мейєрбера), Скарпіа («Тос
ка• Пуччіні), Фігаро («Севільський цируль
ник" Россіні).
З 1929 займався пед. діяльністю (з 1940 проФ. Київської консерваторії).
Л 1 т.: Юбилей А. М. Браmна/ /Бакинский рабо

лантом.

Парт1ї: Мазепа, Онєгін («Мазепа",
«Євгеній Онєгін• Чайковського), Демон («де
мон" Рубінштейна), Ріголетто ( «Ріголетто•
Верді), Бекмессер (•Нюрнберзькі мейстер
зінгери" Вагнера), Воццек («Воццек" Берга).
Провадив широку концертну діяльність.
Займовся педагогічною роботою. Серед
учнів: М. Донець.

Автор спогадів про М. Іполитова-Іванова

(ж. «Рабочий театр",

1935,

№

3).

Л і т .: Шампа11ьер А. Русский театр.- К.,
с. 53-54.

1905.-

чий.-

1926.- 9 березня.
БРАГіНЦЕВА Ірина

Миколаївна

[н.

10(22).ХІ 1912, м. Київ] - рос. та укр. оперна
співачка (лір. сопрано). Вокальну освіту здо

була

в Моск. консерваторії

(1935-40,

клас

С. Друзякіноі) .
В 1941-45 - солістка Всесоюзного театр.
т-ва, 1945-63 - Одеського т-ру опери та ба
лету.

Партіі: Оксана («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Наталка ("наталка
Полтавка• Лисенка), Татьяна («Євгеній Онє
гін• Чайковського), Марфа, Царівна Лебідь
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Б
(«Царева наречена», •Казка про царя Салтана»
Римського-Корсакова). Маргарита ( «Фаует>>
Гуно), Недда («Паяци» Леонкавалло ).
Л і т .: Автобиоrрафія//Архів автора .

БРАЖНИК Леонід Федорович [н . 4(17).IV
с. Москаленки, тепер Білопільського
р - ну Сумської обл . ) - білор. оперний співак
(бас). Нар. арт. БРСР (1959). Вокальну освіту
здобув у Муз.-пед. ін-ті ім. Гнесіних у Москві

1917,

(1955) .
У 1952-75 -

соліст Білор. т-ру опери та
балету.
Б. властива майстерність перевтілення,
пра~дивість сценічної поведінки, завер
шеюсть пластичного малюнка образу.

Партй': Галицький («Князь Ігор" Бо
родіна), Гремін, Мамиров («Євгеній Онєгін",
«Чародійка» Чайковського), Пімен, Варлаам
(«Борис Годунов" Мусоргського), Мельник
(«Русалка» Даргомижського), Мефістофель
( «Фауст» Гуно), Дон Базіліо («Севільський
цирульник» Россіні), Данило («Алеся• Ти
коцького), Якуб («Маринка» Пукста), Дуров
(«Надія Дурова» Богатирьова).
Гастролював за рубежем (Болгарія, Поль
ща, Чехословаччина, Австрія, Німеччина,
Угорщина). Наспівав дві грамплатівки пісень
білор. композиторів .
Лауреат Всесоюзного конкурсу на краще
виконання вокальних творів Мусоргського .

З

1964 -

викладач Білор. консерваторії.

Л і т . : Беларуская Савецкая Знць1клапедия.
Мінс~.к, 1970.- Т . 2.

БРАТКіВСЬКА Теофілія Іллівна (н . 20.VI
1924: м. Радимно, тепер Польща) -укр. опер
на сп1вачка (сопрано) . Засл. арт. УРСР (1968).
Вокальну освіту здобула у Львівському муз. уч

щі (клас В. Кадміної). Удосконалювалась у
С. Крушельницької. У 1945-47 - хористка, у
1947-84 - солістка Львівськоrо т-ру опери
та балету.
Партй': Панночка («Утоплена• Лисенка),
Тамара (<•демон» Рубінштейна), Віолетта,
Джільда, Єлизавета, Аїда, Леонора
(«Травіата», «Ріголетто•, «дон Карлос•, •Аїда•,
•Трубадур» Верді), Мікаела («Кармен• Бізе),
Мюзетта, Тоска (•Богема•, •Тоска" Пуччіні),
Джульєтта, Маргарита («Ромео і Джульєтта»,
•Фауст" Гуно), Есмеральда (•Продана нарече
на" Сметани), Донна Анна (•дон Жуан" Мо
царта), Мавка (•Лісова пісня" Кирей ка),
Лу1за (<·Дуенья" Прокоф'єва) .
Л і т . : Кореневич Л. На струнах серця// Робіт
нича газета.-

1965.-

11

грудня.

БРАТКОВ Микола Григорович (н. 25.VII
19.~З, с. Оріхівка Лубенського р-ну Полтавсь
ко1 обл.) - укр. оперний співак (баритон).
Засл . арт. УРСР (1981). Вокальну освіту здо
був у Полтавському муз.уч-щі (1962-66, клас

Л. Штрикуль-Дніпровського) та Моск. кон
серваторії (1967-72, клас О. С. Свєшнико
во'І).
У 1972-74 - соліст Таджицького, з 1974 Дніпропетровського т-рів опери та балету.
Парпиї: Султан («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Богдан («Богдан
Хмельницький+ Данькевича), Онєгін, Мазе
па, Томський, Єлецький («Євгеній Онєгін»,
«Мазепа", «Пікова дама» Чайковського),

Грязной {«Царева нарс;чена» Римського-Кор
сакова), Ігор (<·Князь Ігор» Бородіна), Алеко
(«Алеко» Рахманінова), Ріголетто, Жермон,
Амонасро («Ріголетто», «Травіата», «Аїда»
Верді), Фігаро («Севільський цирульник»
Россіні), Валентин (<•Фауст» Гуно), Ескамільо
(<·Кармен" Бізе), Тоніо, Сільвіо («Паяци» Ле
онкавЗJUІо ), Барнаба («Джоконда» Понкієллі),

Ковпак (•Грім з Путивля» Ільїна), Бородін

(«Повернений травень.. Губаренка), Григорій
Мелехов (•Тихий Дон" Дзержинського),
Брянський («Прапороносці» Біла ша).
Л і т.: Молоді з молодого театру/ /Робітнича га
зета.-

1981.- 1 серпня .

БРИНЬ Оксана (н. бл . 1924, м. Харків) укр. оперна та концертно-камерна співачка
(сопрано) у США. Вокальну освіту здобула в
Харківській консерваторії ( 1940-41, клас
П. Голубева), а також приватно у Д. Березенця
(Львів), О. Мартиненка, М. Зіглер, Б. Буша
та Д. Пігорс (США). З 1963 епізодично вис
тупала у «Сант Пол-опері» (Міннеаполіс), а
також на оперних сценах Вінніпега (•Україн
ський театр•), Детройта та ін. У 1963-64
здійснила велике концертне турне по США й

Канаді. Пізніше концертувала в Нью-Йорку

(<·Карнегі-Холл»), Рочестері, Вінніпезі, То
ронто та ін.
Серед оперних партій: Одарка ( «Запоро
ж~ц~ за Дунаєм» Гулака-Артемовського),
М1м1, Анджеліка («Богема», «Сестра Анд
желіки• Пуччіні), Мікаела («Кармен» Бізе),
Леонора («Турбадур» Верді) .
У концертах виконувала твори Лисенка,
Данькевича, Степового, Генделя, Верді,
Бе~ліні, Менотті, Пуччіні, Гуно, Дворжака,
Чаиковського, Лопатинського, Кос-Анатоль
ського, нар. пісні .
Б. - одна із засновниць хору «дніпро", де
працює диригентом. З 1972 провадить пед.
діяльність. Виступає також з музикознавчими
статтями в укр. пресі.
Л і т .: Єр.мо.ленко В. День Оксани Бринь/ /СВІJ
бода.-

1985.- 7 травня ;

Гординська-Клранович Д.

Концерт Оксани Бринь/ /Свобода.-

1972.-

З

лист.

БРИТОВ Семен Георгійович (1869, Мо
гилівська губ.- р. см. невід.) - укр. співак
(баритон) і драм. актор. Вокальну освіту здо
був у Муз.-драм. школі Ф . Блуменфельда в

Б

40
Киеві (1896-98). Артистичну діяльність роз
почав на аматорській сцені в Киеві. У 189394 - актор муз.-драм. трупи М . Садовського
та П. Саксаганського. У жовтні 1894 - соліст
капели Д. Агренева-Слов'янського, з якою
гастролював по Зах. Європі. У 1898-99 актор укр. трупи О. Суслова"
Серед оперних партій: І ван («Катерина"
Аркаса). Брав участь в гастролях укр. хору
М. Лисенка.

БРЇАН (спр. прізв.- Шмаргонер) Марія
ісааківна [23 .VШ( 4.ІХ) 1886, Катеринослав,

нині Дніпропетровськ - 22.V 1965, м. Ленін
град) - рос. оперна співачка (сопрано) і педа
гог. Засл . арт. РРФСР ( 1938). У 1903-09 на
вчалась співу в Парижі у Лобард. У 1912 за 
кінчила Петерб. консерваторію (клас О. Г. Же
ребцової) .
У 1909-10 - солістка оперної трупи Нар .
дому, 1912-19 - Театру муз. драми в Пет
рограді. Брала участь у «Рос. сезонах" у Па
рижі та Лондоні (1913-14). В 1918-33 солістка Ленінгр . т-ру опери і бале1)'.

ПаР.тІЇ: Татьяна, Іоланта ("євгеній Оне
rін», «Іоланта" Чайковського), Марфа ("Царе
ва наречена» Римського-Корсакова), Марга
рита (<·Фауст• Гуно), Антонія («Казки Гофма
на» Оффенбаха), Мелізанда («Пеллас і Мелі
занда" Дебюссі).
Була видатною камерною співачкою . У
1920-50 - проф. Ленінгр. консерваторії.
Л і т.: Муз . знциклопеди11.- Т . І . - М .•
С.

1973.-

513.
БРОНЗОВ (спр. прізв.- Єгоров) іван Лав

рентійович [24.11(7.111) 1896, м. Катерино
слав, тепер Дніпропетровськ - 20.11 1963,
м. Харків) - укр. оперний співак (бас). Нар.
арт. УРСР (1946). Вокальну освіту здобув у
Моск. технікумі театр. мистецтва (1920-25,
клас М . Дубровської). У 1924-25 - соліст

Римського-Корсакова), Мазепа («Мазепа"
Чайковського), Ріголетто, Амонасро, Ренато
( •Ріголетто", •Аїда", •Бал-маскарад» Верді),
Скарпіа (" Тоска" Пуччіні), Хмельницький
("Богдан Хмельницький• Данькевича), Щорс
(•Щорс• Лятошинського), Качура ( «Бронено
сец •Потьомкін" Чишка), Сторожев ("в бу
рю" Хренникова).
Державна премія СРСР (1952) за виконан
ня партії Бориса Годунова. Виступав також як
концертний співак.
Л і т.: И. Л . Бронзов (некролог) //Красное знамя
(Харків).- 1963.- 21 лютого.

БРУН Клара Ісааківна (19JЩ1.ХІІ) 1876,
м . Сквира, тепер Київської обл.- 25.Х 1959,
м. Київ) - рос . оперна співачка (лір-драм . со
прано). Засл. діяч мистецтв УРСР (1938). Во
кальну освіту здобула у Відні ( 1899).
В 1899-1926 виступала на сценах рос. та
заруб . оперних т-рів. Багато років була
солісткою Київської опери.

ПартП: Ярославна (<·Князь ігор» Бородіна),
Наташа («Русалка" Даргомижського), Антоні
да («Життя за царя• Глинки), Марфа («Царева
наречена" Римського-Корсакова), Дj"да («Аіда»

Верді), Брунгільда («Валькірія" Вагнера).
З

1926 займалась

БУГАЄВ іван Максимович (н. 12(25) .ХІ
с. Одинківка, тепер у складі міста
Дніпропетровська . - 24.VI 1980, м. Ленін
град) - рос. оперний співак (лір. тенор). Нар.
арт. РРФСР (1957). З 1936 служив у частинах
Військово-Морського флоту, де виступав в
Ансамблі пісні і танцю Чорноморського флту.
У 1943-46 вчився в Ленінгр. консерваторіі (клас
С. В. Акимово·~). У 1945-{)5 - соліст Ленінгр .

1914,

т-ру опери та бале'І)'.

Парті~": Лен
ський («Євгеній

Москві,

Онєгін» Чайков
сього ), Володи
мир ( «дубровсь 

1925-34
Київського,

1934-44
Дніпропетров
ського, 194459 - Харків
ського т-рів опе

ри та бале1)'.
ПартП: Бо
рис
(«Борис
Годунов" Му
сор гсько го),

lгор (•Князь
lгор"
Бо

родіна), Гряз
ной (•Царева

lван Бронзов

на реченна"

1939-52

Л І т. : Михайлова Т. Виховання співаків у
Київській консерваторії. - К., 1970.- С . 62-64.

«Вільної опери"
в

пед. діяльністю (в

проф. Київської консерваторії).

Іван Бугаєв

кий" Направни
ка),
Синодал
(«демон» Рубін
штейна), Альф
ред, Герцог («Тра
віата», «Ріrолетrо»
Верді), Альмавіва
( ..Севіnьський ци
рульник.. Россіні),
Фауст («Фаует>> Гу
н о) , Вайнонен
("оптимістична
трагедія" Холми
нова).

Б
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У 1965-80 - викладач муз. уч - ща при
Лен і нгр . консерваторії.
Л і т .: Бугаева В. МатериалЬІ к биографии Ивана
Буrаева/ І Архів автора.

БУГАЄВСЬКИЙ Мусій (р. н . невід.-

1747,

м. Глухів) - укр. співак і хормейстер XVIII ст.
Закінчив Київську академію, де співав у ака
демічній капелі. Як військовий капелян зга
дується ще в

1728.

У 40-х роках

-

регент

Глухівської хорової капели (до 1747). Серед
його учнів - Г. М. Головня. Мав чудовий го
лос. В останні роки був також священиком
церкви св. Анастасії у Глухові.
Л і т.: Петров Н. Акть1 и документь1, относящи

еся к Киевськой академии . - К . ,

1904.-

Т . І.- С.

300-301 .
БУДКЕВИЧ Марія Яківна (1869, м. Бер
дичів, тепер Житомирської обл . - 1943) рос . оперна співачка (сопрано) . Вчилася в
Київському муз. уч-щі. Вокальну освіту здобу
ла приватно в К. Еверарді.
Співала на оперних сценах Києва, Харко
ва, Казані, Саратова, Вільнюса , Москви. У
1898-1917 - солістка Маріїнської опери в
Петрограді.
Парт1ї: Антоніда , Людмила («Життя за
царя», «Руслан і Людмила• Глинки), Марфа
(«Царева наречена" Римського-Корсакова),

Ярославна («Князь ігор• Бородіна), Віолетrа

( «Травіата» Верді), Джульєтта ((•Ромео і
Джульєтта» Гуно), Брунrільда, Гутруна, Фрейя
((•Валькірія», «Загибель богів•, «Золото Рей 
на» Вагнера).
Л і т. : Яковлев М. Будкевич Мария ЯхОВJJевна/ /Муз.
знциклопедия.- М . ,

БУДНЕВИЧ

1973.-

Віктор

Т.

1.-

С.

596.

Георгійович

(1891,

с. Мечеть Полтавської губ .- 20. Х 1957,
м . Чернівці) -укр . оперний співак (баритон).
Засл . арт. УРСР (1930). Вокальну освіту здо
був у Київській консерваторії (1913-16, клас
В. Цвєткова) .
у 1917-18 соліст Казансь
кої, 1918-20,

1921-22
192021 - Ростов
ськсіі, 1923-24 Одеської,

Опери С . Зи
м і на (Москва),

1924-25
Свердловсько

го , 1925-26 Київського,

19 2 2 -2 3,
1927-53
Віктор Будневич
(«Князь

lrop•

- lrop

О. Бородіна)

сить сильним і красивим голосом широкого
діапазону, що дозволяв йому спі вати навіть
басові парnІ.
Парпиї: Остап (•Тарас Бульба• Лисенка),

ігор (•Князь ігор• Бородіна), Сусанін ((•Жит

тя за царя• Глинки) , Демон, Віндекс (•де
мон•, •Нерон" Рубінштейна), Онєгін, Мазепа
(•Євгеній Онєгін», •Мазепа• Чайковського) ,
Грязной (•Царева наречена» Римського-Кор 
сакова), Мельник ((•Русалка" Даргомижсько
го), Ескамільо («Кармен" Бізе), Сен-Брі («Гу
геноти" Мейєрбера), Телль ((•Вільгельм
TeJUJь" Россіні), Амонасро (щ\:іда» Верді) .
У 1912 на польській фірмі •Сирена" запи
сав кілька укр. нар . пісень ((•Без тебе, Олесю",
«Ой не шуми, луже", •Ой я нещасний», •Со
нце низенько• та ін . ).
У 1954-57 - головний режисер Харків
ського т-ру опери та балету, а також худ. ке
рівник Чернівецької філармонії.
Л і т. : В . Г. Будиевич (некролог)//Рад. Буковина . -

1957.- 22

жовтня; Колодуб Ол. Віктор Буд

невич/ І Архів автора.

БУЙМЇСТЕР Валерій Григорович (н . 21.V
м. Виборг, Росія) - укр . концертно
камерний співак (баритон). Нар. арт. УРСР
(1994). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії (1969-75, кл . Д. Г. Євту
шенка).
У 1969-71 - соліст Ансамблю КВО,
1971-73 - Оперної студії Київської консер
ваторії, 1973-74 - Київської хорової капели
і м. Лятошинського, 1974-76 - Хору Укр .
радіомовлення і телебачення, з 1976 Київської філармонії.
У репертуарі твори укр. (Лисенко, Степо
вий, Лятошинський, П . Майборода, Мейтус),
рос . (Глинка, Чайковський, Рахманінов, Ка
балевський) , заруб. (Шуман, Шуберт, Верді)
композиторів, а також нар . пісні.
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів
у Парижі (1976, 11 премія). Гастролював за
рубежем. Записав у 1979 на фірмі •Мелодія»
•думу про Хмельницького та Барабаша• .
Л і т .: МельнuІС О. Пісня, арія , романс/ /Культу

1948,

ра і життя.-

1982.- 24

жовтня.

БУРКОВСЬКИЙ Яків (бл.

1730 -

р . см .

невід.) -укр. співак (тенор) XVIII ст. Вокаль
ну освіту здобув у Петербурзі, де в 1754-74
був солістом Придворної сп і вацької капели .
Відзначався надзвичайно красивим і великим
голосом .

Л і т .: uдlАп, ф.

469, оп. 14, № 9; арк 7 зв.- 8.

Штелин Я. Музь~ка и балет в России ... -

1935.-

с.

Л. ,

59.

Харківського
т-рів опери та

БУРСЬКА Інна Володимирівна (1887, м.
Київ - 25.VI 1954, м. Нью-Йорк, США) -

балету.
Володів

укр. та амер . оперна співачка (меццо-сопра
но) . Дружина П. Скуби. Вокальну освіту здо-

до-

Б
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була в Київському муз. уч-щі. Удосконалюва

лась в Італії. У 1913-16 -

солістка Київ

ської, 1916-17 - Одеської, 1917-18 Єкатеринбурзької опер. У 1922 виїхала до
США. У 1922-23 - солістка Чикагської опе
ри, 1923-37 - ссМетрополітен-опера» в

Нью-Йорку.

ПартГі: . Вакханка (се Ноктюрн• Лисенка,
перше вик.), Марина Мнішек («Борис Году
нов. Мусоргського ), Кончаківна («Князь

ігор» Бородіна), Любава («Садко• Римського
Корсакова), Поліна ( ссПікова дама• Чайковсь
кого), Княгиня (се Русалка• Даргомижського),
Амнеріс, Азучена, Маддалена (•Аlда», •Труба
дур", •Ріголетто" Верді), Лола (•Сільська
честь" Масканьї), Кармен («Кармен» Бізе),
Ганна, Весна («Майська ніч», «Снігуронька»
Римського-Корсакова).
Виступала також в Балтіморі, Лос-Андже

З успіхом пропагує в Середній Азії укр.
муз. культуру зокрема нар. пісні .

Л і т.: Авт~іографі11// Арх1в автора.
БУІ'ЕНКО іван Пилипович (1852, Херсон

щина

- 6(18).11 1891,

проф . А. Буцці) . У

т11.-

1978.- 22

"Трубадур•, •дон Карлос•

театр

-

слухач! /Культура і жнт

червн11.

Л і т.: Автобіографі11//Архів автора.

БУРЯК Микола Миколайович (н . 1937,
бухта Анна Приморського краю) - рос . опер
ний співак (лір.-драм. тенор) укр. походжен
ня. Вокальну освіту здобув у Моск. консерва

торії

(1962-67). У 1967-72 -

соліст Казах

ського, з 1972 - Таджицького театрів опери
та балету. Володіє голосом красивого тембру,
винятковою музикальністю та артистизмом.
Парпиї: Герман («Пікова дама• Чайковсь

кого), Ликов («Царева наречена• Римського
Корсакова), Каварадоссі, Пінкертон ("Тоска»,
•Чіо-Чіо-сан" Пуччіні), Хозе (<·Кармен• Бізе),
Радамес, Манріко, Дон Карлос (•Аlда•, •Тру
бадур•, •дон Карлос• Верді), Каніо (•Паяци•
Леонкавалло ), Річард (•Бал-маскарад• Верді)
та ін.

соліст Манту

успіхом на оперних сценах Мілана ("Даль
Верме» ), Неаполя («Сан Карло») та Відня . У

1884-85 - соліст Одеської опери. 1885 був
запрошений до Великого т-ру в Москву (без
проби), де співав з колосальним успіхом до
своеї передчасної смерті.
Володів фено
мен ал ьн им

го

лосом м'якого
тембру надзви
чайно широкого
діапазону (вико
нував також пар

тії баса-профун

до). Його мис

тецтво відзна
чалося бездоган

ним фразуван
ням,

чудовою

інтонацією

на» Аркаса), Ярославна (•Князь ігор" Бо

( •Аіда•,

1882-83 -

янської опери (італія). У 1883-84 виступав з

БУРЦЕВА Таїсія Миколаївна (н. 4.111 1924,
м. Щигри Курської обл.) - укр. оперна
співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР (1959).
Вокальну освіту здобула в Харківській кон
серваторії (1943-49, клас М. Чемезова). У
1948-70 - солістка Харківського т-ру опери
та балету.
Володіла голосом значної сили, приваблю
вала яскравою виразністю сценічної по
ведінки .
Парпиї: Одарка (•Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Катерина (•Катери

Верді).
Тв.: Співак

рос.

Франції (проф. У. Маркезі) та в Італії (Мілан,

Л і т. : Ві.JІья.мс Ф. Інна Бурська// Архів автора .

Єлизавета

-

рецькій війні. Вокальну освіту здобув приват
но в Одесі (1879-80). Удоск~налювався у

лесі, Сан-Франциско .

родіна), Наташа («Русалка" Даргомижсько
го), Ліза, Оксана, Кума (•Пікова дама", •Че
ревички", •Чародійка• Чайковського), Горис
лава (•Руслан і Людмила• Глинки), Галька
("галька" Монюшка), Аїда, Леонора,

м. Москва)

оперний співак (бас) . За походженням дворя
нин. Закінчив юридичний ф-т Одеського ун
ту (1876). У 1877-78 брав участь в рос . -ту

й

першокласною

дикцією, особ
ливо в речитати

Іван Бутенко

вах,

а

також

тистичним

ар

та-

лантом.

Парпиї: Тарас («Тарас Бульба» Кашперова,
перше вик.), Дубровін (•Сон на Волзі• Арен
ського, перше вик.), Сусанін , Руслан («Життя
за царя•, •Руслан і Людмила» Глинки), Мель
ник (•Русалка• Даргомижського), Пімен
(•Борис Годунов• Мусоргського ), Марсель
(•Гугеноти•
Майербера),
Кардинал
(•Жидівка• Галеві), Алькан («Сила долі»
Верді), Мефістофель («Мефістофель» Бойто,
перше вик. в Росії), Зарастро («Чарівна
флейта• Моцарта), Генріх-Птахолов («Ло
енгрін" Вагнера).
Виступав також з концертами (в 1890 ви
конував у Москві сольну партію в «Реквіємі•
Верді).

Л І т . : И. Ф . Бутенко (некролог).- ЕИТ.
СПб. , 1892.- С . 284-285; Шкафер В. Сорок лет
на сцене русской оперь~ : Воспомннанн11.- Л.,

1936.-

С.

177;

Варварцев М. Слава почнналас11 в

Італії/ !Культура І жнтт11.- 1993.- 6 лютого.

в
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БУТКОВ Борис Григорович (11(24).УІІ
Воронезької обл.укр. оперний співак
(тенор). Вокальну освіту здобув у Харків
ському муз.-драм. ін-ті (1925-29, клас М.
Чемезова). У 1929-59 - соліст Харків

сенка, Степового, Стеценка, Гулака-Арте

1905, м . Калач, тепер
15 .VI І 1969, м. Харків) -

мовського, Січинського, укр. нар . пісні.
У 1929-31 - режисер Одеської, 193143 - Дніпропетровської опер. З 1944 - на
еміграції: спочатку в Німеччині, де був режи
сером Укр. таборового т-ру в Зальцбурзі, а
по'rім у США. Серед поставлених опер: «Та
рас Бульба" Лисенка (Одеса, 1929-30), «Зо
лотий обруч» Лятошинського, перше вик.
(Дніпропетровськ, 1930), «Отелло» Верді,
«Дума чорноморська•> Яновського (Дніпро
петровськ, 1939).
Т в .: Український вокальний ансамбль/ /Нові

ського т-ру опери та балету. Володів голосом
приємного, м'якого тембру.

Партіі: Андрій («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Л изо губ («Богдан
Хмельницький" Данькевича), Ленський
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Князь («Ру
салка» Даргомижського), Альфред, Герцог

дні.-

( «Травіата•>, «Ріголетто" Верді), Володимир
{«Дубровський" Н~правника), Володимир

1965 -

№

1-4.

Л і т .: Б. п. Вечір полтавськоrо земляцтва у

Києві/ /Рада - 1912.- 1З лист.; «Катерина• Арка
са у театрі Садовськоrо//Рада.- 1912.- 8 вересни.

Ігоревич («Князь Ігор» Бородіна), Гвідон
(«Казка про царя Салтана» Римського-Корса
кова), Пінкертон ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), На
зар («Сім'я Тараса" Кабалевського), Карді
(«О від» Спада веккіа).
Лауреат Державної премії СРСР за вико
нання партії Шуйського в опері «Борис Году

БУХОВЕЦЬКИЙ Савелій

Григорович

м . Біла Церква - 29.IV(ll.V) 1915, м.
Умань) - рос. оперний і камерний співак (ба
ритон). Вокальну освіту здобув у Моск. кон
серваторії (1873-78).
У 1878-81 - соліст Київської опери,
1881-82 - Великого т-ру в Москві, 188284, 1885-88, 1903-04 - Тифліської, 189091 - Казансько-Саратовської опер . т-ва,
1892-93 - Опери Зазуліна в Петербурзі,
1884-85 - Одеської опери.
Володів голосом великої сили, красивого
м'якого тембру.
ПартІЇ: Руслан («Руслан і Людмила" Глин
ки), Демон («Демон» Рубінштейна), Онєгін
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Ріголетто,
Ренато, ді Луна, Амонасро, Жермон, Яго
( «Ріголетто», «Бал-маскарад", •Трубадур»,
•Дj'да», «Травіата", «Отелло» Верді), Нелуско,
Невер («Африканка", «Гутеноти» Мейєрбера),
Ескамільо («Кармен" Бізе), Валентин («Фа
уст" Гуно). Був першим виконавцем партії

(1852

нов» Мусоргського.
Л і т .: Буткова В. Материаль1 к биографии Б. Г.
Буткова/ І Архів автора.

БУТОВСЬКИЙ Семен Юхимович (1886,
Полтавщина - 12. IV. 1967, м. Філадельфія
США) - укр . оперний і концертний співак
(тенор), режисер. У 1908-15 - соліст Т-ру
М. Садовського в Києві, 1915-16 - Т-ва

укр. акторів під кер. і. Мар'яненка, за участю

М. Заньковецької та П. Саксаганського (Оде
са, Київ). У 1919 був фундатором і солістом
першого укр. оперного театру в Києві «Муз.
драма» (в цьому ж році діяльність т-ру припи
нилася) . У 1926 зробив невдалу спробу
відновити цей театр.
Партіі: Петро («Наталка Полтавка» Лисен
ка), Андрій («Запорожець за Дунаєм» Гулака
Артемовського), Еол, Левко («Енеїда», перше
вик . , «Утоплена» Лисенка), Андрій (<·Катери
на» Аркаса), Сулейман («Роксолана" Січин

Рене в опері «іоланта» Чайковського.

Як камерний співак Б. широко пропагував

твори рос. та зарvб. композиторів.

·

Л і т .: Б. п. «Трубадур• в Большом театре/ /Моск.

ського, перше вик.), Йонтек («Галька» Мо

ведомости . -

нюшка), Турідду («Сільська честь» Масканьї).
У концертах широко пропагував твори Ли-

1891 . - 2

травня; Б. п. Концерт Бу

ховецкого в Киеве/ І Жизнь и искусство (Киів). -

1896.-

18

лютого.

в
ВАЙдА (спр . прізв.- Машків) Микола
Галичина 1938 , м. Гарлем,
Нідерланди) - укр. концертно-камерний
співак (баритон). У 30-х роках з успіхом гас
тролював із сольними концертами в країнах
Західної Європи.
Володів сильним голосом широкого
діапазону чарівного тембру . Виступав під
власний акомпанемент на бандурі.
У репертуарі були укр. нар. пісні, в тому

( 1898,

числі - історичні, а також романси та арії з
опер Гулака-Артемовського, Лисенка,
Коціпінського, Січинського, Стеценка, Ф. Ко
лесси, Кошиця .
Л і т.: Микола Вайда (некролог)// «Тризуб- (Па
риж)

- 1938 - № 10.
ВАЛАЙТЇС Володимир Антонович (н.

22.IV 1923, с. Ситківці, тепер Немирівського
р-ну Вінницької обл.) - рос. оперний співак
(баритон) . Нар. арт. РРФСР (1973). Вокальну

в
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освіту здобув у Харківській консерваторії

(1952-57, клас П. Голубєва).
У 1945-52 - соліст армійських ансамблів
пісні і танцю, 1957-59 -стажист, 1959-80 соліст Великого т-ру СРСР.
Парті~": Мазепа (•Мазепа• Чайковського),
Шакловитий («Хованщина" Мусоргського ),
Ескамільо (•Кармен" Бізе), Скарпіа («Тоска•
Пуччіні), Ріголетто, Амонасро ( +Ріголетто•,
•Аїда» Верді), Раєвський, Маресьєв, фон
Вірхов («Війна і мир", «Повість про справжню
людину", «Семен Котко" Прокоф'єва).
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.
ВАЛИЦЬКА (спр. прізв.- Кірхгейм) Марта
Генріхівна (1881, м. Київ -15.111955, м. Ле
нінград) - рос. оперна і камерна співачка ( соп
рано). Вокальну освіту здобула в Муз .-драм.
школі М. Лисенка (1904-07, клас М. Зота
вdІ.). У 1907--08-солістка Великого т-ру,

1908-

Київської опери, 1910-18 Маріїнської опери в Петербурзі, 1919-20 Кисловодської опери.
Володіла фе

10, 1918-19 -

м. Нью

режисер. Учениця
і
(сопрано)
співачка
М. Садовського. У 1916-19 - артистка Т-ру
М. Садовського в Києві, 1919-20 - Укр. дер
жавного т-ру в Кам'янці-Подільському.
З 1920 - на еміграції. У 1920-21 - арти
стка львівського т-ру «Співомовки». З 1921
виступала з концертами у польських таборах
у Вадовицях, Каліші, Щипюрні та ін., а також
з численними сольними концертами у Вар
шаві, Кракові, Гродно. Співала також в Укр .
національному хорі в Варшаві та Варшавсько
му радіо.
У середині 20-х років переїхала до Німеч
чини, де була одним з фундаторів Укр. театру

в таборі Горсфельді (режисер театру).
У кінці 20-х років переїхала до США, де з
фінансових причин відійшла від виконавської
діяльності (працювала робітницею на фаб
риці).

регістрах. Про

класики .

широ

славилася

як

блискуча вико
навиця

ваг

нерівського ре

пертуару. інколи

виконанню
Ті
бракувало арти
стичної вираз
ності.
ПартП: Ярос

лав на

(•Князь

Юдіф

( •Юдіф»

ігор» Бородіна),

Сєрова), Наташа
(«Русалка• Даргомижського), Валентина
(«Гугеноти» Мейєрбера), Аїда (•.Мда. Верді),
Ліза («Пікова дама" Чайковського), Електра
( «Електра» Штрауса), Брунгільда, Єлизавета,

Гутруна («Валькірія», •Тангейзер», «Загибель
богів» Вагнера).
Камерний репертуар В. складався з творів
Чайковського, Римського-Корсакова, Рах
манінова, Гречанінова, Штрауса, Вагнера та ін.
У 1916 бухарський емір нагородив В. ма
лою золотою медЗJUІю.

Л і т.: После «Валькирии• в Киеве/ /РМГ.-

1909.- No 10; Левик. С. Записки оперного певца.
М" 1962.- С. 416-417; Каратьиин В. В Кружке
друзей камерной музЬІки/ /Жизнь искусства.-

1925.- No 10.
ВАЛЇЙСЬКА (спр. nрізв.- Лебедєва)

1896,

25.111 1959,

укр. оперна та концертно-камерна

кого діапазону,
рівним в усіх

голосом

Марія [22.VII(З.VIII)

Йоркj -

Серед оперних партій: Наталка (•Наталка
Полтавка• Лисенка), Оксана («Запорожець
за Дунаєм" Гулака-Артемовського), Катерина
(«Катерина» Аркаса).
У концертному репертуарі В. були численні
укр. нар. пісні, а також твори укр. та заруб.

номенальним

Марта Балицька

пер Полтавської обл.-

м. Кременчук, те-

Л і т.: ЯмІtЯк. Петро. Марія Лебедєва-Палій

ська/ /Свобода . -

1961.- 24 березня.

ВАН-БРАНДТ (сцен. псевд.- Клабановсь
ка) Надія Тимофіївна (1882, м. Київ -1925) рос. оперна співачка (сопрано). З 1892 жила
з батьками у Швейцарії. Вокальну освіту здо
була приватно в Парижі у Д. Арто (18981901). Удосконалювалася у М. Маркезі. У
1901-02 - солістка «Опера комік» у Парижі.
Виступала на оперних сценах Флоренції, Ри
ма, Туріна, Харкова ( 1902 ), Петербурга
(1906-07), Тифліса (1907), Ростова (190708), Москви (1909). Гастролювала на опер
них сценах Берліна, Відня, Лондона, Парижа,

Барселони, Будапешта, Праги та ін.
Володіла красивим, гнучким голосом
сріблястого тембру широкого діапазону (від
нижнього сі до фа третьої октави), природ
ною колоратурою, сценічним темперамен
том.

Парпиі': Снігуронька («Снігуронька» Рим
ського-Корсакова), Наташа («Русалка» Дар
гомижського), Розі на («Севільський цируль
ник" Россіні), Маргарита Валуа («Гугеноти»
Мейєрбера), Джільда ( «Ріголетто" Верді),
Лакме (•Лакме» Деліба), Джульєтта («Ромео і

Джульєтта• Гуно), Мімі («Богема» Пуччіні),
Міньйон («Міньйон» Тома).
Л і т. : ІіІавгуJШіJзе Д Дни и годь1 Тифлиского
оперного театра.- Тбилиси,

1936.-

С.

34-35.

ВАНДЖУРА Тадей (н. 1928, м. Дрогобич ,
тепер Львівської обл.) - укр . концертно-ка-

в

45

мерний співак (бас). У 1944 разом з батька
ми емігрував до Німеччини, в 1949 - до
США. У 1951-53 перебував на військовій

службі. Вокальну освіту здобув у "мюзікал ко
ледж» в Чикаго, а також у Міланській консер
ваторії (1955-60).
З 1961 виступав з концертами в Західній
Європі (Франкфурт-на-Майні, Дюссельдорф,
Берлін, Мюнхен, Відень, Мілан). У 1962 при
був до США, де продовжив свою концертну

діяльність (Нью-Йорк, Чикаго та ін.)
Лауреат ~іжнародного конкурсу співаків у
Вітерборо (Італія, 1961, 11 премія).

- укр. співак
1963. -23 вересня.
ВАСИЛЕВСЬКИЙ Ромуальд Вікторович

Л і т. : А. Б. Тадей Ванджура

бас//Свобода . -

м . Київ - 1919, м. Москва) - рос.
оперний співак (бас) і режисер. Вокальну
освіту здобув у Державному муз. ін-ті у
Москві (1869-73, клас Чаффі) .
У 1873-79 соліст Великого т-руу Варшаві,
1879-82 - Київської опери, 1882-98 - Ве
ликого т-ру в Москві.
Партіі: Сусанін, Фарлаф ("Життя за царя»,
"Руслан і Людмила» Глинки), Мефістофель
( «Фауст» Гуно), Бертрам, Марсель («Роберт
Дия вол", «Гугеноти» Мейєрбера), Дон Аль
фонс0 («Лукреція Борджіа» Доніцетті). У
1902 залишив виконавську діяльність .
У 1889-1906 режисер Великого т-ру в
Москві. Серед поставлених опер: "Русалка»
Даргомижського (1900), «Дубровський• На

(1853,

правника ( 1896 ), «Псковитянка» Римського
Корсакова (1901).

Л

і

т.: Ромуальд

Викторович

Василев

ский//ЕИТ, сезон

1901-02, приложение І.- СПб .
(без року вид . ) . - С. 39-40.
ВАСИЛЕНКО-ЛЕВіТОН (спр. прізв.- Ва

силенко) Марія Львівна (13(25).1 1856, м.
Мітава, тепер м. Єлгава, Латвія -11.11 1948,
м. Перм) - рос . оперна та концертно-камер
на співачка (сопрано) і педагог. Здобула бли
скучу домашню муз. освіту. У 1878-81 вчи
лася в Петербурзькій консерваторії (клас во
калу
Н.
Ірецької).
Удосконалювалась у
П. Віардо (1881-82) в Парижі.

У 1882 дебютувала на сцені Київської опе
ри. У 1882-84 - солістка Тифліської, 188486 - Одеської, 1886-88 - Харківської,
1888-89 - Київської опер. У зв'язку з хворо
бою горла рано залишила сцену.
Володіла невеликим, але добре поставле
ним і красивим голосом. Мала прекрасну во
кальну школу.

Партіі: Тамара (<·Демон» Рубінштейна),
Надія (<·Аскольдова могила» Верстовського),
Людмила («Руслан і Людмила" Глинки), Тать
яна («Євгеній Онєгін» Чайковського), Марга

рита ( "Фауст" Гуно), Розі на («Севільський
цирульник» Россіні), Галька ("галька" Мо-

нюшка), Віолетта, Джільда, Оскар («Тра
віата•, "Ріголетто•, "Бал-маскарад" Верді),
Маргарита Валуа ("Гугеноти• Мейєрбера ).
У концертах виконувала твори рос. та за

руб. композиторів, укр. нар. пісні.
У 1890-1904 працювала приватно як пе
дагог в Одесі, з 1904- в Пермі. Серед її учнів Орлов, Свєтлов, Корнілов та ін.

Автор спогадів про І. Тургенєва та П. Віар

до (<·Сов. музь1ка•, 1951, № 7).
•ВАСИЛЬЄВ Андрій Васильович (рр. н. і
см. невід.) - укр. співак XVlll ст. Вокальну
освіту здобув у Глухівській співацькій школі
(1738-41, клас Ф. Яворовськоzо). З 1741 соліст Придворного хору в Петербурзі.
Л і т.: Хар.ла.мпович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

838.

*ВАСИЛЬЄВ Карпо Васильович (рр. н. і
см. невід.) - укр. співак XVlll ст. Походив з
Ніжина (тепер Чернігівської обл.). У 1750 під
час набору співаків на Україні, ще в дитинстві
був відряджений до Петербурга, де співав у
Придворному хорі.
Л і т.: Хар.ла.мпович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь. - Казань,
1914.- с . 836.

*ВАСИЛЬЄВ Лук'ян Васильович (рр. н. і
см. невід.) - укр. співак ХУІІІ ст. Походив з
Києва. У 1750, під час набору співаків на Ук
раїні, молодим був відряджений до Петербур
га, де став солістом Придворного хору.

Л і т .: Хар.ла.мпович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань.

1914.-

с.

836.

*ВАСИЛЬЄВ Олександр Васильович (рр .

н. і см. невід. ) - укр. співак ХУІІ ст. Закінчив
Київську академію, де співав в академічній ка
пелі. У 1651 відряджений до Москви, де
співав у Хорі государевих: півчих дяків при
дворі Олексія Михайловича. Однак у 1652 че
рез матеріальні нестатки повернувся до
Києва. Відомий також як знавець партесного
співу.
Л і т .: Финдейзен Н. Очерки по истории музь1ки

в России.- Л.,

1928.- Т. І.- С. 326.
ВАСЬКО Геннадій іванович (н. 29.Vll

1941, с. Кияниця, тепер Сумського р-ну Сум
ської обл.) - укр. оперний співак (тенор).
Засл. арт. Татарської АРСР (1977). Вокальну
освіту здобув у Харківському ін-ті мистецтв
(1967-69, клас М. Ф. Манойла) та Одеській
консерваторіі ( 1969-72, клас О. М. Блаzови
дової). У 1972-73 - соліст Саратовського,
1973-80- Татарського (Казань), з 1980Київського т-рів опери та балету.

Парпиї: Володимир ігоревич ("князь ігор»

Бородіна), Князь ("Русалка", Даргомижсько
го), Ленський («Євгеній Онєгін" Чайковсько
го), Ликов ("Царева наречена" Римського-
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Корсакова), Альма ві ва (•Севільський цируль
ник" Россіні), Альфред, Герцог («Травіата",
«Ріголетто» Верді), Пінкертон ( •Чіо-Чіо-сан"
Пуччіні), Фауст (<·Фауст", Гуно), Дон Оттавіо

демії (до 1787), де був солістом (пізніше регентом) капели і першим скрипалем сrу

(«Дон Жуан» Моцарта).

академічної капели в Києві, 1794-97 - ка 
пели А. Леванідова (спочатку в Києві, потім у
Харкові) . У 1796-98 - диригент rубернсь
кого хору, а також капельмейстер і педагог
музики та співів Харківського колегіуму. З
1798 жив у Києві. У 1799 В. був заарештова 
ний за сфальсифікованим політичним звину
ваченням і оголошений божевільним, після
чого утримувався в божевільні Кирилівського

У концертах виконує твори Чайковського,
Рахманінова, Римського-Корсакова, Лисенка,
Гулака-Артемовського, Данькевича, Кос

Анатольського, укр. та італ. нар. пісні.
Л і т. : Автобіографія/ І Архів автора.
ВАХ Степан Пантелеймонович (н. 14.11
с. Михаль Володимир-Волинського
повіrу Волинського воєводства) - укр. та
рос. оперний співак (тенор). Засл. арт.
РРФСР (1971). Вокальну освіrу здобув у
Київській
консерваторії (1951-58,
клас
М. Зу6арєва) З 1958 - соліст Новосибір

1932,

ського т-ру опери та балету.
Парпиї:
Кн я з ь
(«Русалка»

романсу.

Йорк, 1969; Петрушевський В. До біографії А. Л.

рева

Ли

на

речена»,

•Казка
про

царя

Салтана»,

Римсько
го-Корса
кова), Во
лодимир

Л і т.: Соневицький І. Артем Ведель.- Нью

Веделя//Укр . музикознавство.- 1971.- № 6; Тур
чанинов П. Автобиоrрафия/ І Домашняя беседа . 1863.- Вип. 2; Кук В. Нові дані про Артема Ве
дельськоrо-Веделя // Укр. музикознавство.-

1969.-

Вип.

5.-

С.

244-256.

ВЕДЕНЄВА Марія Яківна (н. 14.Х 1932, с.
Андріївка, тепер Балаклійського р-ну Хар
ківської обл.) - укр. оперна співачка (меццо
сопрано). Засл. арт. УРСР (1960). Вокальну
освіrу здобула в Київській консерваторії
(1949-54, клас О. Ропськоі).

У

1954-88 -

солістка Донецького т-ру

Ігоревич

опери та балету.

{«Князь
Ігор» Бо
р оді на),

Партіі: Любаша (•Царева наречена» Рим
ського-Корсакова), Любов, Графиня (•Мазе
па", •Пікова дама» Чайковського), Марина
(•Борис Годунов» Мусоргського ), Княгиня
(«Русалка• Даргомижського), Амнеріс, Азу
чена
( •Аіда•, "Трубадур" Верді), Кар 
мен (•Кармен" Бізе), Наталя («Ярослав
Мудрий"
Мейrуса),
Аксинья
("Тихий
Дон• Дзержинського), Косова (•В бурю»

Водемон

(«Іоланта»
Чайков
ського),

Синодал
(•демон» Рубінштейна), Самозванець,
Андрій Хованський («Борис Годунов", •Хо
ванщина» Мусоргського ), Ерік (•Летючий

(•fi

Володів надзвичайно красивим голосом.
Виконував тенорові соло у власних компо
зиціях, у творах А. Рачинського та укр . нар.
пісні ((•Ох щастє, щастє бідне моє» на
текст Г. Сковороди).
Автор прекрасних концертів, які стали
національною класикою. Зазнав впливу укр.

мижсько 

ков, Гві
дон (•Ца

голландець• Вагнера), Лаца

монастиря.

Дарго

го),

Степан Бах - Гвідон
(•Казка про царя Салтана•
М. Римського-Корсакова)

дентського оркестру. У 1788-92 - диригент
капели П . Єропкіна у Москві, 1792-94 -

пасербиця"

Яначека), Степашка (•Єрмак• Касьянова) ,
Масальський (•Жовтень" Мураделі).
У концертах виконує укр. нар. пісні та ро
манси Лисенка, Заремби, Глинки, Чайковсь
кого та ін .
Л і т .: Автобіографія/ І Архів автора.
ВЕДЕЛЬ (спр. прізв.- Ведельський) Ар
темій Лук'янович (1767, за ін. даними -1770,
1772, м. Київ -14(26).Vll 1808, там же) укр. композитор, співак (тенор), скрипаль і
хоровий диригент. Вчився у Київській ака-

Хрєн- никова) .
Л 1 т. : Осколков А. Пламенем сердца/ І Дон

басс.-1960.- № 2; Летюк Е. Песня в сердце про
сится//Соц. Донбасс.-1960.-27 березн11.

ВЕЛИЧКО Лідія Андріївна (н. 14.ІУ 1951,
м. Харків) - укр. концертно-камерна співач
ка (лір.-колораrурне сопрано). Вокальну
освіту здобула в Харківському ін-ті мистецтв
(1972-78, клас М. Долідзе). З 1978 - со
лістка Харківської філармонії.
В репертуарі В.- твори укр. (Лисенко, Сте
ценко, Г. Майборода, Кос-Анатольський),
рос . (Рахманінов, Римский-Корсаков, Глієр),
заруб. (Перголезі, Моцарт, Белліні, Верді,

в
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Пуччіні, Россіні, Сен-Санс) композиторів та
укр. нар. пісні.

Лауреат Республіканського конкурсу вико

навців у Києві

(1983,

ІІ премія).

Л і т .: Автобіографія// Архів автора.

ВFJІИЧКОВСЬКИЙ Яків (рр. н . і см.
невід.) - укр. співак XVIII ст. Родом з Києва .
Закінчив Київську академію, де здобув і во
кальну освіту. Спочатку співав в академічній
капелі в Києві, а з 1735 - соліст Придворно
го хору в Петербурзі (пізніше - інспектор
цього

xopv).

Л І т.: lІ/ироцьtеий К Знамениті укр . артисти

співці

XVII-XVIII ст.І/Рада . - 1914.-18 липня;
1109, оп . І, № 59, арк. 159.
ВFJІЇНСЬКА (спр. прізв.- Ушакова) Фео

цд1Ап, ф.

салка" Даргомижського), Пімен («Борис Го
дунов" Мусоргського), Гремін (<·Євгеній
Онєгін» Чайковського), Собакін («Царева на
речена" Римського-Корсакова), Мефістофель
( «Фауст» Гуно}, Кардинал («Жидівка" Га
леві" ), Ніла канта ( «Лакме" Деліба).
Записувався на грамплатівки в Петербурзі
(«Колумбія» і «Грамофон»; 1907; «Лірофон»,
1909). Серед записаних речей - «Реве та
стоне Дніпр широкий» Лисенка.
Працював як педагог у Свердловській та
Горьковській консерваторіях.
ВЕРБИЦЬКА Євгенія Матвіївна (1904, м.
Катеринослав, тепер - Дніпропетровськ 1965, м. Москва) - укр. та рос. оперна
співачка (меццо-сопрано) . Засл. арт. РРФСР

досія Микитівна (1848-1929) - рос. оперна
(драм . сопрано) і камерна співачка. Про
фесійної освіти не мала. У Петербурзі брала
уроки співу у Г. Ніссен-Саломан. У 1869-74,
1877-78 - солістка Київської, 1875-76 Харківської, 1878-87 - Маріїнської (Петер
бург) опер. Виступала також на оперних сце
нах Одеси та Москви (1887, Великий т-р).
Володіла дуже сильним і красивим голосом
широкого діапазону, особливо у верхньому
регістрі. Мистецтво В. відзначалося пла
стичністю, чистотою інтонації, драматичним

Вокальну освіту здобула в Київській
консерваторії (1921-26). У 1926-30 солістка Київського, 1930-48 - Ленінград
ського т-рів опери і балету, 1948-59 - Ве
ликого т-ру СРСР.
Парт1ї: Ваня, Ратмир («Життя за царя»,
«Руслан і Людмила» Глинки), Княгиня («Ру
салка" Даргомижського), Графиня («Пікова
дама" Чайковського), Маддалена ( «Ріголетто•>
Верді), Ядвіга («Вільгельм Телль» Россіні) .
Записувалася на грамплатівки.

талантом.

м. Харків - р. см . невід.) - укр. концертний
співак (бас-профундо). Закінчив Харківський
ун-т (юридичний ф-т). Від юридичної практи

Парт1ї: Марина («Тарас Бульба" Кюнера,
перше вик.), Наташа («Русалка" Даргомижсь
кого), Панночка-Русалка, Снігуронька («Май
ська ніч», «Снігуронька" Римського-Корсако
ва - обидві перше вик.), Антоніда («Життя за
царя» Глинки), Марина Мнішек («Борис Го
дуном Мусоргського ), Тамара («демон»
Рубінштейна), Маргарита (<·Фауст" Гуно), Ва
лентина («Гугеноти" Мейєрбера), Церліна
( «Фра-Дияволо" Обера) , Венера (<• Тангей
зер" Вагнера). Не раз гастролювала в Києві
(1879, 1882, 1892) та інших містах України.
У концертах виконувала твори Чайковсь
кого, Римського-Корсакова, Шумана, Вагне
ра, Гуно, Мейєрбера та ін.
Л і т. : ГйJІ.ІІер К Ф . Н. Велинская//Всемирная
иллюстрации . - 1878- № 483; Кузьмін М. Забуті
сторінки музичного життя Києва.- К . , 1972.- С .
159-160; Гозенпуд А. Русский оперньtй театр ХІХ
века. 1873-1889.- Л., 1973.- С . 34, 262.; Ларош

Г.

Избраннь1е статьи . - Л.,

ВЕПРИНСЬКИЙ

1976.- С. 256.
Борис Семенович

(н.

18(30).ІХ 1883, м. Київ - після 1945) - рос.
оперний співак (бас). Вокальну освіту здобув
у Петерб. консерваторії (1902-08, клас
С. Габеля), з 1904 виступав на оперних сце
нах Петербурга (Нар. дім), Москви, Тифліса
(1907). У 1911-12 - соліст Київської опери.
Виступав також в Катеринославі .
ПартІЇ: Руслан, Сусанін (•Руслан і Людми
ла», •Життя за царя» Глинки), Мельник (•Ру-

(1940).

ВЕРБИЦЬКИЙ Василь Дмитрович (1875,

ки відмовився, ставши протодияконом
Харківського кафедрального собору.

Володів могутнім голосом величезного
діапазону, з надзвичайно багатим нижнім
регістром. Намагався перейти на оперну сце
ну, але харківське громадянство стало йому
на перешкоді, матеріально його забезпечив
ши.

Виступав у концертах в Харкові, де викону
вав твори переважно культового змісту (Бор
тнянський, Ведель, Архангельський), а також

укр . та рос. нар. пісні. Наспівав на фірмі «Зо
нофон" (1911) кілька платівок духовних
творів Турчанінова.
Иого голос вважався одним з наймогут

ніших у світі. У 1911 брав участь в Харкові у
•Вокальному конкурсі-змаганні трьох» (серед
інших - В. Гаzаєнко, О. Антоновський).
У 1918 емігрував до Болгарії.
Л І т.: Печеніга-Уг.ІUщький П. Мої споrади//На
родне слово (США).-

1942.- 22

жовтня.

ВЕРНИГОРА Лев Михайлович (н. 14.Х
1934, м. Малин Житомирської обл.) - укр. та
рос. оперний співак (бас). Засл. арт. РРФСР
( 1976 ). Вокальну освіту здобув у Київській
(1957-58) та Одеській (1959-60) консер
ваторіях. У 1960-62 - соліст Одеського,
1962-64 - Башкирського, 1964-67 - Са-

в
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ратовського т-рів опери та балеrу, з 1967 Великого т-ру в Москві.
Партіі: Карась ("запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Мельник («Русалка»
Даргомижського), Досифей, Пімен («Хован
щина", «Борис Годунов" Мусоргського),
Гремін («Євгеній Онєгін" Чайковського),
Мефістофель (<•Фауст" Гуно), Дон Базіліо
(«Севільський цирульник" Россіні), Філіпп
(«Дон Карлос" Верді), фон Вірхов («Семен
Котко" Прокоф'єва).
У концертах виконує твори рос. та заруб.
композиторів, укр. нар. пісні.

опери та балеrу,
1961-68 - Рос
товської філар
монії.
Парт1ї:
Карась ( «Запоро
жець за Дунаєм»

Гулака-Артемов
ського ), Грем ін
(•Євгеній
Онєгін• Чайков
ського), Доси
фей ( «Хованщи
на" Мусоргсько
г о),
Собакін,
Скуратов ( «Ua-

Л і т.: Автобіоrрафія/7 Архів автора.

ВЕСЕЛОВСЬКА Марія Василівна (1877,
Україна - 1941, м. Саратов, Росія) - рос.
оперна співачка (драматичне сопрано) і педа

рева

наречена»

гог. Дружина режисера Й . Лапицького. Співу

Олександр Винниченко

навчалася у К. Ферні-Джіральдоні. Дебютува
ла на сцені Київської опери. У 1892-93 солістка Казансько-Саратовського оперного
т-ва, 1895-96 - Панаєвського т-ру (Петер
бург), 1898-99 - Моск. пр.иватної ~!1ери С.
Мамонтова, 1899-1901 - Іркутсько1 опери,
1903-04, 1910-11 - Пермської опери,
1904-07 - Опери Солодовникова в Москві,
1909-10 - Єкатеринбурзької опери, 191415 - Театру муз. драми в Петрограді.
Володіла досить сильним голосом широко
го діапазону (з контральтовими нижніми но
тами).
Парт1ї: Ліза, Татьяна (•Пікова дама",
«Євгеній Онєгін" Чайковського), Наташа
(«Русалка» Даргомижського), Ярославна

сакова),
Мефі
стофель («Фауст» Гуно), Дон Базіліо («Севіль
ський цирульник" Россіні), Кончак («Князь

(<·Князь ігор" Бородіна), Тамара (<•демон»
Рубінштейна), Маргарита (<·Фауст» Гуно), То
ска, Мімі, Баrтерфляй («Тоска», «Богема",
«Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Леонора («Трубадур»
Верді), Рахіль («Жидівка" Галеві), Валентина,
Селі ка
(«Гугеноти",
«Африканка»
Мейєрбера), Юдіф («Юдіф» Сєрова), Кармен
(«Кармен» Бізе), Галька («Галька" Монюшка).
У 20-30-х роках - викладач І-го Моск.

Ігор" Бородіна), Монтанеллі («Овід» Спадавек

кіа), Мельник («Русалка» Даргомижського).
У концертах виконував твори укр. та рос.
композиторів, а також нар. пісні.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

ВИННИЧЕНКО-МОЗГОВА ( спр. прізв.
Винниченко) Євгенія (1908, м. Київ - 11.1
1988, м. Денвер, США) - укр. та амер. опер
на й концертно-камерна співачка (сопрано).

Ще в молодому віці емігрувала разом з бать
ками до Югославії. Вокальну освіrу здобула в
Бєлградській консерваторії (1928-33). У
1933-42 - солістка Бєлградської опери. Ви
ступала також з

ському радіо. У

концертами по Бєлград

1942-48

хена, а також

у

Австрії. Під
час війни ви
с ту п а л а

Г. Дубиненка).

Горьковського т-рів

з

концертами у

укр. співак і бандурист XVII ст. У 1693-94 соліст польської королівської капели .
ВИННИЧЕНКО Олександр Олександро
вич (н. 14(27).ІХ 1908, м. Азов, тепер Рос
товської обл.) - укр. та рос. оперний та кон
цертний співак (бас) . Вокальну освіту здобув
в Одеській консерваторії (1936-41, клас Ф.

1958-59 -

містах

Франції,
Нідерландів,
Швеції,
Бельгії,

Л і т.: Левик С. Записки опернОІ"О певца.- М .•
1962.- с . 565, 628.
ВЕСЕЛОВСЬКИЙ (рр. н. і см. невід.) -

Харківського,

співала на оперних

та концертних сценах Львова, Берліна, Мюн

обл. муз. технікуму.

Дебютував у 1941 на сцені Одеської опери.
У 1945-47 - соліст Ансамблю Північно-Кав
казького військового округу, 1947-48 Грозненської філармонії, 1951-57, 1959--60-

Римського-Кор-

ЄвrенІя Винниченко-Мозгова

львівському
Літ.-мистець
кому клубі. в
1950 пере
їхала до ClllA
з
1950
солістка Чи
кагської опе
ри, з 1954 оперної ком
панії «Ден
вере Сентер

в
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Сіті». З успіхом виступала також у концертах,
в тому числі на радіо й телебаченні.
Парт1ї: Одарка («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Тоска, Мімі («Тос
ка», «Богема» Пуччіні), Недда («Паяци» Леон
кавалло ), Сантуцца («Сільська честь» Мас
каньї), Розі на («Севільський цирульник»
Россіні), Софі («Вертер» Массне).
У концертному репертуарі твори Лисенка,
Степового, Стеценка, Барвінського, Людке
вича, Пуччіні, Верді, Моцарта, нар. пісні. На
амер. фірмах наспівала кілька платівок.

Лауреат конкурсу вокалістів у Нью-Йорку

(1951,

І премія).

Л іт.: Ольгович Т. Амбасадорка, що говорить піс

нею! /Екран.- 1963.- № 9-10; Є . Винниченко
Мозгова (некролоr)//Свобода.-1988.- 6 лютого.

ВИНОГРАДОВА Олена іванівна (29.ХІІ

1901

(11.І 1902), м . Борисоглібськ, Росія 13.УІІІ 1976, м. Харків) - укр. оперна
співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР (1946).
Вокальну освіту здобула у Полтавському муз.
уч-щі (1922-26, клас М. Денисенко).

У 1928-59 - солістка Харківського т-ру
опери та балету.
Партії: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Наталка, Марильця
(«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба» Лисен
ка), Галя («Назар Стодоля» Костенка), Татьяна

(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Марфа
(«Царева наречена», Римського-Корсакова),
Антоніда («Життя за царя» Глинки), Ольга
(«Русалка» Даргомижського), Ксенія («Борис
Годунов» Мусоргського), Галя («Назар Стодо
ЛЯ» Данькевича), Маргарита («Фауст» Гуно),
Недда («Паяци» Леонкавалло ), ( «Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні), Ельза («Лоенгрін» Вагнера) .
Автор спогаду про М. Роменського.
Л

і

т.:

Милославський К. Олена Виноградо

ва/ І Архів автора.

ВИРЛАН Лідія Олександрівна (23.11(6.111)
м. Одеса - 5. ІХ 1965, м. Ленінград) -

1900,

рос. камерна співачка (високе меццо-сопра

но) . Муз. освіту здобула · в Одеському муз . 
драм.ін-ті. (клас арфи, 1917-22). Співу на
вчалася у Є. Я. Меннер-Каневської (191922), акторської майстерності - під кер. арти
ста Т. Г. Геракова. Концертну діяльність роз
почала 1925. З 1926 жила в Ленінграді, гаст
ролювала по СРСР (до

1957).

В.- одна з видатних камерних співачок
першої пол. ХХ ст. Сильний, дзвінкий, краси
вого тембру й широкого діапазону голос, яс
кравий темперамент поєднувались у неї з чу
довим проникненням у музику твору, з даром

художнього перевтілення.

В її репертуарі були твори рос. та заруб.
композиторів, а також нар . пісні.
Л І т .: Богданов-Березовский В. Мастера камер

ного пения//Сов. музь~ка.-1971.- №

8.

ВИРОЗУБ Микола (рр. н. і см. невід.)

-

укр. співак ХУІІ ст. Родом з України . У 90-х
роках співав у )_{орі государевих півчих дяків

при дворі царя Івана Олексійовича в Москві.
З перенесенням столиці до Петербурга співав
там у Придворному хорі.

Л 1 т. : Харлампович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

327.

ВИСПРЄВА (спр. прізв . - Лобова) Ганна
Петрівна (б.ІІІ 1915, м. Бахмут, тепер м. Ар
темівськ Донецької обл.) - укр. оперна
співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР (1949).
Вокальну освіту здобула в оперній студії при

Моск. муз. т-рі ім. К. Станіславськоrо(1936клас А. Неждановоі). У 1938-41 солістка т-ру ім. К. Станіславського, 1941-

41,

43 - Моск. філіірмонії, 1943-46 - Сверд
ловського, 1946-51 - Львівського т-рів
опери та балету. Співала також на оперних
сценах Харкова і Мінська . У 1957-62 солістка ВТКТ у Москві (гастролі з концерта
ми по СРСР).
Парт1ї: Катерина («Катерина» Аркаса), Ге
лена («Богдан Хмельницький» Данькевича),
Марфа, Снігорунька, Ольга («Царева нарече
на», «Снігуронька», «Псковитянка» Римсько
го-Корсакова), Людмила, Антоніда («Руслан і
Людмила•, "життя за царя» Глинки), Оксана,
Татьяна («Черевички», «Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Маша («Дубровський» Направни
ка), Дездемона, Джільда, Віолетта («Оттело»,
«Ріголетто», «Травіата» Верді), Баттерфляй
( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Мікаела («Кармен»
Бізе), Недда («Паяци» Леонкавалло), Галька
(«Галька» Монюшка) .
Виконувала твори Колесси, Кос-Анатоль
ського, Надененка, П. Майбороди, Жуковсь
кого, Аркаса, Лисенка, нар. пісні.
З 1962 - на перагогічній роботі в Москві.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.
ВіКТОРОВ

(псевд.)

Віктор

Якович

(2(14).ІУ 1887, м . Київ - 3. ХІІ 1965, м. Мо
сква) - рос. оперний та концертний співак
(драм. тенор). Закінчив Петерб. ун-т . Вокаль
ну освіту здобув У. Петрогр. консерваторії
(1912-17, клас С. І. Габеля). У 1917-23 соліст Київської опери, 1923-29 - Великого
т-ру СРСР. У

1929-31 -

виступав з концер

тами в багатьох містах СРСР, в

1931-37 -у
ClllA та ін.

Польщі, Франції, Великобританії,

1937 повернувся до СРСР, де був солістом
Гастрольбюро (1937-48), об'іздивши з кон
цертами всю країну.
Володів голосом великої сили й краси тем
бру, але відсутність міцної школи не дозволи
ла йому посісти визначне місце серед діячів
оперної сцени.
Партії: Герман, Вакула («Пікова дама»,
«Черевички» Чайковського), Самозванець

so

в

(«Борис Годунов» Мусоргського ), Радамес
Верді), Каніо («Паяци» Леонкавалло ),
Самсон («Самсон і Даліла» Сен-Санса),

( «Дj"да»

Єлеазар («Жидівка» Галеві), Рауль, Іоанн
Лейденський

(«Гугеноти»,
«Пророк»
Мейєрбера), Хозе (<·Кармен» Бізе).
У концертах виконував твори рос. та заруб.
класики.

Л і т. : Викторова-Бечлснова Л. Воспоминания

об оперном артисте В . Викторове/ І Архів автора.

вітошинський Модест Петрович (1.1
с. Нижня Вовча, тепер Старосамбір
ського району Львівської обл.- 12.VIII
1901, м. Київ) - укр. концертно-камерний
співак (баритон). Вокальну освіту здобув ~
консерваторії Галицького муз. т-ва у Львов~
(1880-82, кл. В. Висоцького). Артистичну
діяльність розпочав 1880 солістом Львів
ського чоловічого хору (під кер. А. Вахняни
на). У 1884-90 - соліст хору т-ва «Лютня»,
1891-92 - львівського •Бояна», 18931900 виступав у концертних ансамблях
Києва.
У репертуарі В. були сольні парnі з опер

1856,

«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемов

ського, «Наталка Полтавка» М. Лисенка, "Ку
пало» А. Вахнянина. Виконував також камер

но-вокальні твори А. Вахнянина, О. Ни
жанківського, Д. Січинського, П. Чайковсь
кого. Виступав також у Шевченківських та
інших концертах у Львові та Києві.
Л і т .: М. П. Вітошинський (некролог) . -Діло. -

1901.-16 вересня.
ВіТОШИНСЬКИЙ Роман Зенонович (н.
7.ХІ 1940, м. Монастирська Тернопільської
обл.) - укр. оперний співак (лір. тенор). Во
кальну освіту здобув у Львовській консерва
торії (1963-68, клас О. Дарчука). Нар . арт.
УРСР (1990). З 1968 соліст Львівського т-ру
опери та балету.
Партіі: Андрій («Тарас Бульба• Лисенка),
Ленський («Євгеній Онєгін» Чайковського),
Володимир ((•дубровський» Направника),
Ликов ((•Царева наречена» Римського-Корса
кова), Молодий циган («Алеко» Рахманінова),
Альфред, Герцог ( «Травіата», «Ріголетто»
Верді), Фауст ( с-Фауст" Гуно), Альма ві ва
(«Севільський цирульник» Россіні), Надір
(«Шукачі перлів» Бізе).

У концертах виконує твори укр. компози
торів.
Л і т .: Терещенко А . Львівський державний театр

опери та балету . К"

1989.-

С.

171 .

ВЛАДИМИРОВА (псевд.) Єлизавета Пи
монівна (1883, м. Полтава - р. см. невід.) рос. оперна співачка (лір.-колоратурне со
прано). Загальну освіту здобула в Одесі. Співу
навчалася на приватних курсах Є. Рапгофа в
Петербурзі. Удосконалювалась у М. Славіної,

пластикою оволодівала у К. Куличевської
(Петербург).
У 1910-11 - солістка Нар. дому в Петер
бурзі, 1911-20 - Маріїнської опери, 192026 - Великого т-ру СРСР, 1926-27 Харківської опери.
Парт1ї: Емма («Хованщина» Мусоргсько
го ), Прилепа («Пікова дама» Чайковського),
Маргарита

( «Фауст» Гуно), Ельза ( «Лоенгрін»
Вагнера), Лакме ( «Лакме» Деліба), Баттерф
ляй ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні).
Наспівала єдину платівку в Петербурзі на
фірмі (•Грамофон» (1912).
Л І т.: Россия в ее прошлом и настоящем . Зб. М.,
1914-Т . 1.- С. 21 .

ВЛАДИМИРОВА (псевд., спр. прізв.
Семенюта, по чол.- Антонова) Ольга Воло
димирівна (1891, м. Одеса - 1974, м . Мос
ква) рос. оперна співачка (сопрано). З
1916 - солістка Опери 3иміна в Москві.
Парт1ї: Наташа ((•Русалка» Даргомижсько
го), Тамара («Демон» Рубінштейна), Марфа
(«Царева наречена» Римського-Корсакова),
Снігорунька (•Снігуронька» Римського-Кор

сакова), Татьяна, іоланта («Євгеній Онєгін•>,

«іоланта" Чайковського), Маргарита ((•Фауст»
Гуно), Мікаела («Кармен» Бі.зе), Сантуцца
(«Сільська честь" Маскань·!), Ірена ( (•Рієнці»
Вагнера).
Л і т.: Пружанскиіі А. М. Отечественнь1е певць1.
м" 1991.- ч. 1.- с. 102.

ВНУКОВСЬКИЙ (спр. прізв.- Внученко)

Григорій Іванович (1879, Полтавщина -

р.

см. невід.) - укр. оперний співак (тенор). Во
кальну освіту здобув у муз.-драм. школі
Ф. Блуменфельда в Києві (клас К. Массіні,
1895-98). Після 1898 навчався у К. Массіні
приватно. Артистичну діяльність розпочав у
90-х роках у хорі М. Лисенка в Києві. У
1899-1900 - артист
муз.-драм.
трупи
О. Суслова. У 1901-07- соліст оперних те
атрів Казані, Петербурга, Тбілісі, Харкова. У
1907-23 - соліст Київської опери. Викону
вав переважно характерні партії. У

1918

співав партію Дяка ((•Черевички» Чайковсь
кого) в першій укр. постановці на сцені
Київської опери .
Широковідомий як пропагандист укр. му
зики, зокрема народних пісень та романсів
Лисенка ("по діброві вітер віє», «Удосвіта

встав Я» та ін.). У

пам'ятника

1.

1903 брав

участь у відкритrі

Котляревському в Полтаві, де

виконував ряд народних пісень та романсів
укр. композиторів. Був постійним учасником
(1907-14) концертів київського «Бояна»,

«Просвіти", •Укр. клубу", Шевченківських
концертів.
З 1926 співав у хорі Київської опери. Був
одним з перших виконавців партії Андрія

(«Катерина" Аркаса) . Перший виконавець

в

51

соло тенора в кантаті «На вічну пам'ять Кот
ЛЯQевському» Лисенка (Полт~ва...1 1903 ).
Л і т. : Веч1р зеМJІяцтва у Києв~//t'ада.-{912.-

3 лист.
ВОЙТЕНКО Василь Андрійович (1(13).1

1881,

с. Волокитине, тепер Путивльського

району Сумської обл.-16.VІ

Харків)

-

1951,

м.

укр. оперний співак (баритон,

потім драм. тенор) і педагог. Засл. арт. УРСР
(1933). Вокальну освіту здобув приватно: у
М. Маркевича (Петербург, 1901-02) та Д.
Оксілія (Мілан, 1911-12). Дебютував 1907
в Петербурзі. У 1912-20 - соліст Т-ру муз.
драми, 1920-23 петрогр . Великого т-ру
(кол. Нар. дім), 1923-24 - Бакинського,
1924-25 - Харківського, 1925-26 - Но
восибірського, 1926-27 - Харбінського,
1927-28 - Київського, 1928-31 - ДРОТу,
1931-41 - Дніпропетровського т- рів опери
та балету. Володів голосом значн01 си
ли, красивого тембру, а також драм . талан-

нання опернОІ'Q певца; Горький и Шаляпин/ /При
ватний архів (Киів).

Л І т.: Кауфман Л. Василий Андреевич Войтен

ко/ !Звезда . - 1938.-27 лют ; Урин Л. 30 лет на
сцене//Днепропетр. правда.-1938.- 28 лют.; Пе
репе.111Сін Ю. Підпільне ім'я - Дрон/ /Музь~ка.-

1978.-

№

4.

ВОЛЕВАЧ Неоніла Григорівна (17(29).ХІІ
1891, Чернігівщина - бл. 1980, Париж) укр. та рос. оперна співачка (колор. сопрано).
Народилася в родині священика . ВокаЛЬІ-іJ.
освіту здобула в Петерб. ко.нсерват~р11
(1909-14). У 1913-19. - сотстка . Мар11н
ської опери в Петроград~. У 1920 ем1грувала
за кордон. У 1920-28 - солістка Белград~
ської опери, 1928-37 - «Рос. опери» в ПарИЖІ.
У концер
тах

твори укр. та
рос . компози

торів, укр. нар.
пісні та заруб.

том .

Партіі:
Андрій («Та

класику.

Була однією
із
заснов
ниць
Укр.

рас Бульба»
Лисенка,
перше вик.),
Степан (<·Ку
пало» Вахня
н ин а), Кар
мелюк ( «К_ар
мел юк» Ио

риша),

муз.-драм .

т-ва у Петро

граді

18 ),

Василь Войтенко

кова

Чайковського), Андрій Хованський

дама"

( «Хова~~

щина» Мусоргського), Давидов, Григор1и

(«Піднята цілина", «Тихий Дон» Дзержинсь
кого), Радамес («Аїда» Верді), Каніо .(«Пая.ци»
Леонкавалло), Самсон (<·Самсон 1 Дал1ла"
Сен-Санса), Парсифаль, Тангейзер ( «Парси
фаль" «Тангейзер" Вагнера), Гофман («Казки

Гофм~на» Оффенбаха), Каварадоссі, Рудольф

(«Тоска», «Богема» Пуччіні).

" .

Був блискучим виконавцем камерно~ л1те
ратури, зокрема творів укр., рос. та заруб.
композиторів , а також нар. пісень.

Т в .: Вечер русского искусства : «Псковитянка»
Римского-Корсакова на сцене ..Ла Скала• в Мила

не//UГАЛИ, ф.

1666, оп.

І, од. зб.

1190;

Воспоми-

нар.

пісні та ро
манси

сець «Потьо

Вакула («Сад
к о", «Ніч пе
ред Різдво~м
Римського
Корсакова),
Герман («Пі-

кон
якого

пагувала

( «Бронено
Садко,

в

шир<ЖОГО про

тюше нко

ка),

(1916-

цертах

Ма

мкін" Чиш

широко

пропагувала

Неоніла Волевач - ДжІльда
(«Ріголеnо• Дж. Верді)

укр.

композиторів,
зокрема Лисенка, Степово

го, Стеценка.
ПартП: Соловей ((•Соловей» Стра він
ського), Розіна («Севільський цирул~ник»
Россіні), Віолетта, Джільда («Трав1ата" ,
«Ріголетто" Верді), Маргарита (•Гугеноти»
Мейєрбера), Февронія («Сказання про неви
димий град Кітеж" Римського-Корсакова).
Л і т.: ВЇ.ІІьямс Ф. Неоніла Волевач // Архів
автора .

ВОЛИКЇВСЬКА (спр . прізв.- Підіпригора)
ірина іванівна (22. IV(5.V) 1902,"с. Засулля,
нині у складі міста Ромни Сумсько~ обл.- 29.1
1979, м. Одеса) - укр. оперна співачка (со

прано). Нар. арт. УРСР (1941). Вока~ь~
освіту здобула в Київському муз-драм. 1н-11
(1924-28, клас О. Муравйової). Артистичну
діяльність розпочала 1918 в Ро~енс.~ко~
муз-драм. т-рі. Брала уроки сцен1чно1 маи
стерності у П. Саксаганського, яки~ працю~.ав
тоді в Ромнах. У 1928-30 - сол1стка Ки1в
ського, 1930-33 - Харківського, 1933-34 -

в

52
кого,

1934-

нор). Вокаль
ну освіту здо

36 -

Вели

був, очевид

Грузинсь

т-ру

но, приватно .

с р с р '

У 1919 пе
реїхав на Ук
р аїн у .
у

кого

1941-44 Казахського,

1928-30 -

1936-41,
1944-57 Одеського

соліст Хар
ківської,

т-рів опери
та балету.

Одеської,

1930-33 -

Володіла
сильним і

1933-35 Дніпропет
ровської,

красивим

Ірина Воликівська

-

Марія

(«Мазепа" П . Чайковського)

голосом

1935-38 -

широкого

Вінницької

наповнен

опер.

ня, глибо
кою інтуї
цією і про

надзвичайно

никне н
НЯМ

у

-

наєм» Гулака-Артемовського), Ліза, Марія,
Татьяна, Оксана («Пікова дама", "мазепа» ,
«Євгеній Онєrін», «Черевички" Чайковського),
Тамара («демон» Рубінштейна), Горислава
( «Русла1;1 і Людмила» Глинки), Ярославна

(«Князь Ігор» Бородіна), Аїда, Леонора, Амелія
(<•Аїда», «Трубадур», «Бал-маскарад» Верді), Ва
ЛеtfІ'Ина («Гуrенопt» Мейєрбера), Тоска («Тос
ка» Пуччіні), Ельза («Лоенгрін" Вагнера), Ми

рослава («Золотий обруч" Лятошинського),

Ядвіга («Кармелюк» Йориша), Лушка («Підняrа
цілина» Дзержинського).

У 1944 була відряджена з концертною бри
гадою на Дунайську флотилію, 1945 - в Ні
меччину, де взяла участь у багатьох концертах

для воїнів радянської 31~мії.
Л і т . : Пок:ровськ:ий М. Ірина Воликівська//Му

1972.-

№

2.

ВОЛИНЕЦЬ Степан Григорович (рр . н. і
см. невід) - укр. співак XVII ст. У 80-х роках
соліст Хору государевих півчих дяків у Мос
кві, де його називали «Верховним півчим». У
1687 брав участь у Кримському поході росій
ських військ. Пізніше - придворний співак
московського боярина Л . К. Наришкіна . У 1692
відпущений на Україну. Згодом постригся в
ченці Києво-Печерського монастиря.
Л і т . : ХарМLМпович К Ма.лороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

Степан Волинець

-

Герман

(«Пікова дама• П . Чайковського)

326.

ВОЛИНЕЦЬ Степан Федорович (1.VII
1894, м . Перемишль, тепер Польща - 27.IV
1938, м. Вінниця) -укр. оперний співак (те-

красивим го
лосом

широ-

кого діапа

суть

партії.
ПартП: Наталка, Оксана, Уляна («Наталка
Полтавка», «Різдвяна ніч", «Чорноморці" Ли
сенка), Оксана, Одарка («Запорожець за Ду

зика . -

Володів

зону, рівним в усіх регістрах. Мистецтво В.
відзначалося драм. талантом.
ПартІЇ: Степан («Купало» Вахнянина),
Ленський , Герман («Євгеній Онєгін», «Пікова
дама» Чайковського), Князь («Русалка» Дар
гомижського), Григорій («Тихий Дон» Дзер
жинського), Радамес («Аїда» Верді), Кавара
доссі, Пінкертон ( «Тоска», «Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні), Хозе (<·Кармен» Бізе) .
У 1938 репресований і розстріляний. Ре
абілітований 1958.
Л І т .: Б. п. «Пікова дама" у Вінницькій опері//
Більшовицька правда (Вінющя).-1937.-15 тотого.

. ВОЛКОВА ( спр. прізв . - Чернітенко) Аліна
Іванівна (н . ЗО.ХІІ 1930, м. Артемівськ До
нецької обл . ) - укр. оперна та концертно-ка
мерна співачка (сопрано). Нар. арт. УРСР
(1990). Вокальну освіту здобула в Київській
консерваторії ( 1952-57, клас В. Мете.лець
коі). У 1957-62 - солістка Узбецького,
1962-68 - Білоруського, 1968-83 Одеського т-рів опери та балету, з 1983Київської філармонії.
Парт1ї: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
fулака-Артемовського ), Ярославна («Князь
Ігор" Бородіна), Ліза («Пікова дама» Чайков
ського) , Аїда («Аіда» Верді), Тоска («Тоска»
Пуччіні).
У концертах виконує твори укр. та заруб .
композиторів, а також нар. пісні.
Л і т . : СоJUJвйов О. Вісім «Аве Марія"/ !Культура

І життя.-

1987.- 28

червня.

ВОЛОШЕНЇНОВ іван Федорович (рр. н. і
см . невід. ) - укр . співак XVII ст. Походив з
Ніжина (тепер Чернігівської обл.) . Володів чу
довим гоnосом. У 1664 був запрошений до Моск
ви, де співав у Хорі государевих півчих дяків. З

53

в

1676

навчав «Комедійного дійства» молодих

актоJ?іВ, які працювали у Придворному театрі.

Л 1 т.: Материаль1 для истории Московского ку
1886.- Т. 1.- Прилож. 2.

печества.- М.,

ВОЛОШКО Степан Матвійович (15.11
м. Жовква, тепер Львівської обл. 4.ХП 1928, м. Варшава) - укр. і польський

1853,

оперний співак (тенор) і педагог. Закінчив
Ставропигійську бурсу у Львові (1868-71).

Співу навчався у Варшавській консерваторії
(1877-78, клас Я. Добрського), 1879-81 у
вокальних студіях у Парижі
(проф.
Г. Сбріглія) та Відні (проф. И. Генсбахер).
Дебютував 1874 на сцені Львівської опери. У
1874-77 виступав у театрах Львова, Крако
ва, Любліна та Варшави. У 1878-81, 18911903 - соліст Великого театру у Варшаві,
1882-83- Стокгольмської, 1886-90 Віденської опер . Співав також на оперних
сценах Праги (1885), Граца, Будапешта, Кра
кова (1895) та Львова (1895).
Парт1і': Стефан («Зачарований замок» Мо
нюшка), Альфред, Радамес («Травіата", «Аїда"

Верді), Хозе («Кармен» Бізе), Турідду
(«Сільська честь.. Маскань·!), Макс («Вільний
стрілець» Вебера), Фауст (<·Фауст» Гуно), Дон
Оттавіо («дон Жуан» Моцарта) .

У концертному репертуарі романси Лято
шинського, Барвінського, Лисенка, Людке
вича, Степового, О. Нижанківськоrо, Січин
ського, Ревуцького, Кос-Анатольського, укр.
нар. пісні.
Відома також як художник і мистецтвозна

вець. Уї сестра Богдана Волянська (н.

ВОРВУЛЄВ Микола Дмитрович (9(22).1
м. Павловськ, тепер Воронезької обл.,
Росія - 29.VПІ 1967, м. Київ) -укр. та білор.
оперний співак (баритон). Нар. арт. СРСР
(1956). Вокальну освіту здобув (з перервами)

1917,

у

Мінській

консерваторії

військового округу. У
Білоруського, 1957-67

Парпиі': Де
мон («демон»
Рубінштейна),
Грязной
рева

«іоланта»,

стецьку освіту здобула в Нью-йоркському ун

«Пікова дама»
Чайковського),

ті (1971), педагогічну- в Альбертськомуун-ті
в Канаді ( 1979), диригентську - на курсах при

Амонасро,
Ріголетто,
Жермон
(«Аїда»,

Укр. муз. т-ві в Альберті (клас В. Колесника,
1984 - обидва в Едмонтоні). Вокальну освіту
здобула спочатку приватно у М. Слов'янської

(Нью-Йорк) та Д. Березенця (Едмонтон,

компанії, укр. збірної оперної трупи під кер.
В. Колесника (Торонто, Едмонтон). Гастро
лювала з концертами в Києві, Харкові,

Львові. Виступала також на сцені Київського
т-ру опери та балету (1991).
Серед оперних партій: Наталка («Наталка
Полтавка» Лисенка), Оксана («Запорожець
за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Катря

(«Наймичка» Вериківського ).

( «Ца

нарече

на" Римсько
го-Корсакова),
Онєгін, Ро
берт, Томсь
кий («Євгеній
Онєгін»,

ВОЛЯНСЬКА Лілея Олегівна (н. 28.VI
м. Падерборн, Німеччина) - укр. кон
цертно-камерна та оперна співачка (сопрано).
Походить з родини укр. емігрантів. Разом з
батьками переїхала до Канади. Художню й ми

ступала у складі Торонтської укр. оперної

соліст
Київського т-рів

1946-57 -

опери та балету.

1945,

цертами в Оттаві, Торонто та Нью-Йорку. Ви

клас

так і драм. партії. Відзначався неабияким ар
тистизмом. У 1939-46 - у лавах радянської
армії, де був солістом Ансамблю червоно
армійської пісні і танцю Білоруського

березня .

1978). У 1984-89 навчалася в Альбертській,
1991-92 - Київській консерваторіях.
Артистичну діяльність розпо';Іала 1974 кон

( 1939-54,

Є. Віттінга). Удосконалювався у В. Каріна.
Володів красивим голосом широкого діа
пазону, який дозволяв йому співати як лір.,

У Варшаві виступав у виставах з С. Кру
шельницькою та О. Мишугою.
У 1903-21 - проф. Варшавської консер
ваторії. Серед його учнів Г. Збоїнська-Руш
ковська, М. Гембажевська і М. Шпакевич.
Л і т.: Наш земляк Волошко! /Червона Русь. -

1890.-24

1948) -

ук~. хормейстер і композитор у США.
Л І т.: Гамкало І. Наталка Полтавка з Едмонто
на! /Культура І життя.- 1991.- 17 серп.; Кири
люк В. Лілея//Літ. Україна.- 1993.- 14 січня.

«Ріголетто»,
«Траві ата»

-

Микола Ворвулєв
Богдан
(«Богдан Хмельницький»
К. Данькевича)

Верді), Вален
тин

( «ФаусТ»

Гуно), Ескамі
льо («Кармен»

Бізе), Сільвіо («Паяци» Леонкавалло), Тель
рамунд («Лоенгрін» Вагнера), Максим («Ар
сенал• Майбороди), Кастусь («Кастусь Кали
новський» Лукаса).
Наспівав на грамплатівки дві укр. нар.
пісні («Ой чого ти, дубе», (•Удовицю я лю
бив»), а також ряд оперних арій і романсів
рос. та заруб. композиторів (фірма «Ме
лодія», СРСР).

в
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У 1994 на фасаді будинку в Києві, де про
живав співак, встановлено бронзову мемор.
дошку з барельєфним портретом В. (ск. Ю.
Богашка, арх. Р. Кухаренко).

освіту здобув в Одеській консерваторії ( 1969клас О. Блаzовидовоі).
У 1973-75 - соліст Одеського т-ру опери
та балету, 1975-90 - Великого т-ру СРСР.

Л і т . : МоJІОСтова И. Николай Дмитриевич Вор
вулев . - К" 1960; Яворський Е. Ні сну, ні спочин

(<·Іоланта•, "пікова дама», «Євгеній Онєгін»

ку/ /Вітчизна.- 1976.- No 8; Слєrоренко О. Неза
бутній спів/ І Дніпро.- 1977 .- No 6.

ВОРОНЕЦЬ-МОНТВіД

(спр.

прізв.

Монтвід) Катерина Дмитрівна (1883, м.
Харків -1955, Німеччина) - укр. та рос .
оперна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула в Харківському муз. уч-щі (1901-06,
клас Ф. Бугамеллі). У 1908-11, 1912-14,

1915-16, 1917-19, 1926-27, 1928-29 солістка Київської, 1911-12, 1916-17,
1927-28 - Одеської, 1930-31 - Бакинсь
кої опер. У 1931-32 співала на сцені ук
раїнського т-ру «Жовтень" в Ленінграді. У

1919-26

виступала на оперних сценах Пра

ги, Берліна, Будапешта, Відня, Бухареста та ін .
З великим успіхом гастролювала на сцені Ве
ликого т-ру в Москві ( 1917).
Партїі:
Татьяна,
Ліза, На
тапія,Окса
на («Євге
ній Онє
гін», «Піко
ва

дама» ,

~"
"черевички"

Чай

ковського),
Аї д а ,

74,

Партїі:

Роберт,

Єлецький,

Онєгін

Чайковського), Веденецький гість ( «Садко»
Римського-Корсакова), Ренато, ді Поза, Яго
( «Бал-маскарадt>, «дон Карлос», «Отелло»
Верді), Валентин (<·Фауст» Гуно), Шарплес
(«Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Чічіков («Мертві
душі" Щедріна, перше вик.).
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім . Глинки в Кишиневі (1973, 11 премія)і
Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Марії
Канальс в Барселоні (1975, 11 премія).
Широко пропагує в концертах творчість
рос . та укр. композиторів, а також нар. пісні.
Наспівав на фірмі «Мелодія» (1977) ряд арій з
опер та rомансів рос. та заrvб. композиторів.
Л і т. : Глі6ко-.Долинська Г. Дебютанти/ /Культу

ра І житт11.-

1975.- 30

травня; Рухлова Т. Алек

сандр Ворошило/ /Труд.-

1985.- 13

січня.

ВОСТРЯКОВ Олександр Андрійович (н.
10.І 1944, с. Каргопольє Каргопольського р
ну Курганської обл.) - укр. оперний співак
(тенор). Нар. арт. УРСР (1991). Муз. освіту
здобув у Харківському ін-ті мистецтв: спочат
ку на диригентсько-хоровому

(1965-71),

а

потім - вокальному (1971-73, клас Т. Вес
ке) ф-тах. У 1973-76 - асистент вокальної
кафедри Харківського ін-ту мистецтв і водно
час - соліст Харківського т-ру опери та бале
ту. У 1976-83 - соліст Дніпропетровського,
з 1983 - Київського т- рів опери та балету.
Партїі: Богун
(«Богдан Хмель

Віолетта
(«Аїда•,
"травіата»
Верді),
Галька
(«Галька»

ницький» Дань

кевича), Василь
(«Милана»
Г.
Майбороди),

Олег Кошовий

Монюuю),
Катерина Воронець-Монтвід Ельза, Зіг
Баттерфляй («Чіо-Чіо-сан•
лінда (..Ло
Дж . Пуччіні)
ен грін•,
"Валькірія»
Вагнера), Баттерфляй (<·Чіо-Чіо-сан•
Пуччіні), Маргарита («Фауст» Гуно) . Запису
валася на грамплатівки («Екстрафонt>, 1909).

(«Молода гвар
дія» Мейтуса),
Самозванець, Го
л і цин (<·Борис
Годунов•, "хо

Л і т . : Лисенко І. Малоросійка, 11ка відмовилас11

речена» Римсько
го- Корсак о ва),
Хозе («Кармен»

від честі співати в Москві/ /Голос Украіни.1996.- 28 березня; Левик С. Записки оперноr'О пев
ца . - Л" 1962.- С. 62; Квалиашвили М. По труд
ному пути.- Тбилиси, 1969.- С. 31; Боголюfюв Н.
60 лет в оперном театре.- М" 1967.- С. 139.

ПОРОШИЛО Олександр Степанович (н.
15.ХІІ 1944, м. Дніпропетровськ) - укр. і
рос. оперний та концертно-камерний співак
(баритон). Нар . арт. РРФСР (1982). Вокальну

ванщина»

Му

соргського), Ли

ков («Царева на

Олександр Востр11ков

Бізе), Манріко,

Герцог, Альфред,

Радамес, Річард

("Трубадур•, •Ріголетто•, "Травіата", «Аїда»,
«Бал-маскарад• Верді), Фауст («Фауст• Гуно),
Едгар ( •Лючія ді Ламмермур» Доніцетrі), Ру
дольф (•Богема• Пуччіні).

г
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Гастролював у Німеччині, Югославії,

Бізе), Марсель (•Богема" Пуччіні), Гнат («На
зар Стодоля" Данькевича), Гурман («Украде
не щастя• Мейтуса), Гриць («У неділю рано
зілля копала» Кирейка), Tyrap Вовк ( «Золо

Польщі та ін.
Л

І

т.: Зе.11ікман Г. Шлях співака/ /Зоря.-

1980.-31

травня.

ВРАБЕ!ІЬ Олександр Михайлович (н. 26.11
1931, с. Іванівці, тепер Мукачівського р-ну
Закарпатської обл.) - укр. оперний співак
(баритон). Нар. арт. УРСР (1972). Вокальну
освіту здобув у Львівській консерваторії
(1953-60, клас О. Карпатського). У 195793 соліст Львівського т-ру опери та балету.
Партії: Сул
тан

тий обруч» Лятошинського).
Лауреат І Всеукраїнського конкурсу вокаліс
тів у Києві (1959) та Міжнародного конкурсу
молодих оперних співаків у Софії (1963, ІІІ
премія). З 1977 виЮІадач (з 1994-проф.Львів
ської консерваторії (тепер - Вищий муз . ін.-т).
Л і т.: ШІСІю6инець Ю. Соліст опери/ /Закарпат
ська правда.-

1973.- 29

жець за Дунаєм»

Доріченко О. Бари

квітня .

ВРАГА Роман

(1895, м. Львів - 16.VII
м. Варшава) - польський оперний
співак (бас-баритон). Вокальну освіту здобув
приватно у Львові. У 1922 дебютував на сцені
Львівської опери. У 1922-23 - соліст Ка
товіцької, 1923-24 - Вільнюської, 1935-39 Львівської опер, 1924-35 - Великого т-ру в
Варшаві. У 1940-42 співав на сценах вар
шавських т-рів.
Парт1ї: Борис Годунов, Варлаам («Борис
Годунов" Мусоргського ), Стольник («Галька•
Монюшка), Мефістофель («Фауст» Гуно),
Кардинал («Жидівка" Галеві), Філіпп («дон

Гулака-Арте~ов
с ького),
Іван
(«Катерина" Ар
каса),
Демон
(«Демон"
Рубінштейна),
Онєгін, Томсь
кий,
Роберт
(«Євгеній
Онєгін», «Пікова

1942,

дама", «іоланта»
Чайковського),

Ріголетто, ді Лу
на, Родріго, Амо
насро, Жермон

Олександр Врабель

1965.- 1 січня;

тон Олександр Врабель/ /Культура і життя . -

( «Запоро

Карлос» Верді), Скарпіа ( "Тоска" Пуччіні),
Додон («Золотий півник» Римського-Корса

(•Ріг ол ет то",

кова).
Гастролював у Бєлграді, Загребі, Кракові,
Познані.

•Трубадур", •дон
Карлос», •Аlда»,
«Травіата" Верді), Валентин (<·Фауст" Гуно),
Ескамільо, Зурга (•Кармен», •Шукачі перлів•

Л і т. : Slownik biograficzny teatru polskiego.Warszawa, 1973.

r
ГАВРИЛЕНКО Лілія Олексіївна (н. 2.V
1943, м. Архангельськ) -укр. оперна співачка
(колор. сопрано). Нар. арт. УРСР (1988). Во
кальну освіту здобула в Київській консерва
торії (1962-68, клас М. Донець-Тессейр). У
1968-73 - солістка Львівського, з 1974 Дніпропетровського т-рів опери та балету.
Парт1ї: Панночка («Ноктюрн» Лисенка),
Настка, Мавка ("у неділю рано зілля копала•,
«Лісова пісня» Кирейка), Марфа («Царева на
речена• Римського-Корсакова), Розіна
(«Севільський цирульник" Россіні}, Лейла

(«Шукачі перлів• Бізе), Іоланта («іоланта•

Чайковського), Олімпія ("казки Гофмана•
Оффенбаха), Віолетта, Джільда («Травіата•,

•Ріголетто" Верді) .
ГАВРИЛО (прізв., рр. н. і см. невід.) -укр.
співак кінця XVIII - поч. ХІХ ст. Був солістом
оперного т-ру Розумовських у їхньому маєтку

в Яготині (тепер Київської обл.)

1992.-

Л і т .: Харл.амrwвич К Малороссийское влияние
не великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

С.

141.

с.

838.

"ГАВРИЛОВ (спр. прізв.- невід.) Трохим
Гаврилович (рр. н. і см. невід.) - укр. співак
XVIII ст. Ще в дитинстві привезений до Пе
тербурга, де в 20-х роках співав при дворі
князя Олександра Меншикова. У 1727, після
падіння останнього, повернувся на Україну.
Л І т.: Харл.амrwвич К Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

Л і т. : Автобіографія/ І Архів автора.

Л і т.: Мищl Украіни.- К.,

ГАВРИЛЕЦЬКИЙ Петро (рр. н. і см.
невід.) - укр. співак кінця XVII - поч. XVIII
ст. Походив, очевидно, з Полтавщини . У
1699 був придворним співаком царівни
Євдокії Олексіївни в Москві.

с.

835.

"ГАВРИЛОВ (спр. прізв.-невід.) Юхим
Гаврилович (рр. н. і см. невід.) - укр. співак
кінця XVII - поч. XVIII ст. Походив з м. Суми,
де 1686 закінчив місцеву церковну школу.
Цього ж року, завдяки своєму чудовому голо-

г
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су, відряджений до Москви, де співав при
дворі цариці Софії Олексіївни ( 1686-89).

Л і т . : Харлампович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

325.

ГАВРИЩУК Софія (н. бл. 1910, Галичи
на) - укр. концертна та оперна співачка
(меццо-сопрано) . Вокальну освіту здобула в

Вищому муз. ін-ті ім. Лисенка у Львові. У 30-х
роках виступала переважно у львівських кон
цертах, в т. ч.- і на Львівському радіо.

У

солістка Львівської опери. У
за кордон. У її концертному
репертуарі були численні укр. нар. пісні та ро
манси Лисенка, Людкевича, Січинського,
Барвінського.
ГАГАЄНКО Василь Артемович (1858, м .
Київ - 22.IV 1931, там же) - укр. оперний
співак (бас-кантанте). Вокальної освіти не
мав. З дитинства співав у хорі Києво-Печерсь
кої лаври. Потім був призваний на військову
службу, але згодом звільнений завдяки
своєму унікальному голосу . У 1888-96 соліст Київської, 1896-98 - Тифліської
опер. Виступав також на оперних сценах Пе
тербурга (т-р «Аркадія", 1898; Нар. дім, 190607), Іркутська (1900-01, 1915), Москви (т-р
«Акваріум», 1901; Опера Солодовникова,
1903-05), Одеси (1902) , Харкова (190911), Єкатеринбурга, (1909, 1912-13) та ін.

1939-44 1944 емігрувала

ВО11одів рівним, сильним,

рідкісним що
до краси тем

бру голосом,
якому, за свід
ченнями

су

часн11ків - А.
Пазовський, С

Левік, В. Шка
фер - не було
рівних у Росії
(вільно брав
верхнє до),
але відсут
ність школи й
недостатній
рівень худож
ньої культури

ВасНJІь Гаrаєнко - Кардинал
(•Жидівка• Г. ГалевІ)

(<·Борис Годунов" Мусоргського ), Мал юта
Скуратов (<·Царева наречена» Римського
Корсакова), Кардинал («Жидівка» Галеві),
Марсель («Гугеноти» Мейєрбера) .
У концертах виконував твори Лисенка,
Чайковського, Глинки, Мейєрбера, Галеві,
Гуно, а також укр. нар. пісні.
На фірмі •Грамофон» у Петербурзі (1901,
1907) наспівав укр. нар. пісню «Гречаники»,
а також фрагменти з опер Мейєрбера (арія

Марселя), Галеві (арія Кардинала), Дарго
мижського (арія Мельника).
У 1911 став переможцем вокального кон
курсу-турніру в Харкові (серед суперників
були О. Антоновський і В. Вер6ицький).
Л і т.: Шк:афер В. Сорок лет на сцене русской
оперЬІ.- М., 1936.- С. 52; Левик: С. Записки опер
ного певца.- М., 1955.- С. 309; Пазовск:ий А . За
писки дирижера . - М., 1966.С. 72; Скороба
гатько Н. Нотатки оперного концертмейстера . -

1973.-

С.

44-47.

Лисенко/. •Васю, заспівай, по

кажи голос, дай ноту•//Голос Украіни . 20 серпня .

1994.-

ГАЄК (псевд.- А. Дольний) Андрій Мики
тович (25.VI 1873, с. Глушин, тепер
Бродівського р-ну Львівської обл . - 1949) укр. оперний співак (тенор) . Вокальну освіту
здобув у Віденській консерваторії (1900).
Удосконалювався у Л. Слезака у Відні. У
1900-05 соліст Люблянської, 1905-14 -

Познанської, 1911-15 - Віденської опер.
Виступав також в Італії. У 1902-12, 192224 праь~ював у Рус . нар . т-рі, 1925-26 - в
трупі И. Стадника. Виступав у Львівській
опері.

Парпиї: Петро («Наталка Полтавка» Лисен
ка), Андрій («Запорожець за Дунаєм" Гулака
Артемовського), Андрій («Катерина" Аркаса),

Максим («Відьма" Ярославенка), Єник («Про

дана наречена" Сметани), Йонтек («Галька»

Монюшка),
Фауст («Фа

усн Гуно),
Альфред

(«Травіата"
Верді) .
У концер
тах

викону

вав

романси

не дозволили

Лисенка, Ма

йому піднес

тюка,

тися до вер

нар. пісні. У

укр.

шин оперного

1940

мистецrва.

пресований.

Партіі: Карась («Запорожець за Дунаєм»

Реабілітова
ний посмерт

Гулака-Артемовського), Виборний («Наталка
Полтавка• Лисенка), Сусанін, Фарлаф
(«Життя за царя", «Руслан і Людмила• Глин

но.

Л І т.: Митці

ки), Кончак («Князь tгор• Бородіна), Мель

ник («Русалка" Даргомижського), Варлаам

був ре

У країни. Андрій Гаєк

1992.-

с.

К.,

143.

57

г

ГАйДАй Зоя Михайлівна [19.V(l.VI) 1902,
м. Тамбов

- 21.rv 1965, м .

Київ) -укр. опер

на та концертно-камерна співачка (сопрано).
Нар. арт. СРСР (1944 ). Народилась в сімrі хо
рового диригента. Початкову муз. освіту здо
була у свого батька, потім навчалася в Жито
мирській муз . школі (клас ф-но) і паралельно
співала в капелі М. Гайдая. Вокальну освіту
здобула у Київському муз-драм. ін-ті ( 192327, клас О. Муравйовоі). У 1928-30, 193455 - солістка Київського, 1930-34 Харківського т-рів опери та балету.
Володіла міцним і водночас
гнучким голосом

красивого темб
ру

широкого

діапазону, вико
навська

май

стерність відзна
ч ал а ся інстру
ментальністю
співу, виразною
мімікою, бездо
ганною дикцією,
високою співа
цькою майстер

ністю й акторсь
ким

талантом.

Найбільшої до
вершеності до
Зоя Гайдай
сяг ла
в
лір.
партіях.
Партіі: Наталка, Ма рильця, Оксана («На
талка Полтавка», «Тарас Бульба", «Різдвяна
ніч» Лисенка), Оксана («Запорожець за Ду
наєм» Гулака-Артемовського), Татьяна
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Ганна
(«Наймичка» Вериківського ), Марина («Кар
мелюк» Костенка), Шевцова («Молода гвар
дія» Мейтуса, перше вик.}, Марина (<•дума
чорноморська» Яновського}, Ельза («Ло

енгрін» Вагнера), Маргарита («Фауст» Гуно},
Дездемона («Отелло» Верді), Баттерфляй
( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Мікаела («Кармен»
Бізе), Наталія, Лушка («Тихий Дон", «Піднята
цілина» Дзержинського.
Широковідома як талановита концертно
камерна співачка, зокрема виконавиця творів
укр., рос. та заруб. композиторів, а також нар.

пісень. Записала на rтаrівки численні укр. нар.
пісні, романси та арії з опер укр" рос. та заруб.
композиторів .. Гас~олювала в Канаді ( 1946 },
США (1946), Ірані, Іраку, Китаї, Пакистані.
Лауреат Всеукраїнського конкурсу на кра
ще виконання творів рад. композиторів
(1937, І премія), І Всесоюзного конкурсу во

калісrів у Москві (1933, І премія). Державна
премія СРСР, 1941.

У 1947-65 - викладач, згодом проф.
Київської консерваторії. Серед учнів: Т. По
ліщук. Л. Божко, С. Данилюк.
У 1970 у Києві, на будинку, де проживала
співачка, встановлено мемор. дошку з ба
рельєф. портретом г. (ск. п . К3.[ІЬНИЦЬКИЙ і
П. Остапенко, арх. Я. Ковбаса). Іменем Г. у
Києві названо вулицю. Збереглися портрети
роботи худ. Г. Голуб (Київ, Рос. музей},
М. Ярового, П. Володикіна.
Л 1 т .: Савинов Б. Зоя Михайловна Гайдай.- К.,
П. Зоя Михайловна Гайдай . 
Маленькі нотатки про велику

1941; Дорошенко Л.
К., 1960; To.11ьfJa В.

артистку/ /Му3ика.-І 972.- № 4; Гордійчук М.
Слово про З . М . Гайдай/ /Му3ика . - 1982.- № 4.

ГЛЙДАМАК Клара іванівна (н. 20.VII
м. Сердобськ Пензенської обл.) - укр.
оперна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула в Саратовській консерваторії (194550, клас В. Туровсько·І). У 1950-55 - со
лістка Саратовського, 1950-74 - Донецько
го т-рів опери та балету.
Парrтиї: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Мати («Катерина» Ар
каса}, Наташа («Русалка» Даргомижського},
Купа ва, Домна Сабурова («Снігуронька•>, «Ца
рева наречена» Римського-Корсакова), Горис
лава («Руслан і Людмила» Глинки}, Земфіра
(«Алеко" Рахманінова}, Марія («Мазепа» Чай
ковськоrо ), Наталія ("Тихий Дон» Дзержинсько

1924,

го}, Анна («Донецька бувальщина» Ленсько

го), Єлизавета («Дон Карлос» Верді}, Тоска,
Баттерфляй ( "Тоска», «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні).
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора .

ГАЙЧУК

(Гальчук)

Павло

Федорович

(1920, м. Ізмаїл, тепер Одеської обл.-1956,
м. Київ) - укр. оперний співак (бас-профун
до). Засл . арт. УРСР (1951). Вокальну освіту
здобув у Київській консерваторії (1937-41,
кл. Ф. ПОJІRєва). Артистичну діяльність розпо
чав 1941 концертами в Києві. У 1945-51 соліст Одеського, 1951-56 - Київського т
рів опери та балету. Володів могутнім голо
сом широкого діапазону.
ПартlЇ: Тур («Богдан Хмельницький» Дань
кевича}, Кирдяга («Тарас Бульба» Лисенка} ,
Кончак («Князь Ігор» Бородіна}, Гремін
(«Євгеній Онєгін» Чайковського}, Досифей
(«Хованщина" Мусоргськоrо}, Фрол («В бу
рю" Хрєнникова), Спарафучільо ( (•Ріголетто»
Верді), Цар Єгипту ( "Дj·да» Верді) .
У концертах виконував укр. нар. пісні та
арії з опер укр. композиторів.
У 1951 брав участь у Декаді укр. літератури
та мистецтва в Москві.
Л І т .: Барвінок О. Концерти естради/ /Нове укр.
слово.-

1942.- 12 лютого.
ГАЛЕНкіН Анатолій Арсентійович (9.rv

1922, с . Боково-Платове, тепер у складі
м. Антрацит Лутанської обл.- 24.ХІ 1986,

r

58
м. Донецьк)

-

укр . оперний
співак (бари

тон). Засл. арт.
УРСР (1968).
Вокальну осві
ту здобув у
Харківській
консерваторії

(19 51-56,

З

1934 -

на пед. роботі в Москві.

ГАРАНЖА Пилип Олексійович (14(27).ХІ

1905,

с . Сотниківське, тепер Благодарненсь

кого р-ну Ставропольського краю -19.ХІ
1984, м. Бердянськ Запорізької обл.) - укр .
оперний співак (бас). Засл. арт. УРСР. (195?).
у 1935 закінчив Моск . муз. техюкум ІМ.
Гнесіних. Учень М. Гукової.
у

клас Т. Веске) .
у 1957-

77 -

соліст
академічної
капели

Донецького

1932-33 -

балету.
Партіі:
Султан («За

Моск . теат
ру оборони,

1933-35 -

за

Моск . муз.

Дунаєм" Гу-

театру ім .
Немирови
ча - Данчен
ка, 193537 - Студії
ім. Стані

лака-Арте

мовського),
Борис («Бо-

рис Годунов» Мусоргського), Микола («На

талка Полтавка» Лисенка), Іван (<·Катерина»
Аркаса), Ріголетrо, ді Поза («Ріголетто·~· ~Дон

славського

Карлос» Верді), Скарпіа («Тоска» Пучч1ю).
Л і т. : Автобіографія// Арх і в автора.

в

Міські Млини, тепер Зіньківського р-ну Пол

тавської обл . - 24.ХІІ 1949, м . Москва) концертно-камерна співачка (сопрано). Во
кальну освіту здобула в Харківському муз. уч
щі (1901-06, клас Соколова). З 1906 висту
пала з концерта

ми в містах і се
лах Харківщини
та Полтавщини .
У 1910-13 спі
вала в Хабаров

ську,

1914-34 -

в Полтаві .
В її репертуарі
були арії з опер
та

романси рос . ,

укр . та заруб.
композиторів .
Брала участь (у
Полтаві) у опер
них

виставах :

Наталка («Натал

ка

Лідія Галицька-Панченко

Полтавка"

Лисенка), Окса
на , Одарка (•За
порожець за Ду

наєм•
Гулака
Артемовського) . Активно пропагувала також
укр. нар. пісні.

Москві,

1937-39 -

ГАЛИЦЬКА-ПАНЧЕНКО (спр . прізв.- Га

лицька) Лідія іванівна (3(15).IV 1879, с .

в

Москві,

т-ру опери та

Анатолій Галенкін - Свенrалі
(«Трільбі• О. Юрасовськоrо)

1930-

31 -

соліст

порожець

•

Л і т. : Ратнер С. Материаль~ к биографии моеи
матери/ І Архів автора.

Пилип Гаранжа

-

Пімен

(«Борис Годунов» М. Мусоргськоrо).

Вінницько
го, 193941-Дніnропетровсько

го, 1945-61 - Львівського т- рів опери та
балету.
Парпиї: Карась ("запорожець за Дунаєм »
Гулака-Артемовського), Виборний («Наталка
Полтавка" Лисенка), Батько («Катерина» Ар
каса), Кочубей, Гремін, Чуб, Рене, Томський,
Мамиров («Мазепа», «Євгеній Онєгін», «Чере

вички», "Іоланта» , «Пікова дама» «Чародійка»
Чайковського), Мельник («Русалка» Д~рго
мижського), Галицький, Кончак (<· Князь Ігор»
Бородіна), Сусанін («Життя за царя» Глинки~,
Пімен (<· Борис Годунов" Мусоргського), Меф1стофель ( "Фауст.. Гуно) , Ніла канта («Лак ме»
Деліба), Базіліо (•Севільський цирульник»
Россіні), Собакін ("царева наречена" Римсь
кого-Корсакова), Кецал («Продана наречена»
Сметани), Стольник («Галька» Монюшка),
Швандя (•Любов Ярова• Енке, перше вик.).
У концертах виконував твори Лисенка , Гу
лака-Артемовського, Косенка, Глинки, Боро
діна, Римського-Корсакова, Даргомижського,
fYl-!o Верді, Моцарта, Россіні , Бетховена.

Л { т.: Автобіоrрафі11/ І Архів автора.

ГАРАСЮТА Олексій Григорович (н. 21.ХІ
м. Ворошиловськ, тепер м. Алчевськ
Луганської обл.) - укр . та рос . оперний
співак (тенор) . Вокальну освіту здобув у

1937,

г

59

Київській
консерваторії (1959-65, клас
З. Гайдай). У 1965-70 - соліст Свердловсь
кого, 1970-75 - Бурятського (Улан-Уде), з
1974 - знову Свердловського т-рів опери та
балету.
Парти·: Князь (•Русалка" Дарr·омижсько

Дніпропетровсь

кої обл . )

Гуно), Пінкертон (•Чіо-Чіо-сан» Пуччіні),
Каніо (•Паяци» Леонкавалло), Надір («Шукачі
перлів» Бізе).
У концертах виконує укр. нар. пісні, а та

ГАРДЕНі~ . (псевд., спр. прізв.- Ковален
ко) Семен Іванович (2(14).11 1867, м.
Чернігів -1929, м. Москва) - рос. оперний
та
камерний
співак
(лір.
драм. тенор) і
педагог . Засл.
арт. Республіки
(1924), Герой
Праці (1924).
Співу навчався у
Д. Корсі в Петер
бурзі, в 1891-

92

продовжив
вокальну освіту в
Моск. муз.-драм.
уч-щі (клас С. Бі
жеїчл і О . Ніко
лаєва). Дебюту

Семен Гарденін

вав у 1892 в
учнівській вис
таві на сцені Ве
соліст Тифліської,

ликого т-ру. У 1892-93 1893-94 - Київської, 1894-96 - Одеської
опер, 1896-97 - Казансько-Саратовського
т-ва, 1897-1926 - Великого т-ру в Москві.

!Jолодів м'яким і співучим голосом.

Парпиї: Князь («Русалка" Даргомижсько
го), Со~інін (•Життя за царя" Глинки), Воло

димир Ігоревич (<·Князь Ігор" Бородіна), Си

нодал (<•дс:,мон» Рубінштейна), Ахіор (•Юдіф"
Сєрова), Ионтек (•Галька" Монюшка), Аль
мавіва («Севільський цирульник» Россіні).
Був першим виконавцем пар-Пі Гвідона ("зо
лоти й півник" Римського-Корсакова) на
сцені Великого т-ру.
Вів пед. діяльність. Серед учнів: О. Дашков

ський, І. Стрельцов, М. Горєлов, О. Остро
умов, Б. Євлахов та ін.
Л і т.: Автобиографическая записка; ГардеІШн В.
МатериалЬІ к биографии моеrо деда/ І Архів автора.

ГАРКУША Григорій Якимович (н. 3.IV
Шестірня, тепер Широківського р-ну

1941, с.

укр.

мерний співак
(баритон). Нар .
арт.
УРСР
(1988). Вокаль
ну освіту здобув
у Моск. консерва
торії ( 1966-71,

го), Ленський («Євгеній Онєгін» Чайковсько
го), Андрій (•Хованщина» Мусоргського),
Альфред, Радам ес, Дон Карлос ( «Травіата»,
«Аіда», «дон Карлос" Верді), Фауст ( «Фауст»

кож твори Лисенка, Степового, Чайковсько
го, Глинки, Верді, Пуччіні та ін .
Л і т. : Автобіографія// Архів автора .

-

концертно-ка

клас О. Свєшни
кової). З 1971соліст Київської
філармонії. В ре
пертуарі г. твори
укр .

(Лисенко,

Степовий), рос.
Григорій Гаркуша
(Римський-Корсаков, Чайков
ський, Кюі), заруб. (Гріг, Гендель, Гайдн, Шу
берт, Шуман, Равель, Леонкавалло), а також
нар. пісні. У 1988 на фірмі «Мелодія» записав
грамплатівку укр. та рос. нар. пісень. Орден за
заслуги ( 1996 ).
Гастролює за рубежем.
Л і т.: Вікторов К. З родини співучих/ /Веч .
Киів . -

1973.- 22

травня; Паращенко Л. Співати

голосом народу//Киівська правда . -1987 . - 4
лист.; Лисенко І. Осягнення майстерності/ /Молодь
Украіни.- 1976.- 31 липня; Його ж. В голосі душа/ /Голос Украіни.- 1993.- 29 липня.
ГАРКУША Віктор Якимович (н. 1.Vll 1947,
с. Шестірня Широківського р-ну Дніпропет
ровської обл.) - укр. оперний співак (бари
тон). Брат Г. Гаркуші. Вокальну освіту здобув
в Одеській консерваторії ( 1970-75, клас
О. Б.ллzовидовоі). У 1975-92 - соліст Дні
пропетровського т-ру опери та балету.
Парт1ї: Онєгін, Роберт («Євгеній Онєгін»,

"Іоланта" Чайковського), Валентин ( «ФаусТ»

Гуно), Фігаро («Севільський цирульник»
Россіні), Моралес (•Кармен» Бізе), Копилов
(•Тихий Дон" Дзержинського).
У концертах виконує твори укр . та рос.
композиторів, нар. пісні.

Лауреат Республіканського конкурсу во

калістів ім. Лисенка (1978, 11 премія).
З 1992 викладач Дніпропетровського муз.
уч-ща.

Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

ГАШИНСЬКА Леоніда Гаврилівна (4(16)
м. Одеса - 28.11 1951, Москва) - рос.
оперна і камерна співачка (сопрано). Вокаль
ну освіту здобула в Петерб. консерваторії

1879,

(клас Н. Ірецько't). Удосконалювалася в Па
рижі у проф. Бертрамі.
У 1902-03, 1905-06 - солістка Тиф
ліської, 1906-07 - Опери Солодовникова
(Москва),

Київської,

1910-12, 1916-17, 1923-24 1924-25 - Харківської опер.

г
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Партії:

В 1925-30 вела концертну діяльність, гаст
ролюючи в багатьох містах СРСР.
Парт1ї: Татьяна («Євгеній Онєгін• Чайков
ського), Волхова ( «Садко" Римського-Корса
кова), Криза («Нерон• Рубінштейна), Ксенія
(«Борис Годунов», Мусоргського ), Віолетта
( « Травіата» Верді), Урбан («Гугеноти"
Мейєрбера), Маргарита («Фауст» Гуно), Лей
ла, Мікаела («Шукачі перлів•, «Кармен• Бізе),
Мімі («Богема» Пуччіні), Манон ( «Манон"
Массне), Лакме («Лакме» Деліба), Церліна
(«Фра-Дияволо" Обера).

Оксана,
Одарка («За
порожець

л ак а-Арте

мовського)'
Наталка
(«Наталка
Полтавка»

Лисенка),
Татьяна, Ліза
(«Євгеній
Онеrін», «Піко
ва дама» Чай
ковського),
Горислава
(«Руслан
і

В концертах
виконувала тво

ри
Лисенка,
Степового, Чай
ковського, Рим
ського-Корсако 
ва, Мусоргсько
го, Рахманінова,
Шумана, Шубер
та, Массне, Ра

рина Ксенія

Емма, Сусанна («Борис Годунов", «Хованщ~

новки

рим, А. Чеховим та ін.
Одна з перших укр. співачок, яка записува
лася на грамплатівки (24 твори) в Петербурзі
(«Грамофон•, 1901, «Пате"). Серед записаних
речей ряд укр. нар. пісень («Ой не світи,
місяченьку•, «Стоїть гора високая", с.Ой під
вишнею", «Віють вітри", «Нащо мені чорні
брови» та ін.), а також арії з опери «Запоро
жець за Дунаєм».

опер

Серед її учнів:

. Гужова, J.

В

(« вгеюи Онєпн•
п. Чаиковськоrо)

ченко

є

Глинки), Ма-

Олександра Гвоздецька

на• Мусоргського).
Г . - блискуча інтерпретаторка укр. нар.
пісень та романсів Лисенка, Степового та ін.,
творів рос. та заруб . композиторів. Виступала
з Л. Собіновим, Д. Смирновим, М. Занько
вецькою, М. Садовським, П. Саксаганським.

Леоніда Гашинська

татья~а

Людмила"

веля та ін.
в
1922-24
брала участь у
роботі вокальної
студії Л. Давидо
ва в Києві, де
здійснила поста

с.Травіата"
і
«Сільська честь".

.- - .

за

Дунае:м" Гу

ф

'

Ку-

М. Сте-

шювич.

Л і т. : Л. Гашинская в «Травиате•//Тифлисский
листок . -1905.-13 лист . ; Я~иковский Г. Матери

аль1 к биографии Леонидь1 Гашинской/ І АрхІв ав
тора .

ГВОЗДЕЦЬКА ( спр. прізв.- Розмисловсь
ка) Олександра Андріївна (2(14)1V 1879, м.
Київ - 1969, м. Бухарест) - укр. оперна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула в
Київському муз. уч-щі. Удосконалювалася в

Де Джорджіо та Де Лючія в італії. Артистичну
діяльність розпочала в хорі М. Лисенка в Кие:ві
та в театрі Найди (Ашхабад, Ташкент). Пізні
ше працювала в укр. трупі О. Суслова. У 190913 - солістка Маріїнської опери в Петербурзі
(дебютувала в партії Лізи - «Пікова дама•) . В
1911 разом з Ф . Шаляпіним гастролювала в
Монте-Карло, в 1912 успішно виступала в
міланському т-рі «Ла Скала».

У 1914 ~иїхала до Австро-Угорщини, а
пізніше до Італії (співала на сцені Римської
опери).
Володіла надзвичайно красивим, густим
(особливо в середньому регістрі) голосом,
рівним в усіх регістрах.

Була в дружніх стосунках з і. Карпенком-Ка

Л

І т.: Карамзи~-Каковський В. Олександра

Гвоздецька//Дукля.-

1971.-

№

2.

ГЕЙМУР Олена (н. бл. 1960, м. Нью-Йорк,
США) - укр . та америк. оперна та концерт
но-камерна співачка (сопрано). Закінчила
Манхеттенську муз. школу (1977, клас ф-но) .
Вокальну освіrу_ здобула в Джульярдській муз.
школі в Нью-йорку (1983). Удосконалюва

лась у М. Бирджіна (Нью-Йорк, 1985).
У 1983 дебютувала на сцені Нью-Йорксь

кої мандрівної опери . Виступала також на

оперних сценах Нью-Йорка, Філадельфії,
Чикаго. У 1984 ~дійснила піврічне оперне
турне по містах Італії, де мала неабиякий
успіх. Брала участь також в укр. фестивалях у
Сан-Матео, Беамсвіллі (США) і Онтаріо (Ка
нада).

Серед оперних партій: Мікаела («Кармен»
Бізе), Графиня Альмавіва, Перша дама
(«Весілля Фігаро", «Чарівна флейта» Моцар
та), Мюзетта («Богема" Пуччіні).
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ігор" Бородіна), Морський цар («Садко" Рим
ського-Корсакова), Балага («Війна і мир» Про
коф'ева), Цуніга («Кармен" Бізе), Спара
фучільо ( «Ріголетrо» Верді) .

У складі Великого т-ру гастролював в Італії

(Флорентійський фестиваль, 1963; «Ла Ска
ла•, 1964), Канаді (1967), Франції (Париж,
.-Гранд-Опера", 1970), Болгарії (1970), Ру
М)'І:Іії (1970)J. Чехословаччині (1972).
Л і т. : Автооіоrрафія/ І Архів автора .
ГЕРАСИМ ( спр . прізв.- Завадовський; р .
н . невід.-20.Х 1745, м. Київ) - укр. співак і
композитор XVIII ст . Походив, очевидно , з
Києва, де спочатку служив священиком. У
30-х роках - соліст (в 1735-40 -уставник)
Придворного хору в Петербурзі . Г. був пер
шим з вітчизняних співаків, хто в практиці
хору почав використовувати відомий на Ук
раїні розспів , який дістав потім назву «Гера

Олена Геймур

. Виступала з концертами у США, Канаді та
ІJалії. Відома своїми укр . концертами в Нью 
Иорку (Укр. Муз. ін-т, Літ.-мистецький клуб
та ін . ). У її концертному репертуарі твори
Чайковського, Гуно, Пуччіні, Ліста, Страдел
ли, Лисенка, Людкевича, Кос-Анатольського,
Рудницького, укр. нар. пісні.

Лауреат конкурсу вокалістів у Нью-Йорку

(1983).

Л і т.: Терен-Юськів Т. Фортепіяновий речиталь
Оленки Геймур // Свобода.- 1977.- 28 червня;
Б. п. О . Геймур здобула велике признання в

Італії/ /Свобода . -

1984.- 20 rрудня.

ГЕЛЕВА Олексій Павлович (23.ІХ(5 .Х)

1904, с. Плещеево, тепер lзюмського р-ну
Харківської обл .-1984, м . Москва) - укр. та
рос . оперний співак (бас). Засл. арт. РРФСР
Вокальну освіту здобув у Харківській
консерваторії (1924-28, клас М . Чемезова).
У 1925-28 - соліст Харківської, 1928-31 Третьої пересувної опер , 1931-37 - Са
ратовського , 1937-45 Горьковського,
1945-54 - Но
восибірського т
рів опери та ба
лету, 1954-71 -

(1962).

симівського". Інтонаційними його основами
була нар. муз. мова і традиції піснетворчості.
Відомий також як хоровий диригент.

Г.- автор патріотичних хорових концертів
(восьми- і дванадцятиголосих) , які зберегли
ся в рукописах .

З 1740 - архімандрит Межигірського мо
настиря біля Киева.

Л І т . : ДБП, ф. 380, карт . 6, № 3, арк . 355; Фин
дейзен Н. Очерки по истории музь1ки в России.
М.-Л .• 1929.- Т . 2.- С . 28.

ГЕРАСИМЕНКО Валентина Лаврентіївна
(н . 20.ХІІ 1927, м . Дніпродзержинськ, тепер
Дніпропетровської обл.) - укр. оперна
співачка (сопрано). Засл . арт. УРСР (1960).
Вокальну освіту здобула в Київській консер
ваторії (1944-49, клас К. Брун). У 1949-80 солістка Львівського т-ру опери та балету.
ПартП:
Наталка, Пан
ночка ( « На

талка Полтав

ка», •Утоп
лена» Лисен
ка), Оксана
(<· Запоро

т-ру

жець за Ду

СРСР.
Парпиї:
Карась ( (< Запоро
жець за Дунаем»
Гулака-Артемов
с ького) , Кошо
вий
(<· Тарас

наем» Гула
ка-Артемов

Великого

ського) , Ка
терина («Ка
терина» Арка
са), Ярослав

!fа

ка), іван Хован

ський , Варлаам

Олексій Гелева

(«Хованщина• ,
«Борис Годунов•
Мусоргського ),
Кончак («Князь

(«Князь

І гор» Боро

Бульба" Лисен

Валентина Герасименко Анна («Украдене щастя•
Ю . Мейтуса)

діна), Тамара
(«демон» Ру
бінштейна),
Ліза, Марія,
Татьяна («Пі
кова дама»,

г
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«Мазепа", «Євгеній Онєгін" Чайковського),
Наташа («Русалка• Даргомижського), Єли
завета, Леонора («Дон Карлос•, "Трубадур»
Верді), Недда («Паяци» Леонкавалло), Галька
(«Галька» Монюшка), Джемма ((•Овід» Спада

ГЕРАСИМЕНКО Олександр Миколайович
(6(18).І 1863, м. Київ - 23. ХІ 1921, м. Мо
сква) - рос. оперний співак (баритон). Во

кальну освіту здобув в Італії у проф. Джіральдоні
у

веккіа).
Була першою виконавицею партій Анни
((•Украдене щастя» Мейтуса) і Галі («Заграва»

соліст Одеської
(італійської)
опери. У 189397 співав на італ .

Кос·-Анатольського). Відома також як викона
виця укр. нар. пісень та романсів Лисенка,
Степового, Косенка, Кос-Анатольського, Ко
зака, Білаша, Домінчена та ін. Брала участь у
декадах укр. літератури і мистецтва в Москві

та

28

січня.

ГЕРАСИМЕНКО Костянтин Володимиро
вич (20.V (З.УІ) 1907, м. Одеса -16.ХІ 1978,
м. Житомир) - укр. оперний співак (бас) та

1898-99
соліст Бакинсь
кої, 1900-02Тифліської опер,

драм. актор. Вокальну освіту здобув в Одесь

кому муз. уч-щі (1927-31, клас Е. Я. Мен
нер-Каневсько"t). Удосконалювався у В. Вой
тенка в Дніпропетровську.
У1931-35соліст Дніпро
петровської,

1938-40
Вінницько-1-,

1940-41
Донецької опер,

1935-38

Ве-

т-тру

в

Москві.
Партіі:
Онєгін («Євгеній
Онєгін» Чайковського), Веденецький гість
(«Сад ко• Римського-Корсакова), Жермон
(«Травіата" Верді), Невер («Гугеноти»
Мейєрбера), Зурга (<•Шукачі перлів» Бізе).

Олександр Герасименко

Л і т. : Ьаритон Герасименко /7Моск. ведомо
сти.- 1891 .- 15 червня; Новь1й баритон Большого

квітня.

театра! /Там само.-

комедії,

ГИШКА (псевд.- Орленко) Омелян (н. бл.
1898, м. Чернівці - р. см. невід.) - укр. кон

-

1942Запо

різького,

1959-

70 -

Жито

мирського муз.

драм. т-рів.
Партіі: Ка
рась ( «Запоро
жець за Дунаєм" ГулакаАртемовського ),

Виборний ((•Наталка Полтавка• Лисенка), Со
бакін, Салтан («Царева наречена•, «Казка про
царя Салтана" Римського-Корсакова), Мель
ник ((•Русалка» Даргомижського), Грем ін
((•Євгеній Онєгін» Чайковського), Свенгалі
(«Трільбі» Юрасовського), Спарафучільо
( «Ріголетто• Верді), Дон Базіліо, Дон Бартоло
((<Севільський цирульник" Россіні), Сторожев
((<В бурю» Хрєнникова), Сотник («Сотник"
Вериківського ).
У концертному репертуарі Г. були твори
Лисенка, Стеценка, Даргомижського, Бо
родіна, Рахманінова, Рубінштейна, Чайковсь
кого, Мусоргського, Гуно, а також укр. нар.
пісні.
Л І т.: Юзуб К Снага //Рад. Житомирщина.-

1967.- 30 травня .

1902-21 ликого

Київської муз
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Костянтин Герасименко

оперних

сценах (в 189495 - соліст ліса
бонського театру
(•San Carlo» ). У

Л і т.: Б. п_ 'валентина Герасименко! /Вільна Ук

1956.-

португальсь

ких

(1951, 1960).
раїна.-

(1890-91).
1891-93 -

1902.-

28

цертно-камерний співак (баритон). Вчився в

Чернівец~кому університе-rі. Вокальну освіту
здобув в Італії (1929-32). Артистичну діяль
ність розпочав у 1920 концертами в Чернів
цях. Виступав також з сольними концертами

в інших містах Буковини, зокрема у Вижниці,
Вашківцях, Лужанах, Кіцмані та ін. У 1932
брав участь у Міжнародному конкурсі співаків

у Відні. У середині 30-х років ви"t-хав до Ру
мунії, де продовжував концертну діяльність. У
1943 взяв участь у великому концерті в
Берліні, присвяченому пам'яті укр. письмен
ників і митців. У його репертуарі були чис
ленні укр . нар. пісні, а також романси Лисен
ка, Стеценка, Степового, Людкевича, Січин
ського.

У 30-х роках був солістом «Буковинського
Кобзаря".
Л І т: Концерт О. Орленка-Гишки//Час (Чер

нівці).-

1931.- 2 березн11.

ГЛАЗУНОВА Катерина Василівна (н.
23.ІХ(7.Х) 1911, м. Херсон] - укр. оперна
співачка (меццо-сопрано). Вокальну освіту
здобула у Вечірній робітничій консерва
торії в Одесі (1941, клас М. Дейнара).
У 1973 закінчила Одеську консерваторію.

г
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1945-75 -

солістка Одеського т-ру опе

гомий вклад у розвиток укр. вокального мис

ри та балету.

тецтва .

Парт1ї: Одарка («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського) , Марфа ( «Хованщи
на» Мусоргського) , Ваня («Життя за царя »
Глинки), Княгиня (<•Русалка» Даргомижсько
го) Амнеріс («Аіда» Верді).

ПартІЇ: Тарас («Тарас Бульба» Лисенка),
Кривоніс (<·Богдан Хмельницький» Даньке
вича, перше вик.), Рушак (<·Милана» Майбо

Л і т. : АВтобюrрафія// Л:рх1в автора.

ГЛОБА Микола Мар111нович (1871, м. Київ 26 .VІ1(7 .УШ) 1900, там само] - укр . співак
(тенор) та драм. актор. Учень М. Кропив
ницького. У 1890-1900 - актор укр. муз .
драм. трупи М. Кропивницького, в якій вико
нував переважно співочі ролі в укр. реперту
арі. Володів красивим голосом і артистичним

Томський (<· Євгеній Онєгін», «Пікова дама»
Чайковського), Мельник («Русалка» Дарго
мижського), Сальєрі («Моцарт і Сальєрі»
Римського-Корсакова) , Мефістофель (<·Фа
уст» Гуно) , Нілаканта («Лакме» Деліба), Дон

Базіліо («Севільський цирульник» Россіні),

Галицький («Князь ігор» Бородіна) .
Г.- один з найкращих камерних співаків

талантом .

ПартІЇ: Андрій («Запорож е ць за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро («Наталка
Полтавка» Лисенка), Андрій («Катерина» Ар
каса, перше вик., 1899).
Л і т.: 1і. М. Глоба (некролог).- Киев . слово.1900.- 28 липня.

ГМИРЯ Борис Романович (23 .VII(5.VIII)
м. Лебедин, тепер Сумської обл . 1 .VІІІ 1969, м. Київ] -укр . оперний і концер
тно-камерний співак (бас) . Нар . арт. СРСР
(1951). Походив з робітн ичої родини . Пра

1903,

цював вантажником, моряком на Чорномор
ському торговому флоті. У 1935 закінчив
Харківський інж . -буд . ін-т. Вокальну освіту

здобув у Харківській консерваторії (1934клас П. Голубєва).
У 1936-39 - соліст Харківського, 193941, 1944-61 - КИівськогот-рів опери та бале
ту. У 1942--43 виступав у Полтавській опері .
Володів звучним голосом красивого темб
ру, широкого діапазону, дивовижної rrnастич
н ості,
лег
кості й м'я
кості звучан
ня в усіх еегіс
трах.
Иого

39,

виконавська

майстерність
відзначалася
глибоким пси
хологізмом
розкрипя му
зично

- с це 

нічних
об
разів, емо
ційною ви
разністю , ви
сокою

вока

льною техні
кою,

тонкою

музикальніс
тю, благород
Борис Гмиря

роди, перше вик . ), Борис («Борис Годунов»
Мусоргського), Сусанін, Руслан («Життя за
царя», «Руслан і Людмила» Глинки), Гремін,

-

Тарас

(«Тарас Бульба• М . Лисенка)

ною

просто 

тою. Вніс ва-

ХХ ст. За діапазоном концертно-камерного

репертуару, очевидно , не має собі рівних. В
репертуарі співака було понад 500 творів
найрізноманітніших жанрів - це пісенна й
романсова творчість укр., рос . та заруб . ком
позиторів, цикли укр . та рос. нар. пісень ліричних, жартівливих, епічних. Особливе
місце в його виконавській творчості займала
укр. нар. пісня, яка знайшла в його особі бли
скучого інтерпретатора. Виконання ним
циклів нар. пісень у супроводі Капели банду
ристів стало справжн і м тріумфом укр. мис
тецтва (в репертуарі Г. було понад 100 укр.
нар. пісень).
Як в оперній, так і в концертній творчості
Г. був новатором, завжди знаходячи своє,
оригінальне бачення того чи іншого образу.
Г. гастролював у багатьох містах СРСР, а
також Чехословаччині (1955) , Болгарії,
Польщі (1956), Китаї (1957). У 1951, 1960
брав участь у декадах укр . літератури і мистец
тва у Москві.
Автор ряду статей з питань муз . мистецтва .

Лауреат 11 Всесоюзного конкурсу во 
калістів у Москві (1939, 11 премія) . Державна
премія СРСР (1952) за концертно-виконав

ську діяльність.
Г. активно записувався на грамплатівки .
Протягом 1951-67 він записав 47 укр . нар.
пісень, а також чимало романсів Лисенка,
Степового, Стеценка, Косенка, арій з опер
рос ., укр . та заруб. композиторів .
У 1973 у Києві на будинку, де проживав спі
вак, встановлено меморіальну дошку з ба
рельєфним портретом Г. (ск. І . Кавалерідзе,

арх. А. ігнащенко). У 1978 у Лебедині відкри

то музей-кімнату співака при Будинку культу
ри. Зберігся портрет Г. роботи худ. В. Вороб
йова та портрет миnvi в ролі Трохима з "най
мички" М. Вериківського (1963, ~·В. На~ко).
Т в.: Художній образ в оперніи класиці/ /Рад.
мистецтво.-1952.-

14

грудня; Від серц11 до серця

(Дж. Лондон) //Рад. культура.- 1960.- 2 жовтня ;
Творчий розквіт (Лариса Руденко) //Соц. культу-

г

64
ра . - 1962.- No 1; Культура співака//Мнстецт
во.-1967 .- NO 2; Про укр. пісню//Украіна . 1971 .- NO 41; Моя робота над партією Максима
Крнвоноса//Украіна.- 1973.- No 31; Тарас Буль
ба/ /Там само; Великий Кобзар у моєму серці/ /Бо
рне Гмиря.- К . , 1975.
Л і т .: Голубєв П. Б. Р . Гмиря . - М . ,

1959;

Борне

жинськнй)//Музика . - 1976.- NO 2; Щоб високо
сіяли зорі (Б. Р. Гмиря) //Рад.
Украіна. 1983.- 5 серпня.
Л і т . : Станішевський Ю. Дмитро Гнатюк.- К.,
1975; Стефанович М. Д. М. Гнатюк.- К., 1961 ;
Теплицький К, Співець народннй//Дніпро.1961- NO 6; Загайкевич М. Пісня - моя лю

1975;
1981; Стебун И.
Борне Романович Гмь1ря . - К . , 1960; Лисенко 1.

бов//Мистецтво.-

1993.- 14 серпня .

обл.) - укр. оперний співак (бас). Засл. арт.
УРСР (1983). Вокальну освіту здобув у
Львівській (1960-64, клас Т. Логвіс) та
Київській ( 1964-70, клас М. Єгоричевої)
консерваторіях. Артистичну діяльність роз
почав солістом Ансамблю пісні й танцю
Київського військового округу. З 1970соліст Київського т-ру опери та балету.
ПартІЇ: Варлаам («Борис Годунов» Мусорг

Гмиря. Зб . статей, матеріалів, листів.- К . ,
Архімович Л. Борне Гмиря.- К.,

Висока мудрість простоти! /Культура і життя . -

ГНАТЮК Дмитро Михайлович (н. 28.111
1925, с. Старі Мамаївці, тепер с. Старосілля
Кіцманського р-ну Чернівецької обл . ) - укр.
оперний та концертний співак (баритон) і ре
жисер. Нар. арт. СРСР (1960) . Вокальну освіту
здобув у Київській консерваторії (1947-51,

клас і. Паторжинського). У 1951-85 -

соліст Київського т-ру опери та балету.
Парпиї: Остап,
Микола, Еней
("Тарас Бульба»,
"наталка Пол
тавка" , «Енеїда»
Лисенка), Єле
цький («Пікова
дама» Чайковсь

!'ого), ігор («Князь
Ігор» Бородіна),
Демон («демон»
Рубінштейна),
Ескамільо («Кар

мен•
Бізе),
Сільвіо, Тоніо
(«Паяци» Леон
кавалло ), Папа
гено («Чарівна
Дмитро Гнатюк

флейта» Моцарта),

Жермон, ді Луна
(«Травіата», «Трубадур» Верді), Фігаро («Се
вільський цирульник» Россіні).
Відомий також як інтерпретатор нар. і су
часних пісень, творів укр. та рос. компози
торів.
Знімався в кіно. Гастролював у багатьох

країнах світу,_ зокрема в Польщі, ісландії,

Мал юта Скуратов («Царева наречена» Римсь
кого-Корсак о в а), Сен-Брі («Гугеноти»
Мейєрбера), Нурабад («Шукачі перлів» Бізе),
Цар Єгипту, Феррандо («Аїда", «Трубадур»
Верді), Джеронімо («Таємний шлюб» Чіма
рози), де Гріє (<·Манон» Массне).
З 1984 - викладач Київської консерва
ТОJJЇі.
Л і т .: Кобець О. Бачу своrо Тараса! /Веч. Киів.червня .

1985.-25

ГОЛЕНЕВСЬКИЙ (Голень) іван (рр. н. і
см. невід.) - укр. співак (тенор) і письмен
ник XVIII ст. Народився в Києві в родині
ремісника. Закінчив Київську академію. Спо
чатку співав в академічній капелі (Київ), а
потім у Придворному хорі в Петербурзі. За
свідченням сучасників, зокрема киянина Се
реди (1836), Г. мав надзвичайно гарний го
лос, свою вокальну школу, від якої чимало
взяв укр. композитор А.

Ведель. У

1751,

після втрати голосу, зайнявся літ. діяльністю.

Л і т. : Аскоченский К. Киев с древнейшим его
училищем Академиею . - К., 1858.- Т. 2.- С .

280;

Болховипшнов Е. Словарь русских светских

писателей, соотечественников и чужеземцев, пн

1845.- Т . 1.- С . 27.
ГОЛИНСЬКИЙ Михайло Теодорович (2.1

савших в России.- М . ,

с. Вербівці, тепер Городенківського
Івано-Франківської обл.- 1.ХІІ 1973,

1890, .
р-ну

- моя найперша любов//Музика.No 2; Споrади про вчителя <І. С . Патор-

28.VI 1940,

ського), Галицький («Князь ігор» Бородіна),

Лауреат Державної премії УРСР ім . Т. Г. Шев
ченка (1973) за концертно-виконавську діяль
ність, Державної премії СРСР (1977), Де
ржавної премії ГРСР ім. З. Паліашвілі (1973).
Записав на грамплатівки чимало нар. пі
сень, романсів та арій з опер укр., рос . та за
руб. композиторів .
У 1979-80 - директор Київського театру
опери та балету, з 1988 - його головний ре
жисер. З 1987 - проф. Київської консерна
торії.
Тв.: Опера

No 4.

с. Йосипівка, тепер Буського р-ну Львівської

Данії, Австрії, Індії, США, Канаді та ін.

1975.-

1976.-

ГНИДЬ Богдан Пилипович (н.

м. Едмонтон, Канада) - укр . оперний і кон
цертний співак (драм . тенор) . Співу навчався
приватно у Ч. Заремби у Львові та в Е. Гар
біно в Мілані (1921-25).
У 1925-26, 1933-34 - соліст Великого
т-ру у Варшаві, 1926-27- Одеської, 192730 - Харківської опер . З великим успіхом
гастролював на оперних сценах Києва,

Тбілісі, Ленінграда, Москви (Великий т-р).
У 1930-38 епізодично виступав на сцені
Львівської опери, гастролював у Варшаві,
Берліні, Кракові, Познані та ін.

г

65
у
1938
емігрував до
CUIA, де вис
rупав уже як

концертний

співак. Пізні
ше переїхав
до Канади,

кого р-ну Тернопільської обл.) - укр. опер
ний і концертний співак (тенор). Засл . арт.
УРСР (1968). Вокальну освіrу здобув у Львів
ській консерваторії (1960-65, клас О. Кар
патського). У 1961-68 - соліст Львівсько
го, 1969-75 - Київського т-рів опери та ба
леrу, 1975-77 - Ансамблю пісні і танцю (Ні
меччина), 1977-90 Київської філармонії.

у

Партіі: Анд
рій ( «Запоро

Володів

жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
ського ), Герман
(«Пікова дама»
Чайковського),
Петро («Наталка

виступав
концертах.

великим

лосом

го

широ

кого

діапа

зону

краси

вого тембру з

блискучими
верхніми но
тами

Михайло Голинський Радамес («Мда• Дж. Верді)

Полтавка» Ли
сенка), Само
званець («Борис
Годунов» Мусор
гсь кого), Хозе
(«Кармен» Бізе),
Манріко, Рада

метале

вого відтінку.
Пaprrii: АІщ
рій ( «Запорожець за Ду

наєм» Гулака-Артемовського), Степан («Ку
п ал о» Вахнянина, перше вик.), Герман

(«Пікова дама" Чайковського), Йонтек
(«Галька» Монюшка), Каніо (<•Паяци" Леон
кавалло), Каварадоссі, Калаф («Тоска", «Ту
рандот" Пуччіні), Радамес, Дон Карлос
( «Аіда», «Дон Карлос" Верді), Хозе («Кармен»
Бізе), Гофман («Казки Гофмана" Оффенба
ха), Єлеазар («Жидівка» Галеві) .
У концертах виконував твори Н. Ни
жанківського, Січинського, Лисенка, Степо
вого, Людкевича, нар. пісні.
Тв.: Спогади . - К., 1993.
Л і т.: Ніковський А Михайло Го.пинський//Про
летарсьu правда.-

1927.- 12

dчня; ВОJІuняк П.

Михайло Голинський//Нові дні.-1956.- №

12;

Павликовська І. Співак Михайло Голинсь
кий//rnвнічне сяйво.-1976.- No 3; Рудницький А.
Золотий rолос/ /Свобода.-1974.-26 dчни; Михайло
Голинський. Спогади і матеріали. ЗІJ./ І Архів автора.

ГОЛОВНЯ Гаврило Матійович [1706, м.
Глухів, тепер Сумської обл. - 22ХІІ 1786
(2.1 1787), там же) - укр. співак (бас). Во
кальну освіrу здобув у М. Буzаєвськоzо в Глу
хові. З 1738 - соліст Придворного хору в Пе
тербурзі. У 1742 відряджений на Україну в
пошуках співаків. Привіз до Петербурга Г.
Сковороду із Києва. З 1743 жив у Глухові, де
був священиком церкви св. Анастасії. У 1766
створив нотний ірмологій і посібник для по
чаткуючих співаків, які представив Синоду,
чим і поклав початок (разом з С. Бишковсь
ким) нотного друку в Росії.

мес,
Річард
(•Трубадур»,
«Аїда», . «Бал-ма
скарад»
Верді),
Пуччіні),
Макс

Ярослав Головчук

Каварадоссі
(«Тоска»
(«Вільний стрілець» Вебера), Льонька (<·В бу

рю» Хрєнникова), Абесалом ((•Абесалом і
Етері» .fІаліашвілі), Зіновій Борисович («Кате
ри на Ізмайлова» Шостаковича), Микита
(«Ярослав Мудрий» Г. Майбороди). Записав
на платівку арію Василя
з опери «Мила
на» Г. Майбороди.
л І т. : Самвел.ян н. Марно каварадосси ИЗ Льво

ва/ /Комсомольское знамя . -

1966.-

22

березни.

ГОЛОДИК Микола (н. бл . 1920, с. Гришин
на Донбасі) - укр. оперний та концертний
співак (баритон) і режисер. Вокальну освіrу
здобув у «Моцартеумі" у Зальцбурзі (Австрія).
Артистичну діяльність розпочав у муз.-драм. т
рі ім. Т. Шевченка на Донбасі як актор і по
мічник режисера. Разом з цим театром у 1944
емігрував до Австрії. На еміграції співав також
у хорі Крушельницького та в •Музі» Л. Турке
вича. У 1949 емігрував до Аргентини, де пра
цював актором і режисером «Т-ру емігрантів»

(Буенос-Айрес) та в •Укр. сrудіі•. З середини
50-х років висrуnав у Аргентині зі своїми
сольними концертами. З 1958 - соліст опер
них т-рів у Ла Плата та Буенос-Айресі (Театр
Марконі, «Авеніда• ). У 60-х роках - режисер
Лірико-синтетичного т-ру в Буенос-Айресі.
Лауреат конкурсу вокалістів у Ла Плата

Л і т.: Акть~ и дОІСументь~ Лубенскоrо монастwри.УРЕ.- Вид. 2-е К., 1979.-Т. 3.- С. 88.

(1958).

ГОЛОВЧУК Ярослав Володимирович (н.

( «Травіата•, •Аїда• Верді), Сільвіо (•Паяци•

1913;

24ХІ

1932,

с. Вербівці, тепер Теребовлянсь-

Серед оперних партій: Жермон, Амонасро

Леонкавалло ), Ріголетто

( •Ріголетто•

Верді).

г

66
З

1971

живе у США. Працює також як

скульптор.

Л і т .: Онацький Є. Вдалий дебют! /Наш КJІИЧ
(Буенос-Айрес) . - 1956.- № 28; його ж. Концерт
М. Голодика//Наш КJІИЧ.- 1957 .- № 47; його ж.
Успіх українського режисера М . Голодика//Свобо
да.-

1962.- 25

серпня .

ГОЛУБ Лук'ян (рр. н . і см. невід.) - укр.
співак XVlII ст. Походив з козацької родини.
Ще в дитинстві всупереч його волі відправ
лений графом Г. Головіним до Петербурга, де
тривалий час співав при його дворі. У 1741,
після неодноразових клопотань перед уря

дом, співак був відпущений на Україну згідно
з рішенням Сенату.
Л і т .: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань ,

1914.- с. 838.
ГОЛУБНИЧИЙ Костянтин Дмитрович (н.

29.V 1926, м. Богодухів, тепер Харківської
обл.) - укр. оперний співак (тенор). Вокаль
ну освіту здобув у Харківській консерваторії

(1954-59,

клас К. Козорєзово·І). У 1959-63соліст Харківського, 1963-88 - Львівського
т-рів опери та балету.
Парпиї: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Андрій («Катерина»
Аркаса), Назар («Назар Стодоля» Данькеви
ча), Ленський («Євгеній Онєгін» Чайковсь
кого), Петро («Наталка Полтавка» Лисенка),

Юродивий, Шуйський («Борис Годунов" Му
соргського ), Князь («Русалка» Даргомижсь

кого), Володимир ігоревич (•Князь ігор»

Бо_родіна), Альфред, Герцог

( •Травіата»,

«Р1голе:n-о" Верді), Фауст ( "Фауст" Гуно),
Альмав1ва (•Севільський цирульник• Россі
ні).
У концертах виконував укр. нар. пісні, а та
кож романси Лисенка, Степового, Чайковсь
кого, Рахманінова, Римського-Корсакова .
Л

і

т.:

Лауреат Республіканського конкурсу во
к~істів ім . Лисенка у Києві (1988, 11 пре
м~я).
ГОНТАРУК (псевд.- Надіна) Ніна (н . бл .
1887, Волинь - р. см. невід.) укр. оперна та
концертно-камерна співачка (колоратурне

сопрано). В~~альну освіту здобул_а в Петерб.
консерваторн (1905-09, клас Н . Ірецької). У

1909 дебютувала на сцені Маріїнської опери
в Петербурзі, але не була прийнята до театру.
У ~-?10 виступала у Великому т-рі в Москві,
де 11 готували як дублера А . Неждановоі; од
нак через інтриги залишила цю сцену. У
191?-19 виступала епізодично в Петрограді
на р1зних оперних та концертних сценах.

Серед оперних партій : Віолепа, Джільда
(•Травіата», «Ріголетто» Верді), Джульєтта
(•Ромео і Джульєтта» Гуно).
У концертах виконувала твори рос. та за
руб. композиторів, а також укр. нар. пісні. Ви
ступала в Петербурзі та інших містах на Шев
ченківських вечорах.

У

1918 емігрувала до італії, де певний час

виступала в концертах та в оперних виставах.

Вийшовши заміж за італійця, зайнялася в
М~ані приватною пед. діяльністю. Серед їі
учнІВ - М. Островерха. За його свідченням

Г. відзначалася неабиякою музикальністю, за~

гальною культурою та інтелігентністю. Уї ме
тодику викладання високо оцінювали італ .
музикати.

Л і т. : Островерха М. Наперекір . - Мельбурн,
с. 17.

1981 .-

ГОНЧАРЕНКО Василь Дем'янович
м . Дніпропетровськ - 16.ІХ

1928,

м. _Мінськ, Білорусь) - укр. та білор. оперний
сruвак (баритон). Засл. арт. БРСР

1986.-

З червня .

муз. уч-щі та

Київській
консерваторії

(1951-55,
клас і . Па

торжинсько

го). У

1955-

сол і ст
Пермського,

60 -

1960-83 Білор . т-рів
опери та ба

І~о!"' Бородіна), 1:Енкертон ( •Чіо-Чіо-сан» Пуч
ч1н1), Герцог ( «Р1голетто» Верді) , Фауст («Фа
уст» Гуно), Альмавіва ((•Севільський цируль

лету.

ник" Россіні).

Партtї:
Микола, Ос
тап (•Наталка

У концертах виконує твори укр. (Лисенко,
Степовий), рос. (Чайковський, Рахманінов)
кож нар. ПІСНІ.

Во

ровському

ГОМОН Сергій Петрович (н. 14.ІХ 1959,
м. Синельникове Дніпропетровської обл . ) укр. оперний співак (тенор) . Вокальну освіту
здобув у Харківському ін-ті мистецтв (198085, клас Л. Цуркан).
Парпиі": Андрій («Запорожець за Дунаєм» Гу
лака-Артемовського), Петро (•Наталка Пол
тавка» Лисенка), Ленський («Євгеній Онєгін»
Чайковського), Юродивий («Борис Годунов»
~усоргського ), Володимир Ігоревич («Князь

та заруб. (Пr:чіні, Верді) композиторі в, а та

(1964).

кальну осві
ту здобув у
Дніпропет

Тороповський М. Доля подарувала

пісню/ !Вільна Україна.-

(19.VI
1983

Василь Гончаренко - Фігаро
<•Севільський цирульник•)

Полтавка»,
•Тарас Буль-

г
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ба» Лисенка), Онєгін («Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Мізгир, Веденецький гість
((<Снігуронька", «Садко» Римського-Корса
кова), Жермон («Травіата" Верді), Фігаро
((<Севільський
цирульник»
Россіні), Ва
лентин («Фауст" Гуно), Ескамільо ((<Кар
мен"
Бізе),
Сільвіо
(«Паяци"
Леонка
валло).
У концертах виконував твори укр., рос. та
заруб. композиторів, а також нар. пісні. На
фірмі (<Мелодія» наспівав платівку з творів
YKR. та рос. композиторів.
Л і т.: Беларуская Савецкая ЗнцЬІклапедь111.
Мінськ, 1971.- Т . 3.- С. 343.

ГОНЧАРЕНКО Ніна іванівна (н. 20.VllI

ГОНЧАРОВ іван Костянтинович (1866, м.
Київ -5(18).111 1910, м. Москва) - рос.
оперний співак (баритон). Вокальну освіrу
здобув у О. Александрової-Кочетової. Дебю
тував у Києві в 1888. У 1888-92 - соліст
Київської опери, 1892-93 - Оперного т-ва
Прянишникова у Москві, 1893-98 Маріїнської опери в Петербурзі, 1898-1909 Великого т-ру в Москві.
Володів голосом красивого тембру, яскра
вого звучання.

Парт1ї: Демон ((<Демон» Рубінштейна»),
Онєгін, Єлецький, Мазепа («Євгеній Онє~ін»,
«Пікова дама», (<Мазепа» Чайковського), Ігор

(«Князь

ігор"

Бородіна),

Мізгир

с. Покровці, тепер Верхньорогачицько
го району Херсонської обл.- 28.11 1996,
м. Київ) - укр. оперна співачка (меццо-со
прано ). Нар. арт. УРСР ( 1954 ). Вокальну
освіrу здобула в Київській консерваторії
(1938-44, клас Д. Г. Євrушенка). У 194470 - солістка Київського т-ру опери та ба

димир Красне Сонечко («Рогнеда» Сєрова),
Жермон ((<Травіата" Верді), Валентин ((<Фа
ус-r» Гуно), Ескамільо ((<Кармен» Бізе), Тоніо,
Сільвіо ((<Паяци» Леонкавалло ). Записувався
на грамплатівки.
Л і т.: И. К. Гончаров (некролог) І /Рампа и

леrу.

жизнь.-1910 . - №

Володіла голосом красивого тембру, во
кальною і сценічною майстерністю.
ПартІЇ: Солоха, Настя ((•Різдвяна ніч», «Та

ГОРАН В. (н. бл. 1750, с. Баришівка, тепер
місто Київської обл . - р. см. невід.) - укр.
співак XVIII ст. У 177 5 виступав при дворі

рас Бульба" Лисенка), Соломія, Варвара
((<Богдан Хмельницький» Данькевича), Ольга,
Поліна («Євгеній Онєгін», (<Пікова дама» Чай
ковського), Л юбаша («Царева наречена»
Римського-Корсакова), Амнеріс ((•Аїда»
Верді), Кармен («Кармен» Бізе), Зібель ((•Фа

князя ДолгQрукого в Петербурзі.

1919,

усн Гуно).
У концертах з успіхом виконувала нар.
пісні, а також твори укр., рос. та заруб. ком
позиторів.
у
1963

((•Снігуронька» Римського-Корсакова) Воло

59, оп. І, №-7895, арк. 1-3.
ГОРді (спр. прізв .- Гордієвський) іван

Л і т .: ЦЦІАК, ф.

Якович

(12(25)J(I 1853,

клас і. Мельникова, В. Самуся і К. Еверарді).

Паралельно закінчив також Петерб. ун-т. Во

наспівала

кальну майстерність удосконалював в італії

(1884-85),

грамп

манс

у 1882-84 соліст Маріїн

Сте

ської опери в
Петербурзі. У
1885-90 висrу

«Утоптала
стежечку»

(сл. Т. Шев
ченка), а та

пав

оперних

бюту в а в
у
міланському те
атрі «Манцоні» ).
Співав також у
т-рах Болоньї,
Неаполя, Фло
ренції, а також
Ніцци (Франція).

(<Най

мичка" Ве
риківського
та Варвари з
«Богдана
Хмельниць

кого" Дань-

1890-91,
1896-97

у

кевича.

Л І т.: Ковалевський М. Уі спів зна.ходить відгук
ВСЮJІ11//Рад. культура.- 1959.- 8 березня; Козак С.
Окраса оперної сцени! /Рад. Україна.- 1969.-

на

сценах італії (де

кож дві аріі Насті з опе
ри

куди був посланий на державний

кошт .

пового

6 липня.

м. Овідіополь, тепер

Одеської обл.- р. см. невід.) - рос. оперний
співак (бас-профундо) і вокальний педагог.
Походив з родини священика. У 1866-74
навчався в Одеській гімназії. Вокальну освіrу
здобув у Петерб. консерваторії (1876-83,

на

латівку ро

Ніна Гончаренко

11.

Іван Горді

соліст
Тиф
ліс ької, 189192 - Київської

г
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опер. Виступав також на оперних сценах

6инецькоzо та

Вільно

( 1893-94 ), Катеринослава ( 189293, 1894-95), Ярославля (1896), в Опер н о
му т-ві К. Михайлова-Стояна (1897-98).

С.
Круше
льницької.

Володів досить сильним , добре поставле
ним гол осом, який особливо гарно звучав у
середньому та верхньому регістрах. Відзна
чався неабиякою музикальн і стю та артистиз
мом. Талант Г. високо оцінював П. Чайков

32-сотісrТ-ру

у

ім. і . Тобіле
вича

різних манд
рівних труп у

Галичині.

кого), Сусанін («Життя за царя» Глинки),
Мефістофель («Фауст» Гуно), Марсель , Вели

Парт1ї:
Петро («На 

кий інквізитор («Гугеноти», «Африканка»

талка
тавка"

Мейєрбера), Кардинал («Жидівка» Галеві) ,

Кончак («Князь ігор» Б?родіна) .

провадив пед. діяльність: у

1907-

18 - проф . Московської консерваторії,
1918-25 - Красноnарського муз. уч-ща. Се
ред учнів О. Лисенкова, В. Муравйов,
П. Словцов та і. Росляков.

Л і т .: Россия в ее прошлом и настоящем . - М . ,

1914.-

Т.

3;

Ипполитов-Иванов М. М. Письма.

Статьи . Воспоминания.- М.,

1986.-

С.

142.

ГОРЛЕНКО Леонід Олександрович (н . бл .
Полтавщина - р . см . невід . ) - рос .
оперний співак (баритон) . У 1907-09,

1885,

1911-12 -

соліст Моск. (мандрівної) опе

ри Є . Бєляєва і Л. Федорова (Мінськ, Жито
мир та ін . ) , 1909-10 - Пермсько-Єкате
ринбурзького оперного т-ва, 1910-11 Київської опери, 1912-13 Пересувної
опери М. Максакова, (Владивосток, Хаба

ровськ, іркутськ),

1914-18- Єкатеринбур

зької опери.
Володів голосом широкого діапазону.
ПартlЇ: Онєгін, Мазепа, Томський, Єлець
кий, Чорт («Євгеній Онєrін», «Мазепа», «Піко
ва дама» , «Черевички" Чайковського), Демон
(«Демон" Рубінштейна), Мізгир («Снігуронь
ка" Римського-Корсакова), Шакловитий, Ка
леник («Хованщина", «Сорочинський .ярма
рок» Мусоргського), Жермон, Ріголетто, Ре
нато ( «Травіата", «Ріголетто», «Бал - маскарад»,
Верді) , Невер («Гугеноти» Мейєрбера), Ес
камільо («Кармен" Бізе) , Валентин ( «Фауст»
Гуно), Фредерік («Лакме" Деліба).
Л і т . : 3бергардт С. Леонид Горленко в Екате
ринбурrе/ І Архів автора.

ГОРНИЦЬКИЙ Нестор Модестович (3.11

1906,

Нестор Горницький

Пол
Ли 

сенка), Анд-

рій

( «Запоро-

жець

бували за кордоном.

1903

Т-ру

1932-37 -

Партtі': Мельник («Русалка» Даргомижсь

З

і

Й. Стадника,

ський .

У 1890 очолював в Італії вітчизняне това
риство допомоги артистам та учням, які пере

1927-

с. Уличне, тепер Дрогобицького р-ну

Львівської обл . - 1.VII 1978, м . Львів) укр. оперний співак (тенор) і драм . актор .
Закінчив Яворівську муз. школу (клас ф-но)
і Львівську консерваторію (клас вокалу Ол.
Нижанківського). Удосконалювався у Р. Лю-

за Ду
наєм» Гулака -Артемовського), Андрій («Кате

рина" Аркаса), Йонтек («Галька» Монюшка) ,
Пінкертон

( «Чіо-Чіо-сан"

Пуччіні).

Виступав також в оперетах.
Л і т. : Мед&!диІС П. Нестор Горницький/ І Архів
автора.

ГОРОБЕЦЬ Віктор Кузьмич (н. 25.IV 1944
с. Софіївка, тепер Новотроїцького р-ну Хер
сонської обл . ) - укр . оперний співак (бас).
Вокальну освіту здобув в Одеській консерва

торії (1968-75, клас Є. іванова). З 1974 соліст Одеського т- ру опери та балету.
Партzї: Гремін, Рене («Євгеній Онєгін »,

«Іоланта" Чайковського) , Соба кін, Мал юта
Скуратов ("Царева наречена » Римського

Корсакова) , Кончак («Князь ігор» Бородіна),
Командор («Дон Жуан » Моцарта) , Монтероне
Верді) .

( «Ріголетто»

Л і т . : Автобіографія/ І Архів автора .

ГОРОХОВ Микола (н . 1904, м. Харків
бл. 1980, м . Філадельфія, США) - укр. опер
ний співак (баритон). Середню освіту здобув
у комерційному училищі. У 1920 вступив до
бровольцем до Червоної армії. Брав участь у
громадянській війні. Вокальну освіту здобув у
Харківській (1922-23, клас М . Чемезова) та
Моск. (1923-27, клас Г. Гандольфі) консер
ваторіях.
У 1927-43 - соліст Харківського т-ру
опери та балету. Володів феноменальним го
лосом великої краси і сили .
Серед оперних партій : Остап («Тарас Буль
ба" Лисенка), Жермон, Ріголетrо (<·Травіата»,
"Ріголетто" Верді), Невер (•Гугеноти»
Мейєрбера), Грязной ("Царева наречена»
Римського-Корсакова), Мазепа, Онєгін
(«Мазепа•, "євгеній Онєгін" Чайковського),
Демон («Демон» Рубінштейна) .
Лауреат 11 Всесоюзного конкурсу вока
л істів у Москві (1939, ІІІ премія).

69

г
У

1943

емігрував за кордон, де висrупав у

концертах.

Л і т.: Оранський Юрій. Співак Микола Горо

хов/ І Архів автора.

ГОРСЬКА ( спр . прізв.- Файнберг) Розалія
Григорівна (30.VI(12. VII) 1891, м. Брацлав,
тепер Вінницької обл.- 1984, м. Ленінград] рос. оперна співачка (лір .-колораrурне сопра
но) . Засл. арт. РРФСР (1933). Вокальну освіrу
здобула в Петерб. консерваторії (1908-13,
клас С. Гладкої).
У 1913-15 - солістка Київської опери,
1915-18 - оперної трупи петрогр. Нар. до
му, 1918-49 -Ленінгр. театру опери і балеrу
і одночасно (до 1933) Ленінгр. Малого опер
ного театру. У 1923 з успіхом гастролювала
на оперних сценах Берліна і Стокгольма.
Партіі: Шемаханська цариця, Снігуронька,
Марфа («Золотий півник", "снігуронька»,
«Царева наречена" Римського-Корсакова),
Розі на («Севільський цирульник" Россіні),
Віолетта, Джільда ( «Травіата", •Ріголетто»
Верді), Джульєтта (•Ромео і Джульєтта» Гу
но), Констанція (+Викрадення із сералю» Мо
царта). Записала кілька грамплатівок.
У 1948-51 - викладач Ленінгр. консерва 
торії.

(«Севільський цирульник» Россіні), Нурабад
(«Шукачі перлів• Бізе, перше вик. в Москві).
У 1909 організував (разом з
«Т-во рос. оперних артистів», з

С . Гецевичем)
яким виступав

у Нижньому Новгороді, Рибінську, Єлисавет
граді та інших містах.
Відомий також як оперний режисер.
Л І т.: Пружош:кий А. М. Отечественнь1е певць1.
Словарь. М.,

1991 .-

Ч. І.- С.

126.

ГОРЯНСЬКИЙ Євген Костянтинович (н.
бл . 1878, Київщина - р. см. невід.) - укр. та
рос. оперний співак (тенор). Вокальну освіrу
здобув приватно у К. Массіні (Київ, 190002). Артистичну діяльність розпочав у
Хорі М. Лисенка в Києві (90-і роки).
у

1902-

соліст
Опери Со

05 -

лодовнико

ва у Москві,

1905-06 т-ру «Аква
ріум» (Мос
ква), 1906-

07 - Тиф
ліс ької,
1907-08 -

Л і т. : Автобіографія/ І Архів автора. ; Цеnи~ин С.

Ростовської

Жизнь. отданная искусству/ І Ленинrр. здравни

о

ца.-

1908-09 -

1961.- 30 серпня .
ГОРЯЇНОВ Матвій

е

р

,

(сцен.

Опери Ко

псевд., спр . прізв., ім'я та по батькові - Гер
ценштейн Сухер Срулевич; н . бл. 1875, м.
Одеса - р. см. невід.) - рос. оперний співак
(бас), режисер і антрепренер. Учень М. Ноллі
і К. Еверарді.
З 1892 виступав на оперних сценах Кате
ринослава, Києва, Харкова, Петербурга (театр
«Аркадія", оперне т-во М . Максакова , 18991900), Тифліса (1900-1902). У 1902-03 соліст Маріїнської опери в Петербурзі, 190304 - Великого т-ру в Москві . Співав також на

жевникова

оперних сценах іркутська

Захарович

п

(1904-05),
( 1906 ), Харкова ( 1906-07).

Казані

Володів великим і красивим голосом ши
рокого діапазону.
Партіі: Сусанін, Фарлаф ( ссЖиття за царя",
«Руслан і Людмила" Глинки), Мельник («Ру
салка» Даргомижського), Варлаам ( ссБорис

Годунов" Мусоргського ), Олоферн ("ворожа

сила» Сєрова), Кончак (се Князь ігор• Бо

родіна), Малюта Скуратов ("Царева наречена»
Римського-Корсакова), Андрій Дубровський
(•Дубровський• Направника), Рене, Гремін
(«Іоланта», «Євгеній Онєгін" Чайковського),
Марсель («Гутеноти" Мейєрбера), Лепорелло
(«Дон Жуан" Моцарта), Мефістофель («Фа
усн Гуно), Кардинал (•Жидівка" Галеві),
Фафнер ("Зігфрід• Вагнера), Дон Базіліо

у Москві . У

1919-22 соліст Укр.
республі
канської ка
Євген Горянський - Синодал
(«Демон• А. Рубінштейна)
пели під кер.
О.Кош~щя,
з якою висrупав у Зах. Європі. У 1923 гаст
ролював у Софійській опері. Тоді ж здійснив
концертне турне по Чехії. У 20-х роках з
успіхом гастролював у Болгарії.
Парпиї: Герман, Ленський (•Пікова дама»,
«Євгеній Онєгін" Чайковського), Синодал
(•Демон• Рубінштейна), Володимир («Дуб
ровський• Направника), Баян (•Руслан і Люд
мила• Глинки), Фауст (•Фауст» Гуно), Кава
радоссі, Пінкертон (<• Тоска», Чіо-Чіо-сан»

Пуччіні), Альфред (•Травіата" Верді), Аль
мавіва («Севільський цирульник• Россіні),
Каніо («Паяци" Леонкавалло ).
В концертах виконував нар. пісні та роман
си укр. композиторів (в 1902 брав участь у
подорожі хору М. Лисенка по Україні).
Л І т.: Ростовська-Ковалевська М. Спади про

Євгена Горинськоrо// Архів авrора . Иrrлолшпов-Ива
нов М. М. Письма. Статьи. Воспоминания.- М"

1986.-

с.

125.

г
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ГОШ іван (н. 1915, м. Катеринослав, те
пер Дніпропетровськ)

-

укр. оперний та кон

цертно-камерний співак (тенор). Вокальну
освіту здобув у Дніпропетровському муз .

технікумі (1935-39, клас О. Тарловської).
Удосконалювався у Віденській консерваторії
(1944), а також приватно у Р. Рафаелі (1945,
Зальцбург), а пізніше - в «Сетлемент Мюзік
Скул» (Філадельфія, проф. Л. Бармах).
у 1939-43

-

соліст Дніпро
п етро вс ької,

1943-44
Львівської опер,
1946-47 - Укр.
оперного ансамб
лю в Німеччині,
з 1956 - «По
лонія
Опера
Компані" (Чика
го,

Пімен (•Борис Годунов» Мусоргського ), Анд
желотті, Тімур («Тоска», «Турандот» Пуччіні),
Фараон, Людовік, Спарафучільо, Банко, Ве
лики й інквізитор («Аїда», "отелло»,
«Ріголетто», "макбет», "дон Карлос» Верді),
Дон Базіліо («Севільський цирульник»
Россіні) , Сенека («Коронація Поппеї» Монте

верді).
Г.- один з провідних концертно- камерних
співаків Канади, в репертуарі якого є твори
укр. (Лисенко, Січинський, Барвінський, Сте
ценко, Степовий, Вериківський, Ревуцький,
Чишко Данькевич), рос. (Чайковський,
Глинка, Рахманінов, Бородін, Мусоргський,
Римський-Корсаков, Рубінштейн) та заруб .

композиторів. У

1972, 1978, 1983

а також романсів
Лисенка («Мені

Детройт,

Нью-Йорк),

1961

-

з

однаково»,

Укр.

«Гетьмани, геть-

мани»,
Дніпре,

оперних

«Ой,
мій
Дніпре»), Степо
вого («Степ»),

фестивалях
в
«Карнегі-Холл»

Стеценка,
Січинського, Ве

1952, 1953), а також на сцені

р и ків сь кого,
Барвінського,
Кос-Анатоль
ського, арії з

оперного ансам

блю в Нью-Йор
ку. Виступав та
кож

Іван Гош

(Нью-Йорк,

в

Філадельфійської опери (1953).
Партії : Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Левко ( «Майська
ніч» Лисенка), Андрій («Катерина» Аркаса),
Андрій («Мазепа» Чайковського, укр . мовою),
Кази мір («Графиня• Монюшка), в опері
«Відьма» Печеніги-Углицького та ін.
Широко займався концертною діяльністю:
в Німеччині виступав з хором «Ватра" ( 40-і
роки), а також із самостійним концертами у
Зальцбурзі (1945), багатьох містах США,
пропагуючи творчість укр. композиторів і
нар. пісні.
Л і т. : Коссовська А. Два артисти//Свобода.-

1967.-

8

лист .

ГОШУЛЯК Йосип Григорович (н . 7 .Х

1922, с.

записав на

амер. фірмах три
грам платі в ки
укр. нар. пісень,

Пелешівка, тепер Чортківського р-ну
Тернопільської обл.) - укр. оперний і кон
цертно-камерний співак (бас). Вокальну
освіту здобув у Королівській консерваторії в
Амстердамі (1947-49, клас А. Тур) і То
ронтській консерваторії (клас К. Кігна). З
1954 виступав періодично на сцені Торонтсь
кої опери. Гастролював на оперних сценах
Канади і США.
ПартіІ Карась («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Тарас (<·Тарас Буль
ба» Лисенка), Батько («Куnало» Вахнянина),
Гремін («Євгеній Онєгін» Чайковського) ,

опер Лисенка,

йосип Гошул11к

Фоменка, Верді

та ін.
У 1980, 1990 гастролював з концертами
по Україні (Київ , Львів, Тернопіль, Полтава ,

Чернівці, lвано-Франківськ та ін .).

Автор ряду статей з питань вокального ми
стецтва.

Тв. : Й свого не цурайтесь . Збірник статей і ма
теріалів . - Львів,

1995.

Л і т . : Гарасевич М. На мистецьких верши

нах//Нові дні . - 1983.- № І ; Олександрів Б. «Те
бе 11 в пІснІ бачу, рідний краю•/ !Свобода . - 1977 .-

1

лютого; ОІіуфрів М. «Все упованіє моє на тебе,

мій пресвітлий раю"//Украіна і світ . -

1992.-

10

лист.

ГРАБОВСЬКИЙ ілля Дмитрович (рр. н . і
см. невід.) - укр. співак XVII ст. (бас). У 70-х
роках співав у Хорі государевих півчих дяків
у Москві, де його звали (•верховним півчим».
У 1682 повернувся на Україну.
Л і т. : Широцький К. Знамениті укр. артисти

співці

XVII-XVIII

ст.! /Рада.-

1914.- 18

липня .

ГРЕБЕНЮК Неллі Львівна (н. 15.VIII
1927, м. Київ) - укр. оперна і концертно
камерна співачка ( меццо-сопрано ). Засл.
арт. УРСР (1968). Вокальну освіту здобула

г

71

у
Київській
консерватор11
( 1950-55,
клас О. Ропськоі). У 1955-64 - солістка
Одеського, 1964-69 - Донецького, 19697 2 - Львівського т-рів опери і балету. У
1972-74 - солістка Київської, 1974-82 Одеської філармоній.
Партіі: Ваня («Життя за царя» Глинки),
Любаша («Царева наречена» Римського-Кор
сакова), Марина («Борис Годунов» Мусоргсь

кого), Кончаківна («Князь Ігор» Бородіна),
Еболі, Азучена, Амнеріс («Дон Карлос», •Тру
бадур», «Аїда» Верді), Лаура («Джоконда»
ПонкієJUlі), Стеха («Назар Стодоля» Даньке
вича), Аксинья («Тихий Дон» Дзержинсько
го), Груня («Броненосець «Потьомкін» Чиш
ка), Фрося («Семен Котко» Прокоф'єва).
У концертах виконувала твори Баха, Генде
ля, Мусоргського, Дебюссі, Сен-Санса,
Деліба, Мейєрбера, Шостаковича та ін.
Л і т . : Автобіографія// Архів автора .

ГРЕБіНЕЦЬКА (псевд.-Гребен) Марія
Зіновіївна

( 1883, м . Київ - 1971, м . Нью
Йорк, США) - укр. оперна та концертна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула в
Муз.-драм . школі М. Лисенка в Києві (190597, клас О. Мишуги). Удосконалювалась у
Італії. Володіла красивим і звучним голосом. У
1911-12 - солістка Одеської опери, 191418 - Т-ру М. Садовського в Києві. У 192123 солістка Руського народного театру у
Львові. У 1923 емігрувала до США, де співала
в нью-йоркському Нар. домі (1923-28). У
солістка «Укр. тріо» у США.

1931-34 -

ка, Степового, Стеценка, Гулака-Артемовсь
кого, Монюшка, Гуно, укр. нар. пісні.
Т в.: Фанатик мистецтва/ !Олександр Мишуга.
Спогади. Матеріали. Листи.- К.,

1971.- С. 203.
ГРИБОВИЧ-БРЕЖИНСЬКИЙ (спр. прізв.

Грибович) Степан Григорович (бл. 1767,
с. Березна, тепер Менського р-ну Чернігів
ської обл.- VIII. 1849, м. Петербург) - укр.
співак, педагог і композитор. Учень Дж. Сарті
й Д. Бортнянського. Ще хлопчиком потрапив
до Петербурга, де в 1776-96 був солістом
Придворної співацької капели .
У 1796-1826 - учитель співу цієї капели.
У 1826 з нагоди свого 50-річного ювілею був
нагороджений найпочеснішим для капелян
подарунком - діамантовим перснем. У 1830
завершив розпочатий Д. Бортнянським цикл
«Крут простого церковного пения, издревле
упо:rребляемого при вь1сочайшем дворе».
Л 1 т.: С. Г. Гриоович (некролог) //Сев. пчела.-

1850.-24 січня;
кий.-К., 1980.-

кого

жець

Кропив

Гулака

го), Галь

ч е н

а

"

Сметани),
Мар га
р

и

т

а

( .-Фаусн
Гуно).
у кон
цертах
широко
пропагу

Марія Гребінецька

-

Наталка

(«Наталка Полтавка" М. Лисенка)

вала

тво

ри Лисен-

за

Дунаєм»

ни цько

наре

т-ру

СРСР.
ПартlЇ:
Андрій
(•Запоро

«·в і й"

на

86, 122.

ГРИГОР'ЄВ Антон Олексійович (н. 20.1
1926, м. Київ) - рос. оперний співак (тенор).
Нар. арт. РРФСР (1973). Вокальну освіту здо
був у Київській консерваторії (1948-52, клас
М. Микиші).
У195153-соліст
Київської
філармо
ніі, 195387-Вели

Парті~': Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Катерина (<·Катери
на» Аркаса), Наталка, Оксана («Наталка Пол
тавка», «Різдвяна ніч» Лисенка), Панночка

ка («Галь
ка•
Мо
нюшка),
Маженка
(«Прода

Іванов В. Дмитро Бортнянсь
С.

Артемов
ського),
Петро

Антон Григор'єв

(«Наталка
Полтавка»

Лисенка), Ликов, Берендей, індійський гість
(«Царева наречена», «Снігуронька», «Садко»
Римського-Корсакова), Голіцин, Шуйський
(«Хованщина», «Борис Годунов» Мусоргсько

го ), Володимир ігоревич (<·Князь ігор» Бо
родіна), Кошовий («Молода гвардія» Мейту
са), Ленський («Євгеній Онєгін» Чайковсько
го), Анатолій Кура гін («Війна і мир» Про
коф'єва), Альфред, Герцог («Травіата», «Ріго
летто" Верді), Фауст ( «Фаус-r» Гуно), Вертер
( «Вертер" Масс не), Ерік («Летючий гоJUlан
дець» Вагнера), Фра-Дияволо («Фра-Дияво
ло» Обера).
Виступав у концертах, де виконував твори

г

72
Лисенка, Стеценка, Глинки, Бородіна, Чай
ковського, Скрябіна, Моцарта, Шуберта, Шу
мана, Вагнера, Ліста, Пуччіні , Верді, Равеля.
Разом з Великим т-ром гастролював на

оперних сценах Бухареста, Лейпцига, Мілана
((•Ла Скала»), Відня, Монреаля.

З концертами виступав у НДР, Фінляндії,
Чехословаччині, Польщі, Японії, Монголії.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
у Москві

(1957, 11

морці" Лисенка), Іван ((<Катерина» Арка 
са),Йонтек (•Галька" Монюшка), Андрій
(•Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемов
ського }, Мазаніелло («Німа з Портічі» Обе
ра); в оперетах: Степан («Підгоряни» Верби
цького}, Якве (•Весілля при ліхтарях» Оффен 
баха), Артур («Одруження на жарт.. Легара),
Барінкай («Циганський
барон» Штрауса},
Роланд

( «Ве
села двійка»
Зігрера},
а р р і

премія) та Всесоюзного

фестивалю молоді й студентів у ~оскві

r

(1957, І премія). З 1974 викладач ДІТМу в
Москві.
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора.

((•Цісарська

гвардія»

Йонеса) .

ГРИГОР'ЄВ Микола Серnйович [н . 20.V(3.VI)
1913, м. Харків - 1988, там само) - укр.
оперний співак (баритон) . Вокальну освіту
здобув у Харківській консерваторії (1945,
клас М. Михайлова) . У 1946-70 - соліст

В концер

ка» , (<Тарас Бульба» Лисенка), Онє~ін
((•Євгеній Онєгін» Чайковського), Феррарі
((•Овід» Спадавеккіа), Януш (<·Галька» Мо
нюшка), Валентин («Фауст" Гуно), Жермон

у

34

Партіі: ігор («Князь ігор• Бородіна), Том

ський ((<Пікова дама» Чайковського}, Грязной
( (<Цёtрева наречена» Римського-Корсакова),

Шакловитий ((•Хованщина» Мусоргського ),
Ріголетто, ді Луна, Дон Карлос ( «Ріrолетто»,
«Трубадур», (•дон Карлос" Верді), Альберіх
((•Золото
Рейна"
Вагнера),
Фігаро
((•Севільський цирульник» Россіні).
Л і т. : Автобіографія/ І Архів автора.
ГРИГОРОВИЧ (сцен. псевд .- Яницький)

іван

(1876, с. Гнильче, тепер Бережанського

р-ну
Тернопільської
обл.- 3.IV 1937,
м. Львів) - укр. оперний співак (тенор) і
педагог. Вокальну освіту здобув приватно у

О. Баронча у Львові. У 1895-1900, 1907-12
працював у Рус. нар . театрі, 1900-1905 - в
польському театрі Т. Павліковського у
Львові. Виступав також на оперних сценах
Кракова (1899, 1900, 1905), Загреба
(1901), Бєлграда (1903).
У складі Руського нар. т-ру виступав майже
в усіх великих і малих містах Галичини .

Парт1ї в операх: Петро, Писар, Іван («На

талка Полтавка•, «Різдвяна ніч», •Чорно-

нар .

1912вчитель

гри на скрип

ці в м. Крас
ному та Льво

Л і т .: Милославський К Микола Григор 'єв/ І

ГРИГОР'ЄВ Юрій Олександрович (н. 6.Vlll
1939, м. Дніпропетровськ) - рос. оперний
співак (баритон). Вокальну освіту здобув у
Львівській ( 1960-64) та Ленінградській
(1964-66) консерваторіях.
У 1968-89 соліст Великого т-ру СРСР.

укр .

го, В . Матюка
та ін .

Верді), Сільвіо («Паяци» Леонка

Архів автора.

пропагу

вав

пісню та ро
манси
Ли
сенка, О. Ни
жа н кі вс ько

Харківського т-ру опери та балету.
Партіі: Микола, Остап ((•Наталка Полтав

( «Травіата»
валло ).

тах

Іван Григорович

ві .
Л і т.: Медведик П. Золотий голос/ І •Вільне жит

тя• <Тернопіль) . -

1977.-

12

січня .

ГРИГОРОВИЧ (псевд ., спр . прізв .- Ста

хов)

іван

Стахійович

(н. 1872, м. Київ -

бл. 1930, м. Ленінград) - укр. і рос . опер
ний та концертний співак (бас) . Походив з
родини священика. Працював на Пд . -Зах.
залізниці в Києві. Вокальну освіту здобув у
Петерб. консерваторії (1897-1901, клас
В. Самуся).
У 1901-25 - соліст Маріїнської опери в
Петербурзі.

Партіі: Кончак («Князь ігор» Бородіна),
Андрій Дубровський («Дубровський» Направ
ника), Гремін («Євгеній Онєгін» Чайковсько

го), Іван Шелога («Псковитянка» Римського
Корсакова) .
Був першим виконавцем на сцені Маріїн
ської опери таких партій: Бедяй, Цест, Бермя
та («Сказання про невидимий град Кітеж ... »,
«Сервілія", •Снігуронька" Римського-Корса

кова), Саббо (•Зрада» Іполитова-іванова).

Фернандо (•Фіделіо» Бетховена), Герольд

(•Орлиний бунт" Пащенка) .
У концертах виконував твори рос. компо
зиторів. Виступав також в укр., зокрема Шев
ченківських, концертах, де виконував роман
си Лисенка і Степового, а також укр. нар.
пісні.
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У 1904 взяв участь у ювілейному концерті
М. Лисенка в Петербурзі. Записав на фірмах

«Колумбія»

(1903),

•Т-во Ребікова"

Володів
рідкісним

(1904)

щодо кра

два твори Лисенка (•Реве та стогне Дніпр
широкий», (•Ой Дніпре, мій Дніпре") та «На
следство» Козаченка.

си й сили

Л і т.: Б. п. Гриrорович И. С./ /Рабочий и те

атр.-

1929.- № 11 .
ГРИЦАЙ (спр . прізв.- Колтановський)

М. Старицького,

1893-96 - тру
пи П. Саксаган
ськосо, 1897-99 трупи Д. Гайда
маки. Потім очо
лю в а в

власні

трупи, в яких та

кож брав участь

Василь Грицай

як актор. Володів
красивим і сильним голосом ши-

рокого діапазону.
Партіі: Левко, Вакула, Петро, Виборний,
Ілько («Утоплена", •Різдвяна ніч•, "наталка
Полтавка», •Чорноморці" Лисенка), Султан
(•Запорожець за Дунаєм" Гулака-Артемов

.

ського, перше вик. на укр. сцені).
Серед ролей : Юрко (•Юрко Довбиш" Ста
рицького), Олексій (•Сватання на Гончарів
ці» Квітки-Основ'яненка) та ін.
Виконував також думи і наР.. пісні.
Л і т.: В. О . Грицай (некролог>і'/Рада.-

1908.-

10 березня; Варнеке Б. Клочки воспоминаний/ /Си
лузть1 Юдеса).-

1924.- 2.
ГРИЦ~НКО lван Єфремович (бл. 1885-

1936, м. Ізмаїл, тепер Одеської обл.) -укр. та
рос. оперний співак (драм. тенор). Вокальну
освіту здобув приватно у Л. Донського (Моск
ва). У 1908 невдало дебютував на сцені моск.
Великого т-ру. У 1909-10 - соліст моск. Опе
ри Зиміна, 1910-11- Київської, 1912-13Харківської, 1913-14 - Тифліської, 191112, 1916-19 - Одеської опер, 1914-15 Маріїнської опери в Петрограді, 1915-16 моск. Нар. дому.

го

ом

драм.

ха

рактеру.

Партіі:
Андр і й,
Герман
(«Мазепа»,
(•Пікова

Василь Овсійович (26.IV(8. V) 1854 (за ін. да
ними -1856), с. Куковичі, тепер Менського
р-ну Чернігівської обл.-2(15).111 1910, там
же] - укр. оперний співак (тенор, потім ба
ритон), драм. актор, режисер і антрепренер.
Походив з родини священика. Закінчив
Чернігівську духовну семінарію. Вокальну
освіту здобув у Харківському муз. уч-щі (клас
Прохорової
Мауреллі). Де
бютував у 1883 в
трупі М. Кропив
ницького в Хар
ко в і. У 188392 - актор трупи

звука

л ос

да

ма

"

Чайков

ського),
Самозва
н

е

ц

ь

((•Борис

Годунов»

Іван Гриценко

Мус ор г -

ського),
Собінін (•Життя за царя» Глинки), Садко
(.·Садко• Римського-Корсакова), Радамес,
Манріко ((•Аїда», •Трубадур• Верді), Каніо
(<·Паяци• Леонкавалло), Самсон («Самсон і
Даліла» Сен-Санса), Рауль («Гугеноти»
Мейєрбера), Єлеазар («Жидівка" Галеві), Ер
нані («Ернані» Верді), Турідду («Сільська
честь• Маскань'І), Хозе (•Кармен» Бізе).
Блискучий виконавець укр. нар. пісень, а
також романсів Лисенка, Заремби, Єдлічки,
Підгорецького.
У 1911, 1914 на київській фірмі (•Екстра
фон" записав 36 творів, зокрема кілька укр.
нар. пісень ("повій, вітре, на Вкраїну", (•див
люсь я на небо», "ой не шуми, луже», «Сонце
низенько•>), а також ряд романсів та дуетів (з
О. Грозовською) Глинки, Заремби, Лисенка.
1919 через хворобу залишив сцену й пе

реїхав до ізмаїла.

Л і т.: Лисенко І. Третє повернення Івана Гри
ценка/ /Голос Украіни.-

1996.- 22

лютоrо .

ГРИЦЕНКО Лілія Олімпіївна (11(24)JШ
1917, ст. Ясинувата, тепер Донецької обл.] укр. та рос. концертно-камерна співачка (со
прано) та драм. артистка. Нар. арт. РРФСР

( 1957).

У

'1941

закінчила Оперно-драм.

студію ім Станіславського у Москві (клас
А. Неждановоі). Артистичну діяльність роз
почала 1937 на сцені цієї студії в оперних та
драм. виставах. У 1948-57 - артистка Моск.
драм. т-ру ім. Станіславського, 1960-72 Моск. драм. т-ру ім. Пушкіна.
У 60-х роках активно виступала в моск.
концертах. У її репертуарі були укр. та рос.
нар. пісні, а також старовинні романси рос.
композиторів (Варламов, Гурильов, Булахов,
Аляб'єв, Верстовський та ін.).

г
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Серед ролей: Олена Тальберг ( с.Дні
Турбіних» Булгакова), Тереза (•день народ
ження Терези» Мдівані) та ін.
Знімалася в кіно.
Л і т . : Гриценко Лили11 Олимпиевна//Театраль
на11 :тциклопеди11.- М.,

1963.-

Т.

2.-

С.

178.

ГРИЦЮК Владилен Григорович (н. 9.111
1933, м . Томашпіль, тепер Вінницької обл.) укр. оперний співак (бас). Нар. арт. УРСР
( 1978). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії ( 1952-57, клас Д. Г. Євту
шенка). У 1955-57 - соліст Львівського,
1957-73, 1976-93 - Київського т-рів опе
ри та балету, 1973-76 - Центрального ан
самблю, пісні й танцю групи рад. військ у
Німеччині.
Партіі: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний, Тарас
(«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба» Лисен 
ка), Захар Беркут («Золотий обруч» Лято

шинського). Кобза («Загибель ескадри» Гу
баренка), Малюта Скуратов («Царева наре

чена» Римського-Корсакова), Кончак, Га

лицький ((<Князь Ігор» Бородіна) , іван
Хованський («Хованщина» Мусоргського),
Мефістофель («Фауст• Гуно), Рамфіс, Монте
роне (<·Аїда», «Ріголетто» Верді), Нурабад
(«Шукачі перлів» Бізе), Дон Базіліо

(«Севільський цирульник• Россіні).
у

кон

цертах

викону
вав

твори

укр.,

рос .

та заруб.
компози

торів,
та

ко

а

ГРИЦЮК Григорій Владиленович (20.VII
м. Львів) - укр. оперний і камерний
співак (баритон). Нар. арт. УРСР (1990). Син
В. Грицю/С/l. Вокальну освіту здобув у Київ
ській консерваторії (1973-79, клас Т. Ми
хайлової).
У 1980-88 - соліст Київського т-ру опе
ри та балету, 1988-92 - Республіканського
Будинку камерної та органної музики.
Партіі: Микола («Наталка Полтавка» Ли

1955,

сенка), ігор («Князь ігор» Бородіна), Шакло
витий, Рангоні («Хованщина», «Борис Году
нов» Мусоргського ), Томський («Пікова дама»
Чайковського), Валентин («ФаусТ» Гуно), Не
вер («Гугеноти» Мейєрбера), Альберт («Вер
тер» Массне), Жермон («Травіата» Верді).

У концертах виконує твори укр. (Лисенко,
Стеценко, Степовий, Данькевич), рос. (Чай
ковський, Рахманінов, Свиридов), заруб.
композиторів та нар . пісні.
Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів ім. Лисенка в Одесі (1984, 11 премія),
ХІ Всесоюзного конкурсу вокалістів ім. Глин
ки у Єревані (1984, І премія) , Міжнародного
конкурсу вокалістів у Ріо-де-Жанейро (1984,
11 премія), VIII Міжнародного конкурсу ім.
Чайковського у Москві (1986, І премія).
Гастр~лював у Фінляндії, Швеції, Франції,
Австрії, Італії, Чехословаччині, Німеччині. З
199~ живе й працює за кордоном.

Л 1 т.: Шок:а.ло 1. На шляху до майстерності! /Му

зика . -

1985.-

№ З; СшJоренк:о Р. Тричі лауре

ат! /Культура і життя.-

1985.- 8

(1950).

ж

Вокальну
освіту
здобув в
Одесько

нар. пісні.
Наспі
вав

на

платівку
дві
арії
(Козака,

му

(192327, клас

опер «Та

Ю.
Рей
дер). Де
бютував у
1921
в
lр}'ПіДГай

рас Буль
ба• Лисен
ка та «За
гибель

-

Аполлон

(«Енеїда» М. Лисенка)

ескадри•

да маки.

Губарен-

На опер
ній сцені

ка.

Лауреат Всесоюзного і VI Всесвітнього фе
стивалів молоді та студентів у Москві (1957,
золота й срібна медалі).
З 1980 - викладач Київського пед. ін-ту (з
1992 - пед. ун-ту).
Л І т. : АвтобіоrрафІ11//АрхІв автора.

муз.

драм.ін-ті

Кобзи) з

Владилен Грицюк

вересни .

ГРИШКО Михайло Степанович (14(27).ІІ
1901, м. Маріуполь, тепер Донецької обл.
З .УІ 1973, м. Київ) -укр. оперний та концерт
но-камерний співак (баритон). Нар. арт. СРСР

щесrуден

rом
Михайло Гришко - Богдан, Аиа
толііt Сироватко - Богун («Богдан
Хмельницький• К . Данькевича)

(1925)

дебютував
в Одесі
в
партії
Грязного
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Римського-Корсанаречена»
(«Царева
кова).
У 1926-27 -соліст Одеського, 1927-36Харківського, 1941-44 - Грузинського,
1936-41, 1944-60 - Київського т-рів оnе
ри та балету.
ПартІЇ: Султан («Заnорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Микола, Остаn («На
талка Полтавка», «Тарас Бульба» Лисенка),
Мізгир («Снігуронька» Римського-Корсако
ва), Онєгін, Томський, Мазеnа ("євгеній
Онєгін», «Пікова дама», «Мазеnа» Чайковсь

кого), Невідомий («Аскольдова могила» Вер
стовського ), Демон ( «Демон» Рубінштейна),

ігор («Князь ігор» Бородіна), Яго, Жермон,

Ренато, Ріголетто (+Отелло», «Травіата», «Бал

маскарад», «Ріголетто» Верді), Скарnіа ( «Тос
ка» Пуччіні), Невер («Гугеноти» Мейєрбера),
Ескамільо («Кармен» Бізе), Рафаель («Нами

сто мадонни» Вольф-Феррарі), Кіазо, Мурман
«Абесалом і Етері» Паліашвілі).
Був nершим виконавцем napriй Шибака в
onepi «Милана» Майбороди, Ахмета в onepi

nремія), Міжнародних конкурсів: ім. Віньєса в
Барселоні (1989, І премія), у Марселі (1989,
ІІІ премія) та Тулузі (1990, І премія).
З усnіхом гастролює на оперних сценах
Німеччини (Дрезден), Австрії, Росії, США

(Нью-Йорк, Вашинггон, Лос-Анджелес).

Л і т. : Вересень А. Збуваються мрії/ /Музика.-

1990.- No 5.
ГРЇНЧЕНКО В'ячеслав Олександрович (н .
м. Красноград, теnер Харківської
обл.) -укр. та рос. оперний та концертна-ка
мерний сnівак (бас). Нар. арт. СРСР (1980).
Вокальну освіту здобув у Ленінгр. консерва
торії (1958-65, клас Є. Ольховського). У
1964 дебютував у парn-і Мефістофеля в onepi

21.VI 1938,

«Фауст» Гуно. У 1964-66 - соліст Оперної
студії Ленінгр. консерваторії, 1966-85 - Уз
бецького т-ру опери та балету, з 1986 Моск. філармонії.
Володіє ве-

( «Даїсі»,

ликим
сом

го діаnазону.

«Перекоn» Мейтуса, Рибальченка, Тіца, а та
кож Богдана Хмельницького в однойменній
onepi Данькевича.
Блискучий інтерnретатор укр. нар. nісень, а
також творів укр. (Лисенко, Стеnовий, Гулак
Артемовський, Ревуцький, Г. Майборода), рос.

Мистецтво Г.

відзначається
блискучою дик
цією і фразу
ванням, а та
кож

(Глинка, Чайковський, Римський-Корсаков,
Рахманінов), заруб. (Шуберт, Шуман, Пуччіні,
Верді) комnозІПОрів. Заnисав на грамnла'rівки
численні укр. нар. nісні, романси та арії з onep
укр., рос. та заруб. комnозиторів.
Гастролював за кордоном. Державна nремія
СРСР (1950). Знімався в кіно («Щит Джургая•>).
У 1981 у Києві, на будинку, де nроживав
сnівак, встановлена меморіальна дошка з
бронзовим барельєфним nортретом Г. (ск. М.

Партй':
Карась («За
nорожець

ПартІЇ: Петро, Андрій (+Наталка Полтав
ка», «Тарас Бульба» Лисенка), Ликов (<·Царе
ва наречена» Римського-Корсакова), Альф
ред ( «Травіата» Верді), Пінкертон ( «Чіо-Чіо
сан» Пуччіні), Ленський («Євгеній Онєrін»
Чайковського), Фауст (<·Фауст" Гуно), Едгар
(«Лючія ді Ламмермур» Доніцетrі).
Лауреат Республіканського конкурсу во

каліс'rів ім. Лисенка в Києві (1988), Всесоюзно
го конкурсу вокалісrів ім. Глинки у Ризі ( 1989, 11

за

Дунаєм» Гу
лака-Арте
мовського),

Гремін ( «Єв
геній Онєгін »
Чайковсько
го), Галиць

Л і т.: Стебун И. МихаИJІ Степанович Гришко.

1960; Тольf:ю В. Видатний співак//Музика.1981.- No 2; Козак. С. Михайло Гришко.- К" 1978.
ГРИШКО Володимир Дмитрович (н. 28.
VII 1960, м. Київ)-укр. оnерний сnівак(тенор).
Нар. арт. України (1996). Вокальну освіту здобув
у Київській консерваторії (1982-89, клас В. Ти
махінл). З 1988 - соліст Київського театру оnери
та балету (нині - Національна опера України).

арти

стизмом.

Роnай, арх. А. ігнащенко).

К"

голо

широко

кий («Князь
В'ячеслав Грінченко

-

Мельник

(«Русалка» О. Даргомижського)

ігор» Боро

діна), Мель-

ник ( «Русал
ка» Даргомижського), Борис («Борис Году
нов" Мусоргського), Собакін («Царева наре
чена" Римського-Корсакова), Філіnn, Рамфіс
(«Дон Карлос», •Аїда» Верді), Дон Базіліо
(«Севільський цирульник» Россіні), Ескамільо
{«Кармен" Бізе), Петро І («Петро І» Петрова),
Іван Глоба («Російські люди» Зейдмана) .
Блискучий виконавець камерної літерату
ри, а також укр. нар. nісень.
У 1988 заnисав nлатівку творів рос. комnо
зиторів (фірма •Мелодія»). У 1975 вистуnав
на сцені Київського т-ру оnери та балету. Га
стролює за рубежем. Державна nремія УзРСР
ім. Хамзи (1981)
Л і т.: Автобіографія/ !Архів автора.

г
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ГРОДЗИНСЬКИЙ Олександр Олександро
вич (10(22).VI 1891, с. Скотареве, тепер Зве
нигородського р-ну Черкаської обл.-1973,
м. Київ) -укр. оперний співак (бас) і педагог.
Засл. діяч мистецтв УРСР ( 1969). Закінчив
Київський ун-т. Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії (1913-15, 192225, клас Г. Гандольфі і М. Чистякова).
У 1925-54 - соліст Київського т-ру опе
ри та балету.
Парт1ї: Виборний, Кирдяга, Пацюк («На
талка Полтавка•, «Тарас Бульба", "Різдвяна

ніч• Лисенка), Кончак (<·Князь Ігор» Бо

родіна), Гремін («Євгеній Онєгін» Чайковсь
кого), Цуніга («Кармен• Бізе), Собакін («Ца
рева наречена» Римського-Корсакова), Дон
Бартоло («Севільський цирульник" Россіні).
У 1949-73 - викладач Київської консер
ваторії. Серед учнів: М. Кондратюк, А. Мок
ренко, М. Полуденний.
Л

і

т.:

Михай.!Іова Т. Виховання співаків у

Київській консерваторії.- К"

1970.-

С.

100-102.

ГРОЗА Анатолій Григорович (н. 24.ХІІ
1937, м. Харків) - укр. оперний співак (ба
ритон). Засл. арт. УРСР (1972). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1958-63, клас Т. Веске). В 1962-82 соліст Харківського т-ру опери та балету, з

Володіла надзвичайно красивим і сильним
голосом з особливо розвиненим нижнім
реrістром.
Серед оперних партій: Графиня («Пікова

дама" Чайковського), Любаша («Царева на
речена" Римського-Корсакова), Кармен
(«Кармен" Бізе), Амнеріс, Азучена («Ліда»,
«Трубадур» Верді).
У концертах виконувала укр. нар. пісні та
романси вітчизняних композиторів. Разом з
І. Гр~щеюсам у 1911 на фірмі «Екстрафон»
(Київ) наспівала на гu~атівку два укр. дуети:
«де ти бродиш, моя доле» та «Коли розлуча
ються ДВОЄ».

Л і т. : К. Шум. Гастроли r-жи Грозовской//Но
вое время (Бєлrрад) .

-1925.-13 грудня.
ГРОМАДСЬКИЙ Віталій Олександрович

(н. 10.ХІІ 1928, с. Комарівка, тепер Теп
лицького р-ну Вінн:ицькоі обл.) - рос. ка
мерний співак (бас). Вокальну освіту здо
був у
Моск .
консерваторії
( 1955-60,
клас О. С. Свєшниково·1). В 1961-65 - на
вчався в аспірантурі при Моск. консерва
торії (кер. А. Даліво). У 1961-91 соліст
Моск . філармонії.
Володіє рід

кісним за кра
сою і силою го

Харківської філармонії.
Парпиї: Сулrан («Запорожець за Дунаєм" Гу
лака-Артемовського), Остап, Микола ("Тарас
Бульба», «Наталка Полтавка" Лисенка), Онєrін
(<<Євгеній Онєгін" Чайковського), Ріголетто
( «Ріголетто" Верді), Фігаро («Севільський ци

1982-

лосом,

високою

музикальною
культурою .

В репертуарі
твори Лисенка,

Степового, Мо
царта, Бетхове
н а,
Вебера,
Берліоза, Му

рульник" Россіні), Ескамільо («Кармен" Бізе),
Грязной («Царева наречена" Римського-Кор
сакова), Белькоре («Любовний напій» Доні
цетті), Валентин ( «Фауст» Гуно), Альмавіва
(«Весілля Фігаро» Моцарта), Петруччо («При
боркання непокірної• Шебаліна).
З 1980 викладач Харківського ін-rу мис

Шостаковича,
Свиридова, Пет

тецтв.

рова, укр. та рос.

Л і т. : Автобіографія// Архів автора.

ГРОЗОВСЬКА (спр. прізв.- Бойченко)

Ольга Романівна

(1885,

м . ізмаїл, тепер

Одеської обл .- р. см. невід. ) - укр. оперна
співачка (меццо-сопрано). Дружина І. Гр~щен
ка. Сестра укр. композитора М. Бойченка.
Походила з родини священика. Вокальну
освіту здобула в Римській консерваторії
(клас А. Котоньї і Фалькі).
У 1909-10 - солістка Опери С. Зиміна в
Москві, 1910-11 - Київської, 1912-13 Харківської, 1911-12, 1913-21 - Одеської
опер.

У 1921 емігрувала до Румунії, де була
солісткою Бухарестської опери. У 1923-24 солістка «Рос. худ. опери• у Празі. У 1925 з усrіхом
гастролювала на сцеtі &лrрадської опери.

с орг сь кого,

Бойто,

ібера,

нар. пісні.
Гастролював

Віталій Громадський

в Англіі, Фран

ції, Югославії, Фінляндії, Лаосі, Швеції,
Монголії.

Лауреат Міжнародного конкурсу ім. Шума
на (Берлін,

1960,

І премія).

Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора .

ГРОМИКО Лілія Олександрівна (н. 20.11
м. Дніпропетровськ) - рос . оперна
співачка (сопрано). Засл. арт. РРФСР (1973).
Вокальну освіrу здобула в Одеській консерва
торії (1961-66, клас О. Блаzовидової).З
1966 солістка Сверwювського т-ру опери та

1938,

балету.

Парпиї: Татьяна, Ліза, Іоланта («Євгеній
Онєrін", "Пікова дама•, «Іоланта» Чайков-
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г
ського), Дон
на
Анна
(«Дон Жуан»
Моцарта),
Маргарита
Гу
но), Баттерф
ля й,
Мімі
(<·Чіо-Чіо

( «Фауст"

сан", "Боге
ма" Пуччіні),
Дездемона
(«Отелло»

Верді), Недда
((•Паяци» Ле

Лілія Громико

он ка валло),
Соня («Зорі
тихі»
тут
Молчанова).

Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

ГРУШЕВСЬКИЙ Федір

Тимофійович

с. Базаліївка, теnер Чу
гуl"вського р - ну Харківської обл.- 27.rv 1970,
м. Київ) - укр . оnерний сnівак (бас). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1919-24, клас С. Вітте). У 1925-30 - соліст
Другої nересувної оnери Правобережжя
(Вінниця, Житомир , Кам'янець- Подільський,
Проскурів, Коростень), 1930-35 - Харків

(7( 19).11 1893,

ського, 1935-36 - Донецького, 1936-41 Дніnроnетровського, 1944-49 - Київського
т-рів оnери та балету.
ПартП:
Виборний, Тарас,
Бахус ("наталка
Полтавка», "та
рас

Бульба»,

•Енеїда " Лисен
ка), Карась (<•За
nорожець за Ду
наєм» Гулака
Артемовського ),
Мельник (•Ру
салка" Дарго
мижського),

~ончак (•Князь
Ігор" Бородіна),
Борис («Борис Го

дунов" Мусорг-

Федір Грушевський

ського), Андрій

Дубровський
((•дубровський» Наnравника), Орлик ( .мазе
nа» Чайковського), Цуніга («Кармен" Бізе),
Мефістофель («Фаует» Гуно), Кардинал (•Жи
дівка» Галеві).
У 1947-49 - викладач Київської консер
ваторії.

ГУБА Тарас Петрович (н. 30.IV 1924, м .
Улан-Уде, Росія) - укр. та рос. оnерний та

концертний сnівак (тенор). Народився в
сім'і укр. переселенців з Полтавщини. Во
кальну освіту здобув у Київській консерва
торії (1945-50, клас М. Калиновськоі) . У

1950-72 - соліст Пермського т-ру оnери
та балету.
Парт1ї: Андрій ( «Заnорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Ленський ((• Євгеній
Онєгін" Чайковського), Князь ((•Русалка"
Даргомижського), Андрій ((•Хованщина" Му
соргського ), Володимир ((•дубровський» На

nравника), Альфред (<•Травіата» Верді), Фауст
(«Фауст" Гуно).
У складі т- ру гастролював у багатьох містах
Росії.
В концертах виконував твори укр., рос. та
заруб. комnозиторів, численні нар. nісні.
З 1973 - викладач (1973-80 - директор)
Пермського ~з. уч - ща.
Л і т . : Автобіографія/ І Архів автора .

ГУБЕРТ Віра Адамівна (4(17).ІХ 1913, м.
Одеса) - укр. оnерна сnівачка (соnрано). У
1929-30 вчилася в Одеському муз . технікумі
(клас Е. Меннер-Каневсько"1). Брала уроки у

Ю. Рейдер і Бареро .
У 1930-44 - солістка Одеського т-ру
оnери та балету .
Парт1ї: Наталка ((•Наталка Полтавка" Ли
сенка), Оксана ((•Заnорожець за Дунаєм» Гу
лака-Артемовського), Тамара («Демон"
Рубінштейна), Маша (•Дубровський» Наnрав
ника), Марфа (<·Царева наречена» Римсько
го-Корсакова), Татьяна, Ліза («Євгеній Онє
Пн", •Пікова дама" Чайковського), Леонора ,
Амелія ("Трубадур», «Бал-маскарад» Верді),
Мікаела («Кармен" Бізе), Маргарита («Фауст»
Гуно), Недда (•Паяци» Леонкавалло), Галя
(«Трагедійна ніч» Данькевича), Лушка («Під
нята цілина» Дзержинського).

Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів у
Москві - Ленінграді (1938-39, VI nремія) .
Л і т. : Автобіографія/ 1Архів автора .

ГУБРій Микола Максимович (н. 22.V

1925, м. Біла
4.11. 1993, м .

Церква, теnер Київської обл.Одесса) - укр. оnерний сnівак
(тенор). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії (1950-55, клас Б. Долєва). У

1953-55 - соліст Державної заслуженої ка
nели бандуристів УРСР, 1955-87 - Одесько
го т-ру оnери та балету.
Парт1ї: Андрій ( •Заnорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро, Андрій («На
талка Полтавка", •Тарас Бульба" Лисенка),
Ленський, Андрій (•Євгеній Онєгін», "мазе
nа" Чайковського), Гвідон ((•Казка npo царя
Салтана" Римського- Корсакова) , Князь (•Ру
салка• Даргомижського), Йонтек ("галька»

Монюшка), Герцог («Ріголетто" Верді), Фауст
(<·ФаусТ» Гуно), Хозе (•Кармен" Бізе), Льонь-

г
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ка (<•В бурю» Хрєнникова), Нагар («Загибель

Ліза,

ескадри» Губаренка).
Л і т.: Крижанівська О. Шлях артиста! /Чорно-

Оксана ("пікова
дама•, "євгеній

морська комуна.-

Онєгін», «Чере
вички» Чайков
ського), Мілі
триса («Казка

1960.- 16

січня.

ГУБСЬКА (спр. прізв.- Чмихало) Надія
Олександрівна (н.

3.11 1947,

с. Старий Ков

рай, тепер Чорнобаївського р-ну Черкаської

Татьяна,

укр. та білор. оперна співачка (сопра

про царя Салта

но). Вокальну осві-ту здобула в Київській кон
серваторії (1968-73, клас Н. Захарченко).

на» Римського

обл.)

-

Корсакова), Го
рислава («Рус
лан і Людмила»
Глинки), Наташа
(«Русалка» Дар
гом иж сько го),
Галя
(«Назар
Стодоля» Данькевича), Кошова

Артистич

ну діяльність
розпочала
хор 11СТКОЮ

Державного
засл.

укр.

нар. хору ім.
Верьовки

стка
Київ
ського, 1974-

солістка
Куйбишеваю

Чіо-сан» Пуччіні), Недца («Паяци" Леонкавал
ло ), Мікаела («Кармен» Бізе), Валентина («Гу

го, з

геноти» Мейєрбера), Рахіль ("жидівка» Га
леві), Антонія («Казки Гофмана» Оффенбаха).
У концертах виконувала твори укр., рос. та
заруб. композиторів. У 1956-57 роках

75 -

Надія Губська

Віра Гужова

(«Молода гвар
дія» Мей-туса, перше вик.), Ганна («Честь» Жу
к о вс ького), Етері ("Абесалом і Етері»
Паліашвілі), Аїда ("діда• Верді), Тоска, Туран
дот, Баттерфляй («Тоска», «Турандот», «Чіо

(1967).
в 197374 - стажи

1977 -

Білор. т-рів
опери та балету.

ПартlЇ: Татьяна («Євгеній Онєгін» Чайков
ського), Леонора, Єлизавета, Аїда («Труба
дур», ссДон Карлос», «Аїда• Верді).
В концертах виконує твори Лисенка, Сте

наспівала на грамплатівку дві укр. нар. пісні
(«Висока верба", «Вийду я на доріженьку» та
романс Лисенка "я не кляв тебе, о зоре» на

сл. і. Франка).

ценка, Лятошинського, Г. Майбороди, Глин

ки, Чайковського, Рахманінова, Генделя, Ба
ха, Россіні, Пуччіні, Гріга та ін.
Лауреат VI Всесоюзного конкурсу вокаліс
тів ім. Глинки в Кишиневі (1973 11 премія).
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

ГУЖОВА Віра Микитівна (18(30).І 1898, м.
Київ - б.ХІІ 1974, там же) -укр. оперна спі
вачка (сопрано). Нар. арт. УРСР (1941). Во
кальну осві-ту здобула в Київській консервато
рії (1916-19, клас Г. Гандольфі). Брала уроки
співу також у К. Мусатової-Кульженко та Ф.
Орешкевича. Артистичну діяльність розпочала
солісткою капели «думка» (1920). У 1921-24солістка Київського робітничого залізничного
т-ру,

1924-25, 1928-29, 1944-48 1925-28, 1929-32, 1933-41,
1948-50 - Харківського, 1932-33 - Азерб.,
1941-44- Груз. т-рів опери та балету.
Київського,

Володіла досить сильним голосом красиво
го тембру широкого діапазону. Мистецтво Г.
відзначалося музикальністю та артистизмом.
Парпиї: Одарка («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Наталка (•Наталка
Полтавка» Лисенка), Одарка («Купало» Вах

нянина), Ярославна (<·Князь lгор» Бородіна),

1.

Г.- автор

спогадів

про

О. Петрусенко,

АІlчевськоzо, М. Донця. М. Роменськоzо та

В. Войтенка.

У

61 -

викладач Харківської,
.Київської консерваторій.

1949-50 -

1950-

Тв .. Спогади.- К., 1971.
Л і т . : Ко.ІІОмієць М. Талант, людяність, добро

та/ /Культура і життя.-

1975.- 29 травня.
ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ (по сцені -

Аремовський) Семен Степанович

(4(16).11

1813, хутір

Гулаківщина, тепер у складі м. Го
родище Черкасько"і обл.-5(17).ІV 1873, м.
Москва) - укр. та рос. оперний та камерний
співак (баритон), драматург і композитор. По
ходив з родини священика. У

1824-30

на

вчався в Київському духовному уч-щі, 183538 - Київській духовній семінарії. Володів
надзвичайної краси голосом-дискантом і за
наказом київського митрополита був прийня
тий до хору Софійського собору, з 1830 співав
у хорі Михайлівського монастиря. У 1838
Глинка, захоплений чудовим голосом Г.-А.,
викликав його до Петербурга, де протягом
1838-39 навчав вокального мистецтва.
Спеціально для нього він написав два романси
(«Гуде вітер вельми в полі», «Не щебечи, соло
вейку» на тексти В. Забіли).

г
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на

івана Карася на сцені Петерб. опери (1863)

рос.

та Великого т-ру (1864).
Г.-А. з успіхом виступав також у драм. ви
ставах, зокрема грав Виборного й Чупруна в

1839

кошти

мецекпа ІlДе
мид о в а

на

вчався в Па
рижі у Дж.

Алларі, а та
кож
Мар
толіні та П. Ро
м ан і у Фло

ренції

( 1840).
у
1841 дебюту
вав у Фло
ренції,
де

співав протя
гом цілого
сезону.
У

1842 повер
нувся до ПеСемен Гулак-Артемовський

тербурга, де з

успіхом дебютував у "лю
чїі ді Ламмермур» Доніцетrі. У 1842-46,
1850-64 - соліст Петерб. опери, 1846-50,
1864-65 - Великого т-ру в Москві.
Володів надзвичайно красивим голосом
широкого діапазону (легко брав звуки тено
рової теситури). Голос Г.-А. сучасники порів
нювали з голосом знаменитого італійця Там

буріні. Його мистецтво високо оцінювали М.

Глинка, а також муз. критик О. Сєров.
Під керівництвом М. Глинки Г.-А. підготу
вав партію Руслана, яку виконував у другій
прем'єрній виставі (29.ХІ 1842); виступав у
цій ролі поперемінно з О. Петровим .
У 1850 гастролював у Москві, Тулі, Хар
кові, Курську, Воронежі. За 24 роки сценічної
діяльності проспівав 51 оперну партію. Серед
них: Невідомий («Аскольдова могила» Вер
стовського ), Мамай («Куликовська битва»

Рубінштейна), Клод Фролло («Есмеральда»
Даргомижського, перше вик.), Громобій,
Гішка ( «Громобій», «Пан Твардовський" Вер
стоьського ), Мазетто («Дон Жуан" Моцарта),
Астон, Альфонс, Малатеста, Белькоре ( «Лючія
ді Ламмермур», «Фаворитка», «дон Паскуале",
«Любовний напій» Доніцетrі), ді Луна («Тру
бадур» Верді), Джіакомо (<·Фра-Дияволо»
О бера), Яго («Отелло" Россіні), Оровез,
Річард Фард («Норма", «Пуритани» Белліні),
Фігаро («Севільський цирульник" Россіні),
Ульріх («Роберт-Диявол" МейЕ:рбера), Обе
рон («Вільний стрілець" Вебера), Суддя
річмандський («Марта» Флотова), РуджіЕ:ро
(«Жидівка» Галеві).
Г.-А. увійшов в історію укр. муз. мистецтва
як автор першої укр. опери •Запорожець за
ДунаЕ:м». Був першим виконавцем партії

муз. п'Е:сах І. Котляревського «Наталка Пол
тавка» і «Москаль-чарівник», Грицька («Ко
зак-віршувальник» Шаховського), а також у
власних муз. дивертисментах: Запорожець
бандурист (<·УкраЇ!-fське весілля»), Староста
(«Ніч напередодні Іванова дня»), Старий ци
ган («Картина степового життя циган»).
Відомий також як блискучий виконавець

камерної літератури, зокрема творів Глинки,
Даргомижського, Моцарта, Белліні, Доніцет
ті, МейЕ:рбера, Россіні, Берліоза, Верді і влас
них романсів.
Будучи активним інтерпретатором укр. му
зики, з успіхом виконував у Росії і за кордо
ном нар. пісні, а також «укр. романси» Глинки
та власні твори. 27.IV 1861 взяв участь у кон
церті на честь Т. Шевченка (гроші переслано
родичам поета), де виконував «Гуде вітер ... »
Глинки і власний романс «Стоїть явір над во
дою». Г.-А. ніколи не поривав тісних зв'язків з
Україною (1844 здійснив концертне турне по
рідних місцях). Був у дружніх стосунках із
Т. Шевченком, М. Глинкою, співаками О. Пет
ровим, Д. Леоновою. Для останньої спе
ціально написав партію Оксани в опері «Запо
рожець за ДунаЕ:м» та романс «Спать мені не
хочеться". Матеріально підтримував Т. Шев
ченка і присвятив йому романс «Стоїть явір
над ВОДОЮ•.

Крім опери •Запорожець за Дунаєм», на
писав кілька романсів на тексти О. Толстого
(«Балада•>), М. Родзянка («Я говорив тобі»),

кілька обробок укр. нар. пісень.
У 1854 склав (<Статистико-географічні таб

лиці міст Рос. імперії" та проект петерб. водо
проводу

(1858).

Був також талановитим худож

ником-мініатюристом. В оста1111і роки життя
захоплювався методом лікування гіпнозом.
У 1966 на батьківщині співака було відкри
то музей, а 1971 в Городищі встановлено
па~'ятник Г.-А. (скульптор Г. Кальченко, арх.
А. Ігнащенко). У КиЕ:ві на фасаді будинку по
вул. Набережно-Хрещатицькій, 31, де жив Г.
А., встановлено меморіальну дошку. В 1963 до
150-річчя від дня народження співака було ви
пущено ювілейну поштову марку. По Дніпру
курсуЕ: теплохід, що носить ім'я співака.
Л І т.: Кауфман Л. С . Гулак-Артемовський . - К.,

1962; його ж. С. С. Гулак-Артемовський : Жизнь,
личность, творчество.- М., 1973; Ревуцький Д. С.
С . Гулак-Артемовський і йоrо комічна опера ..Запо
рожець за Дунаєм•.- К., 1936; Кшелев Г. Гулак
Артемовский.- К . , 1951; Кубл~щкий М. Е. История
оперь~ в лучших ее представителях: Композитрь1.
Певць~. Певиць~.- М., 1874; Синкевич В. М. Бь~

ль~е встречи/ І Историч. вестник.-

1893.- апрель;

г
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Зотов Р. Бенефис Артемовскоrо//Сев. пчела.-

1851.- № 166; ВасШІько-Петров В. О певце С . С.
Артемовском//СПб. ведомости.-1851 .- № 34;
Коваль Г. Стоїть явір над водою//Музика.-1972 . 
№ 2; його ж. Музей С . С. Гулака -Артемовського у
Городищі.- Дніпропетровськ. 1979; Кауфман Л.
Семен Гулак-Артемовський . - К . , 1981 ; ПляшкоЛ.
Качанівське літо//Людина І світ.-1977 . - № 1;
Варварцев М . «Перший бас• Флорентійської опе
ри//Культура і життя . - 1982.- 14 берез.

fУЛЯЄВ іван (н. бл .
см. невід . )

-

1890, м . Харків - р.

укр. оперний та концертний

співак (бас). Вокальну освіту здобув у Хар
ківському муз. уч-щі. Удосконалювався в

італії.

влаштовував у Харкові укр. концерти, де ви
конував твори Г. Алчевського, Степового,
Лисенка, а також численні укр. нар. пісні.
У 1915 записав на грамплатівки п'ять ро

мансів Лисенка ("минають дні•, "гетьмани,
гетьмани", «Понад полем іде», "у гаю, гаю•,
«Ой Дніпре, мій Дніпре").
У останні роки жипя відійшов від сцени.
Л і т .: Геника Р. Украинский концерт//Южнь1й

1914.-

10

ЖОВТНІ!.

rУЛЯЄВ Юрій Олександрович (9.ІХ

1930, м. Тюмень - 27.IV 1986, м. Москва)
- укр. та рос . оперний та концертний співак
(баритон). Нар. арт СРСР (1968). Вокальну
освіrу здобув у Свердловській консерваторії

( 1949-54, клас Ф. Образцовської). У
1955-56 - соліст Свердловського, 195660 - Донецького, 1960-74 - Київського
т-рів опери та балету, 1974-86 - Великого
т-ру СРСР.

Володів
голосом

кра

сивого темб
ру

широкого

діапазону .

Його вико
нанню були
властиві не
вимушеність,
легкість, му
зикальність.

Партіі:
Султан (•За
порожець

за

Дунаєм• Га
лака-Арте

мовського),
Щорс (•Пол
Юрій Гуляєв

Онєгін•, "Іоланта• Чайковського), Лістрат
(•В бурю• Хрєнникова), Януш (•Галька»
Монюшка), Фігаро («Севільський цируль
ник" Россіні), ді Луна, Ренато, Жермон (се Тру
бадур», •Бал-маскарад", «Травіата» Верді), Ва
лентин (..фауст• Гуно), Ескамільо («Кармен»
Бізе).
Відомий також як концертний співак, вико
навець нар. та масових пісень.

Гастролював у містах Радянського Союзу і
за кордоном. Знімався в кіно.
Лауреат Державної премії СРСР (1975) за
концертне виконавство.

У 1912-26 був солістом Харківської опе
ри . Серед оперних партій: Варязький гість
( «Садко» Римського - Корсакова), Гремін
(«Євгені!і Онєгін» Чайковського), Галицький
(«Князь ІГОР.* Бородіна).
.
Разом з /. Алчевським та /. Бондаренком

край (Харків).-

Лятошинського), Онєгін, Роберт («Євгеній

ководець"

Л і т .: До6р1>1нина Е. Юрий Гул11ев//Сов. музь1ка.-

1971 .-

№

2;

Генина Л. Концерmь1й зал Гу

л11ева//Сов. музь1ка.-

1974.-

№

9.

rУШАЛЕВИЧ Євген іванович

(1867, м.

Льв і в - 29.V 1907, м. Кельн) -укр. оперний
і камерний співак (дР.ам. тенор). Син
відомого письменника Івана Гушалевича.
Закінчив Львівський ун-т. Вокальну освіту
здобув спочатку приватно у В. Висоцького у
Львові, а потім у Віденській консерваторії
(1888-91, клас Генсбахера).
У 1891-92 - соліст Прешбурзької,
1892-93 - Аахенської, 1893-94 Берлінської, 1894-95 - опери м. Брно,
1895-1901 - Празької, 1901-02 Львівської опер.
Виступав також на оперних сценах Варша
ви, Кракова, Дюссельдорфа, Дрездена .
Володів рідкісним щодо краси, сили і
гнучкості голосом безмежного діапазону ме
талевого тембру. Мистецтво Г. відзначалося
першокласною дикцією, блискучим фразу

ванням, неабиякою інтонацією та драматич
ним талантом. Прославився як блискучий
виконавець вагнерівських і мейєрберівських
опер.

Партії: Манріко, Рада мес («Трубадур»,
•Аїда" Верді), Каніо (•Паяци" Леонкавалло),
Турідцу («Сільська честь» Масканьї), Тангей
зер, Лоенгрін, Ерік ("Тангейзер•, "лоенгрін»,
«Летючий голландець" Вагнера), Рауль, Про
рок, Баско да Гама («Гугеноти•, ссПророк»,
«Африканка•
Мейєрбера),
Арнольд
(«Вільгельм Телль" Россіні), Флорестан
(«Фіделіо• Бетховена).
З великим успіхом виконував у концертах,
зокрема на Шевченківських вечорах, укр.
нар . пісні, а також романси Лисенка, Вахня
нина, Січинського та ін. У 1901 записав на
грамплатівки у Відні (1901, •Зонофон») ряд
арій з опер заруб. композиторів, насамперед
Вагнера, Флотова, Вебера.
Л і т . : Б . п. Оперний співак Євген Гушале

вич// Діло.- 1894.- 2 вересн11; Б. п. Є. Гушалевич
у ВіднІ//ДІло.- 1890.- 18 травня.

д
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ДАВИДОВ (cnp. nрізв.- Левенсон) Олек
сандр Михайлович (1872, Полтавщина -

2~.УІ 1944, Москва) - рос. оnерний співак
(л1р.-драм. тенор). Засл. арт. Республіки (1924).
Брав уроки співуу К. Еверарді в Києві, nотім у
Є. Ряднова в Петербурзі. В 1889-92 - соліст
Київської опери. З 1892 сnівав на оперних
сценах Тифліса, Катеринослава, Харкова та ін.
З 1900 соліст Маріїнської опери в Петербурзі.
. Володів рівним голосом м'якого тембру.
Вщзначався досконалим музичним фразу
ванням, витонченим артистичним талантом.

Парт1ї: Герман, Ленський («Пікова дама»,
«Євгеній Онєгін•> Чайковського), Самозва
нець («Борис Годунов» Мусоргського), Отел
ло («Отелло» Верді), Зігмунд, Міме, Логе,
Тангейзер («Валькірія", «Зігфрід», «Золото
Рейна», «Тайнгейзер» Вагнера), Самсон
(«Самсон і Даліла» Сен-Санса), Рауль (<•Гуге

Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние

на велнкорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 838.

ДАНИЛЮК Світлана Федорівна (н. 25.ІХ
Київ) -укр. і білор. оперна і камерна

19?9, м.

сп~вачка (меццо-сопрано). Нар. арт . СРСР
Вокальну освіту здобула в Київській
консерваторії (1957-63. клас З. Гайдай). У

(1977).

1963-66 - солістка Пермського, 1966-88 Білоруського театрів опери та балету, з 1988 Білоруської філармонії.
Партіі: Кармен («Кармен•> Бізе), Амнеріс,
Азучена («Аїда», «Трубадур" Верді), Люба ша
(«Царева наречена» Римського-Корсакова),
Маша («Брестська фортеця•> Молчанова), Ве
роніка («Зорька Венера» Семеняко), Марфа

(«Хованщина" Мусоргського, Алеся («Алеся»
Тікоцького).
З успіхом вис
тупає як камерна

ноти» Мейєрбера).

співачка, пропа

В 1914 через раптову глухоту залишив
о:~ерну сцену і зайнявся концертною діяль
н~стю. Записувався на грамплатівки . Серед
інших речей записав романс Лисенка «Без
тебе, Олесю» (Петербург, «Грамофон», 1901).
В 1924 виїхав за кордон, де працював ре
жисером однієї з оперних труn. У 1935 nо
вернувся на батьківщину (з 1936 - викладач
співу вечірньої школи при Ленінгр. т-рі опе
ри та балету).

гуючи
укр.,

11а великорусскую церков11ую жиз11ь.

-

Каза11ь,

•~илов

Григорій (р. н. і см. невід.)

-

укр. сп1вак ХУІІІ ст. Вокальну освіту здобув у

Глухівській співацькій школі (1738-41, клас
Ф. Яворовського). В 1741 відряджений до Пе
тербурга, де став солістом Придворного хору.

ви

конуючи альтові
партії у великих
вокально-симф.
творах ( «Страсті
за Матвієм" Ба

3. Петербургскак опера нее мас
1940.- С. 82-87.
ДАНИЛЕВСЬКИЙ Тимофій (рр. н. і см.

1914.

за

пає з камерними
програмами,

Л і т . : Старк

Л і т.: Харлампович К. МQ.!ІQроссийское влия11ие

та

руб. компози
торів, а також
нар. пісні. Висту

тера . - М . - Л . ,

невід.) - укр. співак XVIII ст . Вчився в
Київській академії, де сnівав в академічній ка
nелі. ~ 1761 завдяки своєму чудовому голосу
був вщряджений до Пруссії, де співав у рос.
nосольській церкві в Кенігсберзі (нині Калінінград).

твори

рос.

ха, Дев'ята сим

Світлана Данилюк

фонія Бетховена,
«Реквієм" Верді,

«Stabat

mater»

Перголезі, «Олександр Невський» Про

коф'єва та ін.). На фірмі «Мелодія» записала
платівку з творів рос. та заруб. композиторів.
Гастролює за рубежем (Болгарія, Угорщи
на, Куба, Франція та ін . ). У 1975, 1980 кон
цертувала в Києві.
Л і т. : Жураулеу Дз. С . Данілюк//Майстрь1 бела

3.- Мінськ, 1978; Белару
ская Савецкая Знць1клоnедь111.- Мінськ, 1971.Т. 4.- С . 139.
русской сценЬІ . - Кн.

соліст~м Придворного хору (50-і роки). У

ДАНИЛЬЧЕНКО (спр. прізв.- Лукіна)
Ольга Лук'янівна (14(26).V 1869, м. Київ 1929, м. Москва) - рос . оперна співачка (со
прано). Засл. арт. Республіки (1927). Вокаль
ну освіту здобула в Моск. консерваторії
(1885-91, клас Д. Гальвані і Е. Тальябуе).
Удосконалювалась у У. Мазетті.
У 1893-1928 - солістка Великого т-ру в

1760 вщряджений до Пруссії (співав при рос.
посольській церкві в Кенігсберзі).

Москві. Здобула широку популярність як чу
дова виконавиця характерних партій.

Л і т.: Харлампович К. Малоросснйское влияние
на велнкорусскую церковную жнзнь . -Казань,

1914.-

с.

838.

·~илов Тимофій (р. н. і см. невід.)

-

укр. сшвак ХУІІІ ст. Ще малолітнім хлопчи
ком був відправлений до Петербурга, де став

д
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_партіі: Лаура,
Татьяна,
Прилепа
(«Іоланта•>, «Євгеній Оне:гін», «Пікова дама"
Чайковського), Ольга («Русалка» Даргомиж
ського), Тамара («демон» Рубінштейна),
Церліна («Дон Жуан» Моцарта), Маргарита,
Джулье:тта ( «Фауст», •Ромео і Джулье:тта» Гу
но), Мікаела (•Кармен» Бізе), Маргарита Ва
луа («Гугеноти» Мейе:рбера), Оскар («Бал-ма

скарад» Верді).
Провадила концерту діяльність.
Л і т.: К юбилею г-жи Данильченко//Театр.-

1913.-

No 1263; О. Л . Данильченко
1929.- No 47.

(некро

лоr)//Рабис . -

ДАНІШЬЧУК

Олексій
Федорович
(н .
м. Тернопіль) - укр. оперний
співак (тенор). Вокальну освіту здобув у
Львівській консерваторії
(1971-76, клас

6.VIII 1946,

О. Дарчука). З 1976 - соліст Львівського
т-ру опери та балету.
Парт1ї: Андрій ((•Запорожець за Дунае:м»
Гулака-Артемовського), Задорожний. («Укра
дене щастя» Мейтуса), Володимир Ігоревич

((•Князь ігор» Бородіна), Рудольф, Кавара
доссі, Пінкертон ((•Богема», (< Тоска», «Чіо
Чіо-сан» Пуччіні), Каніо (•Паяци» Леонкавал
ло ), Ернані, Дон Карлос, Манріко (<•Ернані»,
(•дон Карлос», (•Трубадур» Верді), Тангейзер

Собінін ((<Життя за царя» Глинки), Герман,
Андрій (•Пікова дама», «Мазепа» Чайковсько
го), Самозванець ((•Борис Годунов» Мусорг
ського), Садко, Вакула, Левко ((•Садко», (•Ніч
перед Різдвом» , (•Майська ніч» Римського
Корсакова ), Радамес, Отелло, Манріко,
Річард («Аїда", (•Отелло», (•Трубадур», (•Бал
маскарад» Верді), Каніо ((•Паяци» Леонкавал
ло), Рауль («Гугеноти» Мейєрбера), Фауст
(«Фауст» Гуно), Хозе ((•Кармен» Бізе), Ло
енгрін (•Лоенгрін» Вагнера), Пінкертон, Ка
варадоссі ((•Чіо-Чіо-сан», (<Тоска» Пуччіні),
Синодал ((•демон» Рубінштейна), Матюшен
ко ((•Броненосець «Потьомкін» Чишка) .

Jt

і т .: Розен Л. , Шумакова Л. Одесский театр

оперь1 и балета.- Одесса.
фія// Архів автора.

1964;

Автобігра

ДАНЬЧАК іван (17.IV 1881, с. Лучиці Пе
ремишльського повіту, тепер Польща -1946,
м. Львів) - укр. оперний співак (барито11) і
драм. актор. Навчався у Львівській муз.-драм.

студії. Артистичну діяльність розпочав 1899
хористом Руського нар. т-ру у Львові, де зго
дом виступав як соліст до 1922 (з перервами).
Брав участь у
першій світо

ві й війні . У

(«Тангейзер» Ваг11ера), Турідду ((•Сільська

1923-26 -

честь» Масканьї).
Л і т .: Автобіографія// Архів автора.

актор

ДАНЧЕНКО Сергій Микитович (1896, м.
Київ 1967, м. Одеса) - укр. оперний
співак (тенор) . Засл. арт. УРСР (1957). Во
кальну освіту здобув у Київській консерва
торії (1921-23, клас М . Чистякова) . Арти
стичну діяльність розпочав концертами в ро
бітничих клубах Києва (1921). У 1923-24 соліст Полтавського, 1924-29 - Київського,
1929-30 - Свердловського, 1930-31 Харківського, 1931-34, 1936-41, 1944-55 -

193.5-36ЛеНнград.

ім. Кірова,

1941-44-Казахсь
кого т-рів
опери

та

балету.
Партіі:
Андрій

(•Запоро
жець

за

Дунаєм»
Сергій Данченко

-

(«Мда• Дж. Верді)

Радамес

Гулака
Артемов
ського),

са ка,

1927-

30 -

Театру

ім. і. Тобіле
вича у Ста-

11іславі.
Партй":
Султан ((•За
порожець

за

Дунаєм» Гу
л а ка-Арте
мовського ),

Одесько

го, 193435-Тиф
ліського,

укр .

трупи В. Кос

Іван Даньчак

іван ((•Катери на» Арка-

са), Абдул
Бакі ((<Роксолана» Січинського), Еней
(<·Еней на мандрівці» Лопатинського), Еска
мільо («Кармен» Бізе), Валентин ((<Фаусr»
Гуно),
Крушина ((•Продана наречена» Сметани),
Жермон («Травіата» Верді), Констанцій
(«Жидівка» Галеві) .
Серед ролей: Гриць («Ой не ходи, Грицю,
та й .на вечор.ниці"_Старицького).
Л

1 т.:

Митц1 Укра1ни . - К.,

1992.-

С.

202.

ДАНЬШИН Анатолій Андрійович (24.І
1934, м. Вовчанськ Харківської обл.- 19.1
1984, м. Дніпропетровськ) - укр . та рос .
оперний співак (баритон). Нар. арт. РРФСР
(1973). Вокальну освіту здобув у Харківській
консерваторії (1953-58). У 1958-61- соліст

д

83
Новосибірсько

Рене, Кочубей («іоланта», «Мазепа» Чайков

го, 1961-75 Пермського, 197584 - Дніпропет

ського), Мельник ( «РуС3!1Ка» Даргомижсько
го), Галицький («Князь Ігор» Бородіна), Со
бакін (<·Царева наречена» Римського-Корса
кова), Гудал
(<•демон» Рубінштейна),
Мефістофель
(«Фауст»
Гуно),
Нілаканта

ровського т-рів
опери та балеrу.
ПартtЇ:
Бог
дан
(«Богдан
Хмельницький»

Данькевича),
Мазепа, Онєгін,
Свєтлєйший
(«Мазепа»,

«Євгеній Онє
гін», «Чсrевич
КИ» Чаііt-.r • нсько

го),

Анатолій Даньшин

Тслегін

(<•В()1 ненні роки»

С11 J;tавеккіа),
Ренато («Бал-маскарад» Верді), Фігаро
(«Севільський цирульник" r(н-сіні).
Знімався в фільмі «Бr11 . tі~ІІ Хмельницький»

(1978) .
Державна премія УІ'( · р імені Т. Г. Шевчен
ка

(1978) .
Л і т . : Митці Украіни . - К"

1992.-

С.

202-203.

дАРЧУК Остап Йосипович (12(25).IV
м. Бердичів, тепер Житомирської обл.) укр. оперний співак (бас) і педагог. Засл. діяч
мистецтв УРСР (1981). Вокальну освіrу здобув
у Київській косерваторії ( 1930-46, з перервою,
клас Д. Євrушенка). Артистичну діяльність роз
почав у капелі «Думка» (1930-32). У 1938-41,
1946-49 - соліст Оперної сrудії Київської
консерваторії, 1950-55 - Горьковського,
1955-57, 1959--65 - Львівського, 1957-59 Київського т-рів опери та балеrу.

1911,

(«Лакме» Деліба) .

Гастролював у Польщі ( 1959), Чехословач
чині (1961) . З 1946- на пед. роботі (з 1959викладач Львівської консерваторії, тепер Вищого муз. ін-rу ім. Лисенка). Серед учнів А. АІlекси~, О. Пршш.лов, Р. Вітошинський,
В. Дудар,/. Кушмер.
Записав на грамплатівки ряд укр. нар. пі
сень та романсів укр . композиторів .
Л і т. : Бумт Т. Шлях, позначений піснями//

Культура і життя.-

1983.- 6

городського р-ну Закарпатської обл.) - укр.
оперна співачка (сопрано). Вокальну освіrу
здобула у Львівській (1961-62, клас Г. Сит
никової) та Київській (1963-64, клас М.
Єгоричевої) консерваторіях. Закінчила також
диригентський ф-т Львівської консерваторії
(1955-60, клас М. Антківа). Артистичну

діяльність розпочала солісткою Київської
філармонії (1964-65) . У 1965-93 солістка Львівського т-ру опери та балету.
ПартІЇ: Окса
на ("запорожець
за Дунаєм» Гула
ка-Артемовсько

го),
Наталка
(«Наталка Пол
тавка» Лисе11ка),
Маша ( «Дубров
ський» Направ

Парт1ї:
Карась («За
порожець

н 11ка), іоланта
(«Іоланта» Чай
ковського), Мар
гарита ( «Фауст»
Гуно), Віолетта,
Ельвіра («Тра
віата», «Ернані»

за

Дунаєм» Гу
лака-Арте
мовського),

Виборний
(«Наталка
Полтавка»
Лисенка),
Батько («Ка
тери на» Ар
каса) , Кича
тий («Назар

Стодоля"
Данькевича),

Рущак («Ми
лана» Майбо

роди), Борис
(«Борис ГоОстап Дарчук - Пацюк
(«Різдвяна ніч• М . Лисенка)

дунов»

Му

соргського ),

лист.

дАШАК (спр. прізв.- Лендранич) Анна
Юріївна (н . 25.Х 1936, с . Невицьке, тепер Уж

Верді),

Ганна

(«Зачарований
замок» Монюш
ка ),
Міка ела
(«Кармен" Бізе).

Аина Дашак

Л і т .: Терещенко А. Львівський театр опери та

балету . - К.,

1989.- с. 167.
дАШКОВСЬКИЙ Микола

(1892,

м. Київ

-3.IV 1946,

Антонович

м. П'ятигорськ)

-

рос. оперний та оперетковий співак (тенор).
Засл. арт. РРФСР (1941). Вокальну освіту
здобув в одній з київських приватних муз.
шкіл (1913) . У 1913-15 - соліст Київської
опери, 1915-17 Київської оперети,
1917-22 - петрогр. Нар. дому, 1922-24 -

д

84
в театрі Зона і Дмитрівськім театрі оперети
(Москва). З 1925- соліст Ленінгр. Малого
оперного т-ру, з

1933 -

Свердловського,

потім Хабаровського театрів музкомедії.
Володів звучним голосом красивого тем
бру.
ПартП: Голіцин («Хованщина» Мусоргсь
кого ), Каніо («Паяци" Леонкавалло), Радамес
( «.Мда» Верді).
Серед ролей: Едвін, Раджа мі («Сільва»,
«Баядера• Кальмана), Сімон («Бідний сту
дент» Міллекера).
В останні роки життя - артист і художній
кеJJівник П'ятигорського т-ру музкомедії.
Л і т.: Театральная знциКJІопедия.- М.,

Т.

2.-

С.

1963.-

326.

ДЕЙНАР Микола Антонович (9(22).VJll
м. Київ - 8.V 1968, м. Одеса) - укр.
оперний співак (бас). Вокальну освіту здобув

1888,

на Муз. курсах К. Ф. Лаглера (1911, клас
Є. Константинова) в Одесі.
З 1911 співав на оперних сценах Одеси

Відомий також як кіноактор (у 1926 зні
мався у фільмі "спартак») і перекладач (Мо
пассан та ін.).
Провадив пед. діяльність у Вечірній робі
тничій консерваторії в Одесі та в муз.-драм.
уч-щі в Одесі.
Л І т.: ГJІQЗУнова /С Спогад про Миколу Дейна

ра// Архів автора.

ДЕЙНЕКА Борис Степанович (6.VШ 1902,
м. Москва - 1987, там же) - рос. оперний
та концертно-камерний співак (бас). Засл.

арт. Комі АРСР (1961). Народився в укр. учи
тельській родині, яка походила з Полтавщи
ни. Дитинство провів на Україні.
Закінчив Моск. університет ( 1925). Во
кальну освіту здобув у Моск. ін-ті театрально
го мистецтва (1926-29, клас С. Друзякіноі).
Навчався також в аспірантурі Моск. консер
ваторії (1934-36, кер. М. Райський).

1929-

у

соліст
Всесоюзного
радіокомітету.
Брав участь у

40 -

(1914-15, 1937-50), Києва (1921-22,
1928-29), Вінниці (1935-37), Петербурга,
Пермі.
ПартП: Карась («Запорожець за Дунаєм»

постановках

опер.

Гулака-Артемовського, Виборний («Наталка
Полтавка» Лисенка), Руслан (<•Руслан і Люд
мила» Глинки), Мельник («Русалка» Дарго
мижського), Борис («Борис Годунов» Мусор
гського), Дон Базіліо («Севільський цируль
ник» Россіні), Мефістофель ( «Фауст" Гуно),

У

1936-40

па

ралельно пра

цював соліс
том
Моск.
муз . т-ру ім.

Станіслав

Кардинал («Жидівка" Галеві), Половцев
(«Піднята цілина• Дзержинського).

ського.

У

1940

був

репресова

ний (відбував
заслання

в

Комі АРСР).
у
Борис Дейнека - Карась
(«Запорожець за Дунаєм"
С. Гулака-Артемовського)

1957-61

соліст опер
ної
трупи
Комі
муз.драм.

у Сиктивкарі. У

1961-72 -

театру

соліст Москон

церту.

Микола Дейнар - Карась, Олександра
Жуковська - Одарка <-<Запорожець за Дунаєм•
С . Гулака-Артемовського)

У концертах виконував твори Лисенка,
Мусоргського, Чайковського, Рахманінова,
укр. та рос. нар. пісні.

Партіі: Карась ("запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Руслан («Руслан і
Людмила" М. Глинки), Борис («Борис Году
нов" Мусор~ського), Кочубей, Рене, Гремін
(«Мазепа", •Іоланта», "Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Додон, Салье:рі («Казка про царя
Салтана", •Моцарт і Салье:рі» Римського-Кор
сакова), Рокко ( "Фіделіо» Бетховена), Дон
Базіліо («Севільський цирульник" Россіні),
Мамонтов («Гроза над Усть-Куломом» Дех
тере:ва).

У концертах виконував твори рос., укр.
(Лисенко, Гулак-Артемовський) та зару
біжних композиторів, народні пісні.

д
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Лауреат 11 Всесоюзного конкурсу музи
кантів-виконавців (Москва, 1935, 11 премія),
Всеоюзного конкурсу вокалістів (Москва
Ленінград, IV премія) . З 1972 - режисер-по
становник Москонцерту.
Записувався на грамплатівки.
Л і т . : Автобіографія// Архів автора .

ДЕЙНЕКО Михайло іванович (6.Х 1937, с.
Волоконівка, тепер Бєлгородської обл., Росія) 26.IV. 1994, м . Новосибірськ) - рос. опер
ний співак (бас) . Засл. артист РРФСР (1987).
Родом українець. Вокальну освіту здобув у
Моск. консерваторії (1959-64, клас Г. Тіца).
У 1964-6 7 - соліст Новосибірського,
1967-72 - Горьковського, 1972-75 - Ка
захського, 1975-94 атрів опери та балету.

Новосибірського те

міни.я образного змісту партії поєднувалось
у її виконанні із задушевністю і артистиз
мом.

Парпиї: Антоніда, Горислава («Життя за
цар.я», "Руслан і Людмила" Глинки), Наташа
{«Русалка" Даргомижського), Тать.яна, Марі.я,
І?ланта (•Євгеній Онєгін», •Мазепа",
«Іоланта» Чайковського), Вера Шелога («Бо
ярин.я Віра Шелога» ), Земфіра («Алеко" Рах
манінова, перше вик.), Ярославна («Князь

ігор» Бородіна, перше вик.), Ліза («Пікова
дама" Чайковського, перше вик.), Купава
(«Снігуронька» Римського-Корсакова, перше
вик.), Маша («дубровський» Направника),
Валентина («Гугеноти» Мейєрбера), Єлиза

вета («Тангейзер» Вагнера), Аїда («Аїда»
Верді), Маргарита («Фауст» Гуно).

Партії:
Ка
рась ( «Запоро
жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
ського ), Борис,
Пімен, Варлаам
(«Борис Году
нов"
Мусорг
ського ), Галиць
кий,
Кончак

(«Князь

ігор»

О. Бородіна),
Мельник («Ру

Особливе визнання здобула .як камерна
співачка . Виступала в «Гуртку любителів рос.
музики+. Вперше
виконала
р.яд
романсів
С. Танєєва, з яким була в дружніх стосунках.
Разом з композитором Б. Яновським орга
нізувала моск. «Муз. виставки» (1907-13) концерти з нових творів рос. композиторів.
Д.-С. влаштовувала «Концерти іноземної му
зики» (1906-08). Була однією із заснов
ниць, членом правління і викладачем
(1907-13) Моск. Нар. консерваторії.
У 1921-32 професор Моск. консерваторії
(клас сольного співу) і Першого державного

салка" Дарго
м иж сь ко го),
Гремін
( •Єв
геній Онєгін»
Чайковського),

Михайло Дейнеко

муз .

Посrій
но

укр .

(«Царева

(спр.

ру.

у

1903 при
їздила до
Києва дпя
участі
в
ювілей
ному кон

прізв.

Сіоницька) Марія Андріанівна (22.Х(3.ХІ)
1859, м. Чернігів - 25.VIll 1932, м. Кокте
бель, нині Планерське, Республіка Крим] укр. і рос. оперна і концертно-камерна
співачка (сопрано), педагог, муз.-гром.
діяч. Вокальну освіту здобула в Петерб. кон
серваторії (1876-81, клас Є. Цванцігера і
К. Еверарді).
У 1883- 91 - солістка Маріїнської опери
в Петербурзі, 18 91- 1908 - Великогот-ру
в Москві.
Володіла досить сильним, гнучким, рів
ним в усіх регістрах голосом красивого
тембру. Високий інтелект, глибоке розу-

муз.

літерату

.
наречена» Римського-Корсакова), Інквізитор, Філіпп («дон
Карлос» Верді), Дон Базіліо («Севільський
цирульник» Россіні), Мефістофель («Фауст»
Гуно) . У концертах виконує твори укр. та
рос . композиторів, а також укр. народні
пісні.
ДЕЙША-СіОНИЦЬКА

про

пагувала

Соба кін, Скура

тов

тех- .

ні куму.

церті М.
Лисенка
(співала
«Ой лю
лі» та «На
городі
к

Марія Дейша-Сіоницька

-

Брунrільда («Загибель боrі&»
Р.

Baniepa)

о

л

о

броду») .
у
1907
на запро

шення М.
Коцюбин

акrо 1µ1була до Чернігова, де разом з М . Ли
сенком дала великий концерт укр. нар. пісні. У

1913 в Москві

на вечорі пам'яті М. Щепкіна ви-

д
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конувала роль Тетяни в «Москалі-чарівнику»

і . Котляревського.
Тв.: Пенне в ощущениях . - М.,

1926.

Л і т. : Концерт Дейши-Сионицкой//РМГ.-

1909.-

№ І. Ф[иЖJейзен). Н. М. А. Дейша-Сио

ницкая/ /РМГ.-1902.- № 49; Алекс.еева Е. М. Дей
ша-Сионицкая/ /Сов. музь1ка . - 1962.- № 8.

ДЕМЧУК Юрій Васильович (н . 25.V 1937,
с . Т елешівка Рокитнянського р-ну Київської
обл.) укр. концертно-камерний співак
(бас) і бандурист. Засл. арт. УРСР (1969). Во
кальну освіту здобув у Київській консерва
торії (1959-66, клас А. Бобиря і М . Єгори
чевої) . З 1966 - соліст Київської філармонії.

У репертуарі Д . близько 500 творіR укр.
(Лисенко, Степовий, Стеценко, Кирсйко,
Мейтус, Г. Майборода, Лятошинський) та
рос.(Глинка , Чайковський,Римський-Корса
ков) композиторів, а також укр. нар . пісні та
романси .

Співає під власний акомпанемент на бан
дурі. Гастролював у Болгарії, Німеччині,
Бельгії, Великобританії, на африканському
континенті.
Лауреат ІХ Міжнародного фестивалю мо
лоді і студентів у Софії (1969, І премія) .
Л і т. : Зорін Я. Любов перша, найсидьніша//

1968.- 18 серпня; Сацюк Б.
пісні! /Веч. Киів . -1969.- З лист.; Го

Культура і життя .

Дужі крила

-

ловко Д. Володар золотої бандури! /Молодь Ук
раіни . -

22

Чайковського), Скуратов (<·Царева наречена»
Римського-Корсакова), Архип («Дубровсь
кий» Направника), Дон Бартоло ( «Севіль
ський цирульник» Россіні), Креспель («Казки
Гофмана» Оффенбаха), Цуніга («Кармен»
Бізе).
У концертах виконував укр. нар . пісні .
Л і т.: «Кармен" на сцене Тифлисской опе

рь1//Тифлисский листок . -

лист.

Рубінштейна) , Ярославна (<•Князь ігор» Бо
родіна), Марія («Мазепа» Чайковського), Бат
терфляй

( «Чіо-Чіо-сан»

Пуччіні), Маргарита

(«Фауст» Гуно), Мікаела («Кармен» Б і зе) .

Солодовни

м . Хожув-Батори, Польща) укр . і польс. оперний і концертно-камерний
співак (бас-баритон). Вокальну освіту здобув
у Битомському муз. уч-щі (1946-50, клас В.
Бжезінського). У 1950-51, 1960-65 соліст Вроцлавської, 1951-60 - lllльонсь
кої (м. Битом) опер, 1965-85 - Великого

кова

т-ру в Варшаві .

1907-08..:...

Опери
в

25.V 1931,

Москві ,

Партії:
Борис («Бо

1904-06 ,
1909-32 Тифліс ької

рис Годунов»
Мусоргсько

опери.

го),

вав

Гремін

(«Євгеній
Онєгін» Чай

Викону
пере

ха

ковського),

рактерні
партії, мав

Ескамільо
(«Кармен»
Бізе), Мефі
стофель
( «Фауст» Гу
н о), Столь

важно

великий
драм. талант,
створив
сятки

де

яскра

вих образів .
Серед

Панас Дем'яненко

1905.- 6

ДЕНИСЕНКО Валентина Тадеївна (н. 14.11
1920, м. Макіївка Донецької обл.) - укр . та
рос . оперна співачка (сопрано). Вокальну
освіту .здобула в Харківському муз. училищі
(клас І. Архипової) та Львівській консерва
торії ( 1946-48, клас О. Ахматовоі). Арти
стичну діяльність розпочала в муз . -драм. те
атрі в Проскурові (тепер - Хмельницький) в
1944. У 1946-48 - солістка Львівського,
1948-50 - Каза11ського, 1950-55 - Куйби
шевського, 1955-75 - Челябінського т-рів
опери та балету.
Парт1ї: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка
Полтавка» Лисенка), Маша («Дубровський»
Направника),
Тамара
(«демон»

ДЕНИСЕНКО Володимир іванович (н.

вересня .

ДЕМ'ЯНЕНКО Панас Андрійович (н. бл.
1880, Україна - 1936, Тбілісі) укр . та груз.
оперний співак (бас). Засл . арт. ГРСР (1930) .
Вокальну освіту здобув приватно . У 190203 -- соліст оперної трупи Ейхенвальда

(Житомир 1 1-LНовгород),

дуноВ» Мусоргського ), Голова («Черевички»

оперних

ник («Галька»
Монюшка),
Кардинал

партій:

(«Жидівка»

Варлаам
(«Борис Го-

Володимир Денисенко

Галеві).
Скарпіа («То-

д
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ска» Пуччіні), Яго, Макбет («Отелло», «Мак
бет.> Верді), Дон Базіліо («Севільський ци
рульник» Россіні) .
У концертах виконує твори польських, укр.
(Лисенко, Степовий), рос. композиторів, а
також польські, укр . та рос. нар. пісні.
Гастролював за рубежем (США, ФРН,
НДР, Нідерланди, Швеція, СРСР).
Л і т .: ХаІШев Н. Большой Варшавский/ /Изве
стия . -

1967.- 13

грудня; Заєць Г. Соліст Варшав

ської оnери/ /Культура і життя.-

ДЕРЖИНСЬКА

1970.- І лютого.

Ксенія

Григорівна

[25.1(6.11) 1889, м. Київ - 9.УІ 1951, м. Мо
сква] рос. оперна співачка (сопрано).
Нар. арт. СРСР (1937). Співу навчалась при
ватно у Є. Терьян-Корганової в Петербурзі.
У 1914 брала уроки співу у М. Маллінгер
(Берлін). Артистичну діяльність розпочала в
1911 як камерна співачка в авторському
концерті С. Рахманінова. У 1912-13 солістка опери московського Нар. дому. У
1915 дебютувала на сцені Великого т-ру
(Москва), де співала до 1948. У 1918-19 солістка Київської опери.
Володіла красивим і сильним голосом ши
рокого діапазону, рівним в усіх регістрах, ви
сокою артистичною культурою. Належала до
визначних майстрів оперного мистецтва, які
успішно розвивали реалістичні традиції віт
чизняної вокальної школи.
Партй": Ліза,
Марія,
Настя
(«Пікова дама»,
«Мазепа», «Ча

родійка» Чай
ковського), Віра
Шелога, Купава,
Февронія ( «Боя
риня Віра Шело
г а»,
«Снігу
ронька», «Ска
зання

про

димий

неви

град

Кітеж» Римсько
го- Корсакова),
Ярославна

(«Князь

ігор»

Бородіна), Ната-

Ксенія Держинська

ша

(«Русалка»

Даргомижсько

го), Маргарита
(«Фауст» Гуно), Брунгільда («Валькірія» Вагнера), Турандот («Турандон Пуччіні).
Спричинилась до інтерпретації укр. муз.

літератури в Росії, зокрема в 1915 на сцені
Великого т-ру блискуче виконала партію
Одарки в опері «Запорожець за Дунаєм» Гу
лака-Артемовського. Співала також укр. нар.
пісні та романси.

У

1926

в Парижі на сцені «Гранд-Опера»

з успіхом виступила в ролі Февронії. Д. про
вадила також концертно-виконавську ді
яльність. З великим успіхом пропагувала во
кальні твори Глинки, Даргомижського, Рим
ського-Корсакова,
Чайконського,
Рахма
нінова, Шуберта, Шумана, старовинні ро
манси.

Державна премія СРСР

(1943).

Записала на грамплатівки кілька арій з
опер та романсів рос. композиторів.
У 1947-51 - проф. ~оск. консерваторії.
Авторка спогадів про Івана Алчевськоzо та
ВасШІЯ Петрова.
Л і т.: Грошеаа Е. Ксения Георrиевна Держин
ская . - М . ,

1952;

Казанский Н., Яковмв В. Исnол

нительское мастерство К .

r . Держинской//0

кальном исnолнительстве.- М . ,

1954.-

С.

музь1-

279-

310.
ДЖАМАГОРЦЯН Аліса Варткесівна (н.

м. Сталіно, тепер м. Донецьк) укр. оперна співачка (меццо-сопрано). Во
кальну освіту здобула в Одеській консерва
торії ( 1960-65, клас О. Блаzовидовоі). З
1964 - солістка Одеського т-ру опери та ба

15.VII 1939,

лету.

ПартtІ: Кончаківна («Князь ігор» Бо
родіна), Ольга, Поліна («Євгеній Онєгін»,
«Пікова дама» Чайковського), Розіна («Се
вільський цирульник» Россіні), Кармен
(«Кармен» Бізе), Оксана («Загибель ескадри»
Губаренка).
У концертах виконує твори Перголезі, Ба
ха, Моцарта, Шуберта, Шумана, Глинки, Чай
ковського, Рахманінова, Шостаковича, Про
коф'єва, Мейтуса, Жербіна та ін.
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів
ім. Енеску в Бухаресті (1967, ІІІ премія) та
Республіканського конкурсу вокалістів

(1964).
Гастролювала у ФіЮІЯндії, Болгарії, Мон
голії, Чехословаччині, Румунії та ін.
З 1965 - викладач Одеської консерваторії.
Серед її учнів - Л. Шем'f)'К.
Л і т . : Автобіографія// Арх1в автора .

ДИЛЇНСЬКИЙ іларій-іван (1855, Галичи
на - 2.VII 1919, м. Варшава) - польс. опер
ний співак (бас-баритон) і драм. актор . Во
кальну освіту здобув приватно. У 1874-75,

1878-79 - соліст Львівської опери, 187576 - Краківської оперети, 1880-1924 - Ве
ликого т-ру у Варшаві (з 1890 - одночасно режисер цього т-ру).
Будучи виконавцем переважно характер
них ролей, Д. створив близько 70 яскравих і
переконливих образів, насамперед комедій
них. Відзначався неабияким драм. талантом.
Виступав також в оперетах.
Серед кращих партій: Яго («Отелло» Вер-

д
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ді), Бартоло («Севільський цирульник»
Россіні), Валентин (•Фауст" Гуно), Збігнєв,
Дземба, Хорунжий (•Зачарований замок•>,
«Галька», «Графиня» Монюшка) .

ДИСНЕНКО іван іванович (н. бл. 1864 р. см . невід . ) - рос. оперний співак (бас) . Во
кальну освіту здобув приватно. У 1897-99 соліст Харківської, 1900-02 - Тифліської,
1906-13 - Київської опер, 1902-04 - «Но
вої опери» (Петербург).
Партїі: Скуратов, Скоморох («Царева на
речена», «Казка про царя Салтана». Римсько
го-Корсакова), Скула («Князь Ігор" Бо
родіна), Гудал («Демон» Рубінштейна), Нікітіч
(<·Рогнеда» Сєрова).

УРСР ( 197 5). Вокальну освіту здобула у
Львівській консерваторії (1955-60, клас
О. Бандрівськоі). У 1960-93 - солістка
Львівського т-ру опери та балету. Володіє го

лосом красивого тембру широкого діапазону.
Партїі: Окса
на ((•Запорожець
за Дунаєм" Гула
ка-Артемовсько

го), Наталка, Га
((•Наталка
Полтавка»,

ля

«Утоплена" Ли
сенка), Миро
слава («Золотий

діБРОВА Зінаїда (р. н. і см . невід.) - укр.

обруч»

Лято

оперна співачка (сопрано). У 1907-18 солістка Т-ру М . Садовського в Києві. Во
лоділа чудовим голосом, рівним у всіх ре
гістрах, особливо відзначалась верхніми но

шинського), Те
тяна («У неділю

тами.

Стодоля» Дань
кевича), Любов
Шевцова («Мо

ПартП: Оксана («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Катерина («Катери
на» Аркаса), Федора (<·Роксолана" Січин
ського), Софія («Галька» Монюшка), Лола
(«Сільська честь" Маскань't) та ін.
З успіхом виконувала укр. нар . пісні та ро
манси М. Лисенка, Я. Степового, К. Стеценка
та ін.
Л і т .: Василько В. Микола Садовський та його

1962.
дідЕНКО Зінаїда Захарівна (н. 22.IV 1938,

театр. К.,

м. Слов'янськ Донецької обл.) - рос . оперна
співачка (сопрано). Нар. арт. РРФСР (1979).
Вокальну освіту здобула в Горьковській кон
серваторії (1959-65, клас Є . Крестинсько
го). З 1965 - солістка Новосибірського т-ру
опери та балету.
Партїі: Татьяна, Ліза, Агнеса («Євгеній
Онєгін» , «Пікова дама", «Орлеанська діва»
Чайковського),
Тамара
(«демон»
Рубінштейна), Емма («Хованщина" Мусорг
ського ), Наташа ((•Русалка" Даргомижсько
го), Купава («Снігуронька" Р!імського-Корса
кова), Ярославна («Князь Ігор" Бородіна),
Аїда, Єлизавета, Леонора, Дездемона, Єлена

( «АІда», «дон Карлос», "Трубадур•, «Отелло»,
«Сіцілійська вечерня» Верді), Тоска, Манон
( «Тоска»,

"ма нон» Пуччіні), Недда («Паяци"

Леонкавалло ).
З успіхом виступає як концертна співачка,
пропагуючи твори укр., рос. та заруб. компо
зиторів, а також укр . та рос. народні пісні.
З 1974 - викладач Новосибірської кон
се~>ваторії (з 1984- д.оцент) .
Л і т .: Автобіографія// Архів автора .

дідик Тамара Софронівна (н.17.ІХ 1935,
смт. Ланівці, тепер Тернопільської обл . ) укр. оперна співачка (сопрано). Нар. арт.

рано ... " Кирей
ка), Галя («Назар

Тамара Дідик

лода
гвард і я»
Мейтуса), Татья-

на («Євгеній Онє
гін» Чайковського), Земфіра ((•Алеко» Рах
манінова), Мімі («Богема» Пуччіні), Антоніо
(«Казки Гофмана» Оффенбаха), Маргарита
(«Фауст" Гуно), Ельвіра (•Ернані» Верді),
Мікаела (<·Кармен» Бізе), Єлизавета (<·Тан
гейзер» Вагнера).

Гастролювала з концертами в Канаді,
Франції, Німеччині, Польщі.
З 1990 - викладач Вищого муз. ін-ту у
Львові .
Л і т . : Домбровска.я В. «Счастлива ли я? Да, сча

стлива!•// Львовская правда.-

1982.- 30 грудня;

Гуляєва Л. Герої Тамари Дідик//Мистецтво.-

1967.- No 2.
дідковський Володимир Остапович

( 1896, м. Кременчук, тепер Полтавської
обл.- 26.1 1983, м. Новосибірськ) - укр. та
рос. оперний співак (драм. тенор). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1920-24, клас В. Лемінсько"~) . У 1924-28 соліст Харківської, 1928-32 - Київської
опер, 1932-44 - Великого т-ру СРСР,
1944-45 - Ленінградського, 1945-46 Казахського, 194 7-48 - Харківського,
1948-52 - Донецького т-рів опери та бале
ту, 1952-53 - Грозненської, 1953-60 Дагестанської філармоній.
Володів приємним голосом оксамитового
тембру широкого діапазону, з густим ниж

нім і міцним середнім регістрами. Його
виконання відзначалося високою вокаль
ною та сценічною культурою, емоцій

ністю, темпераментом .
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д
ПартП:
Андрій ("за

у В. Висоцького у Львові ( 1892-94 ). Удоско
налювався у Ф. Емеріха в Мілані (1894).

порожець

Дебютував у 1894 в м . Пінеролло (поблизу
Туріна), потім співав у Тревільйо і Падуї. У
1894-95 - соліст оперних т-рів Александрії
та Каїра, 1895-98 - міланського т-ру •Ла
Скала", 1898-99 - Мессінської опери,

за

Дунаєм• Гу
лака-Арте
мовського),
Петро, Ваку
л а,
Андрій
(<•Наталка
Полтавка",
•Різдвяна
ніч», •Тарас
Бульба" Ли
сенка), Мак

Володимир Дідковський
Андрій («Тарас Бульба•

-

М. Лисенка)

сим ( •Золо
ти й обруч"
Лятошинсь
кого), Петро
(•Яблуневий
полон" Чиш
ка),
Богун
(«Богдан
Хмельниць
кий» Даньке-

1899-1903 - Великого т-ру в Варшаві. У
1903-06 з великим успіхом гастролював на
оперних сценах Мілана (•Ла Скала»), Петер
бурга, Москви, Барселони, Мадріда, Буенос
Айреса, Лондона, Рима.
У 1907-08 - соліст •Манхеттен Опера

Хауз" (Нью-Йорк) , 1908-32 політен-опера" (Нью-Йорк).

З великим успіхом виступав у Пд . Америці,
Парижі, Генуї, Відні, Варшаві, Кракові, Львові
Петербурзі, Москві,
Києві, Одесі, Харкові, Лондоні, Чікаго, Мон
реалі та ін .
Володі в
феномена

(1908, 1910, 1926),

льним голо
сом

вича), Собі

зону,

дикцією
і
бездога н

•Псковитянка» Римського-Корса
кова), Князь (•Русалка» Даргомижського),
Григорій (<·Тихий Дон» Дзержинського),
Хлопуша (•Орлиний бунт» Пащенка), Сергій

ною вокаль

ною техні
кою. у його

виконанні
експресія,

(«Катерина ізмайлова" Шостаковича), Отел

Тв.: Некоторь1е примерь1 из пед. практики; Мои
воспоминания о М . Донце; Николай Середа - мой

партнер/ І Архів автора.

Л і т . : Лисенко

/.

Співак з леrенди; Ко.!ІОду6 Ол.

Володимир Дідковський

-

драм. тенор/ І Архів ав

тора.

ДЇДУР Адам (24.ХІІ 1874, с. Воля Сенкова
біля м. Санок, тепер Польща - 7.1 1946, м.
Катовіце, Польща) - польський оперний
спінак (бас), режисер і педагог. Син Якова
Брохвіц-Віктора і Вінценти Ясінської. З 1876
виховувався в родині укр. педагога А. Дідура,
який його усиновив. Співу навчався приватно

пер

шокласною

( «Садко»,

Гофмана» Оффенбаха).
У 1960-64 - викладач Львівської, 196479 - Новосибірської консерваторій. Автор
цілого ряду праць з питань вокальної педа
гогіки та спогадів про укр. співаків - М. Дон
ця, М. Середу та ін.

широ

кого діапа

нін (•Життя за царя» Глинки), Самозванець
(«Борис Годуном Мусоргського ), Герман,
Андrій, Княжич («Пікова дама», •Мазепа»,
«Чародійка" Чайковського), Садко, Туча

ло, Радамес, Манріко (•Отелло», «Аіда», «Тру
бадур» Верді), Хозе (•Кармен• Бізе), Самсон
(•Самсон і Даліла» Сен-Санса), Каніо (•Пая
ци" Леонкавалло), Каварадоссі, Калаф,
Пінкертон ( «Тоска", "Турандот", «Чіо-Чіо
сан» Пуччіні), Фауст (<•Фауст» Гуно), Рауль
(•Гугеноти" Мейєрбера), Гофман (•Казки

"метро

сила
чання

зву
поєд

нувались

з

прозорістю
барв, вока
льно-сце-

Адам Дідур

нічною ви
разністю.

Парт1ї: Стольник, Збігнєв («Галька», «Зача
рований замок" Монюшка), Кецал (•Продана
наречена• Сметани), Борис (•Борис Годунов»
Мусоргського), Мельник («Русалка" Дарго
мижського), Додон (•Золотий півник" Римсь
кого-Корсакова), Мефістофель (<·Фауст" Гу
но, •Мефістофель• Бойто), Родольфо (•Со
мнамбула• Белліні), Дулькамара (•Любовний
напій" Доніцетті), Джакомо (<•Фра-Ди.яволо»
Обера), Скарпіа ( •Тоска» Пуччіні), Дон Базіліо
(•Севільський цирульник» Россіні), Філіпп,
Спарафучільо (•дон Карлос», •Ріголетто»
Верді), Лепорелло, Альмавіва, Фігаро (•дон
Жуан», соВесілля Фігаро» Моцарта), Генріх, Во
тан («Лоенгрін», •Валькірія.. Вагнера),
Леско ( соМанон• Массне), Гаспар (•Вільний
стрілець• Вебера) .

д
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Широко провадив концертну діяльність . У
його репертуарі були твори укр . (Лисенко),
рос. та заруб. композиторів. У 1920 на фірмі
«Пате» записав на грампла'rівку дві укр. нар .
пісні в обробці Цимбаліста.
У 1932 залишив сцену й оселився у Льво
ві, де був художнім керівником Львівської
опери . Тут же здійснив цілий ряд постановок
опер («Зачарований замок», «Фауст», «Аіда»,

«Тоска») . Займався пед . роботою у Львівській
консерваторії.
Серед учнів - І. Маланюк,
В . Котуляківна-Кальма, Є. Зарицька та ін.
В

1939-44 - худ. керівник Великого т-ру
1945-46 - директор оперного

у Варшаві . У

т-ру в Катовіце.
Л і т.: Гастроли Дидура в Петербурге//РМГ.1909.- № 42; д.щур и Шаляпин//РМГ. - 1909.- № 42.

ДЇДУЧЕНКО

Микола

кий («Хованщина» Мусоргського ), Герман

(•Пікова дама" Чайковського) .
У 1964-65 - викладач Одеської консер
ваторії, 1965-70 - Кишинівського ін-ту ми
стецтв.

Л і т. : Автобіографія// Архів автора.

ДМИТРАШ Олена Антонівна (5(18).11
~902 , с. Мишин, тепер Коломийського р-ну
Івано :Франківської обл . -24.VІІ 1952, с. Ре
шоти Інгарського р-ну Красноярського краю) укр. оперна і камерна співачка (лір.-драм. со
прано). Вокальну освіту здобула спочатку у
Вищому муз . ін-'rі ім. Лисенка у Львові
(1913-17), а потім - в оперній школі
Ч . Заремби (1917-23, клас С. Козловської)
та Варшавській консерваторії (1923-29,
клас М. Кафталь) .
У 1929 де
бютувала
на
сцені Львів
ської опери в
партії Сантуцци
(«Сільська чес1м

Миколайович

(21.ХІ(4.ХІІ) 1912, с. Троїцьке, тепер Біляїв
ського р-ну Одеської обл.- 6.VIII 1970, м.
Кишинів) - укр . оперний співак (тенор). Во
кальну освіту здобув у Кишинівській при
ватній консерваторії •Уріній» (1935-36, клас
О. Антоновського) і Кишинівській консерва
торії (1937-38, клас Л. Липковськоі) . У

Маскань·t) .

У1929-33солістка укр.

1938-42 - соліст Клужської опери в Ру
мунії, 1945-46 - Київського, 1946-47 Харківського, 1942-45, 1947-60 - Одесько
го т-рів опери та балету.
Володів голосом красивого тембру, рівним
у всіх регістрах. Відзначався музикальністю і
артистичністю .
Партії: Герцог,
Альфред, Ман
рі ко, Радамес
( «Ріголетто»,
"травіата»,
«Трубадур•,
•Аїда" Верді),
Рудольф, Пін
кертон, Кава
радоссі ( « Боге
ма», «Чіо-Чіо

сан», «Тоска"
Пуччіні), Дже
ральд

( «Лакме»

Деліба), Ліо
нель («Марта»
Флотова)), Та
міно (•Чарівна

флейта• Мо
царта), Турідду
Микола Дідученко

-

Герцог

(«Ріголетто» Дж. Верді)

(•Сільська
честь»
Мас
каньї), Едгар

(<·Лючія ді Лам
мермур» Доніцеrn), Альмавіва («Севільський
цирульник" Россіні) , Ликов («Царева нарече
на» Римського-Корсакова), Андрій Ховансь-

муз.-драм.

т- ру

Й . Стадника у
Львові .

1933-39

В
вис

тупала

кон

з

цертами в Га
личчині.
Володіла кра
си вим

голосом

широкого діа-

Олена Дмитраш

пазону з драм .
забарвленням.

Партії: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка
Полтавка" Лисенка), Татьяна («Євгеній
Онєгін» Чайковського), Рахіль («Жидівка» Га
лені), Баттерфляй ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні),
Манон (•Манон» Массне), Віолетта («Тра
віата• Верді) , Галька («Галька» Монюшка).

. У концертах виконувала твори Лисенка,
С1чинського, Барвінського, Людкевича, Н.
Нижанківського, Стеценка , Чайковського

Рахманінова, Пуччіні, Галеві, Масканьї.

'

У 1939-41 - інспектор муз. закладів м .
Львова, 1943-49 - викладач Станіслав
ського муз. уч-ща.

У 1949 була репресована й загинула на за
сланні в Сибіру.

Л і т .: Людкевич С. Вечір пісень та оперових арій

О. Дмитраш//Діло.-1930.-3 травня; Барвінсьrсий
В. Вечір Олени Дмитраш//Укр. музиха . -1939 . -№ 5.

ДМИТРЇЄНКО Микола іванович (н. 8.111
1927, м . Самарканд, тепер Узбекистан) рос . оперний співак (баритон) . Засл . арт.

д
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РРФСР (1975). Вокальну освіrу здобув у
Київській
консерваторії ( 1954-58, клас
О. Гродзинськоzо).
У 1959-61 - соліст Оперної сrудії Київ
ської консерваторії, 1961-88 - Новосибір
ського т-ру опери і балеrу.
Партії: Султан («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Демон («демон»
Рубінштейна), Ріголетто, ді Луна, Яго, Амо
насро («Рі голетто», "Трубадур", «Отелло•>,
«Аїда» Верді), Онєгін, Томський («Євгеній
Онєгін•>, «Пікова дама» Чайковського), Ес
камільо («Кармен» Бізе), Тоніо, Сільвіо (<·Па
яци» Леонкавалло), Дон Жуан («Дон Жуан»
Моцарта), Фігаро ((•Севільський цирульник»
Россіні) , Валентин («Фауст» Гуно), Гайдай
(<•Загибель ескадри» Губаренка).
Гастролював за рубежем.

У 1954-80 - викладач Одеської консер
ваторії. Серед учнів -А. Капустін.
Л і т. : Автобіографія/ І Архів автора.

ДОБРЯНСЬКИЙ Андрій (н. 2.ІХ. 1930, м.
Львів) - укр. і америк. оперний та концерт
но-камерний співак (бас-баритон). Вокальну
освіrу здобув приватно у Д. Дубровського

(Нью-Йорк). Ще в дитинстві разом з батька
ми виїхав до Німеччини. З 1949 живе у ClllA.
У 1964 дебютував на сцені Філадельфійської
опери. У 1965-68 соліст Метро
політальної Національної оперної компанії
(пересувна опера). У 1968-70 співав на
оперних сценах Далласа, Сан-Антоніо, Кан

зас-Сіті та ін. З

1970 -

оперних ансамблях.
Парт1ї:
Кривоніс

Л і т . : Автобіограф1я/ І Архів автора .

ДНЇПРОВСЬКА Марина Василівна (н. 1903,
м. Катеринослав, тепер

-

Дніпропетровськ)

(«Богдан

-

Хмельниць
кий» Даньке
вича), Мики
та ((•Відьма»
Печеніги Углицького),
Ярослав
((•Анна Ярос
лавна» Руд
ницького),
Борис ((•Бо
рис Годунов»

укр. оперна співачка (меццо-сопрано). Во
кальну освіrу здобула в Київській консерва
торії (1923-28, клас О. Муравйової). У
1928-29 - солістка Київського, 1929-47 Харківського, 1947-60 - Львівського т-рів
опери та балеrу.

ПартП: Одарка ((•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Галя ((•Купало» Вах
нянина, перше вик.), Любов, Поліна («Мазе
па», «Пікова дама» Чайковського), Княгиня
((•Русалка» Даргомижського), Кончаківна

((•Князь ігор» Бородіна), Аксинья («Тихий
Дон» Дзержинського), Кармен (<·Кармен»
Бізе), Амнеріс, Азучена, Ульріка («Аїда»,
(•Тоvбадур», (•Бал-маскарад» Верді).
Jf і т.: · Автобіографія/ І Архів автора.

ДОБРОГОРСЬКИЙ Тимофій (р. н. і см.
невід.) - укр. співак XVIII ст. Ще хлопчиком
був відряджений до Петербурга, де співав у
Придворному хорі

З

17 44 -

(1741-44).

півчий російської посольської

церкви в Гольштинії (м. Кіль).

Л і т . : Харлампович К. Малороссийское мияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

836.

ДОБРОДЄЄВА-ТАРАСОВА (спр. прізв . 

Добродєєва) Зінаїда іванівна [7(20).І 1908,
м. Одеса) - укр. оперна співачка (сопрано).
Вокальну освіrу здобула в Одеській консерва
торії (1932-36, клас В. СЄЛRІlіна та О. Блаю
видовоі). У 1936-54 - солістка Одеського
т-ру опери та балеrу.
Парт1ї: Наталка ("наталка Полтавка" Ли
сенка), Одарка («Запорожець за Дунаєм.; Гу
лака-Артемовського), Ліза («Пікова дама»
Чайковського), Наташа (<•Русалка• Дарго
мижського), Аїда («Аj"да• Верді), Тоска ("То

ска• Пуччіні), Лушка («Піднята цілина• Дзер
жинського), Наталія («В бурю" Хрєнникова).

соліст «Метрополітен

опера» в Нью-Йорку. Виступає також в укр.

Мусоргсько

Андрій Добрянський

го), Скарпіа,
Бонза ((•Тоска», "чіо-Чіо-

сан• Пуччіні),
Філіпп («дон Карлос» Верді), Фігаро ( «Весіл
ля Фігаро» Моцарта), Дон Маніфіко («По

пелюшка» Россіні), Ля Рош ( «Каприччіо»
Р . Штрауса).
Д .- один з найвидатніших пропагандистів
укр. музики в ClllA. В його реперrуарі твори
М. Лисенка, Я. Степового, К. Стеценка, Л. Ре
вуцького, В. Барвінського, укр. нар. пісні.
Виступає як соліст з амер. симф. оркестра
ми, виконуючи твори укр., рос. та заруб. ком
позиторів, з капелою «Думка» у США ..

ДОЛГИЙ іван Захарович (19(31).1 1896, с.

Торське, тепер Краснолиманського р-ну До
нецької обл.-15.ХІІ 1974, там же) - рос.
оперний співак (тенор). У 1931-32 вчився
співу в Центральному технікумі театр. мис
тецтва в Москві.
Артистичну діяльність розпочав солістом
міської капели м. Єнакієво на Донбасі в 1933.
У 1933-53 - соліст Великого т-ру СРСР.

Партії: Берендей, індійський гість («Снігу

ронька»,

"садко»,

Римського-Корсакова),

д
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Князь («Ру
салка» Дар
гомижсько

го),
Баян
(«Руслан
і
Людмила»
Глинки).
У концер
тах

викону

вав

твори

укр. (С. Гу
лак-Артемов

ський,

Ли

сенко), рос.

( «Рус,1ан

-

Баян

і Людмила•
М . Глинки)

1948; Мь1сли о камер
1937 . - № 16; О камерном
1948.- № 6; Заметки об

Тв .: Певец и песня . - М . ,

ном пении//Музь1ка . пении//Сов. музь1ка.-

истоках русской классической и сов. вокальной

школь1//О муз. исполнительстве.- м .. 1954; На
родная песня и культура певца//Сов. музь~ка . -

1966.-

№

3.

Л і т.: Коган Г. Портреть1 исполнитеЛей//Сов.
музьrка . -

№

1933.-

3.

ДОЛЖЕНКО (слр. лрізв.- Довженко)
О;~ьга Михайлівна (11(23).VII 1874, м. Київ п1сля 1930, м . Москва) рос . оперна
співачка (сопрано) і педагог. Дворянка за ло

(Рахманінов,
Варламов,

х.одже.нням . Закінчила київську жіночу
г1мназ1ю. Вокальну освіту здобула в Моск.

Чайковський,

консерваторії (1900-05, клас Є. Лавровсь
кої). Виступала на оперних сценах Києва
(1907-08), Ярославля (1911-12). У 1914-

Гурильов)
композиторів
ІванДолгий

консерваторії. Доктор мистецтвознавства

(1947).

та

укр .

лісні.
Л

і т.:

нар.

Ав

тобіографія/ І
Архів автора.

ДОЛЇВО (спр. прізв.- Соботницький)
Анатолій Леонідович (29. IX(ll.X) 1893, м.
Павлоград, телер Дніпропетровської обл.20.ІV 1965, м. Москва) - укр. та рос. концер
тно-камерний співак (баритон). Засл. діяч
мистецтв РРФСР ( 1944 ). Закінчив фізико
математичний ф-т Московського ун-ту. Во
кал~..ну освіту здобув у Моск. консерваторії

(1913-18, клас У. Мазетrі). З 1918 виступав
з концертами по Росії та Україні ( 1926 ), а та
кож ~а кордоном (Франція, Німеччина,
Швец1я, Норвегія, Великобританія).
У репертуарі Д. були численні арії з олер
укр., рос. та заруб. композиторів, а також
пісні багатьох народів світу, які виконував з
незмінним успіхом мовою оригіналу. Уника
ючи вузького етнографізму, Д. намагався
розкрити художню цінність кращих зразків
класичної й нар. музики. Багатство репертуа
ру (арії Монтеверді, гімни Марчелло, пісні
Бетховена, романси Даргомижського, Му
соргського, шотландські, ірландські, негри
тянські, укр., рос., кирг. та ін. народні пісні),
блискуче знання різних музичних стилів

оригінальність трактування визначили своє~

рідність творчого обличчя співака.
З укр . нар . лісень співав лереважно думи та
козацькі пісні («дума лро Байду», «Пісня про
Супруна», «Буря на Чорному морі», «Про
трьох братів Азовських", «Про вдову і трьох
синіВ», «Пісня про Калнишевського», «Пісня
про Швачку», «Пісня лро Бондаренка», «Пісня
лро Севрюка» та ін.).
З 1930- викладач (з 1932- проф., 193243 - зав. кафедрою камерного співу, 195465 - зав. кафедрою сольного сліву) Моск.

15 .--:-

солістка Харківської,

1917-21 -

Пер

шо~ моск. пересувної опер. Гастролювала в
Катеринославі, Феодосії, Севастополі.
Партіі: Антоніда, Горислава («Життя за
царя», «PyCJ)aH і Людмила» Глинки), Ярослав
на (<•Князь Ігор» Бородіна), Надія («Аскольдо
ва могила» Верстовського ), Наташа ( «Русал
ка» Даргомижського), Юдіф («Юдіф»
Сєрова), Ліза, Марія («Пікова дама» «Мазе

па» Чайковського), Маргарита («Фа'уст» Гу

но), Валентина («Гугеноти» Мейєрбера),
Га~ька («Галька» Монюшка), Сантуцца
( «СUІьс.ька честь" Мас кань'~), Мікаела («Кар
мен» Б1зе).
~ 1914 брала участь в укр. концерті в Хар
ков1 (виконувала нар. пісні). У 1912-17 вис
тупала з концертами в Москві.
З 1912 займалась пед. діяльністю: 191217 викладач муз. школи Розенблюма у
Москві, 1923-29 - Державного муз.
технікуму ім . Скрябіна, з 1929 - Державного
обл. муз. технікуму.
Л і т.: Пружанский А. М. Отечественнь1е певцьr .
Словарь.- М., 1991.- Ч. 1.- С. 151.

ДОЛЬНИЦЬКИЙ

(11.Vll. 1896, с.

Зенон

Кирилович

Глиняни, тепер Золочівсько

го р-ну Львівської обл.- 10.V 1976, м. Гархес,
Франwя) -:- укр. оперний співак (барІ-fІ'ОН). Во
кальну осв1ту здобув у Львівській консерваторії

(1920-25,

клас Ч. Заремби). Удосконалював

ся в Петербурзі та Мілані.

З

1925

співав на оперних сценах Львова

Катов.іце, Кракова, Варшави, Берліна, Праги:
З усп1хом гастролював у Мілані («Ла Скала»,
«дал?.. Верме»), Венеції (<•Малібран»), Фло
ренцн

( «ВердІ» ),

Туріні, Барселоні

Женеві

Відні, Бєлграді та ін. У 1942-44 гас~олюва~
на сцені Львівської опери.
Володів великим і красивим голосом ши
рокого діапазону, рівним у всіх регістрах.

д
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штейна),

ДОНЕЦЬ Володимир Федорович (1902, с.
Кашперівка, тепер Козятинського р-ну Він
ницької обл.- 1953, м. Москва) - рос. опер
ний співак (тенор). Вокальну освіту здобув
у Київській консерваторії (1920-25, клас
М. Чистякова) . У 1925-53 - соліст Муз. те
атру ім . Немировича-Данченка та Станіслав

Томський,

ського.

Єлецький

(«Пікова да

ПартtІ: Ленський («Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Ликов, Гвідон («Царева нарече

ма» Чайков
ського),
Скарпіа,

на», «Казка про царя Салтана» Римського
Корсакова), Данкайро («Кармен» Бізе), Аль
фред, Герцог ( «Травіата», «Ріголетrо» Верді),

Марсель

Альма ві ва («Севільський цирульник» Россіні).
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

Відзначався
драм.

талан

том .

ПартtІ:
Демон («Де
мон» Рубін

(«Тоска»,

«Богема»

ДОНЕЦЬ Михайло іванович [11(23).1

Пуччіні), ді
Луна, Яго, Рі
голетrо, Амонасро, Жермон («Трубадур»,
»Отелло»,
«Ріголетто»,
«Аїда»,
«Травіата»
Верді),
Мефістофель
( «Фауст»
Гуно),

м. Київ - 10.ІХ 1941, там же) - укр.
оперний співак (бас) . Нар . арт. УРСР (1930).
Вокальну освіту здобув приватно у О. Санта
zано-Горчакової та М. Бочарова в Києві
(1904-06). Драм. мистецтва навчався у
М. Соловцова.

Зенон Дольницький

Нілаканта («Лакме» Деліба), Януш («Галька»

1883,

Монюшка).

у

У концертах виконував твори Лисенка,
Січинського, О . Нижанківського, Барвін

С.

соліст

Опери С. Зи

ського, Людкевича, Стеценка, укр. нар. пісні .
В останні роки займався пед. діяльністю в
Рос. консерваторії в Парижі .
Л і т . : Иванов А. Жизнь артиста.- М.,

1907-

13 -

міна в Моск
ві, 1913-22,

1927-41 -

1978.-

186-187.

Київського,

1922-23 -

ДОЛЬСЬКИЙ Олександр Вікторович [н.

Жит ом ир
ського, 192324 - Харків
ського, 1924-

2(15).111 1913, с . Анна біля Воронежа).- укр.
та рос. оперний співак (тенор). Засл. арт.
РРФСР (1951). Вокальну освіту здобув у

26 - Сверд
ловського т-рів

Свердловському муз. уч-щі (1932-36, клас
М. Каржевіна). Артистичну діяльність розпо
чав у хорі Одеської опери в 1931. У 1936-46 соліст Свердловського, 1946-50 - Львів
ського, 1950-55 - Куйбишевського, 195557 - Білор., 1957-58 - Харківського т-рів

опери та ба
лету.

Володів
досить

опери та балету. У 1958-63 - режисер-по
становник Куйбишевського т-ру опери та ба

ним

красивого

лету.

Парт1ї: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Герман («Пікова да
ма» Чайковського), Хозе («Кармен» Бізе),
Каніо («Паяци" Леонкавалло), Радамес, Отел
ло, Річард («Аїда», «ОтеJUІО», «Бал-маскарад»
Верді), Самозванець («Борис Годуном Му
соргського ), Князь (<•Русалка» Даргомижсь
кого), Яровий («Любов Ярова» Енке, перше
вик.), Хлопуша («Омелян Пугачов» Коваля),
Григорій («Піднята цілина» Дзержинського),
Михась («Михась Подгорний» Тикоцького) .
Автор спогадів про М. Гришка, М. Сав
ченка, М. Середу, О. Шидловського та М.
Шуйськоzо, Ю. Кипоренка-Доманськоzо (ру
кописи).
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

силь

голосом

Михайло Донець - Тарас
(«Тарас Бульба• М. Лисенка)
страх,

а також

тембру, ши
рокого діапа
зону, рівним
у всіх регі

винятковим драматичним та

лантом.

Створив непересічні образи івана Карася
(«Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовсь
кого ), Тараса Бульби («Тарас Бульба»), Ви
борного («Наталка Полтавка») в операх Ли
сенка; Захара Беркута («Золотий обруч» Лято
шинського).

Серед · інших партій: Батько («Катерина»
Аркаса), Артем («Кармелюк» Костенка), Са
тана («Яблуневий полон» Чишка), Калинчук
(«Перекоп» Мейіуса, Рибальченка, Тіца, пер
ше вик . ), Сокальський («Щорс» Лятошинсь-

д
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кого~, перше вик.), Твардовський («Шевчен
ко» Иориша, перше вик.), Мельник ( «Русал
ка» Даргомижського). Сусанін («Життя за ца
ря» Глинки), Досифей, Варлаам («Хованщи
на», «Борис Годунов» Мусоргського), Додон,
Салтан («Золотий півник», «Казка про царя
Салтана» Римського-Корсакова), Кочубей
(«Мазепа» Чайковського), Сен-Б рі, Марсель
("Гугеноти» М ейєрбера ), Погнер, Генріх
(«Нюрнберзькі мейстерзінгери», «Лоенгрін»
Вагнера), Мефістофель ( «Фауст» Гуно).
Д.- один з активних пропагандистів укр.
музики. Ще в 1908-13 роках він був
діяльним членом укр. муз.-драм. т-ва «Коб
зар» у Москві, на зібраннях якого виконував
твори Лисенка (на тексти Т . Шевченка), а та

кож укр. нар. пісні.
Після

1917

року Д. докладає чимало зусиль

для організації укр. опери в Києві (у 1918
співає укр. мовою партію Чуба у прем'єрі опе
ри Чайковського «Черевички•>). Слід також
відзначити діяльність Д . в організації т-ру
«Муз. драма» в Києві (1919). Д. багато гаст
ролював. У 30-х роках здійснив великі кон
цертні поїздки по СРСР, зокрема Уралу,
Сибіру, Далекому Сходу. З великим успіхом
гастролював в оперних т-рах (Харків,
Дніпропетровськ, Львів, Ленінград та ін.) У
1936 брав участь у першій Декаді укр. мис
тецтва в Москві. Записав на грамплатівки ряд
укр . нар . пісень та арій з опер укр. компози
торів.
Д . - один з корифеїв укр. мистецтва.
Автор кількох статей з питань вокального
мистецтва та історії оперного т-ру. У 1941
був репресований. Розстріляний під час

війни. Реабілітований

1989. Іменем Д. у

Києві

названо одну з вулиць.

Л і т . : Стефанович М. М . І. Донець.- К . , 1965;

Михайло Донець. Зб . Упорядник М . Кагарлиць
кий . - К., 1983; Ри.11ьський М.
Михайло До
нець//Рад. культура.- 1963.- 24 січня; Чаговец
В. М. И. Донец//Сов. Украина.- 6 лист.; Мусієнко

О. Реквієм/ /Веч. Київ . -1993.-

11 вересня.
ДОНЕЦЬ-ТЕССЕЙР (спр. прізв.- Тес

сейр) Марія Едуардівна (23.IV(4.V) 1889, м .
Київ -14.ХІІ 1974, там же] - укр. оперна
співачка (сопрано) і вокальний педагог. Нар.
арт. УРСР (1969). Дружина М. Донця. у
1908-10 вчилася в Муз.-драм . школі М. Ли

сенка в Києві (клас О. Мишуzи), в 1912-15
удосконалювалася у А. Ванцо в Мілані. У
1915-22, 1927-48 солістка Київського,
1922-23 - Житомирського, 1923-24 Харківського, 1924-25 - Свердловського т
рів опери та балету.
Парт1ї: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Марильця, Панноч
ка, Оксана («Тарас Бульба», «Утоплена»,
«Різдвяна ніч» Лисенка), Лебідь («Казка про

царя Салтана» Римського-Корсакова), Ан
тоніда («Життя за царя» Глинки), Віолетта,
Джільда ( «Травіата», «Ріголетто» Верді),
Розіна («Севільський цирульник» Россіні),
Маргарита (•Фауст» Гуно).
З 1935 на пед. роботі (з 1953 проф .
!(иївської
консерваторії).
Серед учнів І. Масленникова, Є. Мірошниченко, Н. Куде
ЛR, М. Міщенко.

Автор ряду робіт з методики викладання
співу та спогадів.
Л і т .: Михай.11ова Т. Виховання співаків у
Київській консерваторії.- К., 1970.- С. 72-74;

Мірошниченко Є. Вона мене зачарувала! /Музи
ка.-

1989.- No 3.
ДОРОШ Микита іванович (16(28).11 1897,

с. Чоботарка, тепер Заболотне Крижопіль
ського р-ну Вінницької обл.- 1980, м. Одеса) укр. оперний співак (бас). Вокальну освіту
здобув в Одеській консерваторії (1922-24,
клас Тамаріна і Сиnягіної).
У 1926-44 - соліст Одеської опери. У
1944-56 працював у концертних органі
заціях Кишинева.
ПартГі: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний, Кирдяга
(«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба" Лисен
ка), Батько («Катерина" Аркаса), Кочубей
(«Мазепа» Чайковського), Мал юта Скуратов
(«Царева наречена» Римського-Корсакова),
Мефістофель («Фауст» Гуно), Сен-Брі («Гуге
ноти» Мейербера).
Л і т . : Автобіографія// Архів автора.

ДОРОШЕНКО Лідія Петрівна (2( 15).ІІІ
Великий Хутір, тепер Драбівського р-ну
Черкаської обл.) - укр. оперна та концертна
співачка (со
прано). Во
кальну освіту
здобула
в
Київському
муз.-драм. ін
ті (1921-27,
клас О. Му
равйової).
У

1904, с.

1927-30 солістка Ки
ї вс ької,

1930-32 Харківської
опер, 1932-

Всесо
юзного радіо,

35 -

1935-36 Великого т-ру
с р с р •

1937-41 Лідія Дорошенко - Марильця
(«Тарас Бульба" М. Лисенка)

Хабаровської
філармонії.

д

95

ПартІЇ: Марильця («Тарас Бульба» Лисен
ка), Марина (<•Дума чорноморська» Яновсь
кого), Оксана («Ніч перед Різдвом» Римсько
го-Корсакова), Баттерфляй («Чіо-Чіо-сан»

Пуччіні), Маргарита («Фауст» Гуно), Мікаела
(«Кармен» Бізе), Недда («Паяци» Леонкавал
ло), Керубіно («Весілля Фігаро» Моцарта) .
Активно провадила концертну діяльність
(Київ, Москва) . З концертами укр. нар. пісні й
романсу їздила по Далекому Сходу й Сибіру.
З 1942 - на пед. роботі: у 1949-60 - викладач Київського муз. уч-ща ім . Глієра.
Тв.: З. М . Гайдай, К . ,

1962.

Л і т . : Автобіографія// Архів автора.

ДОЩАК (спр. прізв.- Менцинська) Зірка

Йосипівна (н. 18.ІХ 1940, с. Літовище, тепер
Бродівського району Львівської обл.) - укр.
оперна та концертна співачка (меццо-сопра
но ). Походила з відомої музичної родини
Менцинських: батько - диригент укр. хору,
мати - диригент оркестру Спілки укр. молоді.
У 1944 разом з батьками емігрувала до
Німеччини, 1949 - до Австралії. Вокальну

освіту здобула приватно у Перті (Австралія). У
1971-77 - спочатку хористка, потім солістка
Західноавстралійської оперної компанії в
Перті. У 1978 здійснила велике концертне
турне по містах Австралії (Перт, Сідней, Мель
бурн, Аделаїда та ін.). У її репертуарі численні
народні пісні та романси укр. композиторів . У
~ 985-89 - голова сестринства при парафії
Іоанна Хрестителя в Перті.
Л і т . : Енциклопедія украінської діаспори . 

Мельбурн-Киів.-1995 . - Т .

4.-

С.

75.

ДРАГОМИРЕЦЬКА Олена (1889, м . Київ р. см. невід.) - укр. та рос. оперна співачка
120
( меццо-сопра
но). Вокальну
освіту здобула в
Муз.-драм.
школі М. Лисен

ка

у

Києві
клас
М. Зотовоі). У

(1905-08,

1908-09,
1910-12,
1918-26
солістка Київ
опери,
ської
1915-16 - На
родного

дому

в

Петрограді. В
1912 гастролю
вала в Н. Новго
роді.
Володіла над
звичайно краси
Олена Драrомирецька Ваня («Життя за царя•
М. Глинки)

вим

голосом

широкого діапа
зону.

ПартІЇ: Ваня («Життя за царя» Глинки), Ам
неріс («Мда» Верді), Кармен («Кармен» Бізе),
Ольга («Євгеній Онєгін» Чайковського).
В концертах широко пропагувала твори
укр. композиторів Лисенка, Степового, а та
кож укр. нар. пісні.
Л

1 т.:

Б.

,,_ «Жизнь за царя» в Киеве! /Киевский
No 685 (вересень) .

театра.пьнь1й курьер.-1910.-

ДРАКУЛі Олександр Миколайович (н. бл.
1875, Україна - р. см . невід.) - рос. оперний
співак (бас) і антрепренер. Вокальну освіту
здобув у Моск . консерваторії (1895-99). У
1901-02 - соліст Великого т-ру в Москві,
1903-04 - Київської опери. Виступав також
на оперних сценах Томська (1903), Н. Нов
города ( 1905), Петербурга (Великий зал кон
серваторії, 1907), Єкатеринбурга ( 1908,
1915) та ін.
ПартІЇ: Черевик («Сорочинський ярма

рок» Мусоргського), Сусанін («Життя за ца
ря» Глинки), Гремін («Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Добриня ( «Рогнеда» Сєрова),
Дон Базіліо («Севільський цирульник»
Россіні), Кардинал («Жидівка» Галеві).
Активно виступав у концертах. У 1903 брав
участь у ювілейному концерті М. Лисенка в

Києві («Реве та стогне Дніпр широкий», в кан
таті «Б'ють пороги») . А в 1913 в Москві на ве
чорі пам'яті М. Щепкіна виконував роль Чуп

руна в «Москалі-чарівнику» і. Котляревського.
Л і т.: М. В. Лисенко у спогадах сучасників.- К.,

1968.- с. 608-609.
ДРАНОВ Гліб ілліч (н. 28.ХІ 1933, м .
Харків) - укр. оперний співак (баритон).
Засл. арт. УРСР (1965). Вокальну освіту здо
був у Київській консерваторії (1957-62, клас
О. Гроздинськоzо). У 1960-61 соліст
Київської оперети, 1961-64 - Куйбишевсь
кого, 1964-95 - Одеського т-рів опери та
балету.
Парт1ї: Остап («Тарас Бульба» Лисенка),
Султан ( «Запор_ожець за Дун!JЄМ» Гулака-Ар
темовського ), Ігор («Князь Ігор» Бородіна),
Мазепа, Онєгін (»Мазепа•>, «Євгеній Онєгін»
Чайковського), Жермон, Ріголетто («Тра
віата», «Ріголетто» Верді), Ескамільо («Кар
мен" Бізе), Сільвіо («Паяци» Леонкавалло ).
Лауреат І Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки в Москві (1960,
премія).
З 1995 - директор Одеського театру опе
ри та балету.

rv

Л і т . : ЧечкиШІ Е. Песне навстречу//Знамя ком

мунизма Юдеса).

-1968 .-28

травня.

ДРАЧ Денис Артемович (1903, с. Кова
лівка Зіньківського повіту Полтавської губ.-

11.ХІ 1933, м. Полтава) - укр. оперний та
концертний співак (бас). Вокальну освіту здо
був у Київському муз .-драм. ін-ті (1919-24,
клас О. МурШJйовоі).
Виступав з концертами в Полтаві, Зінькові

д
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та інших містечках Полтавщини. Виконував
головну партію в «Якимівській трагедії» Ф.

Попадича, в «Гайдамаках» (постановка О. Ко
рольчука та М. Петлішенка). Широко пропа
гував у концертах укр. нар. лісні, а також ро
манси Лисенка, Стеценка, Степового, Пола
дича та ін.

Л і т.: Драч Варвара. Матеріали про Дениса Дра
ча/ І Архів автора.

ДРОБОТ Олена іванівна (н. 26.ІУ 1948, м.
Владивосток)

-

рос. оперна та концертно-ка

мерна співачка (колоратурне сопрано). Во
кальну освіту здобула в Далекосхідному ін-ті
мистецтв
(Владивосток,
1969-74, клас
А. Жиліної).
У 1974-95 - солістка Новосибірського т
ру опери та балету.
ПартtЇ: Оксана «·~іч перед rіздВОМ» Рим
ського-Корсакова), Іоланта (<•Іоланта» Чай
ковського), Прилепа (<·Пікова дама» Чайков
ського), Марфа («Uарева наречена» Римсько
го-Корсакова), Розіна («Севільський цируль
ник» Россіні), Джільда, Віолетта ( «Ріголетто»,
«Травіата» Верді), Лючія («Лючія ді Ламмер
мур» Доніцеті).
у

кон-

цертах ви
конує тво

театр. мистецтва (ДЇТМ), 1928-46 -

Моск.

консерваторії (з 1930- проф.) . Серед учнів Б. Дейнека, А. Кузнецова.~. Н . Рождественська.

Л і т .: София Ивановна друзякина//Сов. музьr

ковський ,

Глинка ,
Гурильов,
Рахмані
нов, Аля
б'єв, Вар
ламов), за

руб . (Страд ел л

а,

Перголезі,
Р . Штраус,
Гріг, Доніцеnі, Гу
но,
Шу
берт,Ліст,

Шуман) композиторів, а також укр.
нар. пісні.
Л і т.: Автбіоrрафія// Архів автора.

та

рос.

ДРУЗЯКіНА (спр. прізв .- Ментцер) Софія
іванівна [17(29).У 1880, м . Київ -3.Х 1953,
м. Москва) - рос. оперна співачка (сопрано)
і педагог. Вокальну освіту здобула в Київській
муз. школі М. Тутковського (клас О. Санта
zано-Горчаковоі). Удосконалювалася в Мілані
у Ч. Россі і Ромео. У 1901-02, 1904-06 Харківської опер. У

ПартІЇ: Антоніда («Життя за царя» Глинки),
Ліза, Татьяна («Пікова дама», (•Євгеній Онє 
гін» Чайковського), Наташа («Русалка» Дарго
мижського), Тамара («Демон» Рубінштейна),
Марфа, Купа ва, Снігуронька, Оксана ( (•Uарева
наречена+, «Снігуронька», (•Ніч перед Різдвом»
Римського-Корсакова), Амелія, Дездемона
(«Бал-маскарад», (•Отелло» Верді), Тоска,
Мінні, Баттерфляй, Мімі (<•Тоска», «Дівчина з
Заходу», (•Чіо-Чіо-сан», «Богема» Пуччіні), Ве
нера, Єлизавета («Тангейзер» Вагнера), Шарлотта ((•Вертер» Массне).
·
У концертах виконувала твори Брамса,
Р. Штрауса, Василенка.
У 1920-28 - викладач Державного ін-ту

кант . - 1941.- № 3; Левик С. Записки оперного
певца.- М" 1962.- С . 59-60.

рос . (Чай

1904-05 -

стизмом.

укр .

Степовий,
Стеценко),

солістка Київської, 1902-03 -

робітничих депутатів. Гастролювала в італії і

Франції (1910, 1911), Ризі (1917) та ін.
Була однією з видатних співачок ХХ ст. Во
лоділа досить гнучким голосом красивого
тембру, винятковою музикальністю і арти

(Лисенко,

ри

Олена Дробот - Джільда
(«Ріrолетто" Дж. Верді)

солістка Оперного т-ва М. Максакова (Моск
ва), 1907-08 - Великого т-ру в Москві,
1910-16 - Опери С. Зиміна, 1916-17 Одеської опери, 1917-27 -Т-ру Моск. Ради

іркутської,

1906-07 -

ДУБЇНЇН Андрій Дмитрович (н . 24.УІІ
с. Цихмонов Курської обл . ) - укр .
оперний співак (тенор) . Засл. арт. УРСР
(1968). Вокальну освіту здобув у Харківській
консерваторії (1956-61, клас В. Руденко). У

1929,

1960-92 соліст Харківського театру опери

та

балету.

ПартtЇ: Андрій («Тарас Бульба» Лисенка),
Самозванець ((•Борис Годунов» Мусоргсько
го ), Герман («Пікова дама» Чайковського),
Каварадоссі, Рудольф, де Гріє («Тоска», (•Бо
гема», «Манон Леско» Пуччіні), Хозе ((•Кар
мен» Бізе), Каніо («Паяци» Леонкавалло),
Турідду ((<Сільська честь» Масканьї), Рада мес,
Отелло, Манріко, Герцог, Річард ((<Аїда»,
«Отелло», «Трубадур» , (•Ріголетто», (.Бал-мас
карад» Ве~>ді) .

Л і т. : Бібік В . Вірність меті//Веч. Харків.-

1969.-6

грудня .

ДУБОВСЬКА Оксана (24.1 1900, м. Київ 2.111 1973, м. Аделаїда, Австралія) - укр.
оперна та концертна співачка (сопрано). Во

кальну освіту здобула в Київській консерва
торії (20-і роки). З 1913 співала в хорах
Київської опери та Володимирського собору.
У 1925-30 солістка Київської опери, 193033 - Алматинського радіо.
У 1943 емігрувала до Німеччини, де співа
ла в театрі «Відродження» під кер. Г. Яроше-
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д

Киргизького,

вича. З 1950 - у Австралії: співала в театрах
та 1-!ерковних хорах. З 1952 - організатор та
кер1вник музично-вокальної студії, солістка
хору «Гомін". Брала також участь в багатьох
укр. концертах. 31.VII 1955 в Аделаїді від
бувс.І! її ювілейний концерт.

1957-58 195960 - Київ
ського, 196061 - Бурят
ського, 196264 - Сверд
Білор.,

Л 1 т.: Енциклопеді11 українськоі діаспори.

Мельбурн-Киів, 1995.- Т. 4.- С. 76; Б. п. Кон
церт в честь Оксани Дубовськоі/ /Свобода.-

ловського т-рів
опери та ба

1955.-8 вересни .
ДУБРОВіН Сергій Велиславович (н. З.УІ
м. Самарканд Узб. РСР) - укр. опер
ний співак (тенор). Нар. арт. УРСР (1990).
Вокальну освіту здобув у Ленінградській кон
серваторії (1967-74, клас Ю. Барсова). У
1974-90 соліст Київського театру опери та
балету.
Партй": Андрій («Тарас Бульба" Лисенка),
Микита («Ярослав Мудрий+ Майбороди),
Герман («Пікова дама+ Чайковського), Само
званець, Голіцин («Борис Годунов+, •Хован

лету.

1942,

щина+ Мусоргського ), Всеслав («Аскольдова

могила» Верстовського), Собінін (•Життя за
царя» Глинки), Каніо (<·Паяци" Леонкавалло),
Дон Карлос, Манріко, Альфред, Герцог («дон
Карлос», «Трубадур", «Травіата» Верді), Едгар
( «Лючія ді Ламмермур» Доніцетті), Вертер
( «Вертер» Масс не).
Гастролював у Югославії (Загреб, Белград,
Новісад), Польщі, Бельnі та ін. З 1990 живе
й працює за кордоном .
Л і т .: Автобіоrрафі11// Архів автора.

ДУДА Анатолій іванович (н . 5.Х 1946, м.
Новий Буг Миколаївської обл.) - укр. опер
ний. співак (тенор). Засл . арт. УРСР (1985).
Заюнчив Одеський залізничний технікум. Во
кальну освіту здобув в Одеській консерваторії
(1971-77, клас О. Дановського).
У 1975-76 - соліст Одеської філармонії,
1976-88 - Одеського т-ру опери та балету.
Партй': Ленський («Євгеній Онєгін" Чай
ковського), Андрій (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Альма ві ва ( «Севіль
ський цирульник" Россіні), Микола (<·Семен
Котко» Прокоф'єва).
Лауреат VII Всесоюзного конкурсу во
каліс:Пв ім. ГлиІ:!КИ у Тбілісі р975, IV премія).

соліст Укр.
радіо.
Партй':
Герман
(«Пікова да
ма» Чайков
ського),
Князь («Русалка" Дар

Михайло Дуда - Фауст
(«ФауСР Ш. Гуно)

гомижсько-

го), Самозва
нець («Борис Годунов» Мусоргського ), По
rшавський (•Пан Воєвода» Римського-Корса
кова), Манріко, Герцог («Трубадур",
«Ріголетто» Верді), Каніо, Дюфрен («Паяци",

"заза» Леонкавалло), Хозе («Кармен» Бізе).
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

ДУДА Михайло (13.Х.1897, с. Верхня, те
пер Калуського р-ну Івано-Франківської
обл.-9.Х 1962, м. Філадельфія, США) - укр.
концертно-камерний співак (героїчний те

~ор ) .. У 1915 закінчив Станіславську
пмназ1ю. Брав участь у 1-й світовій війні . По
трапив до польського полону, звідки повер
нувся на Україну. У 1920 емігрував до Чехо

словаччини . У 1925 закінчив Високу гірничу
школу в Пшібрамі, після чого працював інженером на шахтах

Чехословаччини.

Вокальну осві
ту здобув при
ватно у Празі (у
1929-35 вчився
у проф. Емері
ха,
Масоnуста,
Ро з е н кр а н цо
во·t). Паралельно

Л 1 т . : Чуднци В. Ленськии з монтажного це

ху/ /Культура І житт11.- 1979.- 19 серпн11; Удови
че~ко Ю. Найвища оцінка/ /Кульrура І житти.1986.- 23 лютого.

ДУДА Михайло Михайлович (н . 27.ІХ 1930,
м. Юзівка, тепер м. Донецьк) - укр. та рос.
оп~рний і концертний співак (тенор).
Заюнчив Київський інженерно - будівельний
ін-т. Вокальну освіту здобув у Київській кон
серваторії (1947-53, клас М. Єгоричево't).
Артистичну діяльність розпочав хористом
Укр . нар . хору ім. Верьовки (1946). У 195456 - соліст Новосибірського, 1956-57 -

У

1965-75 -

навчався також
на

юридичному

ф-ті Укр. віль
ного ун-ту.

Артистичну ді
яльні сть розпо
чав концертами в

Михайло Дуда

Празі в середині
30-х років. З
1936 виступав в
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Галичині (Львів, Ста- ніслав, Коломия,
Стрий). З 1938 жив у Відні, де постійно вис
тупав у концертних залах австрійської сто
лиці. Гастролював в Австрії, Німеччині, Чехо
словаччині, Нідерландах, Греції, Данії, Нор
вегії та ін.
Володів могутнім голосом широкого
діапазону, красивого металевого тембру. Був
одним з кращих інтерпретаторів укр . музики
на Заході. У його репертуарі були твори Гула
ка-Артемовського, Лисенка, Січинського,
Барвінського, Гнатишина, а також Верді, Бізе,
Шуберта, Монюшка, Леонкаваruю, Пуччіні,
укр. та італ. нар. пісні. Активно виступав на
Шевченківських концертах та інших укр. за
ходах.

З

1958

жив у Філадельфії, де організував

власну студію сольного співу. Виступав також
в укр . пресі з музикознавчими статтями.
Тв . : Голосове майно в укр. народі/ /Укр. вісник
(Берлін) . - 1943.- 30 травня; Вечір пісень І. та
Любомира МацюкІв у Філадельфіі//Киів (Філа
дельфія).-

1958.-

№

4.

Л і т . : ГНіlmишин А. Героїчний тенор Михайло

Дуда//Шлях перемоги (Відень) . - 1977.- № І; Б.
п . Концерт М . Дуди/ /Укр . музика (Львів).-

1938 .-

№

11-12;

Б. п. Виступ укр . співака у

Відні/ /Укр . слово (Париж).-

1937.-11

липня.

ДУДАР Василь Вікторович (н. 1.1 1945, с.
Розаліївка Білоцерківського р-ну Київської
обл.) - укр. оперний співак (бас). Вокальну
освіту здобув у Львівській консерваторії
(1968-73, клас О. Дарчука).
У 1981-85 - соліст Ансамблю Південної
групи військ в Угорщині, 1973-81із1985Львівського т-ру опери та балету.
Партії: Карась (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний, Тарас
(«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба» Лисен

ка), Війт (•Украдене щастя•> Мейтуса), Ляпу
нов ( «ВідроджеІ-)ИЙ травень» Губаренка),
Кончак («Князь Ігор» Бородіна), Собакін
(«Царева наре
чена» Римсько
го-Корсакова),

Іван Хованський

(«Хованщина»

Мусоргського ),
Бурунда ( «Золо
тий обруч• Лято
шинського), Гу
да л
(•демон»

Рубінштейна),
Збігнєв ( «Зача
рований замок•

Монюшка), Спа
рафучільо («Рі
голетто» Верді),
Дон
Базіліо
Василь Дудар

(«Севільський

цирульник» Россіні), Дон Паскуале («дон Па
ску але» Доніцетті), Альвізо («Джоконда»

ПонкієJUІі).
У концертах виконує твори укр . (Лисенко,
Стеценко, Степовий), рос. (Чайковський,
Римський-Корсаков, Рахманінов) та заруб.
композиторів.
Гастролює за рубежем .
Л І т . : Терещенко А. Львівський театр опери та

балету.- К.,

1989.-

С.

193.

ДУДИЧ Андрій (н . 1952, м . Вроцлав, Поль
ща) - укр. та канадський оперний та концер
тний співак (баритон). Вокальну освіту здобув
на муз. факультеті ун-ту в Лодзі (1980, клас
проф. Мальчевського). Артистичну діяльність
розпочав солістом укр. хору «Журавлі» в
Польщі. У 1979-80 - соліст оперного т-ру в
Лодзі, 1980-82 - Великого т-ру у Варшаві.
У 1982 виїхав до Канади, де співає в Космо
політальній опері в Торонто, а також висту
пає в укр. концертах.

ПарпиІ: Султан («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Арте~овського ), Е.скамільо ((<Кар
мен» Бізе), Ігор (<·Князь Ігор» Бородіна),
Мечник ((•Зачарований
замок» Монюшка),
Фігаро («Весілля Фігаро» Моцарта), Ріго
летто (<·Ріrолетто» Верді), Ксеркс ((•Ксеркс»
Генделя).
У концертах виконує твори Гулака-Арте
мовського, Лисенка, Г. Майбороди, Кос-Ана
тольського, Данькевича, нар. пісні.
Лауреат вокальних конкурсів у Польщі:
імені Яна Кепури в Криниці (1979, ІІІ пре
мія), імені Адама Дідура в Катовицях (1980,
ІІІ премія).
Л 1 т.: Б. п. Дебют на оперній сцені/ !Наше слово
(Варшава).- 1981 . 25 січня; Бризгун-СокоJІuк
О. Концерт Андрія Дудича/ /Свобода . - 1982.- 5
травня .

ДУЛОВА (спр. прізв.- Буковська) Марія
Андріївна (VIl.1874, м. Кременчук, тепер
Полтавської обл.- 15.ХІІ 1968, м. Москва) рос. оперна і концертно-камерна співачка
(сопрано). Вокальну о~.: віту здобула в Моск.
консерваторії (1892-96, клас Є. Лавровсь
ко"І).

У 1896-97 - солістка Харківської опери,
1897-1901 - Маріїнської опери в Петер
бурзі.
Партії: Маргарита ((<Фауст» Гуно), Ан
тоніда, Горислава ("життя за царя», «Руслан і
Людмила»
Глинки),
Снігуронька

(«Снігуронька• Римського-Корсакова, перше
вик . в Петербурзі), Прилепа, Анна ((•Пікова
дама•, "Віндзорські кумоньки» Ніколаї),
Мікаела ("Кармен» Бізе), Аїда ((•АЇда» Верді),
Татьяна (<•Євгеній Онєгін» Чайковського),
Тамара ("Демон• Рубінштейна), Наташа («Ру
салка• Даргомижськоrо ), Паж ("Гугеноти»
Майєрбера).
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Була пер
шою

вико

навицею

в

Росії партії
Гретель

(«Ганзель і
Гретель»

Гумпердін
ка), за

що

дістала ви

соку оцінку
критики . З
огляду на це

була запро
шена

до

Павло Дума

Німеччини,
хворобу чо

талка Полтавка», "тарас Бульба» Лисенка),
Хмельницький («Богдан Хмальницький»

ловіка від 

Данькевича), Борис, Шакловитий (<·Борис

але

через

мовилась.

Марія Дулова

-

Марфа (•Uарева

наречена• М . Римського-Корсакова)

Мистецтво

Годунов» «Хованщина» Мусоргського), ігор

(«Князь Ігор» Бородіна), Грязной (<•Царева

досить
високо оці

наречена» Римського-Корсакова), Мазепа
(«Мазепа» Чайковського), Демон («Демон»

нював Римський-Корсаков (за виконання
пар1ії Снігуроньки).
Починаючи з 1902, Д . виступала в Москві
в сичф. концертах під кер В. Сафонова . Впер
ше в Росії виконала арію Лії в кантаті «Блуд
ний син» Дебюссі . Камерний репертуар її був

Рубінштейна), Ріголетто, ді Луна, Ренато
(«Ріголетто», «Трубадур», «Бал-маскарад»
Верді), Вотан («Лоенгрін» Вагнера) .
У концертах виконував романси Лисенка,
Косенка, Глинки, Мусоргського, Бородіна,
Даргомижського, Чайковського, Бетховена,
Брамса, укр. на~. пісні.
Л і т .: Лисенко І. З когорти будівничих/ !Культу

Д.

величезний. Вона виконувала твори Чайков

ського, Скарлатті, Перголезі, Аріості, Галуппі,
Моцарта, Глюка, Бетховена, Шуберта, Шума

на, Гуно, Гріга, Массне, Гурильова, Рубін
штейна, Римського-Корсакова, Гречанінова,
Рахманінова та ін. Разом з М . Доліною
здійснила дві великі концертні поїздки по
Росії ( 1904 ).
Д . була активною пропагандисткою укр.
муз. літератури, зокрема часто виступала в

концертах муз.-драм . т-ва «Кобзар», викону
ючи твори Лисенка , Гулака-Артемовського, а
також укр . нар. пісні.

ра і життя . - 1986.10 серпня; Козак С. Співає
Павло Дума! /Веч. Киів.- 1986.- ЗО січня.

ДУМЕНКО Володимир Володимирович (н.
6.Х 1942, м. Чарджоу Туркменської РСР) укр. та рос. оперний співак (бас). Вокальну
освіту здобув у Саратовській консерваторії
(1969-74, клас О. Бистрова) .

У 1974-75 - соліст Новосибірського,
1976-77 - Куйбишевського, 1977-95
Харківського, з 1995 - Саратовського т-рів
опери та балету.
ПартtЇ:
Карась ( «Запоро

Л і т .: Шрайер С. О балете, музь1ке, о себе . - М.,

1974.

жець за Дунаєм »

ДУМА (cnp. прізв . - Крикун) Павло Ми
хайлович [н . 15(28).І 1901, с. Комишувате,
тепер Новоукраїнського р-ну Кіровоград
ської обл.) - укр . оперний співак (баритон).
Засл. арт. УРСР (1951). Вокальну освіту здо
був у Бакинській консерваторії ( 1929-34,
клас К. Книжникова). У 1934-41 - соліст

Гулака-Артемов

ського ), Вибор
ний («Наталка
Полтавка» Ли
сенка),
Рене,
Гремін, Мами

ров ( « іоланта»,

Азерб., 1944-51 - Одеського, 1951-63 Львівського т-рів опери та балету, 1941-44 Ансамблю пісні й танцю Закавказького
фронту.
Володів досить сильним і красивим голо
сом широкого діапазону .

Парт1ї: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Микола, Остап («На-

«Євгеній Онє
гін», «Чародійка»
Чайковського),
Собакін («Царе
ва

Володюо1ир Думенко

наречена»

Римського-Кор
сакова), Варлаам
(«Борис Годунов»

д
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ДЮЖИКОВ (спр. прізв.- ірошников)

Мусоргського), Рамфіс, Спарафучільо, Філіпп

11,

Великий інквізитор

( «Дj'да»,

ссРіголетто»,

«дон Карлос» Верді), Дон Бартоло ( «Севіль
ський цирульник» Россіні), Мефістофель
(«Фауст» Гуно).
У концертах виконує твори укр. (Лисенко,
Гулак-Артемовський, Стеценко), рос. (Чай
ковський, Бородін, Рахманінов, Кабалевсь
ки~ Хрєнников) композиторів, нар. пісні.
JІ і т.: Автобіографія// Архів автора .

ДУНДУК Михайло Дем'янович (н. 15(28).1
х. Андріївський, тепер Колдибанського
р-ну Куйбишевської обл.) - рос. оперний
співак (бас). Народився в українській сімrі,
яка в 1900 переїхала в Поволжя. Систематич
ної вокальної освіти не здобув. Брав уроки у

1912,

Шевцова-Пронського та івашкевича (Куйби

шев) . У 1945-47 - хорист, 1947-75 соліст Куйбишевського т-ру опери та балету.
Партії:
К а р а с ь
(«Запоро
жець за Ду

наєм» Гула
ка-Артемов
ського),
Кончак

{«Князь
Ігор»
Бо
родіна), Ко
ч у бе й,
Грем ін
(«Мазепа»,
«ЄВ ген ій

Онєгін"
Чайковсько

го),

іван

Хованський
(«Хованщи
на» Мусорг
Михайло Дундук - Карась
(«Запорожець за Дунаєм»
С . Гулака-Артемовського)

ськоrо), Ску
ратов («Ца
рева

наре

чена» Римсь к о г о

Корсакова ), Голова («Черевички» Чайковсь
кого), Дон Базіліо («Севільський цирульник»

Россіні), Фараон, Рамфіс («Аїда» Верді), Ве
ликий інкві~итор, Спарафучільо («дон Кар
лос», «Ріголетто» Верді).
У концертах виконував укр. нар. пісні,
твори Лисенка, Гулака-Артемовського, Бет
ховена.

Л і т: Автобіографія/ І Архів автора.

Павло (н. 1836, Харківщина - 1890, м. Пе
тербург) - укр. та рос. оперний співак (те
нор). Про його вокальну освіту нічого не

відомо. У 60- 70-х роках був солістом
Маріїнської опери в Петербурзі. Виконував
переважно друторядний репертуар. Був пер
шим виконавцем партії Андрія в опері «За
поро?Кець за Дунаєм» Гулака-Артемовського.
Л 1 т.: ЕУ.- Т1ариж - Нью-й'орк, 1957.- Т.

2.-

с.

614.

ДЯЧЕНКО
Григорій
Онуфрійович
(13(25).І 1896, с. Бовкун, тепер Таращансь
кого р-ну Київської обл .- 1972, м . Опава,
Чехословаччина) - укр. і чеський оперний
співак (тенор) і композитор. У 1914 закінчив
Київську учительську семінарію. Вокальну
освіту здобув у Київському муз. уч-щі (клас О.
Муравйової) та ПР.азькій консерваторії
(1922-25, клас К. Ірака). Тут же навчався

композиції у Й. Сука (1930). Вокальну май

стерність удосконалював у Е. Фуше, К. Валер
штайна та С . Емері.ха у Празі.
У 1929-32 - соліст Пльзенської, 1932-

45 -

Оломоуцької, 1945-59 :__ Опавської

опер в Чехословаччині.

Як композитор відомий своїми оркестро
вими та

вокальними творами (зокрема,

на

слова Т. Г. Шевченка). Підтримував творчі
стосунки з П. Козицьким, В . Барвінським та
ін.
Л і т. : Ceskoslovensky
т . 1.- с . 120.

hudebni slovnik.-

Прага,

1963.-

ДЯЧЕНКО Олександр Миколайович (н.
14.Х.1954, м. Горлівка Донецької обл . )- укр.
оперний співак (тенор). Нар. артист України

(1996). Вокальну освіту здобув у Київському
муз. уч-щі ім. Глієра (1975-78) та Київській
консерваторії (1975-78, клас В. Тимохіна) .
З 1983 соліст Київського театру опери та ба
лету (тепер Національна опера України).
Партіі: Петро («Наталка Полтавка» Лисен
ка), Марко («Наймичка» Вериківського),
Грицько, Голіцин, Юродивий («Сорочинсь
кий ярмарок», •Хованщина», •Борис Году

нов» Му~оргського), Володимир ігоревич
(«Князь Ігор» Бородіна), Альма ві ва («Се
вільський цирульник» Россіні), Альфред,

Ісмаїл (•Травіата», «Набукко» Верді), Октавіо
(«Дон Жуан» Моцарта), Паоліно («Таємний
lWІЮб» Чімарази). Виконував також пар1її те
нора в «Реквіємі» Верді, «Реквіємі» Моцарта та
в •дзвонах" Рахманінова.
У складі театру гастролював за рубежем.

Е.Є
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ЕКЗЕМПЛЯРСЬКИЙ Ілля Тихонович (н.
бл.

1830,

м. Київ

-

бл.

1900,

м. Варшава)

салонах як чудовий виконавець нар. пісень,
романсів та арій з опер . У 1861 взяв участь у
концерті пам'яті Т. Г. Шевченка в Петербурзі.

-

укр. концертний співак (тенор). Закінчив
Київську духовну академію, де здобув і муз.
освіту. Довгий час був солістом академічної
капели в Киеві.
Володів сЮІьним і красивим голосом ши
рокого діапазону. Уславився сольними кон

Пізніше відійшов від виконавської діяльності,
працював педагогом 1-ї київської гімназії. В
останні
роки життя був
варшавським
епископом.

Л і т. : Кузьмін М. Забуті сторінки муз . життя
Києва . - к" 1972.- с. 39.

цертами в Київський академії та в київських

є
ЄВСЕВСЬКИЙ Микола Петрович (н. 6.ХП
м. Пінськ, тепер Білорусь) - укр. та ав
стралійський концерrnий та оперний співак
(баритон) . Походив з укр. співочої родини,
яка емігрувала спочатку до Польщі, потім до
Німеччини. З 1951 живе у Австралії. Закінчив
оперну школу в Мельбурні (1956). Артистич
ну діяльність розпочав концертами у
Німеччині . У 1956-60 - соліст Авст
ралійської оперної компанії у Мельбурні. У
1961-73 - у складі «Українського тріо», з
концертами якого об'їздив усю Австралію. З
1973 виступав переважно з власними соль
ними концертами. У його репертуарі були
численні українські, німецькі та італійські на
родні пісні, арії з опер вітчизняних та за
рубіжних композиторів. На оперній сцені ви
ступав в другорядному репертуарі. Спричи
нився до пропаганди української культури в
Австралії.
ЄГОРОВА Марія Павлівна (н. 12(25).ХІІ
1910, м. Харків) -укр. оперна співачка (мец
цо-сопра1-ю). Сестра В . Попової. Вокальну
освіту здобула в Одеській нар. консерваторії

Висту

1928,

(1925-27, клас В. Діталь) . Удосконалюва
лась у В. Попової. У 1930-32, 1944-58 солістка Одеського, 1932-36 - Харків
ського, 1936-44 - Київського т-рів опери та
балету.
Парті~': Настя («Тарас Бульба" Лисенка),
Ясько («Кармелюк» Костенка), Галя («Щорс»
Лятошинського), Соломія («Богдан Хмель
ницький» Данькевича), Груня (<·Броненосець
«Потьомкін» Чишка), Княгиня (<•Русалка»
Даргомижського), Любаша, Ганна («Царева
наречена», •Майська ніч» Римського-Корса
кова), Графиня («Пікова дама» Чайковсько
го), Марфа, Марина Мнішек («Хованщина»,
«Борис Годунов" Мусоргського), Амнеріс,
Азучена («Аіда», «Трубадур» Верді), Кармен
(«Кармен» Бізе), Даліла («Самсон і Даліла»
Сен-Санса ), Нано ( «Даїсі» Паліашвілі).

пала

в

концер

тах .

У
за

1939
писала

на

грампла 

тівку
укр.

дві
нар.

пісні («Ой
не

спить

ся,

не ле

житься",

«Хиліте
ся, густі

ЛОЗИ»), а
так

о ж

п і сню
Галі
з
Марія Єгорова

-

Кармен

(«Кармен• Ж . Бізе)

о

пери

«Щорс»

ЛятошинЛ і т . : Автобіографія// Архів автора .

ського.

ЄНАКіЄВ Яків іванович [4(16).ХІІ 1897,
м . Маріуполь 19.ІХ 1945, м. Москва) укр. та рос . оперний співак (драм. тенор).
Вокальну освіту здобув у Харківському муз
драм. ін-ті (1924-28, клас М. Чемезова) та
.[Іенінградській консерваторії (1928-31, клас
І. Томарса).
У 1931-35 - соліст Ленінгр., 1935-36 -

Київського т-рів опери та балету, 1936-45 Великого т-ру СРСР.
Парпиї Герман («Пікова дама» Чайковсько
го) , Собінін (•Життя за царя» Глинки), Матю
шенко («Броненосець «Потьомкін» Чишка),
Манріко, Рада мес, Отелло, Альваро («Труба
дур», «Аїда», «Отелло», «Сила долі» Верді),
Зігмунд («Валькірія» Вагнера), Давидов, Гри
горій Мелехов («Піднята цілина», «Тихий
Дон» Джержинського).

є
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Л

і

m.:

Енакиев О.
Материаль1

к

биогра

фии отца//
Архів авто
ра.

Яків Єнакієв

Зігмунд

-

(«Валькірія" Р.

солістка Великого т-ру (Москва),
моск. Опери С. Зиміна. З 1912
виступала на сценах обох імператорських те
атрів (Маріїнська опера, Великий т-р). Гаст
ролювала в «Ла Скала» (1906, 1907) і ссГранд
Опера» (1907, 1912). У 1908 вперше співала
в Парижі партію Марини Мнішек у спектак
лях рос. опери, організованих С. Дягілевим. У
1917 підписала контракт з лондонським теат
ром ссКовент-Гарден». Одночасно гастролю

1910-12 1908-10 -

вала в. містах СРСР, італії, Франції, Пд. Аме
рики, Іспанії. У 1924 оселилась у Парижі, де
епізодично виступала в «Гранд-Опера» .
Володіла феноменальним голосом великої
сили і краси, чистого блискучого тембру, рів

ним в усіх регістрах. Уславилась виконанням
складних партій вагнерівського репертуару.
Завдяки безмежному діапазону свого голосу,
виконувала також меццо-сопранові партії.
ПартП: Марина («Борис Годунов» Мусорr

ського ), Ярославна («Князь ігор» Бородіна),

Barnepa)

ЄНДЖИЙОВСЬКА (спр. прізв.- Попо
вич) Ольга (н. 1897, м. Чернівці - р . см.
невід.) - укр. оперна і концертно - камерна
співачка (драм. сопрано). Походила з бідної
родини. Вокальну освіту здобула у Віденській
муз. академії (1927-32).
З 1932 вела концертну діяльність на Буко
вині, зокрема була солісткою хорового т-ва
«Буковинський Кобзар». З успіхом виступала
з концертами у Львові та інших містах Гали

Юдіф (<•Юдіф» Сєрова), Тамара («Демон»
Рубінштейна), Наталія, Ліза, Марія («Оприч
ник", «Пікова дама», «Мазепа» Чайковського),
Маша («дубровський» Направника), Горис
лава («Руслан і Людмила" Глинки), Аїда,
Віолетта («Аїда», "Травіата» Верді), Джоконда
(«Джоконда» Понкієллі), Зіглінда, Брунгільда,

Гуrруна, ізольда («Валькірія», «Зігфрід», «За
гибель богів», «Трістан та ізольда» Вагнера),
Валентина («Гугеноти» Мейєрбера), Кармен
(«Кармен» Бізе).

інтерпретувала в Росії і Франції укр. музи

чини.

У репертуарі Є. були твори Лисенка, За
ремби, Р. Штрауса, Вагнера, Шуберта, Бетхо
вена, Шопена, а також укр. нар. пісні.
З 1940 виступала на оперних сценах За
хідної Європи .
Серед оперних партій: Тоска («Тоска» Пуч
чіні), Єлизавета («Тангейзер» Ваrнеуа) та ін .
Л і т .: Концерт Ольги Єнджииовськоі у

1932.- 5 лист.
ЄПіФАНій (прізв.- невід. ) -

ку. У Москві як активний член т-ва «Кобзар»
виступала з виконанням укр. нар . пісень та
романсів Лисенка, Степового, Підгорецького
та ін. У Пе
тербурзі ра

зом з і. Ал
чевським

Львові// Діло.-

кінця

XVII -

поч.

XVIII

ст. Освіту здобув,

і

парт

неркою

на

сцені видат

них
співа
ків, зокрема

Ф. Шаляпіна,
Л. Собінова,

і. Єршова,
і. Алчевсько
го та ін. Уї та

Вокальну освіту здобула при

ватно у М. Зотової в Києві (1897-1901).
Удосконалювалась в Парижі у П. Відаля. Де
бютувала 1901 на сцені Маріїнської опери
(Петербург), де співала до 1904. У 1904-08,

пісні

Є.-Ю. була

33.

(1920).

вечори

частою

ЄРМОЛЕНКО-ЮЖИНА (спр. прізв.
Плуговська) Наталія Степанівна (1881, м.
Київ - 1937, м. Париж) - укр. і рос. оперна
співачка (драм. сопрано). Засл. арт. Рес
публіки

вала

укр .

романсу.

1702-04 - регент і вчитель співу Ростовсь
кого архієрейського хору, де заклав чудові
традиції цього колективу. Пізніше хор став
одним з кращих у Росії.
Л і т. : Імжм В. Співацька освіта в Украіні.- К.,
с.

-

організову

укр. співак

очевидно, в Києво-Могилянській колегії. У

1991 .-

не

одноразово

Наталія Єрмоленко-Южина
Тамара (•Демон"

А . Рубінштейна)

-

лант

високо

оцінював Ша
ляпін. Запи-
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ЄЩЕНКО Олександр Миколайович

сувалась на ГР.амплатівки (бл. 60 творів) у Пе
тербурзі (•В. І . Ребіков", 1903; ссПате", 1903;
(•Грамофон», 1911), Москві («Пате", 1904,
1908; •Грамофон», 1908-10, 1912).

(1885,

м. Полтава - 24.VII 1939, м. Севастополь) укр. оперний та концертний співак (бас). Во
кальну освіту здобув у Харківському муз . уч

Л і т .: Липаев И. Московские письма//РМГ.-

щі (клас Ф. Бугамеллі та П. Голубєва). Був
солістом Харківського та Одеського т-рів
опери та балету. У 30-х роках - соліст Ан
самблю пісні й танцю Харківського військо

1908 . - № 37; Укр . вечір у Москві//Рада . 1910.- 21 лютоrо; Концерт подружжя Южиних у
Києві! /Рада . - 191 О.- 8 травня; Засл. артистка
Республики// Жизнь искусства . - 1920.- 2 черв

вого округу.

ня; Похипюнов Д. Из пpouuюro русской оперь1.
Л" 1949.- С. 40; БоголюООв Н. 60 лет в оперном
театре . - М" 1967.-С . 195-196;ЛиндеП. Воспо
минания о Н. С. Ермоленко-Южиной; Тартаков Г.
Наталия Ермоленко-Юж.ина. Воспоминания// Архів

Парпиї: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний («Наталка
Полтавка» Лисенка), Мельник («Русалка»
Даргомижського, Гремін (<·Євгеній Онєгін»
Чайковського), Мефістофель ( (•Фауст» Гуно),
Дон Базіліо ((•Севільський цирульник» Рос
сіні), Тоніо («Паяци» Леонкавалло).

автора.

•ЄФРЕМОВ іван Єфремович (рр. н . і см.
невід.) - укр . співак XVII ст. Походив з
Києва . Спочатку співав у Києво-Печерській
лаврі, де був дячком . У 1653 запрошений до
Москви півчим до Андріївського монастиря .

У концертах виконував твори Лисенка,
Стеценка, Чайковського, Бородіна, Рубін
штейна, укр. нар. пісні.
Л і т. : Єщенко М. Олександр Єщенко// Архів ав

Л і т.: Харл.ампович К -Малороссийское алияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань.
1914.- с . 833.

тора.

ж
ЖАДАН іван Данилович (н. 1902, м. Лу
ганськ)

-

рос . оперний і концертно-камер

н ий співак (лір. тенор) . Засл. арт. РРФСР
Вокальну освіту здобув у Муз. техні
кумі та Моск. консерваторії (1923-27, клас
М. Дейші-Сіоницькоі) .
У 1927-41 - соліст Великого т-ру СРСР.
Був одним з кращих ліричних тенорів в СРСР.
Партй': Ленський ((•Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Володимир («Дубровський" На
правника), Герцог ((•Ріголетто» Верді) та ін.
У камерному репертуарі Ж. були твори рос.
та заруб. композиторів, а також укр . нар. пісні.
Гастролював за рубежем (Туреччина та ін.).
У 1941 силоміць вивезений фашистами до
Німеччини . Пізніше переїхав до США, де
відійшов від виконавської діяльності .
В СРСР записав кілька платівок.
Л і т. : Дроздов В . Иван Жадан! /Соц. Донбасс . -

(1937).

У концертах виконує твори укр. та рос .
композиторів.
Л

і

т. :

Семенова Н. Поет Борис Жайворо

нок//Красное знамя (Харків) . -

1972.- 23 січня .
ждАНОВСLКИЙ Євген Тадейович (ІІІ

1892, с. Ясинуватка, тепер у межах м . Мико
лаєва - 8.VIll 1949, Сибір) - укр. та болгар
ський оперний співак (бас). Освіту здобув у
духовній семінарії в Одесі, де був солістом цер
ковного хору. Вокальну освіту дістав у Моск .
консерваторії (1908-12, клас В. Зарудноі).
Дебютував у 1911вМоскві.У1912-17 соліст Опери
Зимі на,

1919-24 Великого т-ру
в Москві. У
1924 виїхав

до італії, де

1937.- 2 лист.
ЖАЙВОРОНОК Борис Григорович (н .

протягом

шести років

м. Полтава) - укр. оперний ікон
цертний співак (баритон). Засл. арт. УРСР
( 1972 ). Вокальну освіту здобув у Харківській
консерваторії (1959-64, клас П. Голубєва).
У 1964-72 - соліст Харківського т-ру опери
і балету, 1972-78 - Харківської, з 1978 Моск . філармоній.

25.V 1938,

. Парпиї: Онєгін, Роберт (•Євгеній Онєгін»,
(•Іоланта» Чайковського), Мізгир («Снігу
ронька" Римського-Корсакова), Валентин
( •Фауст» Гуно), Фігаро (..Севільський цируль
ник» Россіні), Жермон ( (< Травіата» Верді),
Сільвіо («Паяци» Леонкавалло ).

удосконалю

вався у проф.
Ванцо.
У

1925-29 соліст мілан
ського

т-ру

(<Ла Скала»,

1929-44 Нар. опери в
Софії.
З великим
успіхом гаст
Євrен Ждановський

ролював

у

ж
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Мадриді (т-р «Реал», 1924), Римі, Наваррі,
Вероні, Болоньї, Палермо, Мілані («Ла Скала•,
193(), 1933, 1938, 1941), Барселоні, Празі, Па
рижі, Ріо-де-Жанейро, Буенос-Айресі. Висrупав
також на Україні (Одеса, Київ, поч. 20-х рр). З

ПартП: Наталка , Галя ("наталка Полтавка»,
"Утоплена" Лисенка), Оксана («Запорожець
за Дунаєм• Гулака-Артемовського), Катерина
(«Катерина» Аркаса), Мавка ("лісова пісня»

політен-опера» ).
Володів великим
голосом
широкого
діапазону. Мистецтво Ж. відзначалося витон
ченою інтерпретацією, вокальною і сце
нічною майстерністю. За свідченням італ.
преси, Ж. був •одним з найбільших і найви
разніших ліричних співаків сучасності, артист
з великою підготовкою, який володів винят
ковим голосовим матеріалом» .
Парт1І: Руслан, Сусанін («Руслан і Людми
ла», «Життя за царя» Глинки), Варлаам, Бо

(«Продана наречена» Сметани), Мікаела
("Кармен» Бізе), Мімі («Богема» Пуччіні).
Лауреат Рес
публіканського

великим успіхом співав у Нью-Йорку («Метро

Кирейка), Татьяна, іоланта («Євгеній
Онєгін», •іоланта» Чайковського), Маженка

конкурсу

сала на грампла

тівки укр. нар.
п і сню «Ой співа
ночки МОЇ», ро
манс Штогарен

рис, іван Хованський ("Борис Годунов•, «Хо
ванщина» Мусоргського), Салтан («Казка про
царя Салтана» Римського-Корсакова), Фаф
нер, Хундінг, Генріх Птахолов (•Золото Рей
на», "валькірія», •Лоенгрін• Вагнера),
Мефістофель ( •Фауст» Гуно), Ніла канта
((<Лакме» Деліба), Великий інквізитор (•дон
Карлос» Верді), Альвізе ( •джоконда»
Понкієллі), Мельник («Русалка» Даргомижсь
кого), Осмін («Викраде~ня із сераля» Моцар
та), Галицький ((<Князь Ігор» Бородіна) .
З 1929 - болгарський підданий. У 1944
був репресований (загинув у таборах Сибіру).
Реабілітований посмертно .
Л і т. : Б'ЬЛrарската музикална енциклопедия.

Софія,

1964.

ЖИЛА Олександра Петрівна (4.V 1924, с.
Сміле, тепер Роменського р-ну Сумської
обл.- 6.ІV . 1978, м . Київ) - укр. оперна
співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР (1958).
Вокальну освіту здобула в Київській консер
ваторії (1948-53, клас М . Паторжинської
Снаги). У 1953-65 - солістка Київського
т-ру опери та балету.
ПартЛ: Наталка, Дідона («Наталка Полтав
ка», «Енеїда» Лисенка), Одарка (•Запорожець
за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Катерина
(«Катерина» Аркаса), Милана, Мар'яна («Ми
лана», "Арсенал» Майбороди), Аїда («Аїда»
Верді), Сантуцца ("сільська честь• Маскань"І),
Ортруда («Лоенгрін» Вагнера).
Через хворобу рано залишила сцену.
Л і т .: Дворнш.t Б. Дівчина з села/ /Молодь Ук
раіни . -

1954.-

7

грудня; КJrодковой Н. Все лю

дям/ /Правда Украинь1 . -

ЖИЛКЇНА

1964.- 12 грудня .
Людмила Іванівна (н . 29.1

1928, с. Божедарівка, тепер смт. Щорськ
Криничанського р-ну Дніпропетровської
обл.) - укр. оперна співачка (сопрано). Засл .
арт. УРСР (1967). Вокальну освіту здобула у
Львівській консерваторії (1947-52, клас Л.
Улуханової) . У 1953-78 - солістка Львів 
ського т-ру опери та балету.

вока

лістів ім. Лисен
ка (1962). Запи

ка "ой одна я,
одна» та кілька
арій з опер рос.
та заруб. компо
зиторів.

Людмила ЖИJІкіна

У1%7-~-ви
кладач (з 1982 доцент) Львів
ської консервато
рії». Серед учнів О. Басистюк.

Л і т .: Терещенко А . Львівський театр опери та

балету імені Івана Франка.- К.,

1989.- С . 63-64.

ЖИЛЮК Михайло Олександрович (н.
27 Х 1948, с. Богданівка Підволочиського
р-ну Тернопільської обл.) - укр. та білор .
оперний та концертно-камерний співак (ба
ритон). Вокальну освіту здобув у Мінській
(1967-71, клас М. Зюванова) та Моск.
(1971-74, клас Г. Тіца) консерваторіях. З
1975 - соліст Білор . т-ру опери та балету.
Пaprrul: Лев Данилович ((<Князь Новгород
ський» Б~ндаренка), Роберт, Єлецький,
Онєгін (•Іоланта», "пікова дама», •Євгеній
Онєгін» Чайковського), Валентин ( "Фауст»
Гуно) , Ніклаус (<<Казки Гофмана• Оффенба
ха), Шарnлес («Чіо-Чіо-сан» Пуччіні).
У концертах виконує твори Лисенка, Дань
кевича, Кос-Анатольського, Глинки, Дарго
мижського, Чайковського, Рахманінова, Вер

ді, Сен-Санса, Гріга, Малера, укр. нар . пісні .
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки в Мінську (1981, IV премія),
Міжнародного конкурсу вокалістів ім. С. Кру
шельницької у Львові (1992, 11 премія) .

У 1993 виступав з концертами у Києві.

Л і т .: Автобіографія/ І Архів автора.

ЖИТОВСЬКИЙ (з 1936 -

фон Рогген)

Михайло Євгенович [28ХІІ 1887 (9. І 1888),
м . Полтава - р. см. невід.) - укр. та рос.
оперний та концертно-камерний співак

(бас). Вокальну освіту здобув, очевидно, за

ж
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кордоном . Артистичну діяльність розпочав
1923 концертами в Мілані, Христіанії, Кельні,
Мюнхені, Берліні та ін. З 1923 - соліст •На
родної опери• в Берліні, 1927-35 - «Рос.
опери» в Парижі. Виступав також на оперних
сценах Парижа, Лондона, Барселони та ін.
Володів надзвичайно красивим та сильним
голосом широкого діапазону.
Серед оперних партій: Борис Годунов, До
сифей (•Борис Годунов», «Хованщина» Му

мир-Волинського р-ну Волинської обл .12 . ІV 1979, м. Київ) - укр. оперна співачка
(драм. сопрано). Засл. арт. УРСР (1932). Во
кальну освіrу здобула на приватних курсах В .

( «Садко»,

соргського), Варязький гість, Князь Юрій
«Сказання про невидимий град

Н. Кружиліної в Києві (1914-18).Артистичну
діяльність розпочала у вок. сrудії Л . Давидова
в Києві (1918-20). У 1920-22, 1923-24,
1928-29 - солістка Київського, 1922-23 Харківського, 1924-25 - Свердловського,
1925-28 -Азерб., 1929-48 - Одеського т
рів опери та балеrу.
Партіі: Одарка («Запорожець за Дунаєм»

Кітеж" rимського-Корсакова), Галицький
(«Князь Ігор» Бородіна), Мефістофель («Фа

!

уст» Гуно) та ін.
У концертах широко пропагував твори рос.
та заруб. композиторів, а також нар. пісні.
Л і т . : Б. п. Концерт Михаила Житовскоrо//Руль
(Берлін) . -

1930.- 20

ЖОВТНІ!.

ЖУБР (спр. прізв.- Халецька [13(26)ХІ
1911, м . Київ - 1979, там же] - укр. оперна

співачка (сопрано) . Засл . арт. УРСР (1947).
Дружина М. Рибалкіна. Вокальну освіrу здо
була в Київському муз. технікумі (1928-31).
У 1931-38 солістка Вінницького,
1938-39 - Одеського, 1939-41 - Дніпро
петровського, 1945-55 - Львівського т-рів
опери та балеrу.
Партіі: Маша («Дубровський» Направни
ка), Лебідь («Казка про царя Салтана" Римсь
кого-Корсакова), Наталія, Лушка («Тихий
Дон», •Піднята цілина" Дзержинського), Па
нова («Любов Ярова» Енке, перше вик.),
Віолетта, Джільда ( "Травіата", «Ріголетто»
Верді), Лакме (•Лакме» Деліба), Маргарита
( •Фауст» Гуно), Батгерфляй ( «Чіо-Чіо-сан"
Пуччіні).
У 1960-64 - викладач Запорізького муз.
училища.

Гулака-Артемовського), Горислава («Руслан
Людмила» Глинки), Ярославна («Князь
Ігор» Бородіна), Марія, Ліза («Мазепа»,
«Пікова дама» Чайковського). Тамара («Де

мон" Рубінштейна), Тоска ( «Тоска» Пуччіні),
Рахіль (•Жидівка» Галеві), Леонора, Аїда
(«Трубадур», •Аїда» Верді), Ортруда (•Ло
енгрін» Вагнера), Валентина («Гугеноти»
Мейєрбера), Ярославна («Яблуневий полон»
Чишка).
Т в.: Воспоминани11 оперной певиць~//Приватний архів.

.

Л І т. : Збергардт С. Александра Жуковска11 в

Свердловске// Архів автора.

ЖУРАВЛЕНКО

Павло
Максимович
с . Никанорівка, тепер в
межах міста Кіровограда - 28.VI 1948, м.
Ленінград] - укр . та рос. оперний співак
(бас). Нар. арт. РРФСР (1938). Вокальну
освіrу здобув у Єлисаветградському муз. учи
лищі, а з 1906 брав уроки співу у О. Секар
Рожанського у Москві. Дебютував на оперній
сцені м . Казані (1911).
У 1912-18 - соліст Т-ру муз. драми в Пе
тербурзі, з 1918 - Маріїнського і одночасно
Ленігр. Малого оперних т-рів. У 1918-21 був
постійним

(29.VI(ll.VIl)J 1887,

Л і т.: Автобіоrрафі11/ І Архів автора.

партнером

Ф. Шаляпіна
під час його
виступів
у
Петрограді.
Володів

ЖУКОВИЧ Костянтин Трохимович (бл.
м. Київ - р. см. невід.) - укр. та рос.
оперний співак (бас). Вокальну освіrу здобув
у Київській консерваторії. У 1919 емігрував

1895,

за кордон, де розпочав артистичну діяльність

концертами у Франції. У 1926-35 - соліст
«Рос. опери» в Парижі. У складі цього театру
виступав також у Лондоні (1931), Барселоні

що

регістрах.
Особливо

Варлаам, Досифей («Борис Годунок», «Хован
щина» Мусоргського), Собакін, Варязький

гість («Царева наречена», ссСадко» Римського
Корсакова ).

Олександра

іллівна

звучав

гнучко в усіх

Парпиї: Кончак («Князь ігор» Бородіна),

м. Устилуг, тепер Володи-

го

вого тембру,

Бразилії (1929), Аргентині (1930).
Володів могутнім голосом надзвичайно
широкого діапазону, що особливо виразно
звучав у нижньому регістрі.

ЖУКОВСЬКА

со

ковитим

лосом краси

(1932),

(2(14).VII 1897,

сильним

Павло Журавленко - Варлаам
(«Борис Го.цунов~. М. Мусорrськоrо)

виразно

ви

конував

ха

рактерні
партії, мав
яскравий ко
медійний талант.

з
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ЖУРАВСЬКИЙ Федір Степанович (н . бл.

Партй': Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний («Наталка
Полтавка» Лисенка), Фарлаф («Руслан і Люд

1660,

мила» Глинки), Додон, Салтан, Голова («Зо
лоп1й півник», ссКазка про царя С~лтана»,
«Майська НЇ'f» Римського-Корсакова), Іван Хо
ванський, Варлаам, Черевик («Хованщина",

Мусоргського ), Лепорелло ( «Кам:яний гість»
Даргомижського), Скула («Князь Ігор» Боро
діна), Єрьомка («Ворожа сила» Сєрова), Ску
пий («Скупий лицар" Рахманінова), Микола
Болконський («Війна і мир» Прокоф'єва, пер
ше вик.) , Ковальов («Ніс» Шостакови'fа, пер
ше вик . ) .
Широко пропагував у Росії укр. музику,
зокрема нар. пісні, а також романси Лисенка,
Степового, Стеценка. У 1916 організував у
Петрограді концерт укр . музики .
Записувався на грамплатівки.

1741,

там же)

-

укр.

уставник Придворного хору
в Петербурзі. У 1741 повернувся до Києва,
де був регентом капели Києво-Печерської
лаври.

Л і т .: История царствования Петра Великого . 
спб . , 1859.- Т. VI.- С . 52; ХарламІІJJбич. К. Ма
лороссийское влияние на великорусскую церков

1914.- С. 838.
ЖУРИНА ірина Михайлівна (н . 28.VIII

ную жизнь.- Казань,

1946, м. Харків) - укр. та рос. оперна
співачка (сопрано) . Нар. арт. Рос. Федерації
(1993) . Вокальну освіту здобула в Хар
ківському інституті мистецтв (1966-71, клас
Л. Юкеліс) . У 1971-75 - солістка Харків

ЧаІ5аненхо В. Партер І.llаляпіна//Кірово

градська правда . -1968.- 6 лист . ; Лисе1-1к:о І.

Оперна дОІІІІ Паwв ЖУJJЩ1І(ЮС3//Куль1)'Р6 і ЖИІТІL-

1987.- 6

після

1728).
У 1731-41 -

Л і т.: Левик: С. Записки оперного певца.- М.

1962;

-

Олексіївни в Москві, а з 1689 - Петра І.
У 1718 був обвинувачений у змові проти Пет
ра І і засуджений до страти, яка була замінена
довічною каторгою (повернувся із заслання в

«Борис Годунов», «Соро'Іинський ярмарок»

Л..

м. Київ

співак (бас) кінця XVII - поч. XVIII ст.
Закінчив Києво-Могилянську колегію, де
здобув і муз . освіту. Співав у капелі колегії. З
1685 - придворний співак царівни Марії

вересня .

ЖУРАВЛЬОВ В'ячеслав Олександрови'f (н.
14 .VШ 1940, м. Артемівськ Донецької обл .) укр. оперний співак (тенор) . Засл. арт. УРСР
(1981). Закін'fив Маріупольський металур
гійний інститут (1963). Вокальну освіту здобув
у Харківській консерваторії (1968-72).
У 1972-95 - соліст Харківського т- ру

ського т-ру опери та балету,

жистка, з
СРСР.

1976 -

1975-76 -

ста

солістка Великого т-ру

Партіі: Снігуронька, Марфа ( «Снігуронь
ка•, ~Царева н~речена» Римського-Корсако
ва ), Іоланта («Іоланта» Чайковського), Ан
тоніда, Людмила («Життя за цар.я», ссРуслан і
Людмила• Глинки), Джільда, Віолетта
(<·Ріголетто", «Травіата» Верді), Лючія («Лючія
ді Ламмермур» Доніцетті), Деспіна («Так по
водяться усі жінки» Моцарта), Вельгунда
(«Золото Рейна" Вагнера), Розіна ( «Севіль

опери та балету.

Партй': Петро («Наталка Полтавка» Лисен
ка), Ленський («Євгеній Онєгін» Чайковсько
го), Берендей, Ликов (•Снігуронька», «Uарева
наречена» Римського-Корсакова), Водемон
(«Іоланта» Чайковського) , Альфред («Тра
віата» Верді), Рудольф («Богема» Пуччіні), Ед
гар, Ернесто ( «Лючія ді Ламмермур » , •дон
Паскуале» Доніцетті), Герцог ( «Ріголетто»
Верді), Юродивий («Борис Годунов» Мусорг
ського ).

ський цирульник" Россіні) .

В концертах виконує твори укр., рос. та за
руб. композиторів, а також нар . пісні .
Гастролювала за рубежем (CllIA, Польща,
Угорщина Франція та ін).

Л і т .: О1-1ч.урова Н. Солистка Большого теат

Л і т . : Автобіографія// Архів автора .

ра//Муз. жизнь.-

1986.-

№

10.

з
ЗАБЕЙДА-СУМИЦЬКИЙ Михайло Івано
вич [1(14).І 1900, с . Несторовичі, тепер
Гродненської обл., Білорусь) - укр., білор. та
чеський оперний співак (тенор) . За поход
женням білорус . Вокальну освіту здобув при
ватно у Ю. Плотникової в Харбіні (1925-29).

Удосконалювався в італії у проф. Ф. Карпі

(Мілан, 1932).
У 1929-32 - соліст Харбінської опери. У
1932-35 співав на оперних сценах Мілана й

Верони в італії. У 1935-36 - соліст Познан-

ської опери, 1936-40 - Великого т- ру у Вар
шаві. У 1940-70 - соліст Празької націо
нальної опери.
Партіі: Петро («Наталка Полтавка» Лисен
ка), Андрій (ссЗапорожець за Дунаєм" Гулака
Артемовського), Альфред, Герцог («Тра
віата», «Ріголетто» Верді), Альмавіва («Се
вільський цирульник» Россіні), Фауст («Фа
усн Гуно), Пінкертон, Рудольф (t<Чіо-Чіо
сан•>, ссБогема" Пуччіні) , Тітус («Юлій Uезар»
Генделя), Шуйський («Борис Годунов» Му-

з
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соргського), Бе
рендей («Снігу
ронька+ Римсь

кого-Корсакова) .
У концертах
широко

пропа

гував

твори

білор., укр . (Ли
сенко , Степо
вий, Гулак-Арте
мовський) та за

руб. компози
торів, а також
нар.,

в

тому

числі укр., пісні .
Був у тісному

.•

•

•

Юр1и Забеида-Сумицькии

контакті з укр .

муз.-літ. життям

у Празі, часто виступаючи в укр. концертах. У
1963 гастролював в СРСР (Білорусія).
Л і т .: Автобіографія/ І Архів автора.

ЗАБілЯСТА Лідія Леонідівна (н. 8.ІХ 1953,
с. Олено-Косогорівка Кіровоградського р-ну
Кіровоградської обл.) - укр. оперна та кон
цертно-камерна співачка (сопрано). Нар. арт.
УРСР (1985) . Вокальну освіту здобула в Київ
ській консерваторії ( 1974- 79, клас 3. Хрисmич).
у

197 3-

солістка
Київської ка
пели ім. Лято

79 -

шинського,

1979 -

з

стажи

сrка, з 1980 солістка Київ
ського

т-ру

опери та ба 
лету .
У

1980-81

ІХ Всесоюзного конкурсу вокалістів ім. Глин
ки в Таллінні (1979, 11 премія), Vll Міжна
родного конкурсу ім. Чайковського у Москві
(1982, І премія).
Гастролювала за рубежем (Польща, Бол
гарія, Чехословаччина, Угорщина, Югос
лавія , НДР, Румунія, США, Канада та ін.).
Л і т . : Гайка С. Екзамен! /Культура і життя.-

1982.- 25 липня; Чубук М. «Золотий" rолос Лідії
Забілястоі//Вісті з Украіни . -1982.15 липня;
Куром11ко Н. Душе созвучное искусство/ /Комсо
мольское знамя.-1982 . -

церкві в Кенігсберзі .
Л і т .: Харлампович К.. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

838.

ЗАГВОЙСЬКИЙ Йосип (рр. н. і см. невід.) укр. співак, хормейстер і композитор XVII ст.
Вчився в Києво-Могилянській колегії. Був ре
гентом Братського монастиря (до 1655). У
1655-56 - регент капели Києво-Печерської
лаври. Деякий час співав при дворі Богдана
Хмельницького («стояв на клиросі в Чиги
рині») . Дальша доля його невідома.
З. був блискучим знавцем партесного

співу, чудово виконував також укр. нар . пісні.

Його хорові твори вважаються втраченими.
У 1656 був запрошений регентом до Хору
государевих півчих дяків у Москву, але з
невідомих причин туди не приїхав.
Л і т .: Разумовський Д. Uерковное пение в Рос
сии . - СПБ.-1868 . - Вип. 2.- С. 210-211; Ши
роцький К. Знамениті українські артисти-співці
ХVІІ-ХVІІІст.//Рада.-1914 . -18липня; УРЕ . 
К., 1979.-2-е вид . - Т . 4.- С . 161 .

ЗАГОРСЬКА
(спр. прізв.

в театрі «Ла
Скала» (Мі

Овдіївна

(1837,

с. Покошичі, те
пер Коропського
р-ну Чернігів
ської обл.- 1891

Парт1ї:
Оксана («За
за

Дунаєм» Гу-

(1892?),

лака-Арте
мовського ), Наталка, Ма рильця («Наталка

норниця,

с.

По

того

ж

району) - укр .
концертна спі
вачка (сопрано).
Загальну освіту
здобула в Шост

Полтавка» , «Тарас Бульба» Лисенка), Татьяна

(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Галька
(«Галька» Монюшка), Маргарита (<·Фауст»
Гуно) , Недца («Паяци» Леонкавалло ), Лізетта
(«Таємний шлюб» Чімарози).
В концертах виконує твори укр., рос . та
заруб. композиторів (в тому числі компози
торів XII-XVIII ст. ), а також нар. пісні.
Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів ім . Лисенка в Одесі (1978, І премія),

-

Ходот) Меланія

лан).

порожець

травня .

укр. співак XV111 ст. Вокальну освіту здобув у
Придворній співацькій капелі в Петербурзі, де
в 50-х роках був солістом . У 1760 відрядже
ний до Пруссії, де співав у рос . посольській

стажувалася

Лідія Забіляста

25

ЗАБУЗЬКИЙ Опанас (рр. н. і см . невід . ) -

ки н сь ко му

пан

сіоні, вокальної

-

не мала.

Володіла чудоМеланія Заrорська

вим

голосом.

з
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Брала участь у виставах, виконуючи головні
парnі в «Наталці Полтавці" Котляревського та
«Чарах» К . Тополі (гармонізація О. Маркови
ча) в Чернігові . Висrуnала з концертами укр .
нар . пісень у Чернігові, Білій Церкві , Кро
левці , Новгород - Сіверському . На одному з
концертів їй акомпанував Лисенко. Він же з

їі голосу записав багато пісень, більшість з
яких увійшли у йо г о третій збірник. Брала
участь у діяльності Чернігівського муз . -драм.
т-ва (60-і роки) . У 80-х роках жила в Киеві.
Як палка пропагандистка укр . нар. пісні часто
зазнавала переслідування з боку царського
уряду.

Л і т .: Зоря.-1894.- NO 4; Киев . старина . 1893.- No 4; Ревуцький Д. Меланія Овдіївна Загор
ська - співробітниця Лисенкова/ /Збірник Музею
діячів науки та мистецтва Украіни . - К., 1930.- Т. І.

ний с півак (баритон). Вокальну освіту здобув
у Моск. муз . -драм . уч-щі (1907-11, клас Л.
Донського). В 1911-15 - соліст оперної
трупи Нар. дому в Москві, 1915-16 - Нар .
дому (Петроград), 1916-23 - ~ 192324 - Бакинської, 1924-25 - Харківської,
1926-27 - Пермської опер. Співав також у
Куйбишев і та Уфі . У 1935 залишив сцену.
Парпиї:
Остап (•Та
рас Бульба•
Трайліна) ,
Борис ( « Бо
рис Годунов»
Мусоргсько
г о),

ЗАГРЕБЕЛLНИЙ Олександр Миколайо
вич

(24.11 1937, м . Дніпропетровськ - 19.ХІ
1993, м. Київ) - укр. оперний співак (бас) .
Нар. арт. УРСР (1982). Вокальну освіту здо
був у Київській консерваторії (1963-68, клас
М. Снаги-Паторжинськоі). У 1973 стажував
ся в міланському т-рі •Ла Скала". У 1969-93
соліст Київського т-ру опери та балету.
Партіі: Сул
тан ( « Запоро
жець за Дунаем»
Гулака-Артемов
ського ), Ярослав
(«Ярослав Муд

рий" Майборо
ди),
Руслан
(«Руслан і Люд

Олександр Загребельний

мила• Глинки),
Борис, Досифей
(•Борис Году 
нов" , "хованщи
на• Мусоргсько
г о),
Полкан
(«Золотий пів
ник" Римського
Корсакова) , Ме
фістофель («Фа усТ>t Гуно), Сен-

рева

нарече

на .. , «Снігу

Яків Заrуменний

ронька" Рим
е ького-Кор
с ак о в а) ,
Онєгін ( «Єв
геній Онегін»

Чайковського), Амонас

ро («Аіда• Верді), Ескамільо («Кармен" Бізе),
Тоніо («Паяци" Леонкавалло). Записувався
на грамплатівки у Петербурзі ( «Орфеон",
1911) та Киеві (<•Артистотипія", 1915).
У 1935-41 займався пед . діяльністю в

Куйбишеві і керував оперним колективом на
одному з заводів міста.
Л і т .: Загуменнов Н. Материаль1 к биографии

отца/ І Архів автора .

ЗАДОРОЖНА Капітоліна (н . 1905, Харків
щина) - укр . концертно-камерна та оперна
співачка ( сопра
но). Вокальну
освіту здобула в
Харківській кон

серваторії.

У

30-х роках була

Брі ( «Гутеноти "
Мейєрбера), Сокальський (<·Полководець"
Лятошинського) , Борис Тимофійович («Ка

солісткою Хар

ківської, Полтав
ської, Сумської
та Кримської фі
л ар моні й.
у
1943 е мігрувала
до Німеччини:
1945-49 - соліс

терина ізмайJЮВа» Шостаковича).
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім . Глинки у Києві (1968, 11 премія. Гастро
лював за рубежем. Державна премія УРСР ім.
Т. Г. Шевченка ( 1976).
Л і т . : Пепа В . Йти до мети/ /Літ. Украіна . -

1973.- 20 березня.

тка Укр . оперно

ЗАІУМЕННИЙ (спр. прізв.- Загуменнов)
Яків Степанович (26. VШ(8.ІХ) 1883, с. Кри
уші, тепер Лукояновського р-ну Горьковської
обл . - 1954, м. Куйбишев)- укр. та рос . опер -

Демон

(•демон»
Рубінштей 
на) , Грязной,
Мізгир («Ца

Капітоліна Задорожна

го ансамблю (під
кер. Б. Пюрка), з
яким об'їздила
всю Німеччину.

з
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Серед оперних партій: Оксана («Запорожець
за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Наталка
(«Наталка Полтавка» Лисенка). У 1949 пе
реїхала до США, де займалася концерrnою
діяльністю. У її концертному репертуарі були
укр. нар. пісні та романси вітчизняних компо

зиторів. Живе у Нью-Йорку.

Л 1 т.: Книга мистців.- Торонто,

1954.

ЗАЗУЛЯК Михайло (1885, Галичина 10.ІХ 1936, м. Бронкс, США) - укр. концер
тний співак (баритон). Працював учителем у
Галичині. В 1912 переїхав до США, де при
вернув до себе увагу своїм чудовим голосом.

Вокальну освіту здобув приватно (Нью

Йорк). Деякий час співав у хорі «Метро
політен-опера» в Нью-Йорку. Пізніше висту

пав з власними концертами . В його реперту

арі були переважно укр. нар. пісні, які він ви
конував з неабиякою майстерністю (•Ой
гиля, гиля", •Зеленая рута - жовтий цвіТ»,
«Ой летить зозуленька», «На чужині загибаю•,
«Пропала надія» та ін.). У 20-х роках наспівав

кілька платівок на амер. фірмах «Віктор• та
«Колумбія«. Виступав у радіоконцертах.
Відомий як автор двох церковних ком
позицій: «Вірую• і «Отче наш•, виданих у
США.

У зв'язку з хворобою в останні роки віді
йшов від муз. життя і помер у злиднях.
Л

і

т.:

Б.

п. Смерть украінського співа

ка! /Діло . -

1936.- 16 вересня .
ЗАЙФЕРТ ігор (7JШ 1909, с. Наталівка,

тепер у

межах

м.

Харкова

-

12Х

1972,

м. Детройт, США) - укр. та америк. оперний
та концертно-камерний співак (тенор). По
ходив з родини німецького колоніста, який у
30-х роках був репресований. Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1936-41, клас М. Михайлова). Артистичну

соліст Капели бандуристів ім. Т. Шевченка
(під кер. Г. Китастого).
Парпиї: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро (•Наталка
Полтавка• Лисенка), Герцог ( «Ріголетто•
Верді), Каніо (•Паяци" Леонкавалло), Турідду
(«Сільська честь» Маскань"t).
У його концертному репертуарі були кла
сичні твори Лисенка, Січинського, Леонто
вича, Гайворонського, Верді, Пуччіні, Мас
каньї, Леонкавалло, численні укр. та італ . нар .
пісні.
На амер. фірмах записав на грамплатівки
ряд романсів .[Іисенка («Безмежнеє поле»),
Січинського («Із сліз моїх», «Як почуєш вно
чі»), нар . пісню (•дума про Нечая»), а також
арії з опер заруб. композцторів.
Л і т.: ІГеді.лько О. Пам'яті Ігоря Зайферта/ /Соо

бода.-

1972.- 17 жовтня; Гарасевич М. Ігор Зай
1973.- No 2.
ЗАЙЦЕВ Борис Петрович (н. 1.VШ 1925,

ферт//Овид (Чикаго).-

с. Зайцево, тепер Мотигінського р-ну Крас

ноярського краю, Росія) - укр. концертний
співак (баритон). Нар. арт. УРСР (1988). Во
кальну освіту здобув в Одеській консерваторії

(1953-58). У 1958-80 - соліст Одеської
філармонії. В репертуарі твори укр. та рос.
композиторів, нар. пісні.
Л і т. : Кохрихт Ф. Сибирский характер/ /Знамя

коммунизма (Одеса).-

1983.-

1950, м. Тбілісі] - укр. та рос. оперна
співачка (сопрано). Сестра С. Друзякіної.
Вокальну освіту здобула в Київському муз.
уч-щі
М. Тутковського
(1902-05, клас
О. Сантаzано-Горчаковоі). Брала
уроки
співу та
кож

три.

У1905со
лі ст ка
Київської,

серваторії.

07 -

1942-43 -

соліст Харків

ської та Полтав
ської опер. Вис
також

з

концертами

у

1910-11 Тифлісь

кої, 191116- Опе

Харкові, Полта
ві, Кам'янці-По
дільському та ін.

ри С. Зи
міна (Мо
а<ІВ), 1924-

З 1944 - на
еміграції: 1944-

48 -

25-Сщn-
ловської,

соліст Укр.

1925-26-

оперного ансам

блю в Німеччині

1гор Зайферт

у

своєї сес

Харківської кон

тупав

-

Марта lванівна [12(24 ). ІІІ 1885, м. Київ -

діяльність розпочав солістом Оперної студії

у

ЗІ травня.

ЗАКРЕВСLКА (спр. прізв.- Менцер)

(під кер. Б. Пюр
ка ), з яким пе
реїхав до США
(1949). з 1950-

Марта Закревська - Іоланта
(«Іоланта• П. Чайковського)

Ха р ків
сь к ої,
1rль-v
Одеської
опер.

з
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Парт1І: Татьяна, Ліза._ іоланта (<·Євгеній
Онєгін», «Пікова дама•, •Іоланта» Чайковсь
кого), Парася (<•Сорочинський ярм~рок• Му
соргського), Ярославна («Князь Ігор• Бо
родіна), Маша («дубровський» Направника),
Тоска («Тоска» Пуччіні), Аїда, Паж (<·Аїда»,
•Бал-маскарад» Верді), Валентина ( •Гугено
ти» Мейєрбера), Маліела (•Намисто мадон
ни» Вольф-Феррарі), Ельза ( •Лоенгрін" Ваг
нера), Недда (•Паяци» Леокавалло). В останні
роки життя була на пед. робо-П у Тбіліській
консерваторії.
Л і т.: Боголюбов Н. Полвека на оnерной сце
нс.- М., 1957; ж. «Театр", 1911, No 942; 1913; No

1342; 1914; No 1562.
ЗАКРЖЕВСЬКИЙ (Закревський) Юліан
Федорович [29.ІХ

1852,

м. Косів, тепер

івано-Франківської обл.- 25.IV(8.V) 1915, м.
Казань) - укр. оперний співак (драм. тенор).
Вокальну освіту здобув у Львівській консер
ваторії (1867-71, клас проф. Микулі). Удо
сконалювався у Піццолаті (Венеція, 1874 ).
Дебютував 1871 на сцені Празької опери.
Співав на оперних сценах Венеції (187374 ), Відня, Львова, Кракова, Варшави
(1875-76). У 1878-82 - соліст Київської
опери, 1882-84 - Великого т-ру в Москві.
Співав також на оперних сценах Казані
(1884-89), Харкова (1893-95), Пермі
(1897-98). Гастролював у Москві.
Володів
високим

жизнь.С. 181.

1960.-

1960;

Казань . Годь1 1888-89//Муз .
№

7;

УРЕ . - К.,

1979.-

Т.

4.-

ЗАЛЕСЬКИЙ (Залевський) Зігмунт Сігіз
мундович [9(21).ІХ 1885, Бєльци, Молдова 1950, м. Бухарест] - польський оперний
співак (бас-баритон) і режисер. Вокальну
освіту здобув в Одесі, удосконалювався в

італії. Дебютував у 1907 у Петербурзі. У

1907-16 -

73

соліст Одеської опери. У

1919-

з великим успіхом гастролював в італії,

Іспанії і США. У 1923-24, 1926-27, 1929соліст і режисер Великого т-ру у Вар
шаві, 1924-25 - •Ла Скала», 1928-29 Познанської, 1930-31 - Львівської опер.
Гастролював з великим успіхом у Парижі і
Барселоні (1929), Мілані («Ла Скала», 1935).
ПартІІ: Борис (•Борис Годунов» Мусорг
с ького), Мефістофель ( «Фаусн Гуно і
•Мефістофель» Бойто), Ріголетто, Амонасро
(<·Ріголетто", •Дj"да» Верді), Скарпіа (<•Тоска»
Пуччіні), Кочубей («Мазепа» Чайковського),
Вотан (»Валькірія» Вагнера) .

30 -

Володів феноменальним голосом широко

вого тембру,

ликий драматичний талант.

слухачів дра
м ати ч ною

виразністю
співу.
ПарпиІ:

Рауль, Іоанн

Лейденський

(•Гугеноти",

•Пророк"
Мейербера),
Єлеазар
(•Жидівка»
Галеві),
Манріко, Ра
дамес (•Тру
Фауст

Л і т .: Из муз. nрошлоrо. Сб . очерков.- М . ,

Штейнпресс Б.

лосом краси

го

захоплював

-

ких композиторів. У Львові співав у хорі
Ставропігійської бурси.

го діапазону, який давав можливість викону
вати як басові, так і баритонові партії. Мав ве

сильним

Юліан Закржевський
(«Фауст• Ш . Гуно)

місцеві власті не дозволили концерт в честь
З., посилаючись на те, що співак свого часу
матеріально допомагав революціонерам.
Пропагував у Росії і Західній Європі укр.
музику, зокрема нар. пісні та романси галиць

бадур», •Аїда•
Верді), Хозе
(«Кармен» Бі

зе), Йонтек
(•Галька» Монюшка), Герман («Пікова дама»
Чайковського), Собінін (•Життя за царя»
Глинки).

У 1907 втратив голос і взявся до пед.
діяльності. Часто бідував, хворів. У 1913

З 1936 жив у Бухарес'rі, де займався пед.
діяльністю.
Л і т.: Slownik biograПczny teatru polskiego.
Warsz.awa, 1973.- С. 830-831.

ЗАРИЦЬКА Євгенія Ромуальдівна (9.Х
м. Рава-Руська, тепер Львівської обл . 8.ХІІ 1979, м. Париж) - укр. оперна та кон
цертно-камерна співачка (меццо-сопрано).
Закінчила Львівський ун-т . Вокальну освіту
здобула у Львівській консерваторії (1934-39,

1910,

клас А. ДііJура). Удосконалювалась в італії
Мілан, проф, Чібадо і Бінне'rі), а
також в Австрії (проф . В. Шварц і Рейнеот) .
Дебютувала 1937 на сцені Львівської опери. З
1941 виступала на оперних сценах Мілана
(«Ла Скала»), Рима, Неаполя, Венеції, Сієн-П. У

( 1939-41,

1946-52 - солістка театру «Ковент-Гарден» у
Лондоні. З великим успіхом гастролювала в
«Моцартеум» у Зальцбурзі, «Гранд-Опера» (Па
риж), «Сан-Карло» (Рим), Барселоні, Амстер
дамі, Брюсселі, а також в Алжирі. У 1958
здійсНИJІа велике концертне турне по США
(Нью-Иорк, Чикаго, Філадельфія та ін.).
Співала також на муз. фестивалях у Дубно,
Гінденбурзі, Кельні, Люцерн0, Парижі.
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Серед опер
них партій:

Устя («Циганка
Аза", «За двома

Марина,
Марфа («Бо
рис
Году

зайцями" Ста
рицького), Лукія
(«Зайдиголова»
Кропивницького) .
Парт~/: Окса
на («Запорожець
за Дунаєм" Гула

нов»,

•Хо

ванщина

..

Мусоргсько

го), Керубіно
(«Весілля

кого), Наталка
(«Наталка Пол
тавка» Лисенка),

«Трубадур»

терина» Аркаса).

Верді), Кар
мен («Кар

У
1910 на
фірмі «Зонофон»

мен"

Бізе).

Володіла го
лосом

Євгенія Зарицька

-

(«Кармен» Ж . Бізе)

Кармен

ка-Ар те мо вс ь

Фігаро» Мо
царта), Ам
неріс, Азуче
н а («Аїда",

Катерина («Ка-

записала

Єфросинія Зарницька

винят

кової краси,
широкого

діапазону,

рівним у всіх
регістрах. Була непересічно музикальною й
інтелігентною камерною співачкою, завдяки
чому виступала солісткою світових оркестрів.
Співала під кер. Стравінського, Хіндеміта,
Мартена, Ансерме, ГUІЛіні, Гюї, Бема, Бульта,
Байнема, Добровейна, Фуртвенглера та ін.
У їі концертному репертуарі були твори
Мусоргського, Оффенбаха, Шуберта, Шопе
ра, Брамса, Вольфа, Равеля, Хіндеміта та
ін. З. - одна з найбільших пропагандисток
укр. музики за кордоном: з успіхом виконува
ла романси Лисенка, Барвінського, Людкевича, Ревуцького.
·
На зарубіжних фірмах записала на
платівку ряд укр. нар. пісень та романсів укр .
композиторів, арії з опер рос. та заруб. ком
позиторів .
1974-78 на пед. роботі в Парижі .

мало

кого.

Л і т . : Йосипенко М. Є. П. Зарницька//Театр.-

1936.- № \; Мар·яненко І. Минуле укр . театру.
К . , 1953; Маркушевськ:ий П. Зірка укр. сце
ни/ !Чорноморська комуна . - 1967.- 22 лютого.
ЗАРУДНА Варвара Михайлівна (5(17).ХІІ

1857,

м. Катеринослав, тепер Дніпропет

ровськ - 14.111 1939, м. Москва] - рос. опер
на співачка (сопрано) і педагог.Дружина ком

позитора М . іполитова-іванова. За походжен
ням дворянка. Закінчила харківську гімназію.
Вокальну ос
віту здобула в
Харківському
муз. училищі

(1876-79,
клас К. Про
хорової-Ма
уреллі)
та
Петерб. кон
серваторії

лист ..

ЗАРНИЦЬКА (спр. прізв.- Азгуріді)
Єфросинія Пилипівна (4(16). 11 1867, м.
Одеса - ЗО .УІ 1936, м. Голта, тепер м. Пер 
вомайськ Миколаївської обл.) - укр. драм.
артистка і співачка (сопрано) . У 1886
закінчила муз. школу Т-ва красних мистецтв в
Одесі. Артистичну діяльність розпочала 1889 в
трупі М. Кропивницького. З 1894 виступала в
трупах О. Суслова, Д . Гайдамаки, О. Глазунен
ка тз ін. У 1919-24 - артистка Петрогр . т-ру
ім. Т. Шевченка, 1927-30 - Харківського

(1879-82,
клас Г. Ніс
сен-Саломан
і К. Еверарді) .
у 1882-

солістка
Київської,

83 -

1883-93 Тифліс ької
опер . Деякі
партії вико

укр. театру.

Ралі: Наталя («Лимерівна» Мирного), Ха
ритина («Наймичка» Карпенка-Карого), Аза,

нар.

«Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовсь

Лисенко І. Оповита легендою! /Культура і життя.-

26

укр.

пісень («Гандзя», «Віють вітри, віють буйні»,
«Нащо мені чорні брови», «Ой не світи,
місяченьку• та ін.), а також дуетів (з Г. Гри
шиним, Л. Маньком), фрагменти з опери

Л і т.: Автобіографія! І Архів автщ1а; Витвицький
В. Євгенія Зарицька/ !Свобода . - 1959.- 13 січня;

1994.-

на

грамплатівки чи-

нувала

Варвара Зарудна - Зарайя
(«Азра• Р. Леонкавалло)

в

Тифлісі груз.
мовою.

з
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З 1893 гастролювала в Петербурзі, lркуrську, Казані, Калузі .
.
Володіла гнучким голосом м'якого, теплого
тембру, витонченим смаком, артистичним та
лантом .

Партй: Татьяна, Марія, Кума (•Євгеній
Онєгін•>, «Мазепа», "чародійка» Чайковсько
го), Ярославна («Князь Ігор» Бородіна), Мар 
гарита ( «Фауст» Гуно) , Джільда ( •Ріголетто»
Верді). Була першою виконавицею партій

Руфі і Зорайї в операх іполитова-lванова
«Руфь»

(1887) і «Азра» (1890) . Разом з ним
організувала в Тифлісі муз. училище (1883).
Вокальний і сценічний талант З . високо

оцінив П . Чайковський. Разом з lполитовим
івановим брала участь у муз. зібраннях Ба

лакірєва, Бородіна, Римського-Корсакова .
Відома також як виконавиця укр . нар . пісень
та романсів Лисенка і Степового. Була однією
з високоосвіченіших жінок свого часу.
У 1893-1924 - проф . Моск. консерва
торії . Серед учнів: Ф. Петрова , В. Петрова
Званцева, С. Зорич, В. Макарова- Шевченко.
Л і т .: Иппшштов-ИваІЮtJ М. М. 50 лет русской
музь1ки в моих воспоминаниях.- М .. 1934; Заруд
ная В . М. (некролог) //Сов . музь1ка . - 1939.- № 3.

ЗАСТАВНИЙ Георrій Васильович (н. 21.І

1942, с. Йосипівка, тепер Буського р-ну
Львівської обл . ) - рос . оперний співак (ба
ритон) . Засл . арт. РРФСР (1983). Вокальну
освіту здобув у Львівській консерваторії

(1968-73,

клас О. Дарчука) .

з 1973 соліст
Ле 
нінгр. т-ру
опери і бале
ту (тепер Маріїнської
опери).
Партіі:
Онєгін, Ма
зепа,
Єле 
цький, Том
с

ь

к

и

У концертах виконує твори Лисенка, Сте
пового, Гулака-Артемовського, Гурильова,
Глинки, Чайковського, Рахманінова, Моцар
та, Шуберта , Шумана, Гріга та ін .
Гастролював в Афінах, Вісбадені , Лозанні ,
Берліні, Дрездені.
З 1988 - викладач Ленінгр. консерваторії.
Л І т.: Автобіографія// Архів автора .

ЗАТИНАЙКО Веніамін Олександрович (н.

11.ХІ 1923, м. Одеса)

- укр. оперний співак

(тенор) . Вокальну освіту здобув в Одеській
консерваторії (1947-53, клас І . Райченко) .
У 1953-83 - соліст Одеського т-ру опери
та балету.
Парrtиї: Петро («Наталка Полтавка» Лисен
ка), Андрій (•Запорожець за Дунаєм» Гулака
Артемовського), Андрій («Кат.ерина» Аркаса),

Володимир Ігоревич (•Князь Ігор» Бородіна) ,

Ленський ("Євгеній Онєгін» Чайковського) ,
Ликов ("царева наречена» Римського-Корса
к о в а) , Фауст (•Фауст" Гуно), Альмавіва
(•Севільський цирульник• Россіні), Герцог ,
Альфред ( "Ріголетто" •. "Травіата» Верді).
ЗАХАРОВ Павло Іванович (20.11(5 .111)
1906, м. Полтава - 1980, там же] - укр .
оперний співак (бас) і драм . актор . Вокальну
освіту здобув у Полтавському муз . технікумі
(1926-28, клас М . Денисенко). Артистичну
діяльність розпочав солістом Полтавської хо
р о в ої капели . У 1928-34 соліст
мандрівної Лівобережної опери, 1944-58 Чернівецького, 1936-41, 1958-65 - Пол
тавського муз.-драм . театрів.
Парrtиї:
Виборний,
Тарас («На
талка
Пол
тавка", «Та
рас Бульба»
Лисенка),
Карась («За
порожець

й

("Євгеній
Онєгін",
"мазепа• ,
"пікова да

терина« Ар

каса) , Мефі
стофель
( ссФауст » Гу

ма• Чайков
ського), Ша

к л о вити й

Георгій Заставний

-

Мазепа

(«Мазепа• П. Чайковськоrо)

за

Дунаєм» Гу
лака-Арте
мовського) ,
Батько («Ка

н о), Гремін

("Хованщи
на" Мусоргського) , Ва-

Павло Захаров

лентин ("Фа-

Рамфіс («Аїда• Верді), Дон Бартоло («Севіль-

уст• Гуно),
Жермон, ді
Луна ("Травіата», "трубадур• Верді), Альберт
( «Вертер• Масс не), Енріко ("дзвіночок•
Доніцеnі) .

(•Є вгеній

Онєгін» Чайковського) ,

ський цирульник" Россіні).
Як драм. актор створив цілу низку образів
в }'1<р., рос. та J.аруб. класиці.
Л І т. : Цюм

культура.-

.

Літор wирокоrо діапазону/ /Рад.

1957.- 10 ЖОВТИІІ .
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ЗАХАРОВА Дарина Федорівна (1887, м. Єmt
саветград, нині Кіровоград - 1968, м. Ленін

Наспівала на
грамплатівки дві
укр. нар. пісні

град) - укр. та рос. оперна співачка (меццо
сопрано). Вокальну освіту здобула в Петерб.

(«Ой

не ходи,

консерваторії (1905-10, клас Г. Іванова

Грицю», «і шу

Смоленського ).
У 1910-18 - солістка Маріїнської опери
в Петербурзі, 1918-19 - Одеської, 1919-

мить, і гуде»),
романси Лисен
ка («Садок виш

20, 1921-23, 1926-33 - Київської, 192324, 1933-34 - Харківської, 1924-26 - Ба
ки н сь к сі: 1934--35 - Пермської, 1935-38 Ташкентської опер, 1920-21 - Великого т-ру

ти•), Радзіев
ського («Ой од

СРСР.
ПартП: Настя («Тарас Бульба» Лисенка),
Ваня («Життя за царя» Глинки), Лель, Люба
ша («Снігуронька», «Царева наречена» Римсь

кож арію Оксани
з «Запорожця за
Дунаєм» .
у 1951-90 -

кого-Корсакова), Марфа, Марина («Хован

викладач Київ
ської консерва
торії. Серед учнів - Є. Колес
ник, М. Стеф'юк, Н. Гу6ськл, В. Лебідь та ін.

щина», «Борис Годунов» Мусоргського), Гра
финя, Любов
(«Пікова да
ма», «Мазе

па» Чайков
ського), Кар
мен

мен"

(«Кар

Бізе),

Амнеріс

(«Аїда"
Верді),

Да

ліла ("сам
сон і Даліла»
Сен-Санса),
Міньйон
(•Міньйон»
Тома), Ерда,
Ф р і к а
( •Зігфрід•,
•Золото Рей

Дарина Захарова

У

1912 записувалась

на" Вагнера).
на грамплатівки. У 1926

гастролювала в Бєлграді. У 1938-62 викла
дач Горьковського муз. училища.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

ЗАХАРЧЕНКО

Наталія

Йосипівна

[2(15).VI 1907, м. Ковель, тепер Волинської
обл.- 25.111 1992, м . Київ] - укр. оперна
співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР (1940).
Вокальну освіту здобула в Київському муз.
драм. ін-ті (1925-30, клас О. МуравйовdІ). У
1930-53 - солістка Київського т-ру опери та
балету.
Партіі: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Наталка, Марильця

(«Наталка Полтавка», "Тарас Бульба• Лисен

невий коло ха

на я, одна»), а та

Наталія Захарченко

З. - автор С!"1огадів про О. Петрусенко,
М. ДонЦR та А. Іванова.
Л і т.: Козак С. Талант співачки і педаrога//Веч .
Киів.- 1984. співаків."- К"

6 червня; Михайлова
1970.- С. 106.

Т. Виховання

• ЗАХАР'ЄВ Федір (рр . н. і см. невід.) - укр.
співак XVIII ст. Вокальну освіту здобув у
Глухівській співацькій школі ( 17 38-41, клас
Ф. Яворовського). З 1741- соліст Придвор
ного хору в Петербwзі.
Л і т.: Харла.мп.ович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с. 835.
ЗВЄЗДіНА Марія Миколаївна (н. бл. 1925,
м. Одеса) -укр. та рос. оперна співачка (со
прано). Засл . арт. РРФСР (1956). Вокальну
освіту здобула в Київській консерваторії
(1943-48, кл. М. Донець-Тессейр). У 194870 - солістка Великого т-ру СРСР. Володіла
надзвичайно красивим голосом сріблястого
тембру та неабиякою артистичною культурою.
ПартП: Розіна («Севільський цирульник»
Россіні), Джільда, Нанетта («Ріголетто»,
«Фальстаф» Верді), Мюзетта («Богема» Пуччі
ні), Церліна, Сюзанна («Дон Жуан» Моцарта),
Марселіна («Фіделіо» Бетховена), Софі («Вер
тер» Массне), Церліна («Фра-Дияволо" Обе
ра). Найвище досягнення - Лакме («Лакме»
Деліба). Знімалася у фільмі «Великий кон
церт».

Лауреат Міжнародного фестивалю молоді
та студентів у Будапешті (1949, 11 премія).

ка), Ольга («Шевченко" Йориша), Татьяна,

Л і т.: ПоJІ.SІкова Л. Молодежь оперной сцень1
Большого театра.- М., 1952.- С. 33-35.

Ліза, Марія («Євгеній Онєгін», "Пікова дама»,
«Мазепа» Чайковського), Маженка (<•Прода

ка, по другому

на наречена» Сметани), Дездемона

( •Отеmю•

Верді), Баттерфляй ( «Чіо-Чіо-сан• Пуччіні),
Мікаела (•Кармен• Бізе).

ЗВЯГіНА (по першому чол.- Котляревсь

[1( 13).ХІІ 1864,

Вінницька) Лідія Георгіївна

м. Кам'янець-Подільський,
тепер Хмельницької обл.- 1943, м. Москва] рос. оперна співачка (контральто) і педагог.

з

114
Походила

з

дворянської
родини.
За
кінчила Жито
мирську гімна
зію та Вищі
жіночі курси.
Вокальну освіту
здобула
в
Київській муз.

школі М. Тут
ковського

та

Петерб. консер
ваторії ( 1882-

88, клас О . По
лякової-Хвосто
вої , Є . Цван
цігер та К. Еве
ра р ді). Влітку
1890 та 1891
Лідія Звяrіна

-

Ратмир

(«Руслан і Людмила•
М . Глинки)

удосконалюва-

лася в Парижі у
П. Віардо .

У 1887-89 - солістка Тифліської опери,
1889-1909 - Великого т-ру в Москві. Во
лоділа сильним низьким голосом оксамито

1948-49 - Вінницької, 1950-60 - Ста
ніславської філармоній .
ПартП: Султан (<• Запорожець · за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Еней (•Енеїда" Ли
сенка), Онєгін , Єлецький («Євгеній Онєгін",
« Пікова дама• Чайковського), Демон («де
мон" Рубінштейна) , Валентин ( «Фауст» Гуно),
Ескамільо (•Кармен» Бізе) , Ренато («Бал-ма
скарад• Верді) , Ахмет («Перекоп» Мейтуса ,
Рибальченка, Тіца) .
Л І т . : Автобіографія/ І Архів автора .

ЗИМНЕНКО Леонід Орестович (н. 19.IV
ст. Картали Челябінської обл . ) - рос .
оперний співак (баритон) . Засл . арт. РРФСР
( 1981). Народився в укр . родині, евакуйо
ваній на Урал. Середню школу закінчив у м.
Марганці Запорізької області . Вокальну освіту
здобув у Моск. консерваторії (1966-71, клас
О . Свєшникової).
З 1971 - соліст Муз . театру ім . Ста
ніславського та Немировича-Данченка в
Москві .
ПарпиІ:
Гремін, Рене
(•Євгеній

1943,

Онєгін",

ного тембру й винятковою музикальністю. В11коне1вська майстерність відзначалася витон
ченим фразуванням, простотою та щирістю

.Іоланта"
Чайковсько

го), Старий
циган («Але

вислову.

Парт1Т: Ратмир, Ваня («Руслан і Людмила»,
«Життя за царя" Глинки), Кончаківна ((•Князь

ко"
Рах
манінова),

ігор» Бородіна), Княгиня (<•Русалка.. Дарго

Старий

мижського), Ольга, Няня («Євгеній Онєгін»
Чайковського), Л ель («Снігуронька•, перше
вик. у Великому т-рі), Солоха («Ніч перед
Різдвом» Римського-Корсакова, перше вик . у
Великому т-рі), Зібель (<·Фауст. Гуно),
Ульріка («Бал-маскарад• Верді), Панталіс

(«Мефістофель" Бойто) . У 1886 виконувала
сольну партію у Дев'ятій симфонії Бетховена.
Гастролювала в Одесі, Києві . 27.11 1885
взяла участь у Шевченківському концерті в
Петербурз і (Зал Кононова) .
У 1920-24 - проф . Моск. консерваторії.
Серед її учнів - Н . Ханаєв.
Л і т .: Лидия Юрьевна Звягина/ /Ежеrодник Им
ператорских театров.

-1909.- Вип. 6-7.- С . 151-

50-летний юбилей службь1 в Большом тевтре
Л . Ю . Звягиной//Рампа и жизнь.-1909.- No 34.-

153;

С.

779.
ЗИБЇН іван Герасимович (н . 26.1(8.11)

м. Путивль, тепер Сумської обл.) -укр.
оперний співак (баритон) . Вокальну освіту
здобув у Курському муз . тех.ні~:сумі (1924-26,
клас М . Шевякова) та Моск. ДІТМ ( 1926-28,
клас С. Друзякіної) .
У 1932-34 - соліст Моск. обл. опери,
1935-39 - Вінницького, 1939-41, 194748 - Донецького т - рів опери та балету,

1900,

ка

торжник н<а
терина

Із

майлов а

..

Шостакови 
ча), Георгій
(«Три ЖИТТЯ»

Такта кішвілі).
Леонід Зимненко

У концертах пропагує

твори укр. (Гулак-Артемовський, Лисенко ,
Данькевич), рос. та заруб. композиторів, а та
кож нар . пісні.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів у

Вільнюсі ( 1971, ІІІ премія). Гастролював у
Швейцарії, Франції, Болгарії, Чехословач
чині .
Л І т .: Автобіографія/ І Архів автора .

ЗЇНОВ'ЄВ Георгій Степанович (н. бл.
Галичина - р . см. невід.) - рос. опер
ний співак (драм. тенор) . Вокальну освіту

1876,

здобув у Італії, де й розпочав артистичну

діяльність. Співав на сцені міланського театру
«Ла Скала• та в інших театрах.
У 1900-04 - соліст Моск. приватної опе
ри,

1904-08 - Опери С. Зиміна
1910-11 - Київської опери.

в Москві,

з
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Гастролю в ав у Рязані (1901-02), Петер
бурзі (театр «Олімпія•, 1907), Харкові (1907),
Одесі (1908) та ін .
Володів феноменальним голосом надзви
чайно великої сили і краси, рівним в усіх
регістрах.

Парт1ї: ~обінін

( «Жиrrя

за царя• Глинки),

Володимир Ігоревич («Князь lгор" Бородіна) ,
Фауст

( «Фаусн

Гуно), Рауль, Баско да Гама

(«Гугеноти», «Африканка» Мейєрбера) , Рада
мес (<·Аїда» Верді), Єлеазар («Жидівка» Га
лев і ) .
Л

і т. : Григор'єв Г. У старому Києві.- К . ,
1961 .- с . 131-132.

ЗЛАТОГОРОВА (спр . прізв.- Гольдберг)
Броніслава Яківна [н . 7(20) .У 1905, с. Олек
сандрівка, тепер Миронівського р-ну Київ
ської обл.-1995, м . Москва) - укр. та рос .
оперна співачка (меццо-сопрано). Нар. арт.
РРФСР (1951) . Вокальну освіту здобула в
Одеській нар . консерваторії (1921-22) та
Київській консерваторії (1922-26, клас О.
Муравйової).
У 1926-29 - солістка Харківської опери,
1929-53 - Великого т-ру СРСР.
Володіла голосом широкого діапазону з
густим нижнім і сильним, яскравим верхнім
реrістрами (виконувала також парnї контр
альто). Відзначалася неабияким драматичним
талантом.

Партіі: Ваня, Ратмир («Життя за царя» ,
«Руслан і Людмила» Глинки), Любаша (•Ца
рева наречена» Римського-Корсакова), Оль

га, Графиня («Євгеній Онєгін», •Пікова дама»
Чайковського), Аксинья («Тихий Дон» Дзер

жинського) , Кармен (•Кармен» Бізе) , Азучена
(«Трубадур» Верді) .
З 1963 - викладач Нар. співацької школи
в Москві .
Л і т . : Муз . знциклопедия.- М.,

С.

1974.-

Т.

2.-

466.
ЗЛОЖИНСЬКИЙ

Микола

Якович

(19(31).ХІІ 1888, м . Сімферополь -18.ІХ
1969, м Одеса] - укр . оперний співак (те
нор). Закінчив Одеський ун-т. Вокальну
освіту здобув в Одеській консерваторії
(1913-18, клас Ю. Рейдер). У 1919-23 соліст Одеського, 1924-25 - Полтавського,
1925-29 - Тифліського, 1929-31 - Сара
товського, 1934-36 - Горьковського т-рів
опери та балету, 1936-40 - Архангельської
філармонії.
Парпиї: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро (<•Наталка
Полтавка» Лисенка), Князь («Русалка» Дарго
мижського), Ленський («Євгеній Онєгін »
Чайковського), Малхоз (<·Даїсі» Паліашвілі),
Альфред, Герцог ( "Травіата•, •Ріголетто»
Верді), Каварадоссі («Тоска» Пуччіні), Дже
рал~..д ( •Лакме" Дел і ба), Фауст ( •Фауст» Гуно).

Л і т .: Седеюсо К. Микола Зложинський/ І Архів
автора .

ЗОЛОТНИЦЬКА (по сцені - Арсеньєва,
Беміні, по чол.- Волинцева) Ольга Мико
лаївна (1871, Херсонщина - р. см. невід. ) рос . оперна співачка (сопрано) . У 1889
закінчила Київський ін-т шляхетних дівчат.
Вокальну освіту здобула в Моск. муз.-драм .
уч-щі (1890-95, клас С. Біжеїча). Удоско
налювалась у К . Еверарді , потім в Міла 
ні у М. Петца (1896-97) і в Парижі у

П . Віардо.
Артистичну діяльність розпочала ще уче

ницею в симф. концертах та італ. опері в
Москві . 1895-96 - солістка Київської опе
ри. У 1895, 1896-97 виступала в Бельгії
(здебільшо го
у
Брюсселі) .
Влітку
1897
співала у с кладі Т-ва оперних артистів В. Зе
леного і В. Девіклера, з яким гастролювала в
~елябінську, Омську, Томську, Красноярську,
Іркутську і Читі. У 1897-98 - в антрепризі
М. Корсакова в Томську . У 1898-99 солістка Маріїнської опери в Петербурзі . З
1899 виступала в петерб . т-рі «Аркадія »
(антреприза М. Максакова), Одесі, Харбіні
(1905-06), Харківській опері (1906-07 ,
1909-10), Саратові (1907), Уфі (1908) ,
Н . Новгороді (1912), Ростові-н/Д (1913).
Парпиї: Татьяна («Євгеній Онєгін » Чай
ковського), Рогнеда («Рогнеда» Сєрова), Ку
пава (•Снігуронька» Римського- Корсакова),
Галька (.·Галька» Монюшка), Маргарита
(«Фауст» Гуно), Зарема (<•Сід» Массне), Аіда
(•Аїда» Верді) , Венера («Тангейзер» Ваг 
нера) .
Л 1 т . : Б. п. Ученический спектакль/ І Артист .1894.- № 38; Золотницкая в Брюсселе/ /Жизнь и
искусство.-1895 . -17 лютого; Словарь сцениче
ских деятелей.- СПб, 1898.- Вип . І.- С . 23-24.

ЗОРИЧ (спр . прізв.- Чорнобривець)
Стефанія Петрівна [12(2А).х:І 1892, с . Да 
бин і вка, тепер Кобеляцького р-ну Полтавсь
кої обл.- 17.11 1954, м. Москва] - укр . та
рос . оперна співачка (сопрано). Засл. арт.
РРФСР (1937) . Вокальну освіту здобула спо
чатку приватно

у О. Левицької

(Москва ,

1914), а потім у студії В. Зарудної та М. іпо

литова-Іванова при Моск. консерваторії

(1918).
Артистичну діяльність розпочала 1908 хо
ристкою укр . трупи Г. Кол і сниченка , з якою
виступала в містах України і Росії (під сценіч

ним прізвищем

-

Зірка). З

1914 -

солістка

укр. трупи Д. Гайдамаки, що працювала тоді в
Москві. У 1919-20 - солістка оперної трупи

Нар. дому в Москві, 1920-41 - Великого т-ру
СРСР .
Партіі: Наталка («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Оксана ( « Запорожець за Дунаєм» Гу
лака -Артемовського), Катерина («Катерина»

3

116
Аркаса)
Татьяна,
Марія, Ліза

1923-25,
1928-37
Київської опер,

(•Євгеній
Онt:гін",

1925-28
Великого т-ру
СРСР .
Володів мо
гутнім голосом
красивого сріб
лястого тембру.
Відзначався му
зик а ль ніс тю ,

мазепа" ,
«Пікова да

•

ма• Чайков
ського) , Та
мара
(«де
мон•
Ру
бінштейна),
Мікаела
(<· Кармен»
Бізе), Тоска,
Мімі, Баттер

Сте~ні11 Зорич -

Бапе~11й

(«Чю-Чіо-сан• Дж. Пучч1ю)

темпераментом

і драм. талан
том . Один з
найвидатніших

фля й («Тос

бари тон і в сво

ка», "Боге
ма",
«Чіо
Чіо-сан" Пуч
чіні), Трільбі

го часу.

( " Тр і л ь б і "

Юрасовсь-

ПартІЇ: Ос
(«Тарас

тап
Микола Зубарєв - Остап
(«Тарас Бульба• М. Лисенка)

кого).

Л і т . : Норцов П. Воспоминания о Стефании Зо
рич// Архів автора.

ЗОТОВА Марія Василівна ( 1861 - З .V
м. Київ) - рос. оперна і камерна
співачка (меццо - сопрано) і педагог. Вокальну
освіту здобула в Петерб. консерваторії (клас
Л. Цванцігер) . Удосконалювалась в Париж і та
Мілані . У 1885-89 - солістка Київської опе
ри , 1889-98 - Великого т-ру в Москві .
ПартІЇ: Ваня («Життя за царя• Глинки),
Любов , Графиня (<• Мазепа•, «Пікова дама"
Чайковського), Федір («Борис Годунов• Му
сорського ), Весна ("снігуронька• Римського
Корсакова) , Маддалена, Азучена (•Ріголетто»,
(•Трубадур» Верді), Зібель (•Фауст" Гуно), Ур
бан («Гугеноти " Мейt:рбера), Фея («Чарівна
флейта" Моцарта).
З 1898 жила в Киt:ві, де займалась пед. ді
яльністю (в 1904-13 проф. Муз.-драм. шко
ли М . Лисенка) . Серед її учнів - Н. С. Єрмо
ленхо-Южина, Н. Кшшновська-Доктор, М. Ба
лицька, М. Янса, З. Ри6чинська, Л. СШІрансь
кий.
У Киt:ві, в концертах, пропагувала укр . му
зику, зокрема виконувала романси та арії з
опер М. Лисенка, нар . пісні .

1913,

.Jr і т. : Михай.!Іова Т. Виховання співаків у
Київській консерваторії. -К., 1970.- С . 29.

ЗУБАРЄВ Микола Гаврилович [1(13).ХІІ
м . Єлабута - 11.ІХ 1964, м. Львів) укр . та рос. оперний співак (спочатку бас ,
потім - баритон). Засл. арт. УРСР (1931) .

1886,

Вокальну осв і ту здобув у Моск. філармоніч
ному уч-щі (1907-11, клас Кореї-Соколова).
У 1911-12 - соліст Казанської, 1912-15 Єкатеринбурзької, 1915-16 - Тифліської,

Бульба" Лисен
ка) , Самійло
Кішка («Дума
чорноморська»

Яновського) , Кармелюк («Кармелюк» Кос
тенка) , Тугар Вовк («Золотий обруч" JUrrо
шинського ), Онегін, Томський (<·Євгеній
Оне гін•, •Пікова дама" Чайковського), Демон
(•демон• Рубінштейна), Грязной, Мізгир, Ве
денецький гість (•Царева наречена•,

"снігуронька», •Садко" Римського-Корсако
ва), Борис (•Борис Годунов• Мусоргського),
Віндекс (•Нерон• Рубінштейна), Амонасро,
Жермон, Яго (•Аїда", • Травіата", •Отелло"
Верді), Тельрамунд («Лоенгрін" Вагнера), Ва
лентин (•Фауст• Гуно), Скарпіа (•Тоска"
Пуччіні) , Тоніо (<·Паяци" Леонкавалло), Ес
камільо (•Кармен" Бізе).
У 1945-50 - викладач Львівської, 195061 - Київської консерваторій.
Тв. : Спогади про Ша.л11піна//Музика . -

1971.-

No 4.
Л

І

т. : Михай.!Іова Т. Виховання співаків у

Київській консерваторії.

-

К.,

1970.-

С.

104.

ЗУБКО Степан Павлович (бл . 1890, Сум
щина - 13.І 1959, м. Сімферополь) - укр .
оперний співак (баритон). У 1910-18 соліст Т-ру М. Садовського в Киеві, 192526 - Харківської, 1929-30 - Одеської,
1930-33 - Лівобережної (пересувно·І) опер ,
1933-45 - Медвежогорського т-ру (Мурман
ська обл.) .
Володів великим голосом благородного
тембру, який дозволяв йому співати як бари
тонові, так і басові парrії, а також неабияким
драм. талантом.

Парпиї; Остап, Нептун («Тарас Бульба» ,
•Енеїда", Лисенка перше вик. ), Тугар Вовк
(«Золотий обруч" Лятошинського), Амонасро
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Мав різнобічний концертний репертуар
(понад 400 творів), в якому значне місце на
лежало укр . та білор. нар. пісням, аріям з опер
та романсам вітчизняних та заруб. авторів.
У 1961 записав на грамплатівку дві укр.
нар. пісні - •Місяць на небі• та •Ніч яка
місячна•.
Л І т.: Маркотенко 1. Дмитро Іванович Зуб
рич/ І Архів автора.

(•Аїда•
Верді), Кум
(•Майська
ніч• Римсь
кого-Корса
кова),
Ес
камільо (•Кар
мен• Бізе).
у

1933 був

ЗЮБРАІС Леся (н. 1933, м. Саскачевань,
Канада) - укр. та канадська концертно-ка
мерна співачка (сопрано) . Походить з родини
старих укр. емігрантів, які прибули до Канади
з с. Торговиця Пільна (тепер Городен

репресова

ний. Заслан
ня відбував у
Медвежогор
ську.

ківського р-ну Івано-Франківської обл .). Во

Л і т.: Тух
нер
С.
Ма
теріали
до
біографії Сте

кальну освіту здобула в Торонтській консер
ваторії. З 1955 солістка Торонтської радіо
станції. Виступала також на концертних сце
нах Канади і США.
У її концертному репертуарі - твори Ли
сенка, Стеценка, Степового, Гайворонського,
Аляб'єва, Доніцетті, Сен-Санса, Верді, Пуч
чіні, численні укр. нар. пісні. Автор ряду сце
наріїв для Торонтського телебачення. Лауреат
вокальних конкурсів у Канаді .

пан а Зубка//

Степан Зубко

Архів автора.

ЗУБРИЧ

Дмитро

Іванович

(1.Vl 1922,

с. Дергачі, тепер місто Харківської обл.- 1.Х
1968, м. Мінськ) - укр. і білор. концертний
співак (баритон). Засл. арт. БРСР (1967). Во
кальну освіту здобув у Харківській консерва
торії

68 -

клас П. Голубєва). У 1954соліст Білор. філармонії (Мінськ).

(1947-52,

Л і т.: Во.JШняІС П. Концерт Лесі Зюбрак//Нові

дні.-

1956.-

№

5.

і
ЇВАН З ЛОХ.ВИЦЇ (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII
пер Полтавської
1·ового набору
відряджений до
вокальну освіту,

ст. Походив з Лохвиці ( те
обл.). У 1750, під час черспіваків на Україні, був
Петербурга, де, здобувши
став солістом Придворного

ІВАНОВ Андрій Олексійович (н. ЗО.ХІ
(13.ХІІ) 1900, м . Замостя, тепер Польща 1.Х 1970, м. Москва) -укр. і рос. оперний та
концертно-камерний співак (баритон). Нар.
арт. СРСР (1944). Вчився в Київському кооперативно

хору.

му ін-ті. У

Л і т . : ХарJШМпович К. Малороссийское вли11ние

1921-24

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с. 833.
ЇВАН ТЕОДОРОВИЧ
від.) - укр. співак XIV

(рр.

навчався

співу
в
київській

н. і см. не

ст. Один з перших
професійного співу на Ук

приватній
стутіІ.' М. Лун

пропагандистів
раїні. Про нього згадує історик І. Попа
допуло
в 1387. Працював
регентом
у
школах, що існували при церквах і були
єдиними

навчальними

викладався

закладами,

в

да. У

соліст
пересувної
Опери Ган
фа, 192628 - Ба

яких

спів.

Л і т.: Іванов В. Співацька школа на УкраїнІ.
К"

1925-

26 -

1992.- С . 13.
іВАНКО (р. н. і см. невід.) - укр. співак

кинського,

1928-31 -

XVII

ст. Походив з Волині. Освіту здобув у
Луцькій братській школі. Співу навчався

Одеського,

«Коштом, старанням і працею братства Луць

Свердлов

1931-34-

кого». Деякі єзу1'ти не раз намагалися перема
нити його до себе.

ського,

1934-50 -

Л і т.: Козицький П. Музика і спів у Київській
академії за

300

років П існуванн11.- К"

1971.

Андрій Іванов

Київського
т-рів опери

і
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та балету, 1950-56 - Великого т-ру СРСР.
Володів великим голосом оксамитового

тембру. Його виконання відзначалося вели

кою емоційністю, артистизмом.
Партії: Остап («Тарас Бульба» Лисенка),
Руслан («Руслан і Людмила» Глинки), Онєгін,
Мазепа («Євгеній Онєгін», «Мазепа» Чайков

ського), ігор («Князь ігор» Бородіна), Гряз
ной («Царева наречена» Римського-Корсако
в а), Демон («демон» Рубійнштейна),

Ріголетто, Ренато, Жермон ( «Ріголетто», «Бал
маскарад», «Травіата» Верді), Валентин («Фа
уст» Гуно), Ескамільо («Кармен» Бізе), Фігаро
(«Севільський цирульник» Россіні), Скарпіа
(«Тоска» Пуччіні). Був першим виконавцем
партій Командарма («Перекоп» Рибальченка,
Мейтуса, Тіца), Щорса («Щорс» Лятошинсь

кого), Шевченка («Шевченко» Йориша) .
З 1956 займався лише концертною діяль
ністю. В його камерному репертуарі були тво
ри рос., укр. та заруб. композиторів. Відомий
також як блискучий інтерпретатор укр. нар.
пісень. Гастролював з концертами у багатьох

містах СРСР, а також у Лондоні, Берліні, Відні,
Будапешті, Варшаві та ін.
Записав на грамплатівки чимало творів
вітчизняних та заруб. композиторів, численні
укj) . нар . пісні.
Л і т . : Євтушеюсо Д. Великий талант//Музи
ка . - 1975.- № 6; Кагарлицький М. Уславлений
сnівак/ /Культура і життя . - 1975.- 14 грудня .

•іВАНОВ Василь іванович (рр. н. і см .
невід.) - укр. співак XVIII ст. Народився в
Полтаві в сім'ї священика. У 1735, під час чер
гового набору співаків, був відряджений до
Петербурга, де здобув муз. освіту. З 1736 соліст Придворного хору в Петербурзі.

ки), Борис («Борис Годунов» Мусоргського),

Галицький, Кончак («Князь ігор» Бородіна),
Філіпп (•дон Карлос» Верді), Мефістофель
(«Фауст" Гуно).
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів
у Бухаресті ( 1964, 11 премія).
З 196 7 викладач Одеської консерва
торії. Серед учнів - М. Кіт, В. Горобець,
М. Малахатка.
Л і т . : Автобіографія/ І Архів автора.

•іВАНОВ Кирило (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVII ст. Спочатку був придворним
співаком графа Трубецького в Москві, а в 50-х
роках служив при дворі моск. патріарха Ни
кона . Мав надзвичайно красивий голос.
Л і т

.:

Хсtрлампович

кола Кузьмич (10(22).Х 1810, с. Вороніж, те
пер Шосткинського р-ну Сумської обл.-

7(19)VІІ 1880, м. Болонья, італія) -

укр. та

італ. оперний співак (тенор). Вокальну освіту
здобув у Придворній співацькій капелі в Пе

тербурзі, а також в італії, у проф. Е. Біанкі і А.
Ноццарі (1830-32). Крім того, і. брав уроки
співу у знаменитої співачки Ж. Фодор-Менвь
ель (Федорової).
У 1832 з успіхом дебютував у Неаполі в
опері «Анна Болейн» Доні~еrrі. В тому ж році
був запрошений до трупи Італ. опери в Пари
жі, де співав до 1837. У 1834, 1835, 1837 гас
тролював у Лондоні . З 1839 виступав у Боло
ньї, Мілані («Ла Скала»), Палермо, Флоренції,
Неаполі та інших італ. містах, викликаючи за
хоплення публіки . Протягом 30-40-х років
мав всесвітню славу першокласного тенора.

Л і т . : Харлампович І( Малороссийское влияние

Ї. -

ОДИН

із
великих
майстрів
італійського
бельканто.

укр.

співак XVIII ст. Ще в дитинстві був привезе
ний до Петербурга, де в 30-х роках став
солістом Придворного хору (до 1741). В цьо
му ж році повернувся на Україну.

Його висо
кий груд11ий

голос підко

Л і т.: Харлампович К Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

рю ва в

кра

сою і ніж
ністю тебру,
ВіР1)'ОЗНОЮ ВО

1914.- с . 838.
іВАНОВ Євген Миколайович (н. 16.V

1936, м. Харків - 7.IV 1991, м. Одеса) -укр.
оперний співак (бас) і педагог. Засл. арт.
УРСР (1966). Вокальну освіту здобув у
Харківській консерваторії (1954-59, клас П.
Голубєва). У 1957-59 - соліст Харківської
філармонії, 1959-70 - Одеського т-ру опе
ри та балету.
Парт1ї: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Тарас («Тарас Буль
ба» Лисенка), Мельник («Русалка» Дарго
мижського), Сусанін («Життя за царя» Глин-

Малороссийское влияние

1914.- с. 839.
ЇВАНОВ (спр. прізв.- Карбаченський) Ми

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с . 838 .
•іВАНОВ Гнат (рр. н. і см. невід) -

/(

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

К аЛ Ь НОЮ

тех

нікою . Кри
тики ПОj)іВ

НЮВаЛИ і. З
Дж. Рубіні. Був
шанувальни
ком

творчос

ті Россіні і
його близь
Микола Іванов

ким друтом.

і
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Найвище досягнення - парті я Родріго
(«Отеmю» Россі ні) . Серед інших партій : Ар
нольд, Альмавіва (•Вільгельм Телль•, «Се
вільський цирульник• Россіні), Лейстер («Ді
ва озера» Россіні), Едгар ( «Лючія ді Ламмер
мур» Доніцетті) та ін.
У 1852 залишив сцену. До Росії так і не по
в ер нувся. Незважаючи на відірваність від

батьківщини , і. у салонах часто виконував укр.
нар . п і сні, які справили у його виконанні вели
ке враження на Берліоза. Доніцетті написав спе
ціально для нього оперу «Ел і ксир кохання» .

По смерті Росс і ні (1868) оселився в Бо
лоньї і зовсім віді йшов від муз . життя .

Л і т .: Смом~ський С. О теноре Иванове , сопут
ствовавшем Глинке в Италию//РМГ. - 1903.- №
47; Глинка М. И . Записки// Глинка М . И. Литера
турное наследие.- Т . І . - М.- Л . ,

1952;

Варвар

цев М. «Абсолютний перший тенор• доби белькан 
то! /Культура і життя.- 1988.- 26 червня .

ЇВАНОВ

Павло

Миколайович

[25.Vll(7 .VIII) 1904, м . Миколаїв - 6 .ХІІ
1983, м. Київ] - укр . оперний співак (тенор).
Засл . арт. УРСР (1974). Вокальну освіrу здо
був приватно у М. Каржевіна (Харків, 192526 ), а також у Центральному театр. ін-ті мис 
тецтв у Москві (1928-30). Артистичну діяль
н і сть розпочав як соліст балеrу. Як оперний
співак дебютував у 1930.
У 1930-32 - соліст Одеського, 1932-39 Свердловського, 1941-44 - Казахського,
1939-60 - Київського т-рів опери та балеrу.
Володів сильним голосом широкого діаnа 
зону, рівним у всіх регістрах, та драм . талан
том.

ПартІЇ: Андрій («Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Андрій, Кобзар (•Та
рас Бульба» Лисенка), Герман, Вакула («Пікова

дама•,

•Черевички•
Чайковсько 
го) , Самозва 
нець («Борис

Годунов• Му
соргс ького),
Собінін
(«Життя за

царя" Глин 
ки), Отелло,
Радам ес
(•Отелло• ,
•Аlда• Верді),
Каварадоссі
(•Тоска•
Пуччіні),
Каніо ( «Пая
ци" Леонка
валло ), Хозе

Павло Іванов

(•Кармен•
Бізе), Льонь-

ка (<·В бурю• Хрєнникова) , Давидов, Мишук
(«Піднята цілина», •Тихий Дон" Дзержинсь
кого).
Л 1 т . : Автобіографія// Архів автора.

ЇВАНОВ (сцен . псевд . - Варягін) Сергій
Дмитрович (1872, м . Харків - р . см . невід.) рос . оперний сп і вак (бас) . Вокальну освіту
здобув у Харківському муз. уч-щі , а також у

flетерб . консерваторії. Удосконалювався в
Італії.
У 1897 дебютував у Казані. Співав на опер 
них сценах Нижнього Новгорода, Житомира ,
Кам'янця-Подільського , Кисловодська, Моск
ви (антреприза А. Церетелі), Петербурга (ан
треприза К. Гвіді , 1902; Народний дім, 1903;
•Нова опера•, 1904-1905). З 1907 - соліст
Опери Солодовникова в Москві . Гастролю
вав у Дрездені (1908), Берліні (1911), Мілані
(<•Ла Скала•, 1913).
Парт1ї: Сусанін , Фарлаф ( «Жmтя за царя»,
•Руслан і Людмила» Глинки), Мельник («Ру
салка• Даргомижського), Варлаам («Борис
rодунов" Мусоргського), Кончак («Князь
Ігор" Бородіна), Малюта Скуратов, Голова,
Варязький Псть («Царева наречена•>, «Майська
н і ч• , •Садко» Римського-Корсакова), Кецал
(<•Продана наречена• Сметани), Мефістофель
(<·Фауст" Гуно) Кардинал («Жидівка" Галеві),
Марсель (•Гугеноти» Мейєрбера), Рамфіс,
Спарафучільо (•Аїда», «Ріголетто• Верді).
У 1906 брав участь у виконанні вокальних
квартетів Моцарта, Шуберта, Шумана, Бо
родіна (в ансамблі з Є. Єгоровим, В. Се
лявіним і М. Бочаровим).
Л і т.: Словарь сценнческнх деятелей.- СПб.,

1902.- Внп. 8.- С. 5.
•іВАНОВ Федір (рр . н. і см. невід.) - укр.
співак (бас) XVIII ст. Ще хлопчиком був при 
везений до Петербурга . У 30-х роках співав
при дворі графа Трубецького, а з 1740 соліст Придворного хору в Петербурзі.
Л і т.: Харлампович К. Малоросснйское влияние
на велнкорусскую Церковную жизнь . - Казань,

1914.- с . 838.
ЇВАНОВ Хома (рр. н. і см . невід.) -

укр

співак XVIII ст . Походив з Новгорода
Сіверського (тепер Чернігівс ь кої області) .
Ще хлопчиком відправлений до Петербурга,
де в 1740-44 був солістом Придворного хо
ру . У 1744 повернувся до Новгорода
Сіверська, де був сотником.
Л і т. : Харлампович К. Малороссийское влнинне
на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.- с. 839.
ЇВАНОВ Ярослав Васильович (н . 26.1

1922, м. Одеса -

4.ІХ

1992,

м . Харків) -укр .

оперний співак (баритон) . Засл . арт. УРСР
(1967). Вокальну освіту здобув у Ризькому
муз. уч-щі (1947-50, клас Є. Віттінга) . У
1950-56 - соліст Бурятського (Улан-Уде),

і
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1956-58 - Свердловського, 1958-64 Куйбишевського , 1964-80 - Харківського

т-ру, 1923-33 -Артемівського муз.-драм. т-ру
(Донбас).

т-рів опери та балету.

Володів досить сильним і добре поставле
ним голосом приємного м'якого тембру.
Партіі: Султан («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Абдул-Бак.і ( «Роксо

Парт1ї: Посланець («Тарас Бульба» Лисен

ка), Борис («Б<?рис Годунов• Мусоргського),

Ігор («Князь Ігор" Бородіна), Томський,

Єлецький, Онєгін, Мазепа, Ліонель («Пікова
дама", •Мазепа», «Євгеній Онєгін», •Орлеан
ська діва» Чайковського), Демон (<•демон"
Рубінштейна), Грязной («Царева наречена"

Римського-Корсакова), Ріголетто, Амонасро,
Жермон, Ренато, Яго («Ріголетто", «Аїда»,
«Травіата», «Бал-маскарад», "отелло" Верді),
Ескамільо («Кармен» Бізе), Скарпіа («Тоска»
П)"fчіні), Тоніо («Паяци» Леонкавалло).
Л і т.: ЧеІlШЮв О. Голос

ця/ /Соц. Харківщина . -

-

це відлуння сер

1980.- 14

грудня.

ЇВАЩЕНКО Ганна іванівна [н. 15(28).VIll

1913, м. Київ] - укр. оперна та концертна
співачка (сопрано). Учениця М. Дзюблик
(Київ). Артистичну діяльність розпочала в ка
пелі "думка» (1940).
У 1944-50 - солісn<а Київського т-ру опери
та балету, 1950-55 - Київської філармонії.

лана" Січинського), Іван («Катерина» Арка

са), Стольник (<·Галька" Монюшка), Крушина
(«Продана наречена» Сметани), Онєгін
(•Євгеній Онєгін» Чайковського), Голова
(<•Утоплена" Лисенка).
У концертах виконував укр. нар. пісні, а та
кож романси Лисенка, Степового, Стеценка
та ін .
Л І т.: Ів.лева Т. Спогади про Трохима Івлєва/ І
Архів автора.

іГНАТЕНКО Володимир Дмитрович (н.

31.1 1940, с. Ванівці біля Перемишля, Поль
ща) - укр. оперний співак (тенор). Нар. арт.
УРСР (1989). Вокальну освіту здобув у Львів
ській консерваторії (1958-65, клас М. Ше
люшка). З 1964 - соліст Львівського т-ру
опери та балету.

Парпиї:
Андрій, Ва

Партй: Оксана («Запорожець за Дунаєм»

Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка

кула, Петро
(«Тарас
Бульба»,
«Рідзвяна
ніч», «На

Полтавка" Лисенка), Тамара (<•демон»
Рубінштейна), Маша («Дубровський" Направ
ника), Татьяна, Ліза («Євгеній Онєгін",
«Пікова дама" Чайковського), Баттерфляй
( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні).
У концертах виконувала твори укр. і рос.

талка Пол
тавка» Ли

композиторів, а також укр. нар . пісні .
У 1955-69 - викладач Норільського муз.

сенка),
Андрій
(«Катерина»
Аркаса), За

уч-ща .

Л і т .: Автобіографія// Архів автора.

іВЛЄВ (сцен. псевд.- Трохименко) Тро

дорожний

хим Васильович (1878 - 1933, м. Суми) -укр.
оперний та концертний співак (бас-баритон).

(«Украдене
щастя» Мей

Вокальної
освіти
не
здобув. Ар
тистичну ді
яльність

Володимир ІПіатенко

розпочав

ман («Пікова дама" Чайковського), Князь
(<•Русалка» Даргомижського), Стефан ( «Зача
рований замок» Монюшка), Ернані , Отелло,
Ман рі ко, Дон Карлос ( «Ернані, «Отелло»,

укр.

в

трупах

Д.
Гайда
маки та М.
Ярошенка.
у 1910-

11 - соліст
Руського
нар.

т-ру,

1911-18 Т-ру М. Са
довського у

к и є в і '
Трохим tвпєв -

Онєгін ( «ЄвrенІй

ОнєrіІР П. Чайковськоrо)

туса), Ро
ман
(«За-

1920-23Вінницького
муз.-драм.

грава» Кос-

Анатольсь
кого) , Гер

«Трубадур», •дон Карлос" Верді), Гофман
(<·Казки Гофмана" Оффенбаха), Хозе («Кар
мен" Бізе), Каніо (•Паяци" Леонкавалло),
Тангейзер (•Тангейзер" Вагнера), Кавара
доссі (•Тоска" Пуччіні), Енцо («Джоконда"
Понкієллі).
З 1983- викладач (з 1992 - зав кафедрою
сольного співу) Львівської консерваторії.
Л І т.: Лугова А. Шлях на сцену/ /Вільна Ук

раїна.-

1965.- 4

грудн11.

ЇJUІЯШЕВИЧ Степан Костянтинович (1854,
Україна - 26.Xl(lO.XII) 1899, м. Алушта, те-

t
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пер Республіка Крим) - укр. та рос. оперний
співак (бас). Закінчив духовну семінарію та
Петерб. ун-т. Вокальну освіту здобув у Петерб.
консерваторії (1879-82). З 1883 виступав
на оперних сценах Астрахані, Казані (1884-

Партіі:
За
хар
Беркут

86 ), Саратова і Н. Новгорода ( 1885). У
1892-93 - соліст Оперного т-ва І. Пряниш
никова (Москва), 1893-94 - Київської,
1895-96 - Саратовської, 1897-98 Кам'янець-Подільської, 1898-99 - Пермсь

вик.), Берсенєв
меліді, перше
вик.), Сатана
(«Яблуневий

кої опер. З успіхом гастролював в Італії
(Турін, Мілан, Модена), виступав в операх
«Міньйон» та «Африканка".
Володів досить сильним голосом широко

полон» Чишка,
перше вик . ),
Борис («Борис
Годунов» Му

го діапазону та артистизмом.
Парт1ї: Сусанін («Життя за царя• Глинки),
Мельник (<•Русалка" Даргомижського), Вар
лаам (<·Борис Годунов" Мусоргського), Пет
ро, Єрьомка («Ворожа сила" Сєрова), Гремін
(«Євгеній Онєгін• Чайковського), Кардинал
(«Жидівка» Галеві), Мефістофель ( «Фауст•
Гуно), Дон Базіліо («Севільський цирульник"
Россіні).

соргс ького),

У концертах з великою майстерністю ви
конував ~р. нар. пісні.
Л і т .: С. К. Иль11шевич (некролог) . - Театр и

искусство . - 1899.- NO 50; Ша.л.япин Ф. Повести о
жизни.- Пермь, 1965.- С. 38; Витвицкий К. Ар
тисть1 Пермской оперьr.- Пермь,

1987.- С. 4.
ЇЛЛЮЩЕНКО Михайло Степанович

м. Київ - 1916, м. Москва) - рос .
оперний співак (тенор). Закінчив Київську
військово-фельдшерську школу. Вокальну
освіту здобув приваnю у С. Біжеїчл в Москві.
У 1888-89 - соліст Київської, 1895-96 Саратовської, 1896-1900 - Пермської,
1911-16 - Одеської опер, 1904-07, 190810 - Опери С. Зиміна (Москва), 1907-08Великого т-ру в Москві .
Співав також 11а сценах Казані, Тифліса,
Вільно, Мінська та ін.
Партії: Вася («Ворожа сила» Сєрова), Ви
нокур («Майська ніч" Римського-Корсакова),

(1869,

Овлур («Князь ігор• Бородіна), Тебальд («Ро
мео і Джульєтта» Гуно), Лоренцо («Фра-Дия
воло» Обера).
Л і т. : Словарь сценическкх де11телей . - СПб.
Вип. 8.- 1902.- С . 11; Ильющенко М. С. (некро
лог) . - Театри искусство.- 1916.№ 36.С.

722.
ільїн Семен іванович (1888, м. Сим
бірськ, тепер Ульяновськ

- 7.

rv

1972,

м.

Одеса) -укр. оперний співак (бас). Засл. арт.
УРСР. Вокальну освіту здобув у Петерб. кон
серваторії (1910-15, клас С. Габеля). У
1911-15 - соліст Муз. Шереметєвського т
ва (Петербург), 1915-24, 1927-55 Одеського, 1924-25 - Свердловського,
1925-26 - Тифліського, 1926-27 - Київ
ського театрів опери та балету.

(«Золотий об
руч» Лятошин
ського,

перше

("Розлом• Фе

Мельник («Ру
салка" Дарrо-

Семен tльтн

м и ж с ь ко го ) ,

Кочубей («Ма
зепа" Чайков
ського), Руслан, Фарлаф («Руслан і Людмила"
Глинка), Мефістофель ("Фауст" Гуно), Сен
Брі, Марсель («Гугеноти" Мейєрбера), Ніла
канта ("Лакме Деліба).
Т в.: Воспоминани11 оперного певца (рукопис) І І

ВТТ (Москва) .

Л і т .: Автобіоrрафі11// Архів автора.

ілЬЇНА (Дундукова-Корсакова) Марія
Іванівна (бл. 1850 - р. см. невід.) - рос.
оперна співачка (мецuо-сопрано). Вокальну
освіту здобула в Петерб. консерваторії
( 1866-71, клас П. Репетто ).
У 1871-72 - солістка Маріїнської опери
в Петербурзі, 1872-75 - Київської опери.

Співала також на оперних сценах Харкова,
Одеси, Москви.
Парпиї: Рогнеда (•Рогнеда" Сєрова), Лаура
("Кам'яний гість.. Даргомижського, перше
вик.), Азучена («Тр~адур» Верді) та ін .
Л і т.: Кузмін М. Забуті сторінки музичного жит
т11 Києва . - К.,

1972. - С. 157.
tльковський Єлисей (рр. н. і см. невід.) -

укр. співак і хормейстер XVII ст. Закінчив
Києво-Могилянську колеrію, де здобув і муз.
освіту. Спочатку співав у капелі колегії,
пізніше - в 40-х роках - був придворним
співаком київського митрополита Петра Мо
гили. Керував також хором Києво-Печерської
лаври .

Л і т . : Щурат В. Початки укр. пісні в Гали
чині . - Львів, 1927.- С.

4.

іНкіНА Клара Якимівна (н. 11.111 1934, м.
Дніпропетровськ) - укр. та рос. оперна
співачка (лірико-колорат. сопрано). Засл. арт.
РРФСР (1978). Вокальну освіту здобула в
Київській консерваторії (1953-59, клас З .
ГаЙДай) . У 1959-65 - солістка укр . капели
•думка•, 1966-89 - Горьковського т-ру
опери та балету.
Володіла красивим голосом широкого діа-

і
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пазону, рівним в
усіх регістрах.
Відзначалася не
а бик ою

музи
кальністю і арти
стизмом.

Пapmzj': Татья
на,
Іоланта
( «Євге1;1ій Онє
гін», «Іоланта•
Чайковського),

Антоніда ("жит
тя за царя" Глин
ки),

Марфа

Л і т.: Slowпlk muzykow polsklch.- Krakow,
1964.- т . 1 - с. 190.
ЇСАЧЕНКО Костянтин Степанович

[6(18).ІІІ 1882, с. Ломаківка, тепер Стародуб
ського р-ну Брянської обл.- 12.ІІІ 1959, м.
Ленінград] - рос. оперний співак (тенор),
хоровий диригент і вокальний педагог. Во
кальну освіту здобув у Петерб. консерваторії
(1903-08, клас С. Габеля). На початку своєї

діяльності був регентом церковного хору. У

1908-11, 1918-23 -

соліст оперної трупи

Нар. дому (Петербург
12 - Київської опери,
драми в Петрограді.

- Петроград), 19111912-18 - Т-ру муз.
у

(«Царева наре

Клара Інкіна

гілева в Па
риж, Монте
Карло, Лон
дон, де брав

Мікаела, Лейла

(«Кармен», "шу
качі перлів» Бі
зе), Маргарита («Фаует» Гуно) Віолетrа, Леонора, Амелія ( "Травіата», "Трубадур", «Бал
маскарад» Верді), Мімі, Баттерфляй (•Боге
ма», Чіо-Чіо-сан" Пуччіні), Адіна («Любовний
напій» Доніцетті), Графиня («Весілля Фігаро»
Моцарта).

участь у

Л

-

зоні.
ПартІЇ:
Ленський

(•Євгеній
Онєгін» Чай
ковського),
Берендей

викладач Горьковської кон

і т . : Шевчук Л. Воплощение мечть~//Сов.

культура.-

1980.- 30 вересни.
іОАСАФ (спр. прізв.- Попов; 1721, м.

Охтирка, тепер Сумської обл. р. см.
невід.) - укр. співак (бас) XVIII ст. Спочат
ку був ченцем Охтирсько-Троїцького мона
стиря. Володів чудовим голосом і виявив се
бе як церковний регент. У 1740 запроше
ний до Петербурга, де співав у Придворному
хорі (з 1741 - регент хору).
Л і т.: Харломпович К Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- С. 838; ДПБП, ф. 380, карт. 6, № 3, арк.
355.
іСАКОВИЧ Антон (12.ХІІ 1870, м.
Вашківці, тепер Чернівецької обл.- р. см .
невід.) - укр. і польський оперний співак
(бас-баритон). Вокальну освіту здобув при
ватно у Я. Марсо. Артистичну діяльність роз
почав у Львові в аматорських хорах. Пізніше
працював у Тернополі, а з 1905 - в Кракові.
ПартІЇ: Герман (•Казки Гофмана» Оффен
баха), Данкайро (•Кармен" Бізе), Бонза
( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Вагнер ( «Фаует» Гу
но), Гаспард ( •Корневільські дзвони" План
кетта ).

З 1927 жив у Станіславі (тепер -

Івано

Франківськ), де займався пед. діяльністю, а та
кож очолював хор Муз. т-ва ім. Монюшка.

рос.

оперному се

У концертах широко пропагувала укр. нар.
пісні та романси Лисенка, Г. Майбороди,
Мейтуса, Кирейка та ін.

У 1970-74
серваторії.

1911

виїздив з тру
пою С. Дя

чена" Римсько
го-Корсакова),

Костянтин Ісаченко

-

Ленський («Євrеній Онєrін•
П. Чайковського)

(<·Снігуронь
ка» Римсько
го-Корсако
ва), Шуйсь
кий (•Борис
ГодуноВ» Му
соргського ),
Вільгельм

Мей стер
(•Міньйон»
Тома), Альфред (•Травіата» Верді), Альмавіва
(«Севільський цирульник» Россіні).
В концертах виконував твори рос. та заруб.
композиторів, а також укр. нар. пісні. У 1918
взяв участь у великому укр. концерті в Пет
рограді.
У 1918-29, 1938-53 - проф. Ленінгр.,
1929-38 - Бакинської консерваторій. Серед

учнів

-

О. Батурин, З. Садовськл та ін.

У 1941-44 ке.рував Ансаблем пісні і танцю
Червонопрапорного Балтійського флоту. За
писувався на грамплатівки у Петербурзі («Зо
нофон», 1908) і Берліні (1911).
Тв.: Воспоминания (машиІЮпuс).
Л І т.: Левик С. Записки оперного певца. М"

1962.- С . 641; О.11ьховский Е. Большой путь: Юби
лей профессора К. С. Исаченко/ /Муз. кадрь~.1952.-

№

6.

ЇСКРА-СЛОВА1ИНСЬКА ( спр. прізв.- іскра)
Наталія Степанівна (1844, с. Оране, тепер

У, й
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іванківського р-ну Київської обл.- р. см. не

бурзі, де мав rnтул •Верховного півчого». У
1740 повернувся до Стародуба (співав у цер
ковному хорі).
Л і т.: цдtлк, ф . 51, оп. 3, NO 8130, арк. 1-22;

від.) - укр. концертно-камерна співачка (со
прано). Вокальну освіrу здобула приватно. Де
бютувала в концерті в Київському відділенні
РМТ (1864). У 1870-73 - активна учасниця
концертів М . Лисенка в Києві, з яким була у
дружніх стосунках. У цих концертах співала із

Харлампович К.. Малороссийское влияние на вели
корусскую церковную жизнь . - Казань, 1914.-

Альтані. Протягом десяти років виступала у
благодійних концертах з Лисенком, Шевчи
ком, Суком, Алоїзом. З кінця 70-х років
співала в хорі Київського ун-rу. У 1880 висrу
пала в камерних зібраннях Київського відді
лення РМТ, що їх організовував М. Лисенко.
Концерrn 1.-С. мали великий успіх.
Володіла голосом красивого тембру щиро
кого діапазону, рівним в усіх регістрах.
Серед творів, у виконанні яких вона брала
участь, слід назвати ораторію Гайдна •Ство
рення свіrу»; часто співала також арії з опер
рос. композиторів . Відома також як чудова
виконавиця творів Лисенка, Заремби,
Коціпінського, укр. нар. пісень.

1937, с. Ободівка, тепер Тростянецького р-ну
Вінницької обл.) - укр. оперний співак (те

С.

симф. оркестрами під кер. В. Вілінського та І.

839.
ІЩЕНКО Андрій Венедиктович (н. 20.Vlll

нор). Засл. арт. УРСР (1968). Вокальну освіту
здобув у Київській консерваторії (1959-65,
клас Р. Разумовоі). У 1965-85 соліст Київ
ського т-ру опери та балету.
ПартЛ: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро («Наталка
Полтавка" Лисенка), Богун («Богдан Хмель
ницький" Данькевича), Гнат (•Полководець»
Лятошинського), Василь («Милана» Майбо
роди), Адмірал («Загибель ескадри» І)барен
ка), Всеслав (•Аскольдова могила» Верстов
ського), Ленський ("Євгеній Онєгін» Чайков
ського), Люценціо («Приборкання непокір
ної" Шебаліна), Надір (•Шукачі перлів» Бізе),
де Гріє (<сМанон• Массне), Артур (•Лючія ді
Ламмермур" Доніцетті), Альфред, Кассіо
( "Травіата", «Отелло" Верді), Пінкертон

Л і т. : КузьМІн М. Забуті сторінки музичного

життя Києва.- К.,

1972.- С. 124-125.
ЇСКУС іван ісайович (бл. 1700, м. Старо

дуб, тепер Брянської обл.- 1742, м. Глухів,
тепер Сумської обл.) - укр. співак (бас). У
1732-40 - соліст Придворного хору в Петер-

( "чіо-Чіо-сан"

Пуччіні).

Л І т.: АвтобІоrрафі11// Архів автора.

Ї
ЇЖАК (псевд.- Роберт) Володимир іва

Константинополі, Одесі та ін . З 1892 висту
пав з концертами в містах Зах. Європи.
Партrиї: Валентин (<•Фаусн Гуно), Ес
камільо (•Кармен• Бізе), Астон ("Лючія ді
Ламмермур" Доніцетті), Ренато, ді Луна,
Жермон, ді Поза («Бал-маскарад», «Труба

нович (1857, м. Бережани, тепер Терно
пільської обл.- 1920) -укр. оперний та кон
цертно-камерний співак (баритон). Закінчив
Львівський ун-т. Вокальну освіту здобув у
Міланській консерваторії (1881-83). Дебю
тував 1883 !3 Мілані. Співав на сценах опер
них театрів Італії, Польщі, Румунії, Греції, Ту

дур", •Травіата", "дон Карлос» Верді), Аль

1883-85, 1887-88, 1891-92 соліст Львівської опери. У 1885 гастролював
у Варшаві. 1888-91 працював у складі італ.

мавіва («Весілля Фігаро» Моцарта).
У концертах широко пропагував творчість
укр. (Лисенко, Січинський, О. Нижанків
ський) та заруб . композиторів.

оперної трупи, яка виступала в Мілані, Буха
ресті, Бєлграді, Софії, Афінах,

димира Ужака/ І Архів автора.

реччини. У

Л і т .: Медведик П. Матеріали до біографії Воло

й
ЙОЙКО Любомир (1905, м. Золочів, те
пер Львівської обл.- р. см. невід . ) - укр.
концертно-камерний співак (героїчний те
нор). За фахом адвокат. Вокальну освіту здо
був у Львівській консерваторії. Володів
рідкісним щодо краси тембру голосом ши
рокого діапазону. У 30-40-х роках з
успіхом виступав з сольними концертами

в
містах
Галичини
(Львів,
Тернопіль,
Станіслав, Коломия та ін.), а також у
країнах Зах. Європи. В його репертуарі бу
ли твори укр. (Лисенко, Січинський, Яро
славенко, Барвінський, Людкевич, Матюк)

та
заруб. (Верді, Пуччіні, Вагнер, Мас
каньї, Бізе) композиторів, а також укр. нар.
пісні.

к
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к
КАБАНОВА Зінаїда Семенівна (н. 16.ХІ
м. Єнакієво, тепер Донецької обл.) укр. оперна співачка (меццо-сопрано). Во
кальну освіту здобула в Ленінгр . консерва
торії (1954-59, клас О. Кашеварової). У
1961-62 - солістка Ленінгр . , 1962-63 Казанського, 1963-65 - Куйбишевського,
1965-68 - Узбецького. 1968-87 - Одесь
кого т-рів опери та балету.
Партії: Одарка («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Терпилиха, Настя
(«Наталка Полтавка", •Тарас Бульба" Лисен

Партіі: Кир 
дяга («Тарас

1932,

Бульба» Ли
сенка), Та
тарський хан

(•Золотий
обруч» Лято
шинського),
Кончак

(«Князь ігор»
Бородіна),
Голова, Гре
м ін («Чере

ка), Любаша («Царева наречена» Римського

Корсакова), Любов ("мазепа" Чайковсько

вички", «Євге
н і й Онєгін»

го), Кончаківна («Князь tгор" Бороді на), Ам
неріс, Азучена, Ульріка («Аїда», «Трубадур",
«Бал-маскарад" Верді), Розі на («Севільський
цирульник" Россіні).

Чайковсько

Jf і т .: Автобіограф1я// Архів автора .
КАБАНЦЇВ Анатолій Григорович (4(16)ХІІ

1900, с. Нова Михайлівка, тепер у складі м.
Дніпропетровська -25.V 1956, м. Буенос
Айрес, Аргентина] - укр . оперний співак (те
нор) і педагог. Вокальну освіту здобув у Кате
ринославській консерваторії (1927-32, клас
З. Малютиноїта О. Тарловсько"l).
У 1932-35 - соліст Дніпропетровської
філармонії, 1935-43 - Дніпропетровського
т- ру опери та балету.
Парпиї: Андрій («Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Петро, Левко, Апол
лон («Наталка Полтавка», •Утоплена»,
«Енеїда• Лисенка), Андрій («Катерина• Арка

са), Ленський (•Євгеній Онєгін" Чайковсько
го) , Альфред, Герцог ( «Травіата», •Ріголетто•
Верді).
У 1943-44 - соліст Тернопільського
муз.-драм . театру. У 1944 емігрував до

Німеччини, де виступав з концертами. У 1948
переїхав до Аргентини. Займався пед. діяль
ністю .
Виступав у_ пресі як муз. кеитик .
Л і т . : СлООодіІUl Н. Анатоліи Кабанців/ І Архів
автора .

КАДНИКОВ Дмитро Йосипович (8(20).ІХ
м. Одеса - З.І 1972, м. Київ) - укр .
оперний та концертний співак (бас-профун
до). Вокальну освіту здобув в Одеській кон
серваторії (1916, клас Ю. Рейдер). Брав та

1889,

кож уроки співу у t. Россет (1912-14). У

1918-23, 1924-26, 1927-41 - соліст
Одеської, 1923-24, 1926-27 - Харківської
опер . У 1945-53 - октавіст капели •дойна"
в Кишиневі, 1951-71 - Державної капели
бандуристів УРСР. Володів могутнім голосом
з особливо розвиненим нижнім регістром.

Дмитро Кадников

-

Кончак

(«Князь Іго~ О. Бородіна)

го), Карди
нал («Жидів
ка» Галеві) ,
Спарафучільо,
Рамфіс (<•Ріго
летто», «Аїда»

Верді), Мар 

сель ("гугеноти" Мейєрбера). Знімався в
кіно.
Л і т. : Автобіографія// Архів автора.

КАЗМА Михайло (рр. н . і см. невід.) - укр .
співак і музика XVIII ст. Про його муз. освіту
відомостей не знайдено. У 90-х роках ор
ганізував школу вокальної музики в слободі
Орловщина на Запорозькій Січі .
Л і т . : Історія укр. дожовтневої музики.- К.,

1969.- с . 162.
КЛ:ЙДАНОВ (спр. прізв.- Шматок) Кос
тянтин Євгенович (1879, Україна - січень
1952, м . Париж) - рос. оперний співак (бас).
Вокальну освіту здобув у Петерб . консерва
торії. Артистичну діяльність розпочав у складі
оперної трупи А. Церетелі в Берліні (1908). У
1912-13 - соліст Тифліської, 1911-12,
1913-14 - Харківської опер, 1915-19 петрогр. Театру муз. драми, 1919-20 -

Маріїнської опери. У

1920

емігрував за кор

дон, де з великим успіхом виступав у Парижі
(«Російська опера", «Опера-комік», 1927-28;

•Гранд-Опера", 1926). Гастролював у містах
Пд. Америки, в Барселоні (1922, 1935, т-р
«Лісео»), Лондоні (1927, т-р «Ройал Алберт
Хол•; 1931, т-р •Ліцеум"), Монте Карло
(1924), Мюнхені (1929), Мілані (т-р «Ліріко",
1932). У 1928 гастролював з Латвійською
нац. оперою в Берліні та Лейпцигу, де мав
надзвичайний успіх. Співав також у Нідер

ландах і Скандинавії. У 1929-31 - соліст
«Рос. опери• в Парижі .
Володів могутнім красивим голосом, від-

к
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значався

справ

жнім артистиз
мом. Виступав
переважно

в

рос. репертуарі.
Парпиі": Вар
лаам, Пімен, Бо
рис («Борис Го
дунов• Мусорг
ського ), Галиць
кий,
Кончак

(«Князь

ігор»

Бородіна),
Мельник («Ру
салка• Дарго
мижського), Ва

рязький гість,
Мороз, Салтан
( «Садко», •Сні

гуронька», •Каз
ка про царя Сал
тана » Римсько
го-Корсакова),
Кочубей, Томсь-

troP'"

Костянтин Кайданов

Галицький («Князь
О. Бородіна)

кий,
Гремін,
Свєтлєйший ((•Мазепа», •Євгеній Онєгін»,
«Черевички» Чайковського), Андрій Дубров
ський ((•дубровський» Направника), Сусанін
( (•Житrя за царя« Глинки), де Гріє ( «Манон»

Массне), Нілаканта («Лакме» Деліба), Сен
Брі ((•Гугеноти» Мейєрбера) .
У 1918 взяв участь у великому укр . кон
церті в Петрограді. Записувався на грамп
латівки.
Л

і

т. :

Б.

п. Кайданов в •Борисе Годуно

ве•//Тифлисский листок .

-1912.-16 лист.

КАЛЕНДА (Колода) іван (рр. н. і см. не
від.)

укр. співак, хормейстер і композитор
ст. Походив з Києва. Відомостей про йо
го муз. освіту не збереглося . Співав у Києво
Печерській лаврі, де пізніше був також реген
том. За свідченням М. Дилецького, володів
чудовим голосом і був блискучим знавцем
партесного співу. У 1657 був запрошений до
Москви, де служив регентом у Хорі ГОСУ.даре
вих півчих дяків при дворі Олексія Михайло
вича (до 1672).
Автор хорових концертів на 8, 12, 24 і 32

-

ПарпиІ: Оксана (•Тарас Бульба• Траіліна),
Поліна, Графиня (•Пікова дама" Чайковсько
го), Ганна, Весна ( •Майська ніч+, •Снігу
ронька+ Римського-Корсакова), Кармен
(•Кармен+ Бізе), Малліка (•Лакме» Деліба),
Зібель (•Фауст» Гуно), Ніклаус («Казки Гоф
мана• Оффенбаха), Маддалена («Ріголетто»
Верді).
Широко пропагувала в Росії укр. музику,
зокрема була активним членом муз .-драм . т
ва «Кобзар» у Москві (1910-17).
Л і т.: Б. п. Бенефис Калинович/ /Театральная
rазета.-1917 . - №

5;

Концерт из произведений

Стравинскоrо//Голос Москвь~.-1912 .

-23

серпня.

КАЛИНОВСЬКА Марія Степанівна

(1895,

с . Дитятки, тепер Чорнобильського р-ну
Київської обл.- 1966, м. Київ) - укр. кон
цертно-камерна й оперна співачка (меццо
сопрано ). Вокальну освіту здобула у Київській
консерваторії (1914-19, клас Г. Гандольфі).
З 1919- солістка Київського муз-драм . та

Київського оперного т-рів. У 1927 була
відряджена НКО УРСР до Франкфурта-на
Майні, де з великими успіхом репрезентувала
укр.

муз.

мистецтво

Київської консерваторії. Серед їі учнів

на

-

Т.

Л і т. : Михай.лова Т. Виховання співаків у
Київській консерваторії . - К., 1970, С . 92.

КАЛИНОВСЬКА-ДОКТОР ( спр. прізв . 
Калиновська) Наталія Євгенівна [17(29).VIII
1884, м. Київ - р . см. невід.) - укр. та рос.
оперна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула
в Муз.-драм. школі М. Лисенка

(190003, клас
М. Зото
воі).
У

1906-mсолістка
Нар. дому
в Петер 

бурзі'

1903-04,
1907-{)8-

голоси .

Київської

Л і т.: Разум.овський Д. Uерковное пение в Рос
сии.- СПб., 1868. - С. 211; Дилецкий М. Грама

опери,

1971 .

1908-18-

КАЛИНОВИЧ Євгенія іванівна (бл. 1882,
Україна - р. см . невід.) - укр. та рос. оперна
та концертна співачка (меццо-сопрано). Во
лоділа невеликим, але приємного тембру го
лосом. У 1905-07, 1910-12-солістка Опе
ри Зиміна (Москва), 1907-08 -Харківської,
1922-24 - Київської опер, 1913-17
моск. Нар. дому. З 1924 співала в Москві.

концертах

Гу6_а, Ю. Хотинська та ін.

XVII

тика музикальна . - К . ,

в

Міжнародній виставці. У 1929-41- солістка
Київської, 1941-44 - Челябінської філар
моній.
У 1944-50 - викладач (з 1948 - доцент)

Великого
т-ру

в

Москві.
Володіла
красивим
голосом

широкого

Наталія Калиновська-Доктор

діапазону,

к
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рівним в усіх реrістрах. Особливо відзнача
лася як виконавиця вагнерівського репертуа
ру. Співала також меццо-сопранові партії.

Партіі: Ольга, Поліна (•Євгеній Онєrін•,
•Пікова дама• Чайковського), Сабурова («Ца
рева наречена» Римського-Корсакова), Со
лоха («Черевички• Чайковського), Зіглінда,
Фрейя, Гутруна («Валькірія», «Золото Рейна»,
«Загибель богів» Вагнера).
К.-Д . - блискуча інтерпретаторка укр. му
зики, зокрема творів Лисенка, з яким прияте
лювала. У 1903 приїздила на відкриття
пам'ятника Котляревському в Полтаву (вико
нувала сольну партію в кантаті «На вічну
пам'ять Котляревському»).
Була однією з активних діячок моск. муз.
драм. т-ва «Кобзар», на концертах якого часто
виступала з творами Лисенка. Брала участь у
ювілейному Шевченківському вечорі в
Москві (1911). У 1915 з великим успіхом
співала партію Оксани (•Запорожець за Ду
наєм» Гулака-Артемовського) на сцені Вели
кого т-ру.

Л І т .: У моск. «Кобзарі•// Рада.- 1912.-10
лют; День Шевченка у Москві//Там же . -1912.3 березня; Калиновская в Киевской опере/ /Киев.
слово . - 1903.- 12 серпня; Дебют r-жи Калинов
ской в Большом т-ре//Моск. ведомости.- 1908.3(16) квітня; Лисеюсо 1. Калиновська-Доктор На
талія Євгенівна//УРЕ.-Вид. 2-е.- К., 1978.- Т.

4.-

С. 515; Його ж. Дозвольте співати в судовому

порядку! /Голос Украіни.-

1996.- 29

лютого.

КАЛікіН Геннадій Георгійович (н. 9.11
с. Повалиха Барнаульського р-ну Ал
тайського краю) - укр. оперний співак (ба
ритон). Нар. арт. УРСР (1979). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1962-67, клас Є. Червонюка). У 1967 -93
соліст Донецького т-ру опери та балету.

1938,

Партіі: ігор («Князь ігор» Бородіна), Онєгін, Єлецький,
Мазепа ( «Євге
ні й
Онєгін»,

"пікова дама•,
"мазепа" Чай
ковського), Гряз
ной (•Царева на
речена» Римсь

Геннадій Калікін

З

1993 -

викладач Донецької консерва

ТОJ>ії.
Л І т. : Руссов В. ЧиСТЬІй голос певца/ /Qщ . Дон
басе.- 1981.- 13 січня; Соfюлева Т. Откровение
простоть1//Донбасс . - 1982.- № І.

КАЛУСТЯН Тамара Федраківна (н. 1.Х
м. Київ) - укр . концертно-камерна
співачка ( меццо-сопрано ). Закінчила Київ
ський ун-т (1950). Вокальну освіту здобула в
Київській консерваторії (1952-57, клас К.
Брун, Т. Михайлово·l) .

1925,

У 1959-7 3 - солістка Укрконцерту,
1973-88 - Київської філармонії.
У репертуарі К. твори укр. (Лисенко, Сте
повий, Стеценко, Ревуцький, Лятошинський,
Майборода,Надененко),рос.(Бортнянський,
Гурильов, Варламов, Глинка, Балакірєв, Бо
родін, Чайковський, Стравінський, Про
коф'єв, Шостакович, заруб. (Гендель, Гайдн,
Перголезі, Доніцетті, Бах, Шуберт, Шуман,
Мендельсон, Брамс, Малер) композиторів,
нар. пісні.
Мистецтво К. відзначається вишуканістю,
umяхетністю виконання.
Л і т . : Автобіографія// Архів автора.

КАЛЮЖНИЙ Павло Петрович (1904, м.
Харків - 1955, там же) - укр. оперний
співак (тенор). Вокальної освіти не здобув.
Артистичну діяльність розпочав хористом
Харківської опери. У 1927-55 - соліст
Харківського т-ру опери та балету.
Володів надзвичайно красивим голосом.
Відзначався неабиякою музикальністю і арти
стизмом. Відомий як виконавець характерних
партій.
ПартlЇ: Возний («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Мисаїл (•Борис Годунов• Мусоргсь
кого), Андрій (•У бурю• Хрєнникова), Волхв
(«Садко• Римського-Корсакова), Горо («Чіо
Чіо-сан• Пуччіні), Кошніль («Казки Гофмана»
Оd>фенбаха), Ремендадо ( «КаJ>мен» Бізе).
)1 і т.: Ковшаь М. Спогади про Павла Калюжно

го// Архів автора.

КАМЇОНСЬКИЙ Оскар ісайович [18(30).І
м. Київ - 15(28). VII 1917, Ялта] рос. оперний співак (баритон). Вокальну
освіту здобув у Петерб. консерваторії (188691, клас К ..Еверарді і С . Габеля). Удоскона
лювався в Італії. Виступав на італ. оперних
сценах (Неаполь, Флоренція), а також в
Афінській опері.

1869,

кого-Корсакова),
Лістрат ("в бу
рю• Хрєннико
ва), Жермон, ді
Луна («Травіата•,
«Трубадур• Вер
ді),
Скарnіа
( «Тоска• Пуч
чіні),
Генріх
(«Лючія ді Лам
мермур• Доні-

си та ін. Пройшовши чудову вокальну школу,
К. майстерно володів своїм невеликим за си
лою ліричним баритоном, який особливо кра

цетті).

сиво звучав у верхньому регістрі.

З 1893 - соліст оперних т-рів Харкова
(1893-94, 1898-99), Києва (1894-95,
1902-04 ), Ростова-на-Дону
(1895-96), Тифліса (1896-98, 18991901), Петербурга, Москви, Баку, Казані, Оде

к
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Партй": Демон («демон» Рубінштейна),
Грязной («Царева наречена» Римського-Кор
сакова), Єлецький («Пікова дама" Чайковсь
кого), Валентин («Фа уст" Гуно), Ренато,
Ріголетто («Бал-маскарад», •Ріголетто" Верді),
Вольфрам («Тангейзер» Вагнера), Дон Жуан
(«Дон Жуан» Моцарта), Невер («Гугеноти"
Мейєрбера), Скарпіа (•Тоска" Пуччіні) . Най
вище
досягнення
партія
Фігаро
(«Севільський цирульник» Россіні), в якій не
було йому рівних.
Відомий також як популяризатор творчості
укр. композиторів, зокрема Лисенка. У 1904
на фірмі «Грамофон» наспівав два романси
Лисенка («Безмежнеє поле", «Минають дні»).
Л і т . : Хроника театра и искусства (к 10-летию
сценической деятельности О. Камионского//Театр
и искусство.- 1904.- № 6; Левик С. Записки
оперного певца.- М., 1962.- С. 26-33.

КАПАРА Семен Макарович ( 1894, м. Лю
ботин, тепер Харківської обл. - 20.111 1971,
м. Одеса) - укр. оперний співак (тенор). Во
кальну освіту здобув у Київській консерва
торії (1920-24, клас Г. Гандольфі). У 192324 - соліст Київського, 1924-26 - Сверд
ловського, 1926-31- Одеського, 1931-32 -

Сибірського (Їркутськ, Новосибірськ),

1932-33 - Донецького, 1933-34 - Він
1936-40 - Білор. т-рів опери та

ницького,
балету.

Парт1ї:
Андрій ( «Запо
рожець за Ду
наєм» Гулака
Артемовського ),
Петро («Наталка
Полтавка" Ли
сенка), Томазо
(•дума чорно
морська• Янов
ського,

перше

вик.), Рудковсь
ки й
( «Карме
люк• Костенка,
перше
вик.),
Ленський, Гер

ман (•Євгеній
Онєгін•, •Пікова
Семен Капара

дама» Чайковського), Самозва-

нець, Андрій Хо
ванський (•Борис Годунов», •Хованщина•
Мусоргського), Садко, Ликов (<•Садко» «Ца
рева наречена" Римського-Корсакова), Хозе
(«К<1рмен» Бізе), Каварадоссі («Тоска• Пуч
чіні).
У 1945-59, 1963-69 - викладач Одесь
кої, 1959-63 - Мінської консерваторій.
Л і т.: Стефанович М. Семен Капара// АрхІв ав
тора.

КАПУСГіН Анатолій Трохимович (н. 13.11
м. Сальськ Ростовської обл.) - укр.
оперний співак (тенор). Нар. арт. України
( 1996 ). Вокальну освіту здобув в Одеській
консерваторії (1966-71, клас З.
До6родєєвої-Тарасовоі).
Артистичну діяльність розпочав солістом
Вінницького муз.-драм . т-ру в 1962. У 196368 - артист Одеського муз . -драм . т-ру,
1968-73 - Одеського т-ру муз. комедії, з
1973 - Одеського т-ру опери та балету.
Парт1ї: Петро (<•Наталка Полтавка» Лисен
ка), Андрій («Запорожець за Дунаєм» Гулака
Артемовського), Герман («Пікова дама» Чай
ковського), Котко («Семен Котко» Про
коф'єва), Антонов («В бурю» Хрєнникова),

1940,

Савва (•Героїчна балада» Стирчі), Пінкертон,
Каварадоссі («Чіо-Чіо-сан», •Тоска• Пуччіні),
Річард («Бал-маскарад» Верді).
Л і т. : Каменецкая М. Герман и другие! /Знамя
коммунизма (Одеса).-

1987 .- 30

грудня.

КАРАВ'Я Галина (бл. 1900, м . Одеса - бл.
1962, там же) - укр. оперна співачка (мец
цо-сопрано). Вокальну освіту здобула в
Одеській консерваторії (1921-26). У 192627, 1931-41 - солістка Одеської, 1927-28 Харківської, 1929-31 - Київської опер.
Серед оперних партій: Настя ( <сТарас
Бульба" Лисенка), Нежата ( •Садко• Римсько
го-Корсакова)J Амнеріс («Дj·да• Верді).
Л і т.: Колодjо О.л. ГаЛина Карав'я/ І АрхІВ автора.
КАРАПЧУК Остап (рр. н. і см. невід.) укр. співак і регент XVIII ст. Походив з Гу
цульщини. Втратив зір. У 1753 у Снятині (те

пер івано-Франківска обл.) навчав триголос

ся й семиголосся.

Л І т.: Козицький П. Музика і спів у Київській
академіі за 300 літ іі Існування.- К., 1971.

КАРЛАШОВ (псевд.- Чорноморець) Ми
кола Кирилович (н. бл. 1890 - 1930, США) укр. оперний співак (бас). У 1907-08 соліст Тифліської опери, 1910-13 - Т-ру М.
Садовського в Києві, 1913-17 - Київської
опери. У

1918

емігрував до США, де був

солістом Нар. дому в Нью-Йорку.

Володів досить сильним голосом широко
го діапазону, мав чудову вокальну школу,
приваблював емоційністю та артистизмом .
Парт~ї: Карась (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний, Зевс
(перше вик.) (<•Наталка Полтавка», •Енеїда»
Лисенка), Батько («Катерина• Аркаса), Бла
зень (<•Роксолана• Січинського), Голова

(•Черевички• Чайковського), Кецал ( ссnрода
на наречена" Сметани), граф де Гріє ( <сМа
нон" Массне), Цар Єгипту (•Мда» Верді).
Блискучий інтерпретатор укр. музики, зок
рема романсів Лисенка, Степового, Стеценка
та нар. пісень.
У 1912 записав на київській фірмі •Екстра-

к
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фон" чотири укр. нар. пісні (•Несе мужик у но

чов ках", ссОй важу .я, важу•, •Ой, Дніпре мій,
Дніпре", •Понад полем іде• в обр. Лисенка).
Л 1 т . : Б. ІL Вечір полтавськоrо земл1щтва/ !Ра
да.-

1912.- 13

лист.

КАРМАЛЮК Павло Петрович (24.ХІІ 1907
Осівці, тепер Коростишівського

(6.1 1908), с .

р-ну Житомирської обл.- б.У

1986, м. Львів) -

укр. оперний співак (баритон). Нар. арт .
СРСР (1960). Вокальну освіту здобув у Київ
ській консерваторії (1936-41, клас Д. Євту
шенка). У 1941-43 - соліст фронтового ан
самблю пісні і танцю, 1943-44 - Саратовсь
кого, 1944-70 - Львівського т-ру опери та
балету.

укр. оперний співак (баритон) і педагог. Во
кальну освіrу здобув у Петерб. консерваторії
(1913-17, клас М. Чупринникова). У 1917
дебютував у Т-рі муз . драми в Петрограді. У
1917-19 - соліст різних мандрівних труп на
Україні, 1919-22 - Київської, 1922-39 Познанської опер, 1930-31 - Великого т-ру

у Варшаві. У 1934 гастролював у Мадридській
опері. Виконував .як лір" так і драм. репертуар.
Партіі:
Мазепа,
Єлецький
(«Мазепа»,
«Пікова
да

Володів сильним

голосом

ського),

красивого темб

Демон

ру і широкого

(•демон»
Рубінш
тейна),

діапазону, а та
кож сценічним

І

талантом.

Партіі: Остап

Павло Кармалюк

Онегін• Чайков
ського), Гр.изной («Царева наречена• Римсь

кого-Корсакова),
Демон
(•демон•
Рубінштейна), Жермон, Ріголетто (•Травіата•,
«Ріголетто" Верді), Ескамільо (•Кармен• Бізе).
Відомий також як концертно-камерний
співак. Записав на грамплатівки багато укр .
нар. пісень, зокрема лемківських «Ой ми, .яко

ми», "я сам хлопець справедливлий•, •По
летів бим на край світа»), а також романси та

арії з опер укр. та заруб. композиторів.
Гастролював за рубежем . Лауреат Всеукр.

конкурсу музик-виконавців (Київ, 1945).
У 1950-77 - викладач (з 1970 - проф.)
Львівської
консерваторії.
Серед учнів В. Чайка, В. Лужецький, П. Ончул, В. Федо
тов, С. Криsоручко та ін.
Л

І

т.: Лучко Л. Майстер оперного мистецт

ва/ /Вільна Україна.- 1956.- 13 травня; Аниси
мова З. Народнь~й артист/ !Львовская правда.1958.- 17 березня.

КАРПАТСЬКИЙ (спр. прізв.- Курдидик)
Олександр Васильович (2(14).УІ 1~89, с .
Ганнівці, тепер Галицького р-ну Івано
Франківської обл.- 29.У 1964, м. Львів) -

г

о

р

{«КН.RЗЬ

("Тарас Бульба"
Лисенка), Бог
дан
(•Богдан
Хмельницький"
Данькевича),
Максим ( "загра
в а•
Кос-Ана
тольського), Гур
ман (•Украдене
щастя" Мейтуса,
перше
вик.),
Онегін («Євгеній

ма"

Чайков

Ігор» Бо
родін а),
Мізгир
(•Снігу
ронька

..

Римсько
го-Корса
Олександр Карпатський

-

Мазепа

(«Мазепа• П. Чайковського)

кова), Рі
гол етто,

Жермон,
Ренато,
Амонасро, Яго ( •Ріголетто", "Травіата•, «Бал
мас карад•, •Аїда•, •Отелло" Верді), Тоніо
( •Па.ици• Леонкавалло ), Фігаро ( «Севіль
ський цирульник• Россіні), Скарпіа ( • Тоска»
Пуччіні), Арцезій (•Мертві очі» д'Альбера).
У 1932-39 - викладач Познанської муз.
школи, 1947-51 - Одеської, 1951-62 Львівської консерваторій. Серед його учнів О. Врабе.ль, О. Галов'l)Ік, К. Чернет.
Л

і

т

.:

Карпатська Т. Олександр Карпатсь

кий// Архів автора.

КАРПИНСЬКИЙ Петро (1852, Галичина бл. 1926) - укр. і польський оперний співак
(тенор). Працював у польських театрах, зок
рема у Львові (1887-88, 1895-96),
Станіславі (1898-1900), а також у Руському
нар. т-рі у Львові (1877-83, 1891-92).
Серед оперних партій: Андрій ( «Запоро
жець за Дунаєм" Гулака-Артемовського),

іван (•Чорноморці" Лисенка), Микита (<•Кап

рал Тимко» Матюка).

Л і т.: Митці Украіни . - К"

1991 .- С . 290.
КАРТАВЕНКО іван Маркович [ 16(29).УІІІ

1911, м. Почеп, тепер Брянської обл.] - укр.
та рос. концертно-камерний співак (тенор) .
Засл . арт. РРФСР ( 1965). Вокальну освіту

к
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здобув у Мін
ській консерва
торії (1936-37,

1945-49, клас
Н. Бондаренко).
Артистичну
діяльність роз
почав 1932 ухо
ровій
капелі
•думка".

1939-41 -

У
со

ліст Ансамблю
Червоноармій 
ської пісні і тан
цю Білор . вій
ськового

округу,

1941-45 -

Іван Картавенко

Ансамблю Захід-

ного і Третього

Білор. фронтів,
1946-4 7 - Бі 
лор . т-ру опери та балету, 1949-50 - Черво
нопрапорного ансамблю пісні і танцю ім.
Александрова (Москва), 1950-51 - Моск .
філармонії, 1951-72 - Всесоюзного радіо і
телебачення .
У репертуарі К . - укр . , білор . та рос. нар.
пісні, а також романси укр. (Стеценко, Ли 
сенко, Заремба, Чишко, Косенко, Штогарен
ко , Майборода), рос . (Гурильов, Варламов,
Балакірєв , Аляб'єв, Аренський, Булахов, Гре
чанінов, Рахманінов , Даргомижський, Чай
ковський), заруб.(Шуман,Шуберт,Бетховен ,
Гуно, Гріг , Массне) композиторів .
Л і т. : Автобіографія// Архі в автора .

КАТЕРИНИЧ Катерина Семенівна (1885 р . см . невід . ) - укр. оперна співачка (сопра
но) . Вокальну освіту здобула в Муз . -драм .
школі М . Лисенка в Києві . У 1913-14 - со
л і стка Єкатеринбурзької, 1916-18 - Одесь
кої, 1924- 25 Київської, 192728 -Харківської
опер.

Парпиї:
Ан 
тоніда, Людмила

("життя за ца
ря .. , "Руслан і
Людмила" Глин
ки),

Волхова

(•Сад ко" Римсь
кого-Корсак о

ва, Ольга (•Ру
с ал ка" Дарго
мижського) ,
Прилепа (•Піко 
ва дама" Чай
ковського), Мі -

Катерина Катеринич

каела (•Кармен•

Бізе), інесса (•Африканка" Мейєрбера),
Євдоксія (•Жидівка" Галеві) .
Л І т. : Колодуб О. Спогади про Катерину Кате
ринич/ І Архів автора.

КАТУЛЬСЬКА

Олена

Климентівна

(21.V(2.VI) 1888, м . Одеса - 19. ХІ 1966, м.
Москва) - рос . оперна співачка (лір.-колора
турне сопрано) і педагог . Нар. арт. СРСР
(1965). У 190~ закінчила Петерб. консерва
торію (клас Н . Ірецько·І).
Дебютувала 1909 на сцені Маріїнської
опери в Петербурзі. У 1913-46 - солістка
Великого т-ру в Москві .
Володіла голосом м'якого , теruюго тембру
з розвинутим верхнім регістром (до •Фа»
третьої октави), винятковою музикальністю,
почуттям стилю , великою сценічною культу
рою.

Парпиї: Антоніда , Людмила (•Життя за

царя", "Руслан і Людмила" Глинки), Мар
фа,
Снігуронька
(«Царева
наречена" ,
•Снігуронька"
Римського-Корсакова),
Віолетта, Джільда
( "Травіата", «Ріголетто"
Верді), Баттерфляй ( «Чіо-Чіо-сан" Пуччіні),
Лейла (•Шукачі перлів" Бізе), Лючетта (•Чо
тири деспоти" Вольф-Феррарі, перше вик. в
СРСР) .
Провадила широку концертно-виконавсь

ку діяльність (твори рос. та заруб. компози
торів, нар . пісні) .
Гастролювала за кордоном (Монголія,
Польща). Державна премія СРСР (1950). З
1948 - викладач (з 1950 - проф. ) Моск.
консерваторії. Серед учнів - Т. Милашкіна,
О. Маслеников та ін.
Автор статей з питань вокальної педа
гогіки.
Л і т.: Грошева Е. Катульськаи . - М.,

1957.
КАЧЕНОВСЬКИЙ Кирило іванович (н . бл .

Чернігівщина - 1759, м. Лохвиця, те
пер Поmавської обл . ) - укр . співак XVIII ст.
Брат Ф. Каченовськоzо. У 40-х роках - соліст
Придворного хору в Петербурзі . З 1746 лохвицький сотник . У 1754 провадив набір

1700,

співаків в Україні для Придворного хору.
Л і т.: Хане11к:о Н. Дневник ... -

К. ,

188"4.-

С.

285.
КАЧЕНОВСЬКИЙ Олександр Львович
(19(31).У 1884, м . Петербург - 22.VIll 1935,
м . Воронеж) - укр. і рос . оперний і камерний
співак (бас) . Рід К. походив з с . Качанівки (те
пер Чернігівської обл . ) . Закінчив Петерб.
університет. Вокальну освіту здобув приватно
у Петербурзі у Нувель-Норді ( 1907-08). Удо
сконалювався у Ж. Решке в Парижі (1908). У
1908-10 - соліст •Опера комік" у Парижі,
1911-12 - Київської опери, 1913-18 оперної трупи Нар. дому в Петербурзі. У

1912-13, 1918-22, 1924-25, 1927-281922- 24 - Харківського,

саліст Одеського,

к
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1926-27 Новосибір
ського,

1928-29 Саратоват
кого, 1929-

31 - Казан
W<DГО, 193132 - Таш
кентського

т-рів опери

та балету. З

1932

ВИС'І)'

Па В

пере

важноз кон

цертами

як

гастролер.

Партіі:

Карась
Олександр Каченовськнй

-

(«Запоро
жець за Ду

КАЧМАР Володимир Михайлович ( 18 . ІІІ
м. Львів - 1.ХІІ 1964, м. Краків) польський оперний співак (бас) . Вокальну
освіту здобув приватно у С. Козловської
(Львів), а також у М. Россела (Мілан, 191314). У 1919 дебюrував на сцені Львівської
~пери. У 1923-24 співав на оперних сценах
Італії (Рим, Мілан). У 1924-25 - соліст т-ру
•Ла Скала• в Мілані. З 1925 виступав на

1893,

оперних сценах італії, Німеччини, Швейцарії,

Югославії, Австрії, Румунії, Чехословаччини,
Франції. Уславився як блискучий виконавець
опер Верді і Вагнера, а також партії Мефі
стофеля (•Фауст» Гуно). З великим успіхом
співав на сцені Віденської опери в операх
Моцарта. Виступав також у Варшаві (1930),
Парижі (1934, 1937). У 1938-39 - соліст
Львівської опери.
Партіі: Борис («Борис Годунов>) Мусорг
ського ), Мефістофель («Фауст" Гуно), Рамфіс
(«Аїда• Верді), Сільва ( «Ернані» Верді), Вотан

к а -Арте

(<•Загибель богів" Вагнера), Кардинал
(«Жидівка• Галеві), Збігнєв, Стольник ( «Зача

мовського),
Тарас
(«Тарас
Бульба•
Лисенка),
Мефістофель («ФаусТ» Гуно), Сусанін (•Жит
тя за царя» Глинки), Варлаам, Борис (•Борис
Годунов• Мусоргського), Додон, Собакін
(•Золотий півник», «Царева наречена• Римсь
кого-Корсакова), Руслан (<•Руслан і Людми

рований замок•, •Галька" Монюшка).
З 1939 - на педагогічній роботі (193841, 1944-46 - професор Львівської кон
серваторії, 1946-64 - Державної вищої
~з. школи
у
Кракові).
Серед
учнів І. Браун, Б. Янковський, В. Мальчевський,
Г. Юровська.

Томський (•Пікова дама•
П. Чайковськоrо)

наєм• Гула

ла» Глинки), Галицький (<·Князь Ігор• Бо

родіна), Альберіх ( «Зігфрід" Вагнера),
Нілаканта («Лакме• Деліба).
Був активним пропагандистом укр. музики.
У Петербурзі був членом укр . літ.-муз. т-ва,
виступав з концертами укр. пісні і романсу. В

його репертуарі були твори Лисенка, Зарем
би, Степового, Данькевича, Мейтуса та ін.
Гастролював у Польщі і Прибалтиці. Запи

с~ався на грамWІатівки.

Л і т. : Линде П. А. Л. Каченовский

//

Архів ав

тора.

КАЧЕНОВСЬКИЙ Федір Іванович (н. бл.
Чернігівщина -1753, там же) укр.
співак XVIII ст. (бас). У 40-х роках

1680,

відправлений до Петербурга, де співав у При
дворному хорі (з 1747 - його уставник). У
1747 був відряджений до Києва в пошуках
співаків і в березні 1748 року привіз до Пе

тербурга К. Гловачевського, А. Лосенка та і.
Саблучка - півчих київської академічної ка
пели, які пізніше стали славетними художни
ками. У 1748, діставши чин полковника, пі
шов у відставку, поселившись на Черніrів
щині.
Л І т.: Ха1«енко Н. Дневник .... -

К .•

1884.-

С.

Грабарь И. Останкинский дворец/ І Грабарь И.
О русской архитектуре. Исследовани!І ... - М., 1969.-

300;

С.

242;

Милорадович Г. Родосповнв11 книга Черни

rовскоrо двор11нства.- СПб . , 1901.-Т.

1.-

С.

50.

Л І т.: Korolewlcr-Wajdowa J. Sztuka
Warza"'a· 1969.- С. 358.

і

zjcie.-

КВАСНИЦЯ
Надія
Омелянівна
(н.
30.ІХ(lЗ.Х) 1915, с. Киселівка, тепер Кате
ринопільського р-ну Черкаської обл.] - укр.
та рос. оперна співачка (сопрано) . Засл. арт.
РРФСР (1956). Закінчила Київський теат
ральний ін-т (1935-39). Вокальну освіту
здобула в Київській консерваторії (193941, 1944-47, клас М. Литвиненко-Вольге
мут).
В 1947-60 - солістка Свердловського,
1961-62 - Донецького т-рів опери і балету.
В 1964-71 - солістка експериментального
оперного ансамблю при Укр. театр. т-ві.
Парm1ї: Одарка (•Запорожець за Дунае!:М>)
Гулака-Артемовського), Катерина («Катери 
на• Аркаса), Ліза, Жанна д'Арк («Пікова да
ма•, •Орлеанська діва• Чайковського), Ярос

лавна (•Князь Ігор" Бородіна), Мілітриса
(•Казка про царя Салтана• Римського-Корса
кова), Тамара («Демон• Рубінштейна), Ната
ша («Русалка• Даргомижського), Аїда, Лео
нора (•Аїда•, •Трубадур• Верді), Недда («Пая
ци• Леонкавалло), Тоска (•Тоска• Пуччіні),
Ганна (•Наймичка• Вериківського ), Катерина
(•Гроза• Трамбицького ).
В концертах виконувала романси укр . , рос.

та заруб. композиторів.
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В 1965-68 - викладач сольного співу
Київського муз. уч-ща ім. Р. Глієра, 1972-75 Вінницького пед. ін-rу.
Л і т . : Автобіографія(/ Архів автора.

КЕМАРСЬКА

Надія

Федорівна

(н.

16(28).ІХ 1899, Старобільськ, тепер Лутансь
кої обл.) - рос. оперна та опереткова співач
ка (лір.-колорат. сопрано). Нар. арт. РРФСР
(1940). Вокальну освіту здобула в Моск. кон
серваторії (1920-24, клас В. Зарудноі).
У 1926-52 - солістка Муз. т-ру ім. В. Не
мировича-Данченка (після 1941 - театру ім.
К. Станіславського та В. Немировича-Дан

почав в укр. муз.-драм. труп ах: О. Сус
лова (1906-07), О. Суходольського (190709), П. Саксаганського (1909-11), Д. Гайда

маки

(1911-13). У 1913

дебютував на сцені

Опери С. Зиміна в Москві, де співав до 1919
(після 1917-ТРРД). У 1919-21 соліст Сара
товського, 1921-22 - Ростовського, 192223, 1930-39 - Харківського, 1923-24,
1939-41, 1944-49 - Київського, 1924-25 Свердловського, 1925-26, 1941-44 Тбіліського, 1926-30 - Одеського т-рів опе
ри та балету.
Володі в

ченка) в Москві.

Володіла голосом красивого світлого тем
бру, виразною дикцією, а також яскравим

дуже

силь

ним

голо

сом благо

драматичним талантом.

родного

Партй': іоланта (<•іоланта» Чайковського),

тембру ши

Рашель («Мадемуазель Фіфі» Кюї), Парася
(«Сорочинський ярмарок» Мусоргського ),
Кармен («Кармен» Бізе), Віолетта («Травіата"
Верді), Єлена («Прекрасна Єлена» Оффенба
ха), Серполетта ( «Корневільські дзвони»
Планкетта),
Державна премія СРСР (1952).

рокого діа
пазону

тенором.

Його вико
нання від

Л і т.: Кемарская Надежда Федоровна/ /Театр .

ЗНЦИІ(JJОnедия.- М.,

1963.-

Т.

2.-

С.

талантом.

Парпиї: Онєгін, Єлецький, Мазепа
(«Євгеній Онєгін», •Пікова дама», «Мазепа"
Чайковського),
Мізгир,
Грязной
(«Снігуронька», «Царева наречена• Римсько
го-Корсакова), Шакловитий («Хованщина»
Мусоргського ), Фігаро («Севільський цируль
ник" Россіні), Марсель («Богема" Пуччіні),
Деметрій (<·Сон в літню ніч" Бріттена) .
Був першим виконавцем на сцені Великого
т-ру партій: Петруччо («Приборкання не
покірної» Шебаліна), Андрія Болконського,
Олексія («Війна і мир•, •Повість про справж
ню людину" Прокоф'єва). Гастролював у

ClllA, Чехословаччині, Болгарі1~ 1талії.

Л і т. : Кузнецова И. Евгений Кибкало//Сов. му

зь1ка.-1961.- №

5.

КИПОРЕНКО-ДОМАНСЬКИЙ

значалося

1206.

КИБКАJІО Євген Гаврилович (н. 12.11
1932, Київ) - рос. оперний співак (баритон).
Нар. арт. РРФСР (1970). Вокальну освіту здо
був у Моск. консерваторії (1951-56, клас В.
Політковського). У 1956-76 - соліст Вели
кого т-ру СРСР. У 1963 стажувався в мілан
ському театрі «Ла Скала" . Володів голосом
м'якого і теплого тембру. Відзначався драм.

(сп р.

прізв.- Кигюренко) Юрій Степанович (12(24).Ш
1888, м. Харків - 6.VIll 1955, м. Київ] -укр.
оперний співак (драм. тенор). Нар. арт. УРСР
(1936). У 1905-06 вчився у Харківському
муз. уч-щі. Учень С. Лапінського (Москва,
1911-16). Удосконалювався у Е. Танаро
(Мілан, 1927). Артистичну діяльність роз-

-

справжнім
героїчним

пристрас

ністю, експ
ресивністю.
Найбіль
шої сили й
виразності
досяг

у

драм. і ге
р ої ч них
партіях. Ви
конував близько UO пар
ті й. Найвищого художнього рівня досяг у
плртіях Радамеса, Отелло («Аїда», «Отелло»
Верді), Єлеазара («Жидівка" Галеві), Каніо
("паяци• Леонкавалло ), Рауля ("Гугеноти»
Мейєрбера), Германа («Пікова дама" Чайков
ського), Тангейзера («Тангейзер" Вагнера),
Ореста (•Орестея" Танєєва). Великий успіх
мав і в партіях Хозе («Кармен" Бізе), Ло

Юрій Киnоренко-Доманський
Рауль («Гугеноти•
Дж. Мейєрбера)

-

ен гріна («Лоенгрін" Вагнера), Йонтека

(•Галька" Монюшка), Ман рі ко («Трубадур»
Верді), Садко ( «Садко» Римського-Корсако
ва), Самозванця («Борис Годунов• Мусоргсь
кого), Нерона (•Нерон• Рубінштейна), Кава

радоссі (•Тоска" Пуччіні).
К.-Д. створив багато яскравих образів і в
укр. оперній класиці: це - Андрій ( •Запоро
жець за Дунаєм" Гулака-Артемовського),
Петро, Андрій (•Наталка Полтавка», «Тарас
Бульба" Лисенка), Андрій («Катерина» Арка
са). Тонким іtперпретатором виявив себе К.-Д.

і в партіях Хлоnуші (•Орлиний бунт.. Пащен-
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ка), Годуна («Розлом" Фемеліді, перше вик.),
Григорія Мел ехо ва («Тихий Дон" Дзержинсь
кого), Матюшенка («Броненосець •Поть
омкін» Чишка), Максима («Золотий обруч"

Лятошинського), Зіновія («Яблуневий полон"
Чишка, перше вик. ), Давидова (•Піднята
цілина» Дзержинського), Льонки («В бурю•
Хрєнникова).

Серед інших партій - Собінін («Життя за
царя• Глинки}, Туча («Псковитянка" Римсь
кого-Корсакова}, Самсон (<·Самсон і Даліла"
Сен-Санса}, Калаф, Рудольф (•Турандот",
«Богема" Пуччіні}, Андрій («Опричник» Чай
ковського), Зігфрід, Трістан (в операх
Вагнера).
В період Великої Вітчизняної війни часто
виступав з концертами у військових частинах,
а в 1945 співав для наших воїнів на майданах
Берліна.
Гастролював у Мадридській опері (1927).
З 1948 викладач (з 1952 - доцент)
Київської консерваторії. Державна премія
СРСР ( 1949) за виконання партії Собініна.
Т в . : Спогади про творчий wл11х//Музика . 
І 971 .- No 5.
Л і т . : Маркін П. Видатний майстер оперної сце

ни! /Мистецтво . -

1958.-

№

2;

То11ь6а В. Кипо

ренків rолос//КJ.льтура і жнтт11.-1985.-22 rруд
н11;

Лисенко

. Героічний тенор//Вітчизна . -

1988.- No 4; Івановський П., МUJWС.ІІQвський К.
Юрій Кипоренко-Доманськнй. К., 1987. Юрій Ки
поренко-Доманськнй. Споrадн. Матеріали . Листи.

Зб./ І Архів автора.

КИРИЧЕНКО Дмитро Михайлович (н. 4.Х
1918, м. Дніпропетровськ) - рос. та бурятсь
кий оперний співак (баритон). Засл. арт. Бу
рят-Монгольскої АРСР ( 1953 ). Вокальну
освіту здобув у Дніпропетровському муз. уч
щі (1936-39, клас И. Левіна).
У 1939-46 - соліст Ансамблю пісні і танцю Одеського
військового ок
руrу, 1946-48 Оперної студії
Ленінгр. консер
ватор їі, 194853 - Бурятсько
го, 1953-60 Ленін гр.
ім.
Кірова, 196072 - Казахсько
го т-рів опери та
балету.
ПартП: Гряз
ной, Веденець
кий гість ( •Uаре
ва

Дмитро Кириченко

Рубінштейна), ігор («Князь ігор» Бородіна),
Онєгін, Мазепа, Єлецький («Євгеній Онегін»,
•Мазепа", •Пікова дама" Чайковського), Ес
камільо (се Кармен• Бізе), Ріrолепо ( «Ріголет
то" Верді), Скарпіа («Тоска" Пуччіні), Тоніо,
Сільвіо (се Паяци" Леонкавалло ).
З успіхом пропагує укр. нар. пісні, оперні
арії та романси укр. композиторів, зокрема
Гулака-Артемовського, П. Майбороди, Кос
Анатольського, Білаша, Рожавської та ін.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

КИРИЧЕНКО Олександр іванович (н.
с. Михайлівка, Запорізької обл.) рос. оперний співак (баритон). Вокальну

11.VI 1941,

освіту здобув у Моск. муз . ін-ті ім. Гнесіних
(1964-69, клас П. Норцова). У 1969-70 соліст Пермської філармонії, з 1970 - Свер
дловського (тепер Єкатеринбурзького) т-ру
опери та балету.
Парrrиї: Жермон («Травіата» Верді), Вален
тин (•Фауст• Гуно), Онєгін («Євгеній Онєгін»

Чайковського), Ескамільо (<·Кармен" Бізе),
Белькоре (•Любовний напій» Доніцетті),
Сільвіо («Паяци" Леонкавалло ).
Відомий також як пропагандист укр. музи
ки. зокрема нар. пісень та романсів Лисенка,
Степового, Стеценка.
Займається також літ. творчістю.
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

КИРИЧЕНКО Раїса Панасівна (н. 14.ХІ
с. Землянки, тепер Глобинського р-ну

1943,

Полтавської обл.) - укр концертна співачка
(меццо-сопрано). Нар. арт. УРСР (1979).
Брала участь у художній самодіяльності Кре
менчуцького автозаводу.

1962-68 -

і ва не", •Ой гар

на я, гарна», ссНа

камені

стою",

«Ой хотіла мене

мати" та ін.), а
також російські
(«Вниз по Вол
ге") та білор.
(•Что за месяц,
что за ЯСНЬІЙ•)
твори
укр.

сучасних
компози

торів.
Записала на
грамrutатівки ряд
пісень вітчизня

наречена•,

"садко• Римсь
кого-Корсакова),
Демон (•демон"

У

солістка Полтавської, Житомирської та Хер
сонської філармоній, 1968-83 - Черкась
кого нар. хору, 1983-85 Черкаської, з
1985 - Полтавської філармоній .
У репертуарі
К. численні укр.
нар. пісні (•Гей,

Раіса Кириченко

них композито-
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к
рів. Гастролює за рубежем. Державна премія
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1986).

Л і т.: ШамQ.JІО В. Джерела/ !Комсомолець Пол
тавщини.- 1980.- 25 березня; Рябоштан И. Поет
Раиса Кириченко! /Правда Украинь~.- 1986.- 26
січня .

КИРИЧОК Петро Тихонович (20ХІ(3JШ)
1902, м. Верхньодніпровськ, тепер
Дніпропетровської обл.- 22.І 1968, м. Мос
ква] - укр. та рос . оперний та концертний
співак (баритон). Засл. арт. РРФСР (1960).
Вокальну освіту здобув у Дніпропетровському
муз. технікумі (1925-29, клас О . Тарловсь
ко'І) та Моск . консерваторії (1929-34, клас
К. Дорліак). У 1934-46 - соліст Великого
т-ру СРСР, 1944-4 7 - Рос. нар. оркестру ім.
Осипова, 1947-50 - Гастрольбюро СРСР,
1950-62 - Моск. філармонії.
У репертуарі К. були твори рос., заруб. та
укр. композиторів, а також нар. пісні . Записав
на грамплатівки дві укр. нар. пісні («Карі очі•,
«Ей, гусари", 1945).
Лауреат І Всесоюзного конкурсу музи
кантів-виконавців у Москві (1933, ІІІ пре

У зв'язку з хворобою рано залишив сцену,
зайнявшись пед . діяльністю (працював во
кальним педагогом у Катеринославі, Варшаві

і Києві). Серед його учнів
кий, В. Рудницька та ін.

Л І т.: Иллюстрированнь~й словарь современньІХ

русских музь1кальньІХ де11телей.- Одесса.- Вип .

2.- 1908.
кікоть Андрій іванович (27 ХІ 1929, с.
Кам'янка, тепер Диканського р-ну Полтавсь
кої обл.- 13]( 1975, м. Київ) - укр. опер
ний та концертний співак (бас). Нар. арт.
УРСР (1967). Вокальну освіту здобув у Ки
ївській консерваторії (1953-59, клас /. Па
торжинського). У 1959-75 - соліст Київ
ського т-ру опери та балету. Володів досить
сильним і красивим голосом широкого діа 
пазону.

Партіі:
Карась (•Запоро
жець за Дунаєм»
Гулака-Артемо
вського ), Тарас
(•Тарас Бульба»
Лисенка), дід

Л і т .: Орфенов А. Петр Киричек//Архів автора .

КИРИШЕВ Микола Олександрович (н.
17.VШ 1936, с. Марково Новозаїмського р
ну Тюменської обл.) - рос. та укр. оперний
співак (бас) . Нар . арт. УРСР (1983). Вокаль
ної освіти не мав. Артистичну діяльність
розпочав у хорі Новосибірського т-ру опери
та балету. В 1963-71 - соліст Горьковсько
го, з 1971 - Київського т-рів опери та ба

іван,

нал» Майборо
ди), Кривоніс

( с.Богдан

Хмель
н иць ки й+ Дань
кевича), Устим
Мамай («Мамаї+
Губаренка), Гре
мін, Рене, Кочу

Андрій Кікоть

1981.- 2

липня .

метєва в Кусково (поблизу Москви). Серед
виконаних ним оперних партій - партія Му

хафізова в «Взятті ізмаїла" Козловського.

Л і т. : Елизарова Н. Театрь1 ШереметевьІХ . - М"

1944.
КИТАЇН Михайло Григорович (н. 1863, м.
Катеринослав, тепер - Дніпропетровськ - р.
см. невід.) - рос. оперний співак (тенор) і
педагог.

Вокальну освіту здобув у Варшавській кон
серваторії, удосконалювався у К. Еверарді і
Арамбуро. Співав на сценах оперних т-рів
Варшави, Києва, Харкова, з великим успіхом

гастролював в італії.

бей

(<•Євгеній

та»,

"мазепа»

Онєгін, «іолан-

Гастролював за рубежем.

КИРЮЩЕНКО Федір (рр . н. і см. невід.) рос. оперний співак кінця XVIII - лоч. ХІХ
ст. З 1795 - соліст оперного Т-ру Шере

Шев

ченко», «Арсе

ПартП: Тарас («Тарас Бульба" Лисенка),
Борис («Борис Годунов» Мусоргського), Су
санін («Життя за царя» Глинки), Марсель
(«Гугеноти» Мейєрбера), Кончак («Князь

тя.-

Генерал

("тарас

лету .

Л і т.: Мокренко А. Основний/ !Культура і жит

М. Ярославсь

Відомий також як композитор та автор ме
тодичного посібника для співаків.

мія).

ігор» Бородіна) .

-

Чайковського), Кончак («Князь ігор» Бо
родіна), Борис, Іван Хованський («Борис Го
дунов+, «Хованщина" Мусоргського), Зараст
ро ( ссЧарівна флейта" Моцарта), Марсель
(«Гугеноти• Мейєрбера), Нілаканта ( «Лакме»
Деліба).
Провадив також концертну діяльність. Лау
реат VI Всесвітнього фестивалю молоді і сту
денті в у Москві (1957, золота медаль),

Міжнародного конкурсу вокалістів у Тулузі
ІІІ премія). Наспівав на грамплатівки
укр. нар . лісні - ссВзяв би я бандуру», «Див 
люсь я на небо", •дівчино кохана», «Удовицю
и любив», •Як засядем браття коло чари", «Ой
поїхав за снопами", а також арії з опер Ли 
сенка, Г. Майбороди, романс Стеценка «Ой
чого ти, .gубе".

(1958,

Л і т .: ЗЛодюшко О. Співає лауреат А. Кікоть//

Зоря Полтавщини.-

1957.- 8

вересня .

к
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КіТ Михайло іванович (н. 1.111 1943, м.

Коломия івано-Франківської обл.) - укр. та
рос. оnерний сnівак (бас). Засл. арт. РРФСР
Вокальну освіту здобув в Одеській

(1981).

консерваторії ( 1968-7 3, клас Є. іванова). У

1973-88 - соліст Пермського, з 1988 Ленінгр. (теnер Маріїнська onepa) т-рів оnе
ри та балету.
Партіі:
Б ори с
(«Борис
Годунов»
Мусорг
ського),
Сусанін
(<·Життя
за

царя»

Глинки),
Кончак,

і

г

о

р

{•Князь
Ігор• Бо
родіна),
Соба кін,
Мороз,
Сальєрі
(«Царева
нарече

на•, "сні
гур он ь

-

Михайло Кіт
Нілаканта
«Лакме• К. ДелІба)

(

ка•, "мо
царт і Са

льєрі"

Римсько
го-Корсакова), Кочубей («Мазеnа» Чайковсь
кого), Мефістофель («ФаусТ» Гуно), Філіnn,
Рамфіс, Сnарафучільо («дон Карлос•, «Аїда•,
«Ріголетто• Верді), Нілаканта («Лакме»
Деліба), Дон Базіліо («Севільський цируль
ник» Россіні), Тарас («Сім'я Тараса» Кабалев
ського), Борис Тимофійович («Катерина

ізмайлова• Шостаковича).

У концертах виконує твори Лисенка, Глин
ки, Чайковського, Рахманінова, Шуберта,
Шумана, Бетховена та ін.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки в Кишиневі (1973, ІІІ nремія),
Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Р.
Віньєса в Барселоні (1977, І nремія). Гастро

лював за рубежем.
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.
КЛАПОУЩАК (cnp. nрізв.- Гумілінович)
Романа Володимирівна (н. 28.IV 1909, с. То
nоJ>івка, теnер Тоnорівці Городенківського р

ну івано-Франківської обл.- 9.VII 1981, Ко
ломия івано-Франківської обл. ] - укр. кон

цертна сnівачка (соnрано). Муз. освіту здобу
ла сnочатку в Коломийській муз. школі (клас
скриnки і вокалу). У 1930-32 навчалась у

консерваторії Польського муз. т-ва у Львові
(клас С. Козловськоі), 1932-35 -у Вищому
муз . ін-ті ім . Лисенка (клас М. Сокіл і Л. Улу
ханово'І).
Володіла чудовим драматичним соnрано і
подавала великі надії як оnерна сnівачка. У
1935 nриїхала до Коломиї і раnтово захворіла
на горло. Після цього вирішила nрисвятити
себе nед. діяльності (nонад 32 роки викладала
ф-но у Коломийській муз. школі). Однак до
сить часто давала сольні концерти в Коломиї,
а також nеріодично виступала в укр. onepax.
В концертах виконувала нар. nісні, а також
арії Лізи (•Пікова дама» Чайковського), Жан
ни д'Арк (<•Орлеанська діва» Чайковського); у
Львові, за студентських років, брала участь у
nостановці дитячих onep Лисенка на сцені
Львівської оnери.
Л І т. : Автобіографія/ І Архів автора.

КЛИМЕНКО Ніна Яківна (н. 12.1 1940, м.
Київ) - укр. оnерна сnівачка (меццо-соnра
но). Вокальну освіту здобула в Київській кон
серваторії (1959-64, клас М. ЛиmtJuненко
Вальгемут).
У 1965-68 - солістка Одеського, 196876 - Львівського, 1976-82 - Київського т
рів оnери та балету.
ПартІЇ: Марина Мнішек («Борис Годунов»
Мусоргського), Поліна (<·Пікова дама» Чай
ковського), Кармен (<•Кармен" Бізе), Еболі,
Маддалена («Дон Карлос", «Ріголетто» Верді),
Донна Ельвіра {«Дон Жуан» Моцарта), Ядвіга
(«Зачарований замок" Монюшка), Уля Гро
мова («Молода гвардія» Мейтуса).
В концертах виконує твори укр. та рос.
комnозиторів.
Л І т.: Сінокіп І. Рости, рости, тополенько/ /Веч.
Киів . -

1964.- 2 жовт;

Сингаївський М. Зачарова

на піснею//Ранок.- 1971 .- № 11 ; Ярошенко О.
Материнкою закосичена! /Молодь Украіни . -

1972.- 21 трав.
КЛіШЕВСЬКА ( cnp. nрізв .- Веселовська,
nсевд . - Карлінська) Кароліна (1864, с.
Фриштак Ясельського nовіту на Лемківщині,
тепер Польща - 9. ХІ 1927, м. Катовіце,
Польща) - укр. і nольська оnерна сnівачка
(соnрано). Учениця Г. Маєрановської. Арти
стичну діяльність розnочала в 1880 в аматор
ських виставах.

1882-85 - артистка польської труnи Г.
Лясоцького, 1885-92 - Руського нар. т-ру у
Львові, 1893-94 - солістка Великого т-ру у
Варшаві, 1895-96 - у трупі А. Лелевича,
1896-97 - у трупі Г. Лясоцького. В 18971919 - солістка Львівської, 1923-26 - Ка
товіцької onep.
Парпиї: Наталка, Маруся ("наталка Пол
тавка", •Чорноморці» Лисенка), Оксана («За
nорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовсько
го ), Галька (•Галька• Монюшка), Сантуцца

135

к

Партіі: Анд
рій ( «Запоро
жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
с ького), Петро
(«Наталка Пол
тавка» Лисенка),
Андрій («Кате
рина» Аркаса),
Микола (<•Укра

(«Сільська честь" Маскань"l), Мюзетта ( «Боге
ма» Пуччіні).

В концертах активно пропагувала в Гали
чині твори Лисенка, Гулака-Артемовського,
нар. пісні. Перша в Галичині виконавиця
парnі Оксани в опері Лисенка «Рідзвяна ніч»

(1890), за що дістала високу оцінку l. Франка.

Л і т . : Slownik biograficzny teatru polsk1ego.Warszawa, 1973.- С . 300.

КЛОПОТОВСЬКА Віра Соттарівна (бл .
Поділля - р . см. невід.) - рос. оперна
співачка (драм . сопрано). Вокальну освіту
здобула в муз. школі Л. Люценко в Казані
( 1895). У 1895-96 - солістка Казанської,
1897-98 - Опери С. Мамонтова (Москва),
1903-04 - Опери Солодовникова, 190406, 1909-11 - Опери С. Зиміна в Москві,

1873,

Петерб . Нар. дому, 1906-07 Київської, 1907-08 - Ростовської, 1912-

1911-12

Єкатеринбурзької опер.
ПартП: Ліза, Оксана, Кума, Жанна д'Арк
(«Пікова дама», «Черевички•, "чародійка•,
«Орлеанська діва» Чайковського), Ярославна

19 -

(«Князь ігор» Бородіна), Наташа («Русалка"

Даргомижського), Купава («Снігуронька"
Римського-Корсакова), Рахіль («Жидівка» Га
леві), Валентина (•Гугеноти• Мейєрбера),
Аїда («Аїда» Верді).
Записуjjалася на грамплатівки.
Л і т.: Б. п. Клопотовска11 в опере «Снеrуроч

ка•//РМГ,

-

1896.-

№

3.

КОБА Олена (бл. 1898, м. Київ - р. см.
невід.) -укр. оперна співачка (меццо-сопра
но ). Вокальну освіту здобула в Київському
муз .-драм. ін-ті (1922-27, клас О. Муравйо

дене

щастя»

Мейтуса, перше

вик.), Герман
(«Пікова дама»
Чайковського),

Ликов, Берендей
("царева наре
чена•, •Снігу
ронька" Римського-Корсакова),
Володимир ("дубровський» Направника),
Альфред ("Травіата" Верді), Альмавіва
(•Севільський цирульник• Россіні).
Вів концертну діяльність, зокрема, викону
вав романси укр. (Лисенко, Степовий, Сте
ценко, Січинський, Ревуцький Косенко) та
рос . (Глинка, Чайковський, Римський-Корса
ков) композиторів.
У 1960-80 викладач Львівської консерва
торії.
Ів. : Культура співака/ /Му3ика.- 1975.- № 3.
В'ячеслав Кобржицький

Л і т.: Терещенко А . Львівський театр опери та

балету . - К.,

1989.-

С.

66.

КОВАЛЕНКО
Анатолій
Миколайович
(31.Х 1924, м. Одеса - 28.VI. 1989, там са

вої). У 1927-36 - солістка Київської, 193637 - Вінницької, 1937-38 - Білор. опер.

мо) -укр. оперний співак (баритон). Вокаль
ну освіту здобув в Одеській консерваторії

Партіі: Терпилиха («Наталка Потавка" Ли
сенка), Любаша («Царева наречена• Римсько

(1947-52, клас О. Карплтськоzо). У 195284 - соліст Одеського т-ру опери та балету.

го-Корсакова), Княгиня (<•Русалка" Даргомиж
ського), Поліна («Пікова дама» Чайковського),
Кармен («Кармен" Бізе), Амнеріс («Аїда• Вер
ді), Аксинья ("Тихий Дон» Дзержинського).
У 1938 була репресована. Реаблітована по
смертно.

Л і т.: За.харченко Н. Олена Коба/ /Архів автора.

КОБРЖИЦЬКИЙ В'ячеслав Опанасович

(21.111(3.IV) 1906, м.

Кам'янець-Подільський,
тепер Хмельницької обл.- 30.VII 1985, с. Ра
ков Мінської обл., Білорусь) - укр. оперний
співак (тенор) . Засл. арт. УРСР (1949).
Закінчив Київський кооперативний ін-т. Во
кальну освіту здобув у Київській консерва
торії (1933-35, 1938-41, клас В. Каріна та
О. Браzіна). У 1936-38 - соліст пересувної
опери під кер. Кучеренка, 1938-41 - Опер
ної студії Київської консерваторії, 1942-43 Укр. драм. театру ім. Франка, 1943-46 - Ка
захського, 1946-66 - Львівського т-рів опе
ри та балету.

Парпиі": Микола («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Султан («Запорожець за Дунаєм» Гу

лака-Артемовського), Онєгін, Єлецький
(•Євгеній Онєгін•, •Пікова дама• Чайковсь
кого), Веденецький гість ( "садко» Римсько
го- Корсакова), Валентин (•Фауст" Гуно),
Жермон (•Травіата• Верді).
Л і т. : Автобіоrрафі!І// Арх1в автора.

КОВАЛЕНКО (спр. прізв.- Суп_руненко)

Валентина іванівна (н. 1.V 1946, с . Йосипівка
Магдалинівського р-ну Дніпропетровської
обл.) - укр. оперна співачка (сопрано). Засл.
арт. УРСР (1978). Вокальну освіту здобула в
Моск. консерваторії (1968-74, клас Н. Сухо
вицько"1) . З 1974 - солістка Дніпропетров
ського т-ру опери та балету.
Парпuі: Гелена, Варвара ("Богдан Хмель
ницький• Данькевича), Поліна («Пробуджен

ня• Колодуба), Ярославна (•Князь ігор• Бо
родіна), Татьяна, Іоланта (<·Євгеній Онєгін»,
«іоланта• Чайковського), Наталія («Тихий

к
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Дон» Дзержинського), Мікаела (<·Кармен»

вала в Москві (Великий т-р,

Бізе).

1923).

У концертах виконує твори Лисенка, Глин
ки, Чайковського, Рахманінова, Мусоргсько

Володіла рідкісним за красою голосом теп
лого тембру, чудовою вокальною школою і

го, Свиридова, нар. пісні.
Л і т.: Абрамова Т. Сміливість мрії/ /Зоря.-

драм. талантом.

і 978.-

6 черв.
КОВАЛЕНКО іван Авксентійович (1887, с.

Нововолодимирівка Херсонської. губ.- 15.Х
1943, м. Москва) - рос. оперний співак (те
нор). Вокальну освіту здобув у Моск. консер

ваторії

(1911-15,

клас У. Мазетrі). У

19151916-17 Оп<>рІІ Зимі11<1 {Москва), 1917-21 - Казан
ської, 1921-23 - Одеської, 1923-24 Київської, 1925-26 - Моск. вільної опери,
1926-27 - П<>рмської, 1927-31 - Манд
16 -

соліст Єкатеринбурзької,

рів~юї опери (Самара, Казань, Челябінськ,
іваново), 1931-43 - Великого т-ру СРСР.
Серед
оперних
nлртій :
Водемон

(«іоланта» Чайковського), Синодал («Де
мон» Рубінш;ейна). Ромео (<·Клара Мілич•
Кастальського, перше вик.), Альфред («Тра
віата•> Верді), Альма ві ва («Севільський ци
рульник» Россіні) .

JI

і т . : Автобіографія/ /LЩАЛМ.

КОВАЛЕНКО Марія Володимирівна (1888,
с. Аджамка біля Кіровограда - 1.1 1950, м.
Ленінград)

-

укр. та рос. оперна та концерт

но-камсрна співачка (сопрано). Засл. арт.
Республіки ( 1924 ). Навчалася в Одеському
єпархіальному уч-щі. Співала в Одесі в цер

ковному хорі. З 13-ти років навчалася спі
ву у Ф. Левитського, у 1901-06 - в Петерб.
конс<>рваторії (клас К. Ферні-Джіральдоні та
С. Цеханов
ської}. На
оперній
сцені дебю
тувала 1903.
У1906-08с ол і стка
Київської

Парпиї: Антоніда, Людмила («Життя за ца
ря•, •Руслан і Людмила» Глинки), Панночка,
Царівна Лебідь, Снігуронька, Волхова, Шема
ханська цариця

( «Майська ніч», «Казка про
царя Салтана», "снігуронька", •Садко», «Зо
лотий півник» Римського-Корсакова), Татья
на (•Євгеній Онє1ін» Чайковського), Емма
(«Хованщина» Мусоргського, 11срше вик. в
Марії11сь1<ііІ оп1:рі), Джульєтта, Маргарита
(•Ромео і Джульєтта•>, «Фауст» Гуно), Еврідіка
(•Орфей і Еврідіка» Глюка), Джільда
(«РігоJІСТТО•> Верді), Міньйон («Міньйон» То
ма), Урбан (<•Гуt·сноти» Мейєрбера), Розіна
( •Севіл1.ськнй цирульник• Россіні), Антонія
( ~козки Гофмана» Оффенбаха).
Виступала в концертах з симф. оркестрами,
де виконувала твори рос. та заруб. компози
торів. Широко пропагувала в Петербурзі укр.
музику, зокрема романси Лисенка та нар.
пісні.

К. була незмінним учасником Шевченків
ських концертів, які влаштовувала Укр. гро
мада 1:1 Петербурзі та ін .
У 1924 здійснила велике концертне турне
з диригентом С. Кусевицьким по містах По
волжя. У 1924 гастролювала за рубежем.
Талант К. високо цінували О. Глазунов, Ф.
Шаляпін, Б. Асаф'єв, М. Малько,А. Не.ж:дано
ва, Є. Мравінський та ін.
Записувалася на грамплатівки (понад ЗО
творів) у Петербурзі ((<Грамофон», 1909-12;

опери,

•Оденон•>, 1910). Серед записаного - ро
манси Чайковськош, Глієра, арії з опер рос .
та заруб . композиторів, укр . нар. пісні («До
щик», •Ой казала мені мати", (<Ой одна я, од
на») та дует Лисенка «Коли розлучаються
двоє• (з Є. Петренко).
У 1929-41 - вокальний педагог Ленінгр.
т-ру опери та балеrу, 1944-46 - Великого

1908-29 -

т-J>У СРСР.

Маріїнської
опери в Пе
тербурзі ( піз

ніше - Ле
нінгр. т-ру
опери та ба
лету). Вис
тупала

кож

та

на

сцені Ми
хайлівсько
го

Марія Коваленко - Антоніда
(«Житп1 за цари• М. Глинки)

1909, 1911,

т-ру

в

Ленінграді.
Гастролю-

Тв. : Автобиографические записки/ /ПДТМ.
Л і т . : Б. п. Сегодняшний юбилей М. В. Ковален

ко//Ленингр. правда.

-1924.- 17

трав.; Лисенко

І. Справді нар. талант/ /ІGровоградська правдг.-

1984.- 2і лют; його ж. Талан тала11ту//Культура
і життя.- і 988.- 7 лют; його ж. Аджамська кош
товність/ !Голос Уr.раіни.- 1996.- 8 лют.
КОВАЛЕНКО Микола Васильович (н.
м. Харків) - укр. оперний співак (ба
ритон). Засл. арт. РРФСР (1968). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1950-55, клас П. Голубєва).
У 1955-64 - соліст Харківського, 196476 - Куйбишевського, 1976-80 - Дніпро

1924,

петровського т-рів опери та балету.
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к
Парrrиї: Демон («демон• Рубінuпейна), Гряз
ной («Царева наречена• Римського-Корсако
ва), ОнЕ:rін («Євгеній ОнЕ:rіН• Чайковського),
ді Луна, Жермон («Трубадур•, •Травіата•
Верді), Скарпіа (•Тоска• Пуччіні), Зурга (•Шу
качі перлів» Бізе), Гнат, Богдан (<·Назар Сто
доля», «Богдан Хмельющький• Данькевича).
Л і т.: Маркотеюсо

/.

Микола Коваленко

обл.)- укр. onqr
ний сrівак (бари
тон). Засл. apr.
УРСР (1988).

Вокальну освіrу
здобув у Хар
ківському ін-ті

-

мистецm (197277, клас Т. Вес
ке ). З 1975 -

учень П. Голубєва// Архів автора.

КОВАЛЬ Григорій іванович (1901, с. По
лузір'я, тепер Новосанжарського р-ну Пол
тавської обл.- 1971, м. Харків) - укр. опер
ний співак (баритон). Вокальну освіrу здобув
у Полтавському муз. уч-щі (1918-22, клас Ф.
Левитського та М. Денисенко). У 1922-24
навчався у драм. сrудії (Полтава).
У 1924-28-хорист, 1928-41, 1945-51соліст Харківського т-ру опери та балеrу. У
1944-45 - артист ансамблю пісні і танцю
Харківського військового округу.
Під час Великої Вітчизняної війни - артист
концертної бригади Волховського фронrу.

ПартП: Остап, Микола («Тарас Бульба»,
«Наталка Полтавка• Лисенка), Єлецький
(«Пікова дама» Чайковського), Ескамільо
(«Кармен» Бізе), Тоніо («Паяци» Леонкавал
ло), Сторожев (•В бурю• ХрЕ:нникова), Ти
мошка («Піднята цілина» Дзержинського).

У 1951-54 - директор Державної ук
раїнської капели «Думка• в Києві, з 1954 Харківської філармонії.
Л і т. : Ковшіt- М: Матеріали до біографії Г. І . Ко
валя/ І Архів автора .

КОВАЛЬ Микола Олексійович (н. 1.11
Оздамичі Столінського р-ну Брестсь
кої обл . ) - укр. оперний співак (баритон).

1952, с.

Засл . арт. України (1996). Вокальну освіrу
здобув у Моск . консерваторії (1976-81, клас

Г. Тіца). З

1981 -

соліст Київського т-ру опе

ри та балеrу.

ПартП: Микола, Остап («Наталка Полтав
ка», «Тарас Бульба» Лисенка), Султан («Запо
рожець за ДунаЕ:М» Гулака-Артемовського),
Омелько («Наймичка» Вериківського ), Мар
тин («Милана» Г. Майбороди), Онєrін ( •Євге
ній ОнЕ:гін» Чайковського), Щелканов, Ран
гоні («Борис Годунов" Мусоргського), Януш
(«Галька» Монюшка), Валентин ( «Фауст• Гу
но), Марсель (<·Богема• Пуччіні), Сільвіо
(«Паяци» Леонкавалло ), Альберт (<·Вертер»
Массне), Робінзон (<·ТаЕ:мний шлюб" Чіма
рози), Мишук (•Тихий Дон• Дзержинського),
Христофор («Перша любов• Тактакішвілі).
Лауреат 11 Республіканського конкурсу во

калі сті в ім. Лисенка у Києві (1985, ІІІ
премія) та Міжнародного конкурсу оперних
співаків ім. С. Крушельницької у Львові
(1991, ІІІ премія).
КОВАЛЬ Микола Петрович (н. 9.V 1946,
с. Верхосулка Білопільського р-ну Сумської

соліст Харківсь
кого т-ру опери

та балеrу.
ПарпШ: Шель
менко, Петро
(«Сват мимо

Микола Коваль

-

волі», «Пам'я
тай мене» Губа
ренка), ОнЕ:гін,
Томський, ЕбнХакі я, Князь

Ріrолетто

(•РіrолеттОІО Дж . Верді)

(«Євгеній ОнЕ:-

rін», «Пікова да

ма", •іоланта», «Чародійка» Чайковського),
Борис (<·Борис Годунов" Мусоргського), Гряз
ной («Царева наречена» Римського-Корсакова),
Амонасро, Ріголетто, ді Поза ( «АІда», •Ріго
летrо", •дон Карлос• Верді), Скарпіа («Тоска"
Пуччіні) Ескамільо («Кармен» Бізе), Тоніо
(«Паяци" Леонкавалло ).
Лауреат Республіканського конкурсу опер
них співаків у Одесі ( 1980, І r1ремія).
Пр<?вадить концертну діяльність. Гастролю
вав в Іспанії і Фраrції.
Л І т. : Назар Н.
всі вони - його rероі//Куль
тура і ЖИТТІІ.-

1985. -

21

ЛИП.

КОВБУЗ (спр. пр!зв.- Гомик) Софія (1886,
м. Коломия, тепер Івано-Франківської обл.1933, там же) -укр. концертна співачка (со
прано) . Вокальну освіrу здобула спочатку в

Софі11 Ковбуз

к
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Коломийській філії Вищого муз. ін-ту, а потім

Парпиї: Сул
тан ( «Запоро
жець за Дунаєм»
Гулака -Артемов
ського ), Микола,
Остап, Еней («На
талка Полтавка»,
«Тарас Бульба»,
•Енеїда• Лисен
ка), Хмельниць
кий
(«Богдан
Хмельницький»
Данькевича),
Шибак, Мартин
(перше вик.), Гор
бенко , Шевчен
ко («Милана»,

приватно в Італії (Мілан, 1926). Виступала з
сольними концертами в Коломиї, Станіславі,
Львові, Рогатині, Городенці та інших
містечках Галичини, а також постійно у кон
цертах «Коломийського Бояна". Виконувала
укр. нар. пісні, а також романси О . Ни

жанківського («Минули літа молодії", •Не ви
давай мене заміж"), Людкевича («Спи, ди
тинко моя»), Лисенка ("Радуйся , ни во непо
литая» ).
Л і т .: Концерт пані Ковбузовоі в Терно
полі! /Діло.- 1927.- 12 берез.

КОВТУН Анатолій Матвійович (н . 26.VIII
м . Хмельницький-29.VІ . 1996, м.
Харків) -укр. оперний співак (бас). Закінчив
Київський політехнічний ін - тут . Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1960-65, клас Т. Веске). У 1964-96 соліст Харківського т-ру опери та балету.
ПартП: Мельник («Русалка" Даргомижсь
кого), Варлаам (<·Борис Годунов" Мусоргсь
кого), Собакін («Царева наречена» Римсько
го-Корсакова), Руслан («Руслан і Людмила"
Глинки), Дон Базіліо («Севільський цируль
ник» Россіні), Кецал («Продана наречена»
Сметани), Сторожев (<·В бурю» Хрєнникова),
Великий інквізитор («дон Карлос» Верді).
В концертах виконував твори укр. та рос.
композиторів.
Л і т . : Автобіографія// Архів автора .

1931,

КОГАН Семен Якович (9.V. 1915, м. Гадяч,
тепер Полтавської обл.- 1980, м. Київ) укр. оперний співак (тенор). Засл. арт. УРСР
( 1951). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії (1938-41, 1946, клас О. Бра
zіна, М. Микиші) .
У 1946-60 - соліст Київського т-ру опе
ри та балету.
Парт1ї: Левко, Кобзар (<·Утоплена», «Тарас
Бульба" Лисенка) , Андрій («Катерина• Арка
са), Лизогуб (<•Богдан Хмельницький" Дань
кевича), Альфред, Річард ( «Травіата", «Бал
маскарад» Верді), Гвідон, Ликов («Казка про
цар.я Салтана», (•Царева наречена» Римського
Корсакова ), Самозванець («Борис Годунов•
Мусоргського), Турідду («Сільська честь• Ма
скань"1), Пінкертон ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні) .
У

1971-79 -

муз . редактор Укр . будинку

грамплатівок.
Л І т.: Автобіографія// Архів автора.
КОЗАК Сергій Давидович (н. 14.111 1921,
с . Кривин, тепер Славутського р-ну Хмель
ницької обл.- 13.11 1993, м. Київ) - укр.
оперний співак (баритон). Нар. арт. УРСР
(1960). Закінчив Моск. військову академію
ім . Фрунзе (1947). Вокальну освіту здобув у
Моск. консерваторії (1945-50, клас Л. С(]JJ
ранськоzо). У 1950-81 - соліст Київського
т-ру опери та балету.

«Арсенал», «Та-

Серrій Козак

рас Шевченко»

Г. Майбороди),
Онєгін, Томський («Євгеній Онєгін», «Пікова
дама" Чайковського), Грязной ((•Царева на
речена• Римського-Корсакова), .Шакловитий
{•Хованщина» Мусоргського), Ігор ((•Князь
Ігор» Бородіна), Ріголетто, Ренато («Ріголет
то», «Бал-маскарад» Верді) .
У концертах виконував твори укр. компо
зиторів, нар . пісні . Відомий також як компо
зитор (хори, романси, масові пісні) та пись
менник - автор віршованих повістей «Земле
моя, доле моя» (1963), «Горинь» (1971),
«Пісня серед грому» (1985); художньо-доку
ментальних повістей «Михайло Гришко»
(1978), «Григорій Верьовка" (1981); повісті
"я не спав, мамо• (1980), есе «Шляхи побра
тимства" (1982).
У 1960-73 - голова Укр. муз.-хорового
т-ва. У 1982-87 - художній керівник
Київської філармонії, у 1982-92 - викладач
Київської консерваторії. Гастролював за кор
доном (Німеччина, Югославія, Румунія, Поль
ща, Болгарія, США, Канада, Куба, Франція,
Великобританія).
Наспівав кілька платівок (укр. нар . та ма
сові пісні).

Л і т.: Іовса О. Доля людини//Культура і жит
тя.-

1968.-

1 січня.

КОЗАК Іл.ярій (н. бл. 1875, с. Потелич, те
пер Нестеровського р-ну Львівської обл.- р.
см. невід.) - укр. оперний та концертно-ка
мерний співак (лір. тенор). Здобув юридичну
освіту у Відні . Потім навчався у Віденській
консерваторії (1898-1902).
У 1902-04 - соліст Одеської, з 1904 Віденської опер. З 1900 постійно виступав з
концертами в Галичині (Львів, Тернопіль, Бе
режани, Рава-Руська та ін.), часто будучи
солістом галицьких «Боянів». У 1901 брав
участь у Шевченківському концерті у Відні.

к
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Альфред

КОЗЕНЕВСЬКИЙ Кирило (рр . н . і см.

( "Травіата" Верді), Фауст ( •ФаусТ» Гуно) , Аль
м а ві ва ( ссСевільський цирульник• Россіні) .

невід. ) - укр . співак XVIII ст. Походив з Пол
тавщини . У 40-х роках - соліст Придворного
хору в Петербурзі. 1746 призначений сотни
ком Лубенського полку.

Серед

оперних

парт1и:

У концертах виконував твори Лисенка
((<Садок вишневий коло хати", ссОй чого ти
почорніло"), Матюка («Цвітка дрібная» ), Нос
ковського («Зів'ялі квіти»), Чайковського
((•Серенада Дон Жуана» ), укр . нар . пісні .
Л і т . : Г. Т. 1л11рій Козак у Тернополі//Діло . -

1901 .- 27

лист .

КОЗАКЕВИЧ Олександр Пахомович
(1889, тепер Вітебська обл . , Білорусь - 1959,
м . Алмата) - укр. та рос. оперний співак
(бас) . Нар. арт. КазРСР (1954). Закінчив Пе
терб. ун-т. Вокальну освіту здобув у П етерб.
консерваторії ( 1912-17). Удосконалювався
у Л. Сибірякова. У 1917-20, 1933-36 соліст Маріїнської опери (пізніше - Ленінгр.
т-ру опери та балету), 1920-21 - Великого
т-ру в Москві . Співав також на оперних сце
нах Харкова , Одеси, Києва , Новосибірська
( 1927-28), Пермі ( 1928-29), Свердловська
(1929-31). З 1936 - соліст Казахського т-ру
опери та балету.

ПартlЇ: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Мельник (~·Русалка»
Даргомижського), Кончак ((•Князь Ігор» Бо
родіна), Руслан («Руслан і Людмила» Глинки),
Голова , Гремін (•Черевички», "Євгеній
Онєгін» Чайковського), Борис , Пімен («Бо
рис Годунов» Мусоргського), Сен-Брі («Гуге
ноти» Мейербера), Дон Базіліо («Севільський
цирульник" Россіні), Король ( «Лоенгрін" Ваг
нера) .
Л 1 т.: Басенко О. Олександр Козакевич// Архів

автора.

КОЗАКЕВИЧ Степан (1905, Білорусь 1955, м. Нью- Йорк, США) - укр. і америк.
оперний і концертно-камерний співак (бари
тон) . За походженням білорус . Ще в ди
тинстві разом з батьками прибув до CUIA, де
й здобув вокальну освіту . Довгий час був
солістом Чикагської опери та •Соммер Опе
ри». У 40-х роках у складі квартету ссКосмо
політен Старс оф Опера». У 1946 виступав у
концертній бригаді з А. Рудницьким . Співав з
Детройтським та Клівлендським сим
фонічними оркестрами. У його концертному
репертуарі були твори укр . композиторів, а
також нар. пісні .
Л і т. : Рудницький А. Украінська музика . 
Мюнхен . - 1963.

КОЗАЧИНСЬКИЙ Тимофій (рр. н. і см.
невід . ) - укр. співак XVIII ст. У 50-х роках
співав у новгородського архієрея Д. Сєченова.
1761 відряджений п і вчим до рос . посольської
церкви в Аутсбург (Німеччина).
Л і т. : Хар.ламІІі)(juч К. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь. - Казань,

1914.-

с.

838.

Л і т. : Хар.ламrwвич К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань ,

1914.- с. 832.
КОЗЕРАЦЬКИЙ Василь Федосійович
(31.ХІІ 1905(13.1 1906), с. Грузьке, тепер
Голованівського р-ну Кіровоградської обл .29.ХІІ 1982, м. Київ] - укр . оперний та опе
ретковий співак (драм . тенор) . Нар . арт .
УРСР (1957) . Вокальну освіту здобув в
Одеському муз . -драм . ін-ті (1927-31, клас

В. СелJІ8інл). У
ресувного

1931-34 -

соліст Укр. пе

муз.-драм. т-ру,

1934-37 -

Дніпропетровського, 1937-51 - Київсько
го т-рів оперети, 1951-59 - Київського т
ру опери та балету. Виконав близько 60-ти
ролей в різних оперетах.
Серед оперних плртій: Андрій ( (•Запоро
жець за Ду
наєм" Гула
к а - Арте мовського) '
Андрій, Ваку
ла
(•Тарас
Бульба•,
«Різдвяна
ніч• Лисен
ка),
Богун
(•Богдан
Хмельниць 
кий• Даньке 
вича), Василь
(•Милана•
Майбороди),
Собінін
(се Життя за
царя• Глин
ки), Герман
(«Пікова да
ма" Чайков
ського), Ли
Василь Козерацький

-

Герман

(«Пікова дама• П . Чайковського)

ков ("Царева

наречена"
Римського

Корсакова) , Радамес, Річард (•Аіда•, •Бал-ма
скарад» Верді), Хозе (•Кармен» Бізе) .
Записав на грамплатівки дві арії з опер укр.
композиторів . У 1963-65 викладач
Київського театр. ін-ту, 1965-82 - Київської
консерваторії.

1982.- Т. 6.792.
КОЗИНЕЦЬ Дмитро іванович (26.Х(8.ХІ)

Л і т.: Муз. знциклопедия . - М.,

С.

1906, м. Суми - 20.1 1970, м . Харків] - укр.
оперний співак (баритон). Засл . арт. УРСР
(1951). Вокальну освіту здобув у Харківській

к
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консерваторії

(1936-41,

клас

П. Голубєва). У

1943-46
соліст армій
ського ансамблю
nісні
й танцю,

1946-58
Харківського т-ру
оnери та бале
ту.

Партіі: Сул
тан ( •Заnоро
жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
с ького), Богдан

Дмитро Козинець

ровський ·(<•дубровський" Наnравника),
Звіздар, Моцарт, Індійський гість (•Золотий
nівник", "моцарт і Сальєрі", «Садко• Римсь
кого-Корсакова), Фауст, Ромео («Фауст.., «Ро
мео і Джульєтта" Гуно), Лоенгрін («Лоенгрін»
Вагнера), Альфред, Герцог («Травіата»,
"Ріголетто" Верді), Альмавіва («Севільський
цирульник" Россіні), Орфей («Орфей і
Еврідіка" Глюка), Пінкертон ( «Чіо-Чіо-сан»

Пуччіні), Йонтек (<•Галька» Монюшка), Сино

ницький" Дань-

до трьох аnельсинів» Прокоф'єва). Особли
вою nсихолоrічною глибиною та сценічною
довершеністю вирізняється у виконанні К.
napl'iя Юродивого з оnери "Борис Годунов»
Мусоргського.
К.- організатор і художній керівник кон
цертного Ансамблю оnери (1938-40). Зок
рема, він nоставив оnери «Вертер» Массне,
•Орфей і Еврідіка» Глюка, •Паяци» Леонка
ватю та ін. Прагнув створити оnеру-концерт
з наnруженою сценічною дією.
К.- один з nершокласних камерних
сnіваків ХХ ст. Великим артистизмом nозна-

( •Євге

ні й Онєгін",
«Мазеnа" Чайковського), Борис («Борис Го
дунов» Мусоргського), Демон (•демон" Ру

бінштейна), ігор (•Князь ігор» Бородіна),
Амон ас ро, Ріголетто ( «Аіда», «Ріголетто»
Верді).
Державна nремія СРСР (1952, за виконан
ня nартії Бориса} .
Л і т.: Пам'11т1 товариша (некролоr)//Веч.

Харків.- 1970.- 22 січн11; Маркотеюсо /. Дмитро
Козинець/ І Архів автора.

(11(24).111 1900,

димир Ігоревич (•Князь ігор" Бородіна), Дуб

дал («Демон" Рубінштейна), Принц («Любов

кевича), Онєrін,

іван

Онєгін"
Чайковського),
Берендей
(•Снігуронька" Римського-Корсакова), Воло

(«Богдан Хмель-

Мазеnа

Козловський

«Утоnлена" Лисенка), Андрій («Заnорожець
за Дунаєм• Гулака-Артемовського), Андрій
(«Катерина• Аркаса), Ленський («Євгеній

ч

Семенович

е

н

е

його ви

с. Мар'янівка, теnер Ва

конання

сильківського р-ну Київської обл.- 21..Х:ІІ
1993, м. Москва] - укр. і рос. оnерний та
концертно-камерний сnівак (ліричний те
нор). Нар. арт. СРСР ( 1940). Нар. арт. Ук

творів

раїни

( 1993 ).
1918-19 вчився у Київському муз .-драм.

мижсь

У
ін-ті (клас О. МурШJйовоі). Деякий час сnівав
у хорі О. Кошиця в Києві. Під час громадян
ської війни керував музичною самодіяльністю
у своїй армійській частині, що стояла в Пол
таві, а також брав участь у вокальному квар

кий, Чай

теті nід орудою О. Свєшникова. У

р

с

.

Дарго

ковський,
Рахма
нінов) та

заруб.

( Бетхо

1922 дебю

вен, Шу
берт,
Шуман,
л і с т )

тував у naprii Фауста («Фауст" Гуно) на сцені
Полтавської оnери, де сnівав до 1923. У

1923-24 - соліст Харківського, 1924-26 Свердловського т-рів оnери та балету. В 1926
був заnрошений до Великого т-ру, де сnівав
ДО 1954.
Володів надзвичайно красивим голосом
світлого сріблястого тембру, широкого
діаnазону з вільним верхнім реrістром. Мис
тецтву К. була nритаманна емоційність,
щирість, легкість і теnлота звучання, май
стер ні сть
сценічного
nеревтілення,
філі!"ранне фразування.
ПартП: Петро, Левко («Наталка Полтавка",

о

(Глинка,

комnози

торів.
Блис 
к у ч и й

!ван Козловський -

Юродивий (•Бо

рне ГодунОР М . Мусорrськоrо)

знавець

укр.

му

зики, к.
активно

nponaryвaв творчість Лисенка, Стеnового,

Стеценка, Аркаса, Гулака-~темовського,
укр. нар. nісні. У 1924 сnівав Ионтека ( «Галь-

к
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Леонкавал
ло), Григорій
(•Тихий Дон»
Дзержинсь
кого), Семен
Котко («Се
мен Котко»
Прокоф'єва).

ка» Монюшка) укр. мовою, а в 1940 в Ан
самблі опери здійснив постановку "катери
ни» Аркаса, в 1954 - •Наталки Полтавки»
Лисенка, де сам виконував головні парrіі. У
своєму рідному селі Мар'янівка (Київська
обл.) відкрив на власні кошти муз. школу
(70-і роки).
Державні премії СРСР: 1941 - за досяг
нення в галузі театр.-вокального мистецтва,
1949 - за створення образу Юродивого. Де
ржавна премія УРСР (1990). Гастролював за

В концер
тах

кордоном.

Заремби,

Записав на грамплатівки 22 укр. нар. пісні,
а також численні романси та арії з опер укр.,
рос. та заруб. композиторів .
Автор спогадів про укр . співаків О. Петру
сенко, М. Донця. П. Цесевича, М. Микишу, Б.
Гмирю та ін.

Чайковсько

го, Мусорг
ського, Рах

Л і т. : Куз1tецова А. Народнь~й артист.- М . ,

1964;

Слетов в.

и. КО3ЛОВСКИЙ.- М.- л"

1945;

ПоляІЮвский Г. Иван Семенович КоЗJJовский.
М.- Л" 1945; Грошева Е. Сорок лет на оперной

сцене/ /Сов. музь1ка.- 1960.- No 4; Бумт Т. Укр.
нар. пісні та романси в репертуарі t. С. КО3Ловсько
rо//Народна творчість та етнографі11 . - 1980.- No
З; БJШЗ1tЮК С. КО3Ловський на Закарпатті/ /Закар
патська правда . -1948.- 7 лип.

КОЗЯР Пилип Дем'янович [н. 14(27).ХІ
с . Степанівка, тепер с. Комаргород То
машпільського району Вінницької обл.І укр. оперний співак (бас). Вокальну освіту
здобув у Ленінгр. муз. уч-щі ім. Мусоргського
(1935-39, клас О. Бєляніна).
У 1939-41 - соліст Дніпропетровського,
1941-61 - Донецького т-рів опери та ба

1902,

Олександр Кока - Манріко
(«Трубадур» Дж. Верді)

манінова нар.
пісні.
Учасник
Великої Віт
чизняної
війни.
Л

і т.:

Ав

тобіографі11//
Архів автора.

КОКОЛЬСЬКА . Марта (25.111 1934, м .
Стрий, тепер Львівської обл. ) - укр. та аме

рик. оперна співачка (сопрано). Змалечку ~а
зом з батьками виїхала за кордон. Муз. осв1ту
(ф-но, композиція, спів) здобула у «Моцарте
умі• в Зальцбурзі (1949-54). Уд<?сконалюва~
ла спів у проф. Здрайковського 1 А Шеретп

(Нью-Йорк). З 1961 - солістка оперної ком
панії "сіті Сентер Опера•) (Нью-Йорк).
Парпи"і:
Оксана (•За

лету.

Партіі: Карась («Запорожець за Дунаєм"

порожець

Гулака-Артемовського), Виборний («Наталка

за

Дунаєм» Гу

Полтавка» Лисенка), Батько («Катерина» Ар

лака-Арте

каса), Голова, Гремін («Черевички», "євгеній
Онєrін» Чайковського), Кецал ("продана на
речена» Сметани), Стольник («Галька» Мо
нюшка), Варлаам («Борис Годунов» Мусорг
ського), Дон Базіліо («Севільський цируль
ник» Россіні).
Л і т . : Автобіографі11// Архів автора .

мовського),
Наталка,
Панночка,
Марильця

(•Наталка
Полтавка•,
•Ноктюрн»,

КОКА Олександр Авксентійович (н. 28.VIII
с. Піски, тепер Лубенського р-ну Пол
тавської обл.) - укр. оперний співак (тенор).
Засл. арт. УРСР (1969). Вокальну освіту здо
був у Київській консерваторії ( 1948-53, клас

"Тарас Буль
ба• Лисен
ка),
Анна,
Дзвінка ("ди

1923,

н а Ярослав

М. Єгоричево·І).

У 1953-82 - соліст Донецького т-ру опе
ри та балету.
Парпи"і: Андрій (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Петро («Наталка
Полтавка" Лисенка), Герман («Пікова дама•
Чайковського), Самозванець (•Борис Году
нов•) Мусоргського), Радамес, Дон Карлос
( "Дj·да», «Дон Карлос• Верді), Каніо (•Паяци•

виконує

твори Лисен
ка, Степового,

на»,
"Дов
буш"
Руд
ницького),

Катерина ("Ка
терина» Ар
Марта Кокольська - Анна
Ярославна («Анна Ярославна•
А. Рудницького)

каса), Аїда,
Віолетта,
Дездемона

("Мда•, "тра-

к

142
віата», «Отемо» Верді), Баперфляй, Мімі, Ту
рандот, ( «Чіо-Чіо-сан», "Богема», "Турандот"
Пуччіні), Сантуцца («Сільська честь" Мас
каньї), Недда («Паяци" Леонкавамо), Марга
рита («Фауст» Гуно), Мікаела («Кармен" Бізе),
Розіна («Весілля Фігаро" Моцарта).
Співала з симф. оркестрами в Балтіморі,

КОЛЕСНИК Євдокія Василівна (н. 1.V
Пустельникове Олександрійського р
ну Кіровоградської обл.) - укр. оперна
співачка (сопрано). Нар. арт. УРСР (1978).
Вокальну освіту здобула в Київській консер
ваторії (1963-68, клас Н. Захарченко). З
1968 - солістка Київського т-ру опери та ба

Філадельфії, Чикаго, Детройті, а також у
(•Карнегі-Хом» і «Люїсон Стадіоні» в Нью

лету.

1942, с.

йорку, в муз. академії у Філадельфії.
К. - провідна укр. співачка у США. В її
репертуарі - нар. пісні та романси укр. ком
позиторі в (Лисенко, Степовий, Стеценко,
Лопатинський, Січинський, Барвінський, Ко
сенко, Людкевич, Вериківський, Лятошинсь

кий, Кос-Анатольський, Г. Майборода, Што
гаренко ).
Л і т . : Автобіографія// Архів автора.

КОЛЕСНИК (спр. прізв.- Ратушна) Ганна
Михайлівна (н . З.УІ 1935, с. Стила Старо
бешівського р-ну Донецької обл.) - укр.
оперна та концертна співачка (меццо-сопра
но ). У 1965 закінчила Київську консерва
торію. У 1965-72 - солістка Київського т-ру
опери та балету. У 1972 емігрувала до Авст
ралії, де займалася концертною діяльністю. З
1974 живе в Канаді, виступає в концертах та
укр. оперних виставах Т-ва укр. опери в То

Євдокія Колесник

-

Амелія

(«Бал-маскарад• Дж. Верді)

ронто.

Парт1ї: Одар
ка («Запорожець
за Дунаєм" Гула
ка-Артемовсько

го), Мати («Ка
терина" Аркаса),
Любаша ( «Uаре
ва

наречена»

Римського-Кор
сакова), Поліна
(«Пікова дама»

Чайковського),
Амнеріс («Аїда»
Верді),
Лола
(«Сільська честЬ»
Масканьї).
У концертно

му репертуарі твори Лисенка,

Ганна Колесник

Січи не ького,
О. Нижанківського, Стеценка, Степового,
Косенка та ін.
У

1991

тами

гастролювала в Україні з концер

(Київ,

Полтава,

Львів,

івано

Франківськ).
Л і т.: М. Д. Концерт Ганни Колесник/ /Нові
дні.-

1975.- NO 10; Захарович О.

Ви привезли нам

свято! /Нові дні.- 1979. - NO 6; Козак С. «Я знов
з тобою, Україно!•/ !Культура І життя.-1991.-21
лют.

Володіє красивим голосом широкого
діапазону, прекрасними артистичними дани
ми, тонким художнім смаком.
Партіі: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка
Полтавка» Лисенка), Милана, Репніна ((•Ми
лана", ссТарас Шевченко» Майбороди), Варка

(«Мамаї" Губаренка), Татьяна («Євгеній
9нєгін" Чайковського), Ярославна («Князь
!гор" Бородіна) Катерина («Катерина
Ізмайлова» Шостаковича), Катаріна ((•При
боркання непокірної" Шебаліна), Наталія ((•В
бурю" Хрєнникова), Мімі ((•Богема» Пуччіні),
Валентина («Гугеноти» Мейєрбера), Папагена
(«Чарівна флейта» Моцарта), Амелія («Бал

маскарад" Верді).
Виступає в концертах, бере участь у вико
нанні складних вок.-симф. творів.
Лауреат Всеукраїнського конкурсу во
калістів ім. Лисенка (1968, І премія), IV Все
союзного конкурсу вокалістів ім. Глинки в
Києві (1968, IV премія), IV Міжнародного
конкурсу ім. Чайковського у Москві (1970, ІІІ
премія), Міжнародного конкурсу молодих
оперних співаків у Софії (1973, ІІ премія) і
Міжнародного фестивалю ім. Каті Попової в
Болгарії (Плевень, 1974, велика золота ме

даль).
Гастролює за~убежем. У

1978

виступала в

к
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«Коміше опер» (Берлін) в •Іфігенії в Тавріді»

пели бандуристів
УРСР. Учасник
Великої Вітчиз
няної війни.
У репертуарі
К.- укр. нар.,
зокрема жартів
ливі, пісні, твори

Глюка. Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шев
~енка (1976, за виконання партії Катерини
Ізмайлово·t).

Наспівала на платівки кілька укр. нар.
пісень та арій з опер укр. композиторів.
Л

І

т.:

Зорін Я. Кандидат столичної опе

ри! /Культура і життя.-

1973.-

І О черв; Зоцеюсо

М. Квіти вдячності й визнання/ !Веч. Київ.1973. - 3 квіт; Ярмола Н. Шедрість талан

укр. та рос. ком

позиторів.
Оперні партй':
Виборний («На
талка Полтавка»
Лисенка), Ка
рась («Запоро
жець за Дунаєм»

ту//Культура і життя . -

1977.- 6 березня.
КОЛЕСНИК Микола іванович (25.Х(6.ХІ)

1887, м. Київ - 1962, м. Львів) - укр. опер
ний і концертний співак (тенор). Вчився на
юридич. ф-ті Київського ун-ту. Вокальну
освіту здобув приватно у В. Кружиліної
(Київ). У 1918 дебютував на сцені Київської
опери. Співав на оперних сценах Києва, Хар
кова, Одеси, а також у пересувному ДРОТі
(1928-32). З 1938 гастролював з концерта
ми по СРСР . У 1945-58 соліст
Львівського театру опери та балету.
Парпиі': Анд

рій

( "запоро

жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
с ького), Петро
(•Наталка Пол

Микола Колесник

Гулака-Артемов
с ького), Чере

Павло Колесник

вик

( «Сорочин-

ський ярмарок»

Мусоргського), Батько («Катерина" Аркаса).
Гастролював у складі капели та Державно
го нар. укр. хору ім Верьовки в Югославії,
Угорщині, Японії та ін .
Наспівав на грамплатівці два твори Ве
риківського: •Гримить" Франка та пісню Коб

ЗЗ\JЯ з •Гайдамаків".

Л і т.: Укр . жартівливі пісні. З репертуару Павла

тавка" Лисенка),
Ленський
(•Євгеній Онє

дуру// Дніпро.- 1962.- № 7; Міньк:івськ:ий О.
Життя з піснею! /Культура і життя.- 1976.- 14

гін» Чайковсько

лист.

го),

КОЛЕСНИК Раїса Самсонівна (н. 8.11
Буринь Сумської обл.) -укр. оперна
співачка (лір.-колорат. сопрано). Нар. арт.
УРСР (1972). Вокальну освіту здобула в
Київській консерваторії (1957-64, клас М.
Донець-Тессейр). У 1964-90 - солістка До
нецького т-ру опери та балету.
Парпиї: Оксана (•Запорожець за Дунаєм»

Берендей

(«Снігуронька»
Ри мс ького-Кор
сакова), Альфред
(<•Травіата"
Верді),
Фауст
( «Фауст» Гуно),
Альма ві ва
(•Севільський

Колесника . - К"

1972;

Шевченко О. Через ту бан

1939, м.

Гула ка-Арте

мовського), На

цирульник»

Россіні), Дже
рал ьд ( «Лакме» Деліба), Ліонель (<·Марта»

талка («Наталка

Флотова), Надір («Шукачі перлів" Бізе).
У концертах виконував твори укр., рос. та

сенка), Марфа
(«Царева наре

зщ~vб. композиторівkа також нар . пісні.
Jf і т.: Кадміна- олесник: В. Матеріали до

чена» Римсько

КОЛЕСНИК Павло Семенович (2(15).І

та» Чайковсь

Полтавка» Ли

го-Корсакова),

біографії Миколи Колесника/ І Архів автора.

іоланта ( «іолан

м. Кобеляки, тепер Полтавської обл.14.ІХ 1976, м. Київ] - укр. концертний та
оперний співак (бас). Засл. арт. УРСР (1958).
У 1933-36 навчався співу в Харківській

1904,

кого), Джільда,
Віолетта ( «Ріго

л етто •, •Тра
віата" Верді),
Мікаела («Кар
мен»
Бізе),

робітничій консерваторії (клас Л. Новськоzо).
У 1931-33 - соліст Т-ру музкомедії Донба
су,

1933-36 - Харківської музкомедїі,
1936-41, 1945-46 - Полтавського муз.
драм. театру, 1946-51 - Полтавської філар
монії, 1951-61 - Державної заслуженої ка-

Маргарита
Гуно),

( «Фауст•

Лючія (•Лючія
Раїса Колесник

ді Ламмермур»

к

144
Доніцетті), Єлизавета («Ярослав Мудрий»
Мейтуса).
В концертах виконує твори Лисенка, Сте

ла

ценка, Степового, Кос-Анатольського, Глин

л

ки, Чайковського, Рахманінова, Белліні,
Доніцеrrі, Верді, Россіні.
З 1980 - викладач (з 1995- проф.) До
нецького пед. ін-ту (тепер - Донецької кон
сеRваторії).
Л і т. : Рябий М. Соловейко з Бурині//Молодь

"думка",

Украіни . -

1968.- 18

діяльність
розпоча

кальному

КОЛОБОВ Олександр Митрофанович

[30JV(ll.V) 1895, м. Єгор'евськ, тепер Моск.
обл.- 13.111 1980, м. Одеса) - укр. та рос.
оперний співак (бас). Нар. арт. УРСР (1948).

виступала
як

Данченка,

1929-40 оперних т-рі в

іркутська,

Саратова,
Куйбишева,
Одеси,

1940-52 Донецького,

1952-54 Бурятського
т-рів опери
та балету.
Парти·:

Д

е м о н

("демон•
Олександр Колобов («Uарева наречена"

Гр11зной

М . Римського-Корсакова)

.

Рубінштей
на), Гряз
ной («Царе
ва

співачка

(192728 в кон-

1926-

мировича

нарече

на• Римського-Корса-

кова), Ігор («Князь Ігор» Бородіна), Кочубей

(«Мазепа• Чайковського), Амонасро, Ріго
летто, Ренато ( •Аіда", •Ріголетто•, •Бал-мас
карад» Верді), Митька (<·Тихий Дон» Дзер
жинського), Комісар (•Перекоп" Мейтуса ,
Рибальченка і Тіца).
Л і т. : Автобіоrрафі11// Архів автора.

КОЛОдУБ ( слр. прізв.- Лейбзон, псевд.
Б ер ез о всь ка) Оксана Володимирівна (н.
1906, м. Одеса) - укр . та рос. оперна ікон
цертна співачка (драм. сопрано). Засл. арт.
РРФСР (1942). Вокальну освіту здобула в
Київському муз.-драм. ін-ті (1923-27, клас
М. Чистякова і О. МурШJйовоі). Артистичну

кон

цертна

Вокальну освіту здобув у Моск. ін-ті мистецт
ва (1921-26, клас М. Владимирово"~).

соліст
Моск. муз .
т-ру ім. Не

і

ансамблі
при Київ
ській по
літосвіті .
з
1925

верес; Соболева Т. Все кра

у

ка

л

л от і м
співала в
Укр. во

ски музь1ки//Донбасс . - 1980.- № З; Оско.11ков О.
Журавлині ключі! /Рад. Украіна.-1980 . - 8 берез.

29 -

в

е

Оксана Колодуб П . Чайковського)

(«Черевички•

це Р та Х
Муз. тов-

ва ім. Ле
онтовича, Харків) . Разом з композитором В.
Косенком здійснила ряд концертних турне по
Україні, виконуючи твори Лисенка, Стецен
ка, Степового, Косенка, Козицького, Коляди,
Новосадського та ін .
У 1930-34 - солістка Київського, 193440 - Свердловського т-рів опери та балету,
1940-48 - Великого т-ру СРСР . Володіла
сильним і красивим голосом широкого
діапазону, рівним у всіх регістрах.
ПарпиІ: Мирослава («Золотий обруч" Ля
тошинського), Ядвіга («Кармелюк» Костен
ка), Ліза, Татьяна, Марія («Пікова дама»,
«Євгеній Онєгін», «Мазепа» Чайковського),

Ярославна («Князь ігор» Бородіна), Горисла

ва (•Руслан і Людмила" Глинки), Тамара
(«Демон» Рубінштейна), Марина Мнішек
(•Борис Годунов" Мусоргського ), Валентина
(•Гугеноти» Мейербера), Недда («Паяци» Ле
онкавалло), Ортруда, Брунгільда («Лоенгрін»,

•Валькірія» Вагнера), Дj·да, Єлизавета, Леоно
ра, Амелія ( «Аіда», «дон Карлос", •Трубадур»,
•Бал-маскарад» Верді), Тоска, Баттерфляй
( «Тоска•, •Чіо-Чіо-сан" Пуччіні), Аксинья,
Лушка (<·Тихий Дон», «Піднята цілина» Дзер
жинського).

. Гастролювала в Польщі, Німеччині, ірані,
Іраку.
Л і т . : Оксана Колодуб//Музика масам.-

1928.-

№

2.

КОЛОДУБ

Олександр

Олексійович

(26.V(7 .VI) 1900, с. Турківка, тепер При
луцького р-ну Чернігівської обл.- 1.Х 1994,
м. Київ) - укр. оперний співак (тенор) та
режисер.

Вокальну

освіту

Київському муз.-драм. ін-ті

здобув

(1923-25, клас

у

к
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М. Чистякова). У

1925-28
соліст Харків
ського, 1928-

33 - Київського
т-рів опери та
балету.
Після
вiparn

rooocy пере

йшов на режи
серську роботу

(у 1933-41 режисер Київ
ського т-ру опе

ри та балету).
ПартП: Пет
ро, Кобзар («На

Олександр Колодуб

талка Полтавка»,
•Тарас Бульба"
Лисенка), Лен

ський ("євгеній

<?не:гін» Чайковського), Ликов, Індійський
псть («Царева наречена», «Садко» Римського

~орсакова ), Володимир ігоревич (•Князь
Ігор» Бородіна), Фауст («Фауст• Гуно), Аль
мавіва («Сев і льський цирульник" Россіні),
Пінкертон ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні).
У 1945-75 - педагог-режисер (з 1947декан вокального ф-ту, з 1949 - зав. кафед
рою оперної підготовки, з 1964 - проф.)
Ки'івської консерваторії.
Відомий також як живописець (його карти
ни кілька разів експонувалися на київських
виставках). Автор численних спогадів про
укr. співаків.
Л і т.: Євтушеюсо Д. На сцені і в житті./ І Веч.

Киів . -

1980.- 9

черв; Автобіографія/ І Архів ав

тора.

КОЛОМЕНКО Євген (н. бл. 1865, Ук
раїна - р. см. невід.) - рос . оперний співак
(лір.-драм. тенор). Вокальну освіту здобув
приватно. У 1894-95 - соліст Оперного т
ва під кер. Васильєва, 1895-96 Па
наєвського т-ру в Петербурзі, 1897-99 -

Оперного т-ва ~юбимова і Салтикова (Київ,
Одеса, Томськ, Іркутськ) .
Володів надзвичайно красивим і звучним
голосом широкого діапазону, відмінною
інтонацією, чудовим фразуванням.
ПартП: Ленський («Євгеній Онєгін» Чай
ковського),
Синодал
(«Демон»

~інштейн~), Герцог, Радамес ((•Ріголетто»,
(•Аіда.» Верд1), Каніо («Паяци" Леонкавалло).
Л 1 т .: Тенор Коломенко//Артист . -

№

1895.-

46 .

КОЛОС Людмила Яківна (н. 13.V 1950, м .
Чернівці) - укр. та білор. оперна співачка
(сопрано) . Вокальну освіту здобула в
Київській консерваторії ( 1971-76, клас Є.
Чаsдар). У 1985 стажувалася в міланському

театрі «Ла Скала». З 1976 - солістка Білор.
т-ру опери та балету.
Парпиї: Марфа, Снігуронька ((•Царева на
речена», «Снігуронька" Римського-Корсако
ва), Джільда, Віолетта («Ріголетто», «Травіата»
Верді), Сюзанна («Весілля Фігаро» Моцарта),
Норіна ("дон Паскуале» Доніцеrrі), Сер піна
(«Служниця-пані» Перголезі).
У концертах виконує твори Аляб'єва, Глин

ки, Чайковського, Рахманінова, Баха, Генде
ля, Глюка, Моцарта, Доніцеrrі, Брамса, Шу

мана, Шуберта, Сен-Санса, Равеля, Кропив
ницького, Кос-Анатолського, Г. Майбороди;
укр . нар. пісні.
Лауреат VIII Всесоюзного конкурсу во
калістів ім . Глинки в Ташкенті (1977, 11
премія).
Л і т .: Автобіографія/ І Архів автора.
КОЛЮШКЕВИЧ Максим (рр. н. і см.
невід.) - укр. співак кінця XVll - поч. XVlll
ст. Походив з Ніжина (тепер Чернігівської

обл.). Закінчив Києво-Могилянську колегію,
де здобув і вокальну освіту. Спочатку співав у
ка.пелі колегії, а . потім був придворним
сш ваком гетьмана І . Мазепи (до 1701 ). Зали
шивши гетьмана, подався до Москви, де був
звинувачений у злочині.
Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 838.

КОЛ~НОВСЬКА (по сцені - Богоріо) Ка
терина Иосипівна (1863, м. Москва - р. см.
невід.) - укр . та рос. оперна та камерна
співачка (сопрано). Після закінчення у 1884
моск. жіночої гімназії навчалася в Харків 
ському муз. уч-щі (клас К. Прохорової-Мау-
редлі). Удосконалювалася в Парижі у П .
Віардо ( 1884-86 ). Артистичну діяльність

розпочала концертами в Парижі та італії в

1886. Цього ж року повернулася в Україну, де
концертувала в Києві та Харкові. У 1886-88
виступала на оперних сценах італії: в Равенні

(т-р «Алігьєрі») й Туріні. У 1888-89 солістка Тифліської опери.
Володіла рівним, дзвінким, добре постав
леним голосом сріблястого тембру, чудовою

колоратурною технікою. Ії виконання від
значалося легкістю й чарівністю. Сучасна
критика порівнювала їі голос з голосом М.
ван Зандт. Серед оперних партій: Мікаела
(«Кармен• Бізе), Маргарита ( «Фауст.. Гуно),
Цариця ночі («Чарівна флейта» Моцарта),

Віолетта, Джільда

( "Травіата",

«Ріголетто»

Верді).
У концертах виконувала твори рос. та за
руб. композиторів, а також нар. пісні. У 1888
виступила з сольним концертом у Києві, де їй
акомпанував М. Лисенко.
Л і т. : Концерт Е . Коляновской/ /Кневлянин.-

1888.-

зо жовт.

к
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КОНДРАТЕНКО Лідія Олександрівна (н .
5.ХІ 1932, м. Харків) - укр. та рос. оперна

співачка (меццо-сопрано). Засл. арт. РРФСР
(1976). Вокальну освіту здобула в Харківській
консерваторії (1947-53, клас П. Голубева).
У 1953-55 стажувалася у Великому т- рі в
Москві. У
лябінського,

1955-60 - солістка
1960-87 - Воронезького

Че
т-рів

опери та балету. Володіла красивим голосом
широкого діапазону.
Партй":
Люба ша
(«Царева на
речена» Рим
ського- Кор

сакова), Ма
рина («Борис
Годунов» Му
соргського ),
Графиня
(«Пікова да
ма" Чайков
ського), Кар
мен («Кар
мен• Бізе),
Амнеріс, Азу
чена («Аїда",
«Трубадур•
Верді), Лаура
(«Джоконда»

Лідія Кондратенко - Лаура
(«Джоконда• А . Понкієллі)

Понкіеллі),
Зібель (<·Фа
уст" Гуно) .
У концертах виконува

ла укр . нар. пісні, а також твори Гулака-Арте
мовського, Лисенка, Степового, Стеценка,
Лятошинського та ін.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

КОНДРАТЮК Микола Кіндратович (н. 5.V
1931, м. Старокостянтинів, тепер Хмель
ницької обл . ) - укр. оперний і концертно-ка
мерний співак (баритон). Нар. арт. СРСР
(1978). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії ( 1953-58, клас О. Гродзинсь
коzо). У 1962-63 стажувався в міланському
театрі «Ла Скала" у П'яцца і Барра. У 195759 - соліст Державного нар. хору ім . Верьов
ки, 1959-66 - Київського т-ру опери та ба
лету, 1966-74 - Укрконцерту і Київської
філармонії.
Володіе красивим голосом оксамитового
тембру. Відзначається бездоганною вокаль
ною технікою .

Партіі: Остап («Тарас Бульба» Лисенка),
Посол Великої Русі («Богдан Хмельницький"
Дань';<евича), Макс_им (•Арсенал" Майборо
ди), Ігор («Князь Ігор» Бородіна), ді Луна,
Жермон («Трубадур», •Травіата» Верді), Фі-

( "севіль

ський

цируль

ник" Россіні).
Широковідо
мий як концерт

н о - камерний
співак. У його
репертуарі твори
укр. (Лисенко,
Степовий, Сте
ценко),
рос .
(Глинка, Чай
ковський, Му
соргський, Рах
манінов) та за
руб. компози
торів, а також
нар. пісні.
Микола Кондратюк
Гастролює за
рубежем. Відомий також як муз.-rром. діяч (у
1973-74 - голова правління Муз. т-ва Ук
раїни).
Лауреат VII Всесвітнього фестивалю мо
лоді та студентів у Відні (1959, золота ме
даль) . Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шев
ченка (1972, за концертно-виконавську
діяльність).
З 1968 - викладач (з 1972 - зав . кафед
рою оперної підготовки, з 1979 - проф., в
1974-83 - ректор, з 1994 - зав кафедрою
сольного співу) Київської консерваторії. Се
ред учнів М. Шопша, В. Антонюк та ін.
Записав на грамrтатівки чимало укр. нар .

пісень, романсів та арій з опер укр., рос. та
з31>vб. композиторів.

J1 і

1971 .-

т.: Білаш О. Шлях на сцену//Літ. Украіна . -

19

лютого ; Задерацкий В. В расцвете твор

чества//Сов . музЬІка.- 1977.- No 10; Майf5орода
П. Крила пісні! /Рад. Україна . - 1981.- 5 трав .

•кондРАТЬЄВ Корній (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Вокальну освіту здобув у
Глухівській співацькій школі (1738-41, клас
Ф. Яворовськоzо). З 1741 - соліст Придвор
ного хору в Петербурзі.
Л І т.: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с . 839.
КОНДРАЦЬКИЙ Кирій (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Закінчив Київську ака
демію, де здобув і вокальну освіту. Довголітній
соліст академічної капели в Киеві.

Л І т. : Харлампович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с. 839.
КОНОВСЬКИЙ Клим (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVII ст. Походив з Киева. У 50-х
роках співав у Хорі государевих півчих дяків
у Москві. 26.І 1656 був відряджеНJ:!Й до Киева
для пошуків знаменитого співака И. Заzвойсь
коzо, якого так і не знайшов. Замість нього

к
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він виявив там співака В. ПиК)ІJШнськоzо, од
нак останнього не відпустив до Москви київ
ський митрополит С. Косов . 9.11 1656 повер
нувся до Москви, де продовжував співати при
царському дворі.
Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

319.

КОНЦЕВИЧ Олександр (ЗО .УІ 1824, Га
личина - 2.Х 1894, м. Львів) - укр . і поль
ський оперний співак (бас-баритон) і драм.
актор. Вокальну освіту здобув приватно у
Львові. У 1857--65, 1870-71, 1872-90 соліст Львівської (польсько·~) опери, 189294 - Руського нар. театру у Львові. Гастро
лював у Любліні (1867), Кракові
1886-90), Варшаві (1878).

(1875, 1884,

Партіі: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Пацюк (•Різдвяна

ніч» Лисенка), Януш («Галька" Монюшка),
Куно («Вільний стрілець" Вебера), Бартоло,
Гесслер (•Севільський цирульник", •Віль
гельм Телль» Россіні), Великий інквізитор
(«дон Карлос» Верді), партіі в оперетах: Чо
порій ( «fІідгоряни» Вербицького), Янош
(«Янош Іштенгазі» Воробкевича), Кабиця

(«Чорноморці» Лисенка), Гомонай (<·Циган

ський барон» Й. Штрауса).

Л І т.: Slown1k biograficzny teatru polsklego.Warszawa, 1973.

КОНЦУР Григорій Васильович (н . 2.V 1941,
с . Водяне Кам'янсько-Дніпровського району

Запорізької обл.) - укр. та рос. оперний спі
вак (бас) . Вокальну освіту здобув в Одеській
консерваторії (1964-69, клас О. М. Блаzови

1969-77 -

Воронезького, з 1977
опери та балету.

соліст Донецького та

-

цирульник» Россіні), Кончак («Князь ігор»

Бородіна), Альвізе (•Джоконда» Понкієллі) ,
Великий інквізитор («Лон Карлос» Верді).
Л І т . : Автобіографія/lАрхів автора .
КОНЧА Олена Олександрівна (н. бл.1860р. см. невід.) - рос. оперна співачка (лір.
драм . сопрано) і педагог. Вокальну освіту здо
була в Петерб. консерваторії.
У 1884-85 - солістка Маріїнської (Петер
бург), 1885-86, 1887-88 - Тифліської,
1886-87 - Київської опер, 1889-90 - Па
наєвського т-ру (приватна опера в Петер
бурзі), 1890-91 - Казансько-Саратовського
оперного т-ва, 1893-94 - Опери Кононова
в Петербурзі.
Партіі: Татьяна, Марія, Наталія («Євгеній
Онєrін», «Мазепа», «Опричник» Чайковсько
го), Наташа («Русалка" Даргомижського),
Маргарита («Фауст.. Гуно), Валентина («Гуге
ноти" Мейєрбера), Розіна («Севільський ци
рульник" Россіні).
Володіла досить рівним, легким і водночас
сильним голосом широкого діапазону, бли
скучою вокальною школою .

Виступав також у концертах, виконуючи
твори Гулака-Артемовського, Лисенка, Вер
бицького, Лаврівського, Бонковського та ін.

довоі). У

ва), Сусанін («Житrя за царя» Глинки), Мель
ник («Русалка» Даргомижського), Лепорелло
(«Дон Жуан" Моцарта), Кецал (•Продана на
речена" Сметани), Дон Базіліо («Севільський

З 1904 - викладач Муз.-драм. школи
М. Лисенка в Києві.
Л і т.: Бенефис r-жи Кончи//Новое время.1890.- 10(22) лют; Чеwтт В. Дебют r-жи Кон
чи//Кневлянин.- 1886.- 5 лист.

КОПЙОВА Катерина Миколаївна

Красноярського т-рів

(191316, клас

Партіі:
Карась («За

В. Цвєтко
ва).

порожець

Y191718-c0Jicr-

за

Дунаєм» Гу
лака-Арте

ка Казан
ської,

мовського), Че

ре вик (•Со
рочинський

1918-19,
1925-26-

ярмарок" Му

Київської,

сор гс ького),
Рене, Кочу

1919-20,
1921-22,

бей ( «іолан

192Ь-27Одеської,
192~21Ростов
ської,

та", •Мазепа"
Чайковсько
го), Малюта,
Собак.ін ( «Ца
рева

Григорій Концур

(1895,

біля Москви - 30.VIII 1930, м. Харків) -укр.
оперна співачка (меццо-сопрано). Дружина
В. Будневичл. Вокальну освіrу здобула у Київській кон
серваторії

1922-23,

нарече

на" Римсько
го-Корсако-

Катерина Копйова - Даліла
(«Самсон і Даліла• К. Сен-Санса)

1927-~

Харків-

к
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ської, 1923-24 - Опери С. Зиміна (Моск
ва), 1924-25 - Свердловської опер.
Володіла гнучким голосом широкого
діапазону з безмежними верхніми нотами.

Відзначалася драм . талантом.
ПартП: Шарлотта («Вертер» Массне), Кня
гиня ( «Русалк~» Даргомижського), Кон
чаківна («Князь Ігор» Бородіна), Солоха («Че
ревички» Чайковського), Ортруда («Ло
енгрін» Вагнера), Кармен («Кармен» Бізе),
Даліла («Самсон і Даліла» Сен-Санса).
Поряд з меццо-сопрановими, співала й су
то сопранові парnї: Венера ("Тангейзер• Ваг
нера), Марта («Долина" д'Альбера), Баттерф
ляй («Чіо-Чіо-сан» Пуччіні). Найкращі партії Настя («Тарас Бульба» Лисенка), Няня, Гра
фию1 («Євгеній Онєгін», «Пікова дама» Чай
ковського).

мільо (•Кармен" Бізе), Скарпіа («Тоска»
Пуччіні), Тельрамунд (•Лоенгрін" Вагнера),
Командарм («Перекоп» Мейтуса, Рибальчен
ка, Тіца), Нагульнов, Лістницький (<·Піднята
цілина», «Тихий Дон» Дзержинського).
Лауреат 11 Всесоюзного конкурсу во
калістів у Ленінграді (1935, ІІІ премія). У
1959-63 викладач Дрогобицького пед. ін-ту.
Л і т.: Копніна / . Микола Коnнін/ І Архів автора .

КОПЧАК Сергій Михайлович (н.

с. Дячов, Пряшівщина, Словаччина) словацький і укр. оперний співак (бас-кан
танте). У 1968-70 навчався у Братиславській
вищій муз. школі (клас скрипки). Вокальну
освіту здобув у Софійській консерваторії

(1970-71,

клас М. Попова) .
у

Л і т .: Милославський К та ін. Харківський театр

1965.- С. 34.
КОПНЇН Микола Якович (9(22).IV 1903,

м . Бєлгород - 22.ХІ 1984, м . Дрогобич] укр. оперний співак (баритон). Вокальну
освіту здобув у муз. студії Дорпрофсожу
Південної залізниці в Харкові (1928-32,
клас М. Михайлова). У 1933-34 удоскона
лювався у відомого італ. маестро Барера
(Харків).
У 1932-35 - соліст Харківського, 193541 - Київського т-рів опери та балету.
ПартlЇ: Султан («Запорожець за Дунаєм»

штейна),

Ігор

(«Князь

Ігор»

Бородіна),

славської опер.
Парпиї: Рене,

Гремін (<•іолан

та",
«Євгеній
Онєгін" Чайков
ського), Кончак

(«Князь

Серrій Коnчак

фістофель («Фаусн Гуно), За
харія ( «Набукко»

Римсько

Верді). В концертах пропагує твори укр., рос.
та заруб . композиторів, а також нар. пісні.
З успіхом гастролює за рубежем, зокрема

го-Корса
кова), Фі

в Празі (1975), Києві
(•Метрополітен-опера»,

наречена•

гаро ("се
в іл ьс ь ки й
цирульник»

Россіні), Рі
г о лет то,

Амонасро,
Жермон

("Рі голет
то», •Аїда",
•Травіата"
Верді), Ва
лентин

( «Фауст"

Микола Коnнін - Ігор
(•Князь Ігор» О. Бородіна)

ігор»

Бородіна), Бо
рис, Варлаам,
Пімен (•Борис
Годунов», Му
соргського), Ме-

Грязной
(•Царева

1971-72 -

соліст Опери в
Банській Бист
риці, 1972-74 Кошицької,
з
197 4 - Брати

опери та балету.- К .•

Гулака-Артемовського), Микола ("наталка
Полтавка» Лисенка), Онєгін, Томський,
Єлецький («Євгеній Онєгін•, •Пікова дама»
Чайковськ.ого), Демон («Демон• Рубін 

24.IV

1944,

Гу
н о), Невер
(«Гугеноти•
Мейєрбе
ра), Еска-

(1983), Нью-Йорку
1982, 1987).

Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора .

КОРЕНЕЦЬ Софія (н.1900, м. Тернопіль)

-

укр. й австр. оперна та концертна співачка

(сопрано). Закінчила Віденський ун-т. Во
кальну освіту здобула приватно у Відні. У
1925-26 - солістка Віденської, 1926-27 Одеської опер.

Володіла красивим і сильним голосом ши
рокого діапазону. З 1927 займалась переваж
но концертною діяльністю, зокрема пропагу
вала твори галицьких композиторів.
Л І т.: Людкевич С. Концерт Софії Коренець у

Львові/ І Діло.

-1928 .-16 березня; Б . п. Вечір

творів Бетховена у ТернополІ//1933 . -13 червня .

КОРЕЦЬКА Лідія (н. бл.

1895,

м. Київ

-

р. см. невід.) - укр. оперна та концертно
камерна співачка (сопрано). Вокальну освіту

к
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здобула в Київській консерваторії

(191519). Удосконалювалась у США та італії. Ар

тистичну діяльність розпочала солісткою
Укр. республіканської капели під кер . О . Ко
шиця в 1919, з якою виступала в багатьох
містах Зах. Європи, Пн. та Пд. Америки. З
1925 5олістка «Манхеттен Опера Хауз"
(Нью-Иорк), «Ліричної опери• (Чікаго), «Те

Партzї: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро, Андрій («На
талка Полтавка•, «Тарас Бульба» Лисенка),
Богун («Богдан Хмельницький» Данькевича),
Самозванець («Борис Годунов" Мусоргсько
го ), Герман, Водемон, Ленський («Пікова да

ма•, «іоланта", «Євгеній Онєrін• Чайковсько

ла на оперних та концертних сценах Вашин

го), Володимир Дубровський («дубровський»
Направника), Берендей («Снігуронька» Рим
ського-Корсакова), Фауст («Фауст» Гуно), Ра

гтона, Філадельфії, Бостона, Парижа, Барсе

дамес, Альфред, Герцог, Отелло («Аїда»,

атро-Ліріко» (Мілан). З успіхом гастролюва

лони, Флоренції, Туріна, Берліна та ін . Во

«Травіата», (•Ріголетто», «Отелло» Верді), Йон

лоділа досить сильним голосом широкого
діапазону чаруючого тембру. Відзначалась

тек («Галька» Монюшка), Каварадоссі, Калаф,
Пінкертон ( "Тоска», «Турандот», «Чіо-Чіо
сан" Пуччіні), Лоенгрін («Лоенгрін» Вагнера),
Гофман («Казки Гофмана» Оффенбаха).
Співав на Декаді укр. літ-ри і мистецтва в
Москві (1936) . У 1946-47 гастролював у
Кореї, Китаї, Японії.
У 1935 наспівав на грамплатівки укр. нар.
пісню «Повій, вітре, на Вкраїну», романс Сте
пового «За думою дума», а також соло з «За
кувала та сива зозуля» Ніщинського та дует
«де ти бродиш, моя доле» (з. М. Гришком).

першокласною дикцією, винятковим музич
ним чуттям. Широко пропагувала в Зах.

Європі та Америці укр. муз. культуру, зокре
ма була активним учасником Шевченків
ських та інших укр. концертів. Виступала в
укр. операх («Запорожець за Дунаєм• Гула
ка-Артемовського, «Катерина» Аркаса та ін.).

Знімалася у фільмах В . Авраменка у США
(«Наталка Полтавка» та «Вечорниці") .

У Нью-Йорку відкрила власну вокальну
школу .

Л і т. : В. М. Розмова з Лідією Корецькою/ !Укр .

вісник (Берлін).-

1942.-

14

червня .

КОРОБЕЙЧЕНКО Олександр Миколайо
вич [5(17).Ш 1900, м. Київ - 11.IV 1971, м.
Донецьк] - укр. та рос. оперний співак (те
нор). Засл. арт. РРФСР (1939). Вокальну
освіту здобув у Київській консерваторії.
(1920-24, клас В. Цвєткова). У 1924-26 соліст Київського, 1926-27 - Київського та
Одеського, 1927-28, 1931-32, 1936-37 Свердловського, 1928-30 - Бакинсьmго, 193233 - Харків
ського, 193336, 1937-42 -

Ленінгр. Ма
лого, 194246 - Ленінгр.
т-ру ім . Кі
рова, 194860 - Доне
цького т-рів
опери та ба
лету.

Володів
компактним

приємним
голосом

ши

рокого діа
пазону
зі
сріблястими
верхніми но
Олександр Коробейченко

-

Отелло («Отелла» Дж . Верді)

тами.
Мав
драматичний
талант.

В останні роки життя займався приватною
пед. діяльністю . Серед його учнів - А. Со
лов'яненко.
Л і т. : Автобіографія// Архів автора.

КОРОБСЬКИЙ Андрій (рр. н. і см . невід.) укр. співак XVIII ст. Вокальну освіту здобув у
Глухівській співацькій школі (1738-41, клас
Ф. Яворовськоzо). З 1741 співав у Придвор
НОJ>.fУ хорі в Петербурзі.
Л і т.: ХарJUlМпович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 836.

КОРОЛИК Максим (1900, Україна -1973,
м. Чикаго, США) - амер. оперний співак (те
нор). Вокальну осніту здобув. у Моск. консер
ваторії. Удосконалювався в Італії. У 20-х ро
ках був запрошений до Чикагської опери, де
співав провідний репертуар .
Володів красивим голосом широкого діа
пазону, рівним у всіх регістрах, прекрасною
вокальною технікою.
У 1932, одружившись з мільйонеркою, за
лишив оперну сцену (на її вимогу) і виступав
лише в приватних концертах.

На схилі віку наспівав унікальну платівку
оперних арій з творів Чайковського, Верді,
Мейєрбера, Джордано. К. - один з найсла
ветніших тенорів свого часу.
Відомий також як колекціонер художніх
картин (перед смертю подарував своє

зібрання Бостонському ~ею мистецтв).
Л І т . : Вільямс Ф. Максим Королик// Архів ав
тора.

КОРОСТАШЕВСЬКИЙ Дмитро (н. бл.
р . см. невід.) - рос . оперний співак
(баритон). Вокальну освіту здобув приватно.

1863 -

к
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особливо красиво звучав у нижньому реrіс

У 1885-87 - соліст Київської, 1889-90,
1895-96 - Тифліської, 1897-98 - Жито

трі; широкою кантиленою.

мирської опер.
Партіі: Мазепа («Мазепа» Чайковського),

Серед оперних партій: Сусанін (~Життя за
царя» Глинки), Конч'!к ("князь Ігор» Бо

Демон («Демон» Рубінштейна), Сват («Русал
ка» Даргомижського), Валентин («ФаусТ» Гу
но), Зурга («Шукачі перлів» Бізе), Ескамільо
(«Кармен» Бізе), Ренато, ді Луна, Ріголетто,
Амонасро, Жермон («Бал-маскарад», "Труба
дур», «Ріголетrо», «Аїда», «Травіата» Верді),
Невер
(«Гугеноти» Мейєрбера), Лаерт
((•Міньйон» Тома).
Провадив концертну діяльність. У 1886
брав участь у концерlі М. Лисенка в Києві.

родіна, перше вик . ), Ілля («Ворожа сила»
Сєрова), Голова (перше вик.), Чуб (;сМайська

Л і т .: Чечотт В. оенефис r-на Коросташевско

rо//Киевлянин.-

1887.- 3 січ.

КОРОСТОВЕЦЬ іван (рр. н. і см. невід.) укр . співак другої пол. XVIII ст. У 50-х роках
вчився у Київській академії, де був солістом
академічної капели. У 1761 відряджений до
Пруссії (м . Кенігсберг), де співав у рос. по
сольській церкві).
Л і т.: Харлампович К Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

836.

КОРСУНОВ (спр. прізв.- Корсун) .Они
сим Андрійович [28.11(12. ІІІ) 1893, м. Ізюм,
тепер Харківської обл.- 25.Ш 1950, м. Київ] укр. та рос. оперний і концертний співак
(бас). Учень В. Касторського і Сепягіної. Ар
тистичну діяльність розпочав солістом капели
Д. Агренєва-Славянського. У 1919-23 соліст Миколаївської політпросвіти, 1923-

25 - Моск. пересувної естради, 1925-34 Укр. муз.-драм. т-ру в Москві, 1934-40 Муз. т-ру ім. В. Немировича-Данченка (Мос
ква), 1942-48 - Профспілкового ансамблю
пісні і танці в Москві, 1948-49 - Київського
т-ру опери та балету.
Партіі: Виборний («Наталка Полтавка»
Лисенка), Султан, Карась ((<Запорожець за
Дунаєм» Гулака-Артемовського), Малюта
Скуратов («Царева наречена» Римського
Корсакова), Спарафучільо ( «Ріголетто»
Верді), Сашка («Тихий Дон» Дзержинського),
Фрол ((•В бурю» Хрєнникова), Каторжник
(«Катерина Ізмайлова» Шостаковича), Гла
шатай ((•Корневільські дзвони» Планкетта).
У концертах виконував твори рос . , укр. та
заруб. ком.позиторів, а також укр. нар. пісні.
КОРЯКІН
Михайло
Михайлович
[12(24).Ш 1850, с. Кочеток, тепер Чу
гуївського р-ну Харківської обл.- 18(30).І
1897, Петербург] - рос . оперний співак
(бас). Закінчив Моск. ун-т. Вокальну освіту
здобув у Моск. консерваторії (1875-78 клас О. Александрової-Кочетової). Удоско

ніч», "ніч перед Різдвом» Римського-Корса
кова), Марсель («Гутеноти» Мейєрбера), Тібо
(«Орлеанська діва» Чайковського, перше
вик.).
Л і т.: Корзухин Н. Михаил Михайлович Коря

кин//РМГ.-1897 . - №

Старк З. Петербур

1940.

КОСЕНКО Валентин Сергійович (н. 5.V.
1954, м. Краснодар, Кубань)- рос. оперний
співак (бас). Засл . арт. Бурятії (1989).
Закінчив Краснодарську музичну академію
(1981). Вокальну освіту здобув у Саратов
ській консерваторії (1981-86, клас. В. Удо
дово-.). У 1986-90 соліст Бурятського (м. Улан
Уде), з 1990 - Пермського театрів опери та

балету.

.

Серед оперних партій: Рене («Іоланта»
Чайковського), Собакін («Царева наре~ена»

Римського-Корсакова), Кончак («Князь Ігор»
Бородіна), Дон Базіліо («Севільський ци
рюльник» Россіні), Паскуале («Дон Паскуале»
Доніцеrrі), Доланд ((<Летючий голландець»
Вагнера).
У концертах виконує твори рос. (Чайков

ський, Рахманінов, Бородін), заруб. (Верді,
Гуно, Вагнер) та укр. (Гулак-Артемовський,
Лисенко) композиторів, а також укр. народні
пісні.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

КОССАК Василь Андрійович (12.11 1886,
м. Чортків, тепер Тернопільської обл.- 23.V
1932, м. Стрий, тепер Львівської обл . ) - укр.
оперний співак (тенор) та драм. актор і режи
сер. Брат К. Ру6чакової. Закінчив вокальну
студію у Львові.
у 1904-14 соліст опери,
1915-18 - ак
тор і режисер
Руського нар. т-ру
у Львові, укр. т-рів
у
Коломиї

(1919-24),

під

кер. Й. Стадника

у Львові (192427), ім. Садовсь
кого у Стрию

(1928-32).
ПартlЇ: Пет
ро, Вакула ("на
талка Полтавка»,
"Різдвяна ніч»

налювався в Італії (1880). У 1878-97 -

соліст Маріїнської опери в Петербурзі.
Володів сильним звучним голосом, що

5-6;

rская опера и ее мастера.- Л . - М.,

Лисенка), Анд
Василь Коссак

рій

(«За поро-

к
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жець за Дунае:м» Гулака-Артемовського),
Андрій («Катерина" Аркаса), Сулейман («Рок
солана» Січинського), Еней («Еней на
мандрівці» Лопатинського), Альфред («Тра
віата» Верді), Хозе («Кармен» Бізе),
Пінкертон ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні).
Bucmлsu: «Запорожець за Дунае:м» Гулака
Артемовського, «Катерина» Аркаса, «Галька»

здобула у Львів
ській консерва
торії (1970-75,
клас
М.
Си

веріної).

солістка Велико
го т-ру СРСР.
Парті~":
Джільда, Оскар
( е<Ріголетто",

Монюшка.

Л і т.: Медведик П. Із сузір'я Коссаків//Вільне

життя (Тернопіль).-

1987.-

11

лип.

КОСТЕНКО Ніна Вікторівна [3(16).ХІІ
1912, м. Київ - 31.Ш 1985, там же] - укр.
оперна співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР
(1951). Вокальну освіту здобула у Київській
(1938--41, клас М. Бріан) та Свердловській
( 1941-43, клас М. Баталової) консерва
торіях. Під час Великої Вітчизняної війни у
складі концертних бригад брала участь у
шефських концертах під Москвою, Волховом,
Ленінградом і на З-му Укр. фронті. У 194459 - солістка Київського т-ру опери та бале
ту. Володіла красивим голосом, драм. талан
том.

Партіі:
Наталка,
Панночка,
Марильця
(«Наталка
Полтавка»,

«Утоплена",
«Тарас Буль

ба» Лисенка),
Любов Шев
цова ( «Моло

да

гвардія"

Мейтуса),
Антон іда
(«Життя

за

царя" Глин
ки), Марфа,

Лебідь

Ніна Костенко - Марильця
(«Тарас Бульба• М. Лисенка)

Віолетта, Джільда

( «Ца

рева

нарече

на»,

«Казка

про

царя

Салтана"
РимськогоКорсакова),

( «Травіата",

«Ріголетто»

Верді), Софія («Галька» Монюшка).
Виступала в Монголії, Польщі, Чехосло
ваччині, Румунії, Австрії, Німеччині.
У 1956 наспівала на грамплатівку укр. нар.
пісню «А до мене Яків приходив».
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

КОСТЮК Марта Тимофіївна (н. 5.1 1951,
с. Озеряни, тепер Борщагівського р-ну Тер
нопільської обл.) - укр. і рос. оперна
співачка (колорат. сопрано). Вокальну освіту

У

1975-78 стажи
стка, з 1978 -

«Бал-маскарад»

Верді), Снігу
ронька («Снігу

ронька» Римсь
кого-Корсакова),
Прилепа («Пі
Марта Костюк
кова дама» Чайковського), Бар
барина («Весілля Фігаро» Моцарта), Лізанька
Манілова («Мертві душі" Щедріна), Ле:ночка
( «Жовтенм Мураделі).
У концертах виконуе: твори укр., рос. та за
руб. композиторів, а також нар. пісні. Гастро
люе: за кордоном. У 1986 виступала з концер
том у Києві.
Лауреат VII Всесоюзного конкурсу во
калістів ім. Глинки в Тбілісі (1975, ІІІ премія).
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

КОТЛЯРЕВСЬКА Марія (рр. н. і см. невід.) укр. оперна співачка (сопрано) XVIII ст. Во
кальну освіту здобула в Петербурзі, куди була
привезена з України ще дівчинкою. В 7080-х роках виступала в італійських виставах
Придворного театру (до 1783).
Л і т.: ФиніJейзен Н. Очерки по истории русской
музь1ки.- Т .

2.- М. - Л., 1929.- С . 145.
КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Степан (рр. н. і см. не

від.) - укр. оперний співак XVIII ст. Вокальну
освіту здобув у Глухівській співацькій школі у
Ф. Яворовськоzо. З 1751 - соліст Придвор
ного Т-ру Кирила Розумовського в Глухові.
Л І т.: Шемчушенко Ю. Перший театр на Ук
раіні/ !Ленінська правда.- 1962.-24 лип.

КОХАНОВСЬКИЙ Григорій (рр. н. і см.
невід.) - рос. оперний співак другої пол.
XVIII ст. Походив з України. У 1780-85 соліст Т-ру графа Шереметєва в Кусково (по
близу Москви) .
Парпиї: Любим («Гулянка• Керцеллі), Сте
пенін («Розлука•), Степенін («Продовження
опери" невідомого автора).
Л і т.: Елизарова Н. Театрь1 ШереметевЬІХ.- М . ,

1944.- с. 122.
КОЧЕРГА Анатолій Іванович (н. 9.VII

1947, с. Самгородок Козятинського р-ну
Вінницької обл.) -укр. оперний співак (бас).
Нар. арт. СРСР (1983). Вокальну освіту здо
був у Київській консерваторії (1968-73, клас

к
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Р. Разумовоі). У
1975-76 стажу
вався в театрі
•Ла Скала• в
Мілані. У 197289
соліст
Київського т-ру
опери та балету,
з 1985- Віден

«Ноктюрн» Лисенка), Графиня («Анна Ярос

сом

красивого

лавна "." А. Рудницького), Соломія («Богдан

оксамитового

Хмельницький• Данькевича), Русалка («На
русалчин Великдень" Леонтовича), Марфа,
Хівря (•Хованщина», •Сорочинський ярма
рок• Мусоргського ), Кончаківна («Князь
Ігор• Бородіна), Любаша, Любава («Царева
наречена", •Садко » Римського-Корсакова),
Ваня ("життя за царя» Глинки), Графиня,
Ольга (•Пікова дама», «Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Орфей («Орфей і Еврідіка» Глю
ка) , Ульріка , Маддалена (•Бал-маскарад»,
•Ріголетто• Верді ), Кармен («Кармен» Бізе),
Ортруда (•Лоенгрін» Вагнера) .
В концертах виконує твори укр" рос. та за
руб . композиторів.
Лауреат Республіканського конкурсу музи
кантів-виконавців {Київ, 1968).

роди), Гремін
(«Євгеній О!іє

гін» Чайковського), Галицький (<·Князь Ігор»
Бородіна), Борис, Досифей ("Борис Году
нов», "хованщина• Мусоргського), Дон
Базіліо («Севільський цирульник• Россіні),
Мефістофель (<·Фаусн Гуно), Нілаканта
(«Лак ме" Деліба), граф де Гріє (•Ма нон»
Массне).
·
Виступає з концертами, зокрема пропагує
твори укр. (Лисенко, Заремба, Стеценко),

рос . (Чайковський, Рахманінов) та заруб .
композиторів, а також укр . нар. пісні .
Виступав на оперних сценах Варшави
(Великий театр), Парижа («Гранд-Опера•).
Лондона ( «Ковент-Гарден• ), Відня (•Народ

на опера»), Барселони, Вісбадена, Берліна та
ін.
У 1977 записав на фірмі «Мелодія» грамп
латівку оперних арій з творів рос. та заруб .
композиторів.
Л і т.: СиіJоренко Р. Фундамент злету! /Культура
і життя . -

1984.- 9 лютого;

1974-76 - Дніпропетровс~,кого, з 1976 Київського т-рів опери та балету .
Парт1ї: Настя, Вакханка («Тарас Бульба»

ської опери.
Володіє голо

тембру широко
го діапазону.
Партії: Силь
вестр («Ярослав
Мудрий» Майбо

Анатолій Кочерrа

КОЧУР Валентина Олексіївна (н. 5.ІХ
м. Донецьк) - укр. оперна співачка
(меццо-сопрано) . Нар. арт. України (1991) .
Вокальну осв іту здобула в Київській консер
ваrоріі (1965-70, клас Л. Руденко). У 1970-72 стажистка Київського т-ру опери та балету. У
1972-74 - солістка Новосибірського,

1941,

Суярко Т. Для мами

Л і т.: Абрамов Т. Сьогодні співає Кочур//Зо

р11.-

1976.-

прано), камерна співачка і педагог. Дочка П.
КошиЦR. Вокальну освіту здобула в Моск.
консерваторії (1908-13, клас У. Мазетті).
Удосконалювалась у Ф. Литвин в Парижі. У
1913-20 - солістка Опери С. Зиміна в Моск
ві (в 1917-18

7.
КОЧУБЕЙ-ДЗБ~ОВСЬКА (спр . прізв.

паралельно

1920

разом

з

укр . Республі
канською

капе

лою О. Коu.пщя ви
їхала за кордон .
у 1921-24 солістка Чикаг
ської опери. Ви 
ступала

з

вели

ким успіхом та
кож

Л І т. : Кочу6ей-Дзбановська11 и ее rастроли на

берез .

вис

тупала в Маріїн
ські й опері в
Петрограді) . У

Кочубей) Наталія Іванівна (1871, Полтавщи
на - 1937) - укр. оперна співачка (сопрано)
і драм. артистка . Вокальну освіту здобула в
Петерб . консерваторії (1906-10). З 1910 артистка укр . муз.-драм. труп Д. Гайдамаки , Л.
Суходольського, П. Прохорова та ін., з якими
виступала в багатьох великих містах Росії, Ук
ра'іни, Закавказзя та ін.
Парт1ї: Оксана (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка
Полтавка» Лисенка), Катерина («Катерина"
Аркаса), Сотниківна ("Вій• Кропивницького),
Хотина («Сорочинський ярмарок» Мусоргсь
кого ), Галька («Галька" Монюшка) .

1915.- 5

трав.

Київської обл.- 14.V 1965, м. Санта-Анна ,
США) - рос . та америк. оперна співачка (со

них троянд//Украіна . -1984.- №

Кавказе//Каспий . -

18

КОШИЦЬ (спр. прізв.- Порай-Кошиць)
Ніна Павлівна (17(29).І 1892, с. Кирилівка,
тепер с. Шевченкове Звенигородського р-ну

Ніна Кошиць

на

оперних

сценах

Нью

Йорка,

Філа

дельфії, Буенос-

к
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Айреса (т-р •Колон•, 1924), Парижа («Гранд
Опера•, 1925, 1927), Брюсселя, Амстердама,
Риги , Вільно, Стокгольма, Ніцци, Сан-Ремо та
ін. У 30-х роках - солістка оперного т-ру в
Лос-Анджелесі.
Володіла сильним рівним голосом ніжного
тембру, витонченим художнім смаком, мала

Тифліської,

1891-93 Київської
опер, 18931903 - Ве
ликого т-ру в

Москві.
Володів

яскраву сценічну зовнішність.

ПартІЇ: Татьяна (•Євгеній Онєгін• Чайков

досить

ського) , Ярославна («Князь ігор• Бородіна),

ним

Купава («Снігуронька» Римського-Корсако
ва), Настя («Кудеяр" Оленіна, перше вик.),
Клара Мілич («Клара Мілич" Кастальського,

красивого
металевого

тембру, ши

рокого діапа

перше вик . ), Електра («Орестея» Танєєва) ,
Фата Моргана («Любов до трьох апельсинів»
Прокоф'єва, 1921, Чикаго, перше вик . ), Дез
демона ( «Отемо» Верді), Рахіль («Жидівка»
Галеві), Ліза («Пікова дама» Чайковського),
Недда («Паяци» Леонкавалло), Мімі («Боге
ма» Пуччіні), Донна Анна («Кам'яний гість»
Даргомижського) .
К.- одна з найвидатніших камерних

співачок ХХ ст. Виступала з симф. оркестра
ми О. Зілоті і С. Кусевицького. Концертувала
в Петербурзі, Москві, Києві, в багатьох містах

силь

голосом

зону,

вокаль

ною

май

сrер~-іспо і ./Ч)3М.
талантом.

Парпиї:
Синодал («Де-

Павло Кошиць - Єлеазар
(«ЖидІвка• Г. Галеві)

МОН»

Рубін-

штейна), Ленський,
ман

Гер

(«Євге

ній Онєгін», «Пікова дама» Чайковського),

CUIA, Франції та ін. Уй акомпанували Рах

Азра («Азра» іполитова-іванова, перше вик.),

манінов, Глазунов, Гречанінов. Камерний ре
го, Бородіна, Чайковського, Даргомижсько

Каніо («Паяци» Леонкавамо, перше вик. у
Великому т-рі), Зігфрід (перше вик. на рос.
сцені), Тангейзер, Лоенгрін, Зігмунд ( «Зіг

го, Балакірєва, Римського-Корсакова та ін .

фрід», «Тангейзер», «Лоенrрін», «Валькірія»

Уї творчість високо цінували Асаф'єв, Лит

Вагнера), іоанн Лейденський, Рауль, Баско да

вин, Прокоф'єв . Свої твори присвячували
співачці Рахманінов, Метнер, Прокоф'єв.

Гама («Пророк», «Гугеноти», «Африканка»
Мейєрбера ), Фа бій («Пісня торжествуючого

К.- автор кількох романсів на сл . Буніна,

кохання• Сімона, перше вик.), Едгар ( «Лючія
ді Ламмермур» Доніцетті), Єлеазар («Жи
дівка» Галеві), Альфред, Герцог (•Травіата»,
«Ріголетто» Верді).
У концертах виконував романси Чайковсь
кого та Лисенка, нар. пісні.
У кінці 1890-х років К. зірвав голос, після
чого був переведений на друторядний репер
туар, а потім звільнений з Великого т-ру. Де
який час займався приватною пед. діяльністю.
Покінчив життя самогубством.
Л І т.: П. А. Кошиц (некролог) .//Театр и искус
ство. - 1904.- № 12; Русский Мазини//Киевское

пертуар включав твори Глинки, Мусоргсько

Надсона, які вона виконувала у своїх концер
тах .

В Гомівуді, де співачка жила останні роки,
вона вела пед. діяльність (з 1941), знімалася
у звукових фільмах.
Записувалася на грамплатівки фірмами

•Артистотипія" (Київ,

1914),

•Бека"

(1914),

«Брунсвік» (1922), •Віктор» (1920-30-і ро
ки) та ін. Серед записів - одна укр. нар.
пісня.
Л

і

т .: Знге11ь Ю. Вечер песни Ниньа Ко

шиц//Русские ведомости.-

1916.- 16 січн11; Кон 
1916.- № 46; Хессин
воспоминаний . - М . , 1959.- С. 170-

церть1 в Петрограде//РМГ. А. Из моих

171.
КОШИЦЬ ( спр. прізв.- Порай-Кошиць)
Павло Олексійович (14(26). ХІІ 1863, с. Ро
машки, тепер Миронівського р-ну Київської
обл.- 2(15).111 1904, м. Москва) - рос. і укр.
оперний співак (тенор). Закінчив Київську
духовну семінарію. У 1886 навчався співу в
Моск. консерваторії (кл . Ф. Комісаржев
ського), потім три роки вчився в Мілані.

У 1886-89 - співав на оперних сценах іта

лії (Варчеллі, Казальме-Меджіоре), Греції,
Гватемали, Каталонії. У 1889-91 - соліст

слово.-

1889.-

11

січ; Словарь сценических де11-

телей.-Вип. 10.- СПб, 1903; Чечотт В. Триум
фЬІ П. Кошица// Артист . - 1891.- No 17; Корещен
ко А . П. Кошиц в «Африканке•//Моск. вед.-

1894.- 20 жовт; Лисенко І. Трагедія співака! /Му
1995.- № 6.
КРАВЦОВ іван Никифорович (1833, м .

зика . -

Петербург - бл. 1890, м. Одеса) - рос . опер
ний співак (тенор). Вокальну освіту з~обув у
Ронконі (1851-53), потім у Рубіні (Італія) .
Дебютував у Неаполі (1857). У 1857-60
співав на італ. оперних сценах. Повернувшись
до Росії, став солістом італ. опери в Петербурзі

(1860-61), потім знову виступав в італії.

к

154
У

1867-78 -

соліст Київської опери. Че

рез хворобу очей у 1878 залишив сцену.
Володів голосом надзвичайно красивого

тембру з особливо розвиненим верхнім
реrістром, мав хорошу вокальну школу.
ПартlЇ: Собінін (ссЖипя за царя» Глинки),
Фауст («Фауст» Гуно), Манріко (ссТрубадур»
Верді), Альмавіва ( ссСевільський цирульник»

Россіні), Полліан («Норма» Белліні).
У 1870 відкрив у Києві приватну вокальну
студію. В 1877-78 викладач Київського,
пізніше - Одеського муз. училищ.
Серед його учнів - К. Кржижановський і
М. Медведєв.
Л і т . : Кузьмін М. Забуті сторінки муз . життя
Києва.- К ., 1972.- С. 146.

КРАВЧЕНКО (по сцені - Даверін) Ва
силь Олексійович (н. бл. 1865-25.111 1924,
м. Петроград) рос. оперний співак (те
нор) і режисер. У 1891-96 соліст
Київської, 1896-1917 Маріїнської (Пе

тербург) опер. Співав також в оперному т-ві
І. Прянишникова (Москва). Володів неве
ликим, але приємним, добре поставленим
голосом . Створив цілий ряд характерних об
разів як серйозного, так і комедійного пла

КРАВЧЕНКО (спр. прізв.- Єгорова) Люд
мила Семенівна (н. 7.VП 1937, м. Київ) укр. оперна співачка (сопрано). Вокальну
освіту здобула в Київській консерваторії
(1961-66, клас М. Єгоричево"1) . У 1966-92 солістка Київського т-ру опери та балету.
Партіі: Катерина (•Катерина» Аркаса), Ми
лана, Мар'яна, Інгігерда («Милана», «Арсенал»,
•ЯрослаІ! Мудрий» Майбороди), Ярославна
(•Князь Ігор» Бородіна), Надія (•Аскольдова
могила» Верстовського), Сантуцца (•Сільська
честь» Масканьl), Аїда ((•Аіда» Верді).
Лауреат Всеукраїнських конкурсів вока
лістів у Києві: 1964, 11премія;1967, І премія.
Л і т . : Теn;шцькшl К. Вступ до мистецтва/ !Рад.
культура.-

1964.- 15 лист.

КРАЛЄВНА Марфа (рр. н. і см . невід . ) рос. оперна співачка (сопрано) XVIII ст. Во
кальну освіту здобула в Петербурзі, куди ще
дівчинкою була привезена з України. 28.ХІ

1774

дебютувала в партії Флавія в опері

"луцій Бер» Траетти на сцені Придворного
театру (Петербург). Виступала в італ. виставах
петерб. театрів (Придворний, Ермітаж, т-р
Царського Села, т-р Наришкіна).

Парпиї: Аркад

("Ахілл

на

Скіросі" ),

ну.

Єлизавета (•Висміяний наречений»), Нітетта

ПартlЇ: Баян ( ссРуслан і Людмила» Глинки),
Бомелій, Сопель ("Царева Наречена", •Сад
ко» Римського-Корсакова), Дурак (ссРогнеда»
Сєрова) 1 Родріго («Отелло» Верді), Єрошка
(•Князь Ігор» Бородіна), Гришка (<·Дубровсь
кий» Направника), Брабантський дворянин
(«Лоенгрін» Вагнера), Чаплинський (•Пікова
дама» Чайковського).
Відомий також як пропагандист укр. нар.
пісень та камерної літератури укр . та рос.
композиторів.
З 1906 - режисер Маріїнської опери в Пе
тербуРзі.

(<•Нітетта»), Люміноза («Лючінда і Армідор"),
Милосердіє (•Сюрприз боrів") Паїзієлло.
Л І т. : ФинОейзен ІГ. Очерки по истории музь1ки

Л 1 т .: В . А. Кравченко-Даверин (некролоr)//Ле
нинrрадска11 правда . - 1924.- 30 березн11 .

в России, М.- Л .,

1929.- Т. 2.- С. 145.
КРАМАРОВСЬКИЙ Яким (бл. 1732, Ук

раїна - 25.VIll(5.IX) 1788, м. Петербург) укр. співак (бас) XVIII ст. У 1751, під час на
бору співаків в Україні, був виряджений до
Петербурга, де здобув вокальну освіту.
У 1751-88 - соліст Придворного хору
(пізніше - Придворної співацької капели) в
Петербурзі (з 1755 - •великий півчий•). За
свідченням сучасників, володів чудовим голо
сом і мав неабиякий вплив при дворі.
Л І т.: Финдейзен Н. Очерки по .истории музь1ки

КРАВЧЕНКО (псевд.- Paglicci) Ганна
Іванівна (н. бл. 1895, Україна - 1975, м.
Мілан) - рос. та італійська оперна співачка
(меццо-сопрано). Вокальну освіту здобула в
Моск. консерваторії. У 1919-20 - солістка
Ростовської, 1920-21 - Свердловської,
1922-23 - Опери С. Зиміна (Москва),
1923-25 - Великого т-ру СРСР. 1925

в России.- М . - Л., 1929,- Т.
оп. 14, №. 9, арк. 6 зв.-7 .

атрі .Ла Скала" (до 1950). Володіла голосом
великої сили і краси. Відзначалася драматич

У 1955-58 - соліст Одеського, 1958-94 Київського т-рів опери та балету.
Парпиї: Мельник (•Русалка» Даргомижсь
кого), Гремін (•Євгеній Онєгін» Чайковсько
го), Мефістофель (•Фауст.. Гуно), Джакомо
(•Фра-Дияволо• Обера), Тур, Гаврило (•Бог
дан Хмельницький• Данькевича), Устим
(tсМамаЇ• Губаренка), Голиков (•Броненосець
•Потьомкін• Чишка) .

.

виїхала до італії, де співала в міланському те

ним талантом.

Парпиї: Кармен (•Кармен• Бізе), Любаша
наречена" Римського-Корсакова).
Амнеріс, Маддалена (tсАЇда», •Ріголетто»
Верді). Відома також як виконавиця укр. нар.

( ссЦарева

пісе~ь :а камерної л!тератури.
Л 1 т .. La SсаГа.- М1Іап, 1978.

КРАСУЛЯ

Георгій

2.,

ЦЦlАП, ф

Андрійович

(н.

469,

9.V

м . Великий Токмак Запорізької обл.18.VІІІ. 1996, м. Київ) - укр. оперний співак
(бас). Засл. арт. УРСР (1974). Закінчив
Одеський ін-т морського флоту. Вокальну
освіту здобув в Одеській консерваторії
(1953-58, клас Ф. Дубиненка).

1929,

к
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У 1951 записав на грамплатівку романс
Стеценка •Ой чого ти, дубе" та кілька арій з
опер укр. композиторів.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів у

Москві (1957, 11 премія), Всесвіmього фес
тивалю молоді і студентів у Відні (1959,
срібна медаль).
Л і т.: Танкіна М. llІлІІХ у мистецтво/ !Мистецт

во.-

1968.- No І.
КРЕМЕР tза Яківна (1887, м. Бєльці, тепер

Молдова - 7.VII 1956, Аргентина) - рос.
оперна співачка (сопрано) . Учениця Л. Са
мойлова (1906). У 1912-14 удосконалюва
лась в Мілані у Л. Ронці.
У 1906-10 - солістка Одеської опери. З
великим успіхом виступала на оперних сце
нах Мілана (1910), Варшави (1916), Кон
стантинополя

Йорка (1922).

(1919),

Берліна

(1921),

t. Пря

нишников~ (Петербург), Л. Джіральдоні і А.
Котоньї в Італії.
Співав на сцені Київської опери та Велико
го т-ру в Москві. У 1888 втратив голос і роз
почав i:ieд. діяльність. Серед учнів - Л. Дон
ськой, І. Гризунов, Л. Клименьєв, С. Трезвин
ський та ін.
Т в.: Причина упадка вокального искусст
ва.- М., 1902; Вокальное искусство.- М.,

1909.

Л і т.: БагаіJуров В. Очерки по истории вокаль

ной neдarornки.- М.,

1956.-

С.

-29 лист.
КРИВУЛЯ Микола Іванович (14.ХІІ 1920,

с. Троїцьке, тепер Лисичанського р-ну Лу
ганської обл.- 18.11 1977, м. Ленінград) укр. та рос. опе}'ний співак (бас). Нар. арт.
РРФСР (1962). Вокальну освіту здобув у
Моск. консерваторії (1945-50, клас В. Лю6чеЮСіl). У 1950-53 навчався в аспірантурі
при Ленінгр. консерваторії. У 1951-53 соліст Ленінгр. Малого, 1953-75 - Ленінгр.
т-рів опери та балету.
Володів високим повнозвучним голосом
широкого діапазону. Відзначався яскравою
творчою індивідуальністю, артистизмом.

Йому однаковою мірою вдавалися як драм.

так і комедійні партії.

Парпиї: Борис Годунов, іван Хованський

Нью

Володіла красивим голосом широкого
діапазону, що давав їй можливість виконува
ти як колоратурний, так і драм. репертуар.
Серед оперних партій: Віолетта, Джільда
( «Травіата», •Ріголетrо» Верді), Тоска, Мімі
(«Тоска", •Богема» Пуччіні).
Провадила також широку концертну
діяльність. В її репертуаеj були укр. !"'ар. пісні.
КРЖИЖАНОВСЬКИИ Каспар Іванович
(січень 1861, м. Київ - 1928, м. Москва) рос. оперний співак (баритон) і педагог. Во
каль~ освіту здобув у Київському муз. уч-щі

(клас І. Кравцова). Удосконалювався у

Л І т.: Шахова Л. Про що розказує пІсн11/ І
СІльськІ вІсті.-1983.

118-185.

КРИВОРУЧКО Світлана Миколаївна (н.
7.11 1952, м. Київ) -укр. концертно-камерна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула у
Львівській консерваторії ( 1972-77, клас П.
КарМШІюка). З 197 8 - солістка Київської
філармонії.
У репертуарі твори укр. (Лисенко, Гулак
Ар~:емовський, Кропивницький, Надененко,
Г.Майборода, Мейтус, Косенко), рос. (Глин
ка, Чайковський, Рахманінов, Римський-Кор
саков ), заруб. (Глюк, Гендель, Пуччіні, Верді,
Бойто) композиторів та рос. нар. пісні.
Лауреат міжнародних Премій - •дружба"
(1995)та ім. С. Гулака-Артемовського (1996).
Гастролювала у США, Канаді, Болгарії, Німеч

чині, lталії, Норвегії, Греції, Бельгії та ін.

(•Борис Годунов», «Хованщина• Мусоргсько
го ), Руслан («Руслан і Людмила» Глинки),
Мельник (•Русалка" Даргомижського), Сал
тан (•Казка про царя Салтана" Р11мського
Корсакова), Галицький («Князь Ігор» Бо
родіна), Ткаченко (•Семен Котко» Про
коф'єва), Прохор (•Угрюм-ріка» Френкеля),
Мефістофель ( «Фауст" Гуно), Дон Базіліо
(«Севільський цирульник• Россіні), Прочида
( «Сіцілійська вечерня» Верді).
Гастролював за кордоном (Польща, Чехо
словаччина, Румунія). У концертах широко
пропагував укр. нар. пісні. Зокрема, для фон
ду Укр. радіо наспівав дві укр. нар. пісні «Ой поїхав за снопами• (обр. В. Косенка) та
«Казав мені батько• (обр. Лисенка).
У 1970-76 - викладач Ленінгр. ін-ту
культури ім. Крупської.
Л і т.: Муз . знциклопеди11.- М.,

С.

1976.-

Т.

3.-

42.
КРИВЧЕНЯ

Олексій

Пилипович

[30.VII(12.VIII) 1910, м. Одеса - 10.ІІІ 1974,
м. Москва) - укр. та рос. оперний співак
(бас). Нар. арт. СРСР (1956). Вокальну освіту
здобув в Одеській консерваторії (1933-38,
клас В. СЄЛJІвіна). У 1936-38 соліст
Одеської філармонії, 1938-40 - Донецько
го, 1940-44 - Дніпропетровського, 194449 - Новосибірського т-рів опери та балету.
У 1949-62 - соліст Великого т-ру СРСР.
Голос К. відЗначався красивим тембром,
великим наповненням. Виконавська май
стерність характеризувалась благородною
простотою,

яскравим

мистецтвом

пе

ревтілення, глибоким психолоrізмом. Найви

ще досягнення - партія lвана Хованського в

опері •Хованщина• Мусоргського. Серед
інших партій: Карась (•Запорожець за Ду
наєм" Гулака-Артемовського), Виборний, Та
рас (•Наталка Полтавка•, •Тарас Бульба• Ли
сенка), Годунов («Борис Годунов• Мусоргсь
кого), Руслан, Сусанін (•Руслан і Людмила",

к
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"життя за царя•
Глинки), Мель
ник (•Русалка»
Даргомижсько

го),

Кончак

(<·Князь

Ігор»

Бородіна), Пес
тель, Бестужев

("декабристи»
Шапоріна), Сто
рожев («В бурю»

Хрєнникова),
Микита
Вер

берта, Балакірєва, Данькевича .
Jl і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

КРИНИЦЬКА (спр. прізв .- Дуда) Павлина
Костянтинівна (н. 18. VlII 1922, с. Верхня, те

пер Калуського р-ну Івано-Франківської
обл .) - укр . оперна співачка (сопрано). Во
кальну освіту здобула у Львівській консерва
торії ( 1953-58, клас О. Бандрівськоі). В

шинін («Микита

1958-80 -

Вершинін» Каба

і балету.

левського,

Олексій Кривчен11

ма• Пуччіні), Недда («Паяци» Леонкавалло),
Наталія (•Тихий Дон» Дзержинського), Мар
гарита (•Фауст.. Гуно).
У концертах виконувала твори Мусоргсь
кого, Бородіна, Чайковського, Танєєва, Шу

солістка Львівського т-ру опери

Парт1ї: Тер
пилиха ("Натал
ка
Полтавка»
Лисенка), Одар
ка («Запорожець

пер

ше вик.), Кутузов,
Комісар
(«Війна і мир»,
•Повість

про

за Дунаєм» Гула

справжню людину• Прокоф'єва, перше вик.),
Дон Базіліо («Севільський цирульник» Рос
сіні).
Вів активну концертну діяльність, пропагу
ючи твори укр., рос. і заруб. композиторів, а
також нар . пісні. Знімався в фільмах •Борис
Годунов» ( 1956, Варлаам), «Хованщина»

Бородіна}, Ната
ша («Русалка»
Даргомижсько

прем'єру «Тараса Бульби» Лисенка в Києві .
Гастролював за рубежем (Румунія, Болгарія,
Югославія, НДР, Польща, Франція, Японія,

кого), Баттерф
ляй, Тоска («Чіо

ка-Артемовсько

го), Ярославна

(«Князь

го), Марія («Ма
зепа» Чайковсь

(1959, іван Хованський). У 1956 співав

Чіо-сан•, "тос

Угорщина).
Наспівав на грамnла,;вки фрагменти з опер

рос. та заруб. композиторів, а також укр. нар .
пісню «Ой важу я, важу» (обр. О. Чишка) та
романс Лисенка «доля» на сл. Т. Шевченка.
Дер)І\авна премія СРСР (1951, за виконан
ня ролі Івана Хованського в опері «Хованщи
на» Мусоргського).

Л і т.: Полякова. .h. Алексей Кривчен11//Сов. му
зьrка.- 1956.- № 5; Орфенов А. Воспоминание об
Алексее Кривчене; Покровский Б. А. Ф. Кривчен11
как

явление современного

оперного искусст

ва/ І Архів автора .

КРИЖАНіВСЬКА Людмила Дмитрівна (н.
29.ІХ

1908,

с. Янівка, тепер смт. Іванівка,

Одеської обл.) - укр. оперна співачка
(ліричне сопрано). Засл. арт. УРСР (1946).
Вокальну освіту здобула в Одеському муз.

драм. ін-ті

1932-56 -

клас В. СЄЛЯ8іна). У
солістка Одеського т-ру опери та

(1927-32,

балету.

ПартП: Наталка («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Оксана («Запорожець за Дунаєм• Гу

лака-Артемовського), Татьяна («Євгеній
Онєгін» Чайковського}, Марфа (•Царева на
речена» Римського-Корсакова), Тамара (•де

мон» Рубінштейна}, Маша (•дубровський»
Направника), Баттерфляй ( «Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні), Турандот, Мімі ( "ТурандоТ», «Боге-

ігор»

Павлина Криницька

ка»
Пуччіні),
Аїда, Леонора,
є л и з 3 в е т а

(<·Ліда», "Труба
дур», •дон Карлос» Верді), Сантуцца («Сіль
ська честь• Маскань"І) .
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

КРИЧЕВСЬКИЙ Юхим (рр. н. і см. невід.) укр. співак (тенор) ХVШ ст. Вокальну освіту
здобув у Глухівській співацькій школі ( 173841, клас Ф. Яворовськоzо). З 1741 - соліст
Придворного хору в Петербурзі.
Л і т . : ХарJ/Jl.Мпович К. Ма.лороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

893.

КРОПИВНИЦЬКА Олександра Марківна
(20.V(l.VI). 1888, Єлисаветград, тепер Кіро
воград - 20.IV 1969, м. Петродворець по
близу Санкт-Петербурга) - укр. та рос. опер
на і камерна співачка (сопрано). Дочка М.
Кропивницького. Вокальну освіту здобула
приватно спочатку у С. Гладкої і А Томської
(Петербург, 1909-10), а потім у А Котоньї
(Рим, 1912-13).
У 1913-14 - солістка римського т-ру
•Констанца•, 1915-16 - Т-ру муз . драми і
Нар. дому в Петрограді, 1920-22 - Ростов
ської,
1922-23 - Харківської onep. Поrім

к
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співала

на

Верді), Еска
мільо («Кар
мен•
Бізе),
Януш («Галька»

оперних сце

нах Поволжя,
Уралу, Сибі

Монюшка),
Альфіо (•Сіль
ська честь.. Ма
ска нь ї).
Був

ру, Далекого
Сходу.

З

1929 -

со
Нар.

лістка
дому

в Ле
нінграді.

першим

Володіла
голосом

Енея в опері
«Енеїда» Ли

ве

ликої сили і

сенка. Відомий
також як інтер

краси, досить

Олександра Кропивницька

приємного

претатор

тембру, ши

музики,

рокого діа

ма

пазону. Мала
чудову
во-

пісень та ро
мансів Лисен-

кальну

Володимир Круглов

шко

лу.

Парпиі: Татьяна, Ліза, Марія (•Євгеній

Онєгін", •Пікова дама», «Мазепа" Чайковсь
кого), Купава («Снігуронька» Римського-Кор
сакова), Тамара (<•демон» Рубінштейна), Аіда
(•Аїда» Верді), Рахіль («Жидівка" Галеві),
Маргарита («Фауст• Гуно), Мерседес (•Кар
мен» Бізе), Недда (<•Паяци" Леонкавалло),
Тоска (•Тоска• Пуччіні).

Як камерна співачка К. виконувала в Італії
сольні пар-П( в ораторіях «Жанна д'Арк" П. Па
ре і •дочка Ієвфая» Каріссімі, Четвертій сим
фонії Г. Малера і Дев'ятій симфонії Бетховена.
Виступала під орудою диригентів В. Менгель
берга, А. Пазовського та ін.
Активно пропагувала укр. музику. Виступа
ла також в опереті. У 30-х роках розпочала
пед. діяльність.
Л і т.: Дочка Кропивницького/ /Руслан

1.

З

родини
С.

1978.- No 7.

укр.

нар.

ка.

rо//Рада.-

1912.- 13

берез.

КРУПИЦЬКИЙ Василь Єгорович (1819,
Чернігівщина

- 1815, м. Петербург)

-укр. та

рос. співак (бас). У 1838 був відібраний Глин
кою під час його перебування на Україні. За

свідченням композитора, К. володів дуже кра
сивим голосом і відразу ж був зарахований до
Придворної співацької капели в Петербурзі,
де був солістом протягом тривалого часу. Брав
участь також в yкJJ. конце_ртах в Петербурзі.
Л і т.: Кауфман Л. С. С. І'улак-Артемовський.

К"

1962.-

С.

13, 14.

КРУІ'ИКОВА Олександра Павлівна
Чернігівщина 1919, м. Москва)

( 1851,
- рос.

оперна співачка (меццо-сопрано). Вокальну
освіту здобу
ла

спочатку

приватно у П.
Вертеля (Па
риж), а потім

Кропивниць

у
Петерб.
консерваторії
(1872, клас
Г. Ніссен-Со
л о ман).
У

218-220.

КР~ЛОВ (спр. прізв.- Золденко) Воло
димир Іванович (29.111(9.IV) 1884, м. Жито
мир - 1971, м. Київ) - укр. оперний співак

(баритон). Закінчив юридичний факультет
Київського ун-ту (1909). Вокальну освіту здо
був у Київскій муз. школі М. Туrковського

1876-78
удосконалю

валась

у Е.
(Па
риж) і Гам
боджі (Мілан).
у 1872-76 -

(клас М. Алексєєвої-Юневич). У 1909-12 соліст Т-ру М. Садовського в Києві, 1913-19 Київської, 1923-24 - Одеської, 1924-25 Свердловської опер. Володів невеликим, але
приємним голосом металевого відтінку, при
ваблював артистичністю.
Парпиі: Аглай-Хан, перше вик. ( «Роксола

на" Січинського), Єлець кий («Пікова дама•
Чайковського), Демон («Демон• Рубінштей
на), Троєкуров («Дубровський" Направника),
Амонасро, Ріголетто ( «Аіда•, «Ріголетто•

укр.

зокре

Л І т.: Грш М. «Роксолана• в театрі Садовсько

(Львів).- 1914.- 10 квіт; Горовиц А. О концерте
А. М . Кропивницкой//Южнь1й край.- 1918.- 10

трав; Лисенко
ких! /Вітчизна.-

вико

навцем партії

. Муцціо

Олександра Крутикова
( «Марі11 Бургундська•

П. Бларамберга)

-

Марі11

солістка Ма
ріїнської опе
ри в Петер
бурзі, 187879 - співала в
Севільї. Висту
пала також на

к
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оперних сценах Киева, Одеси, Харкова. У
1880-1891 - солістка Великого т-ру в
Москві.
Володіла голосом широкого діапазону.
Співала драматичні, ліричні та контральтові
партії.
Парт1ї: Ваня («Життя за царя" Глинки),
Морозова (перше вик.), Ольга, Любов (пер
ше вик.) Солоха, Графиня (•Опричник»,
(•Євгеній Онєгін», "мазепа», "черевички»,
«Пікова дама» Чайковського), Геній добра
((•демон» Рубінштейна, перше вик.), Федір

Як камерна співачка виступала в ювілейних
концертах М. Лисенка (1903), Т. Шевченка

(1901-06), l. Франка (1913) у Львові.

В її репертуарі були камерні твори М. Ли
сенка, В. Барвінського, Д. Січинського, С. Люд
кевича, О . Нижанківського, П. Чайковського,
Р. Вагнера, Дж. Верді, Дж. Пуччіні та ін .
У 1904 на фірмі «Грамофон• наспівала три
укр. народні пісні (•З мого тяжкого болю»,
•Ой місяцю, місяченьку», •Широкий лист на
дубочку»).
Л І т. : Медведик П. Славетна сестра великої Со

((•Борис Годунов• Мусоргського, перше

ломії/ !Жовтень.-

вик.), Груня (•Ворожа сила" Сєрова), Церліна
((•дон Жуан" Моцарта), Ортруда (<·Лоенгрін»
Вагнера) , Амнеріс ((•Аіда» Верді).
Л і т. : А . П . Крутикова//ЕИТ. Сезон 1901-02,

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Соломія Амвросіївна
(23.ІХ 1872, с. Білявинці, тепер Бучацького
р-ну Тернопільської обл.- 16 .ХІ 1952, м .
Львів) -укр. оперна та камерна співачка (со

приложение І; А . П. Крутикова//РМГ.№

1901.-

6.

КРУЧКО Микола (рр. н. і см . невід . ) укр. співак і хормейстер XVIII ст. Походив з
Галичини. Вокальну освіту здобув у Почаєві,
де навчався триголосого і семиголосого
співу. З 1742 служив регентом шкільного

1982.-

№

9.

прано) і педагог. Засл. діяч мистецтв УРСР
Замолоду виявила великі муз.
здібності: брала участь у хорах і виставах ама
торських т-рів, «Руського народного театру» в
Тернополі, диригувала хором.
Вокальну

(1951).

освіту здо
була
у
Львівській

хору.

Л і т . : Козицький П. Музика і спів у Київській
академії за 300 років існування.- К., 1971.

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Ганна Амвросіївна

консерва

т

(18.Vlll 1887, с. Біла, тепер передмістя Тер
нополя - 13.V 1965, м . Львів) - укр . оперна

о

р

і

ї

(1888-93)

і камерна співачка (сопрано). Сестра С. Кр~
шельницької. Вокальну освіту здобула у Ви
щому муз. ін-ті у Львові (1904) та Міланській

у класі В. Ви

консерваторії (1912). Удосконалювалась у С .
Крушельницької. В 1907-14 співала на
оперних сценах Варшави, Львова, Мілана,
Венеції, Рима, Реджіо (1913-14). В 1915-28

рано. Удо

соцького

сконалюва

лас.я в Міла
ні у Ф. Кре
спі (189394) як ліри

виступала переважно з концертами.

Володіла дуже красивим голосом, по
дібним до звуку віолончелі.
Парт1ї: На

к о

- драм.

сопрано.

талка, Маруся

Вагнерів

(•Наталка Пол
тавка", •Чорно

ський

морці" Л исен
ка),

Оксана

(•Запорожець

за Дунаєм" Гу
лака-Артемов

ського), Ірис

("Ірис• Мас
каньї),

Мімі

(•Богема" Пуч
чіні), Зіглінда,
Єлизавета
(•Валькірія•,
«Тангейзер•
Вагнера),
Мікаела ("кар
Ганна Крушельницька

ЯК

меццо-соп

мен" Бізе) .

ре-

пертуар

Соломія Крушельницька
Аїда (•Аїда• Дж. Верді)

-

вивчала

у

проф . Генс
бахера
у
Відні ( 1895).

Артистичну діяльність розпочала в концер
тах львівського хорового товариства «Бо.ян».
Дебютувала 1893 на сцені Львівської опери в
партії Леонори (•Трубадур• Верді). Виступала
на сценах багатьох оперних т-рів світу, зокре

ма Кремони, Трієста (1895), Одеси (1896),
Буенос-Айреса (•Колон", 1897) Варшави
(Великий т-р, 1898-1902), Петербурга

(1899, 1900, 1901), Парижа (•Гранд-Опера»,
1902), Неаполя (•Сан-Карло•, 1903), Генуї
(1904), Мілана (•Ла Скала", 1906, 1909,
1915) та ін.

к
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У 1904 на запрошення Дж. Пуччіні викона
ла партію Баттерфляй в його опері •Чіо-Чіо
сан» в театрі •Гранде• в Північній Італії. Після
її блискучого виконання ця опера здобула
всесвітнє визнання.
Володіла видатним за силою і красою голо
сом широкого діапазону, надзвичайною му
зичною пам'яттю (могла вивчити оперну

партію за два-три дні), віртуозною технікою,
яскравим драматичним обдаруванням.

У її репертуарі було бл. 60 партій. Ос
нов ні з них: Аїда, Дездемона, Леонора,
Амелія (<•Аїда», «Отелло», •Трубадур•>, •Бал
маскарад• Верді), Тоска, Баттерфляй, Мімі
(<• Тоска», "чіо-Чіо-сан», •Богема" Пуччіні),
Кармен ("кармен» Бізе), Ельза, Єлизавета,
Брунгільда ( •Лоенгрін», "тангейзер»,
«Валькірія» Вагнера), Татьяна, Ліза ("Євгеній
Онєгін», "пікова дама» Чайковського), Галь
ка, Ганна (•Галька», "зачарований замок»
Монюшка), Рахіль («Жидівка» Галеві), Мар
гарита ( «Фаусн Гун?), Гоплана ( "гоплана»
Желенського),
І нес
(•Африканка»
Мейєрбера), Джоконда
( •джоконда»
Понкієллі), Софі («Вертер» Массне), Вален
тина («Гугеноти» Мейєрбера), Сантуцца

(«Сільська честь» Маскань·І), Саломея

( •Са

ломея» Р. Штрауса).
У середині 20-х років К. залишила сцену,
присвятивши себе камерному виконавству
(виступала в Західній Європі, Канаді, США).
Була тонким, глибоким інтерпретатором
творів Моtпеверді, Глюка, Моцарта, Шубер

та, Шумана, Брамса, Равеля, Мусоргського. У
1928 гастролювала в Галичині.
К. була пристрасною пропагандисткою укр.
музики. У 1900 вона приїхала до Львова і на
сцені т-ру Скарбека разом з О. Мишугою ви
ступала в опері Гулака-Артемовського •Запо
рожець за Дунаєм».

К. показала себе також блискучою
інтерпретаторкою укр. нар. пісень, невтом
ною пропагандисткою творів укр. компози

торів, зокрема Людкевича, Січинського й
особливо Лисенка. Майже щороку вона бра
ла участь у вшануванні пам'яті Т. Шевченка,
спеціально приїжджаючи для цього до Льво
ва з-за кордону.

Світогляд К. формувався під впливом укр .

письменників-демократів і. Франка і М. Пав
лика, з якими вона підтримувала дружні сто
сунки. Великою творчою дружбою К. була

зв'язана з В. Стефаником, О. Кобилянсь
кою,
Н. Кобринською,
М. Лисенком,
Д. ·Січинським, О. Мишугою, Ф. Шаляпі
н им, М. Менцинським, А. Тосканіні, Дж.
Пуччіні.

На оперних сценах виступала з О. Мишугою,

М.

Менцинським,

М.

Баттістіні,

А . Дідуром, Е. ван Дейком, В. Флоріан
ським, Е. Карузо, Тітта Руффо, Ф. Шаляпі
ним та ін.

fi

талаtп високо цінували композитори

Дж. Пуччіні, А. Каталані, Р. Леонкавалло,
Р. Штраус, диригенти А. Тосканіні, Л. Муньо
не, драм. артистка Е. Дузе. Муз. критики світу
порівнювали
мистецтво К. з мистецтвом
М. Баrrістіні, Е. Карузо, Ф. Шаляпіна.
У 1939 повернулася до Львова, де активно

включилась у муз. життя. Була проф. Львів
ської консерваторії (1946-51). Серед учнів О. Білявська.
Записувалася на грамплатівки у Варшаві
(«Грамофон», 1902 ), Мілані ( «Фонотипія»,
1906-08, 1910), Чикаго («Колумбія», 1927).
1963 в будинку, де народилася К ., було
відкрито музей, а на його фасаді встановлено
меморіальну дошку. У Тернополі вул. Сенке
вича перейменовано на вул. С. Крушельниць
кої. У Львові спец. муз. школі-інтернату при
своєно ім'я співачки. Крім того, в 1989, в бу
динку, де жила останні роки С. Крушельниць
ка, відкрито меморіальний музей К., а також
встановлено меморіальну дошку (скульптор
Е. Мисько, 1977). У 1966 на укр. студії докум.
фільмів було знято фільм «Пісня подолянки»
(реж. Р. Фощенко), присвячений творчості К.
В 1983 на Київській кіностудії ім. Довженка
було знято худ. фільм •Повернення Баттерф
ляй• про творчість артистки (реж. О. Фіалко).
Прижиттєвий портрет співачки написала худ.
~· Музика (Вищий муз. ін-т ім. Лисенка).
Існують також скульптурні портрети співачки
(В. Власов, Л. Бичанич, Я. Мотика, В. Од
рехівський, Е. Мисько), медаль скульптора
Фарнезі із зображенням співачки в ролі Са
ломеї.
У 1991 в Україні засновано Міжнародний
конкурс оперних співаків ім. С. Крушель
ницької (перший конкурс відбувся у Львові,
20.ХІ-1.ХІІ 1991).

Л і т.: Славетна співачка: Спогади і статті.
Львів, 1956; Соломія Крушельницька: Спогади.

Матеріали. Листи.- Ч.

1-2.- К . , 1978; Деркач 1.

Іllлих трояндами стелився! /Вітчизна.- 1958.- №
9; Людкевич. С. Геніальна артистка/ /Рад . культу
ра.-

1958.- 25

верес; С6рана Л. Українка рятує

«Чіо-Чіо-саw•//Рад. культура. - 1963.- 26 трав;
Па8.JШuшн С. Замечательная укр. певица/ /~в. му
зь~ка.-

1959. -

NO 2;

Зеліш:ьк:ий О. Безсмерт11

співу//Жовтень.-

1973.- № 9; Кортопассі Р.
«Мадам Баnерфляй• - тріумф Соломії Крушель
ницької/ /Музика.- 1973.- №.! 4; Го.ловащенк:о М.
Чарівниц11 співу//Там само.- 1973.- № 4; його
ж. ~оміJІ Крушельницька в «Ла Скала•/ /Музи
ка.- 1978.- №.! 5; Герета Н. Музей С. Крушель
н~щкой: Очерк-путеводитель.- Львів, 1918; За

гайк:евич М. Великій артистці/ /Музика.- 1980.№ 4; Гай А. Судьба, похо.жа11 на леrенJІ:У/ /~в.
культура.-

1980.- 20

трав.; Теn.ІІUЦІСий К. Кого

вь~бирает судьба/ /Там само.-

1983.- 20

верес.

к
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КУДЕЛЯ Надія Павлівна (н. 15.Х 1936,
с. Ругулі, тепер Апанасенського р-ну Ставро
польського краю) - укр. оперна та концерт
но-камерна співачка (колорат. сопрано).
Засл. арт. УРСР (1971). Вокальну осві'І)' здо
була в Київській консерваторії (1956-61,
клас М. Донець-Тессейр). Стажувалася в
Римській муз. академії "санта Чечілія•
(1962). У 1960-89 - солістка Київського т
ру опери та бале'І)'.
ПартП: Шемаханська цариця, Людмила

(«Золотий півник», "Руслан і Людмила" Рим
ського-Корсакова), Розі на ((•Севільський ци
рульник» Россіні), Віолетта, Джільда
( (•Травіата•, «Ріголетто• Верді), Папа гена
((•Чарівна флейта" Моцарта), Мюзетта (•Бо
гема» Пуччіні), Маргарита Валуа ("Гугеноти•
Майєрбе
ра), Лейла
(•Шукачі
перлів•
Бізе), Лючія
(•Лючія ді
Ламмер
мур• Доні
цетті), Лак
ме ( (•Лакме•
Деліба),

Ярина, Йо
лан (•Арсе
нал», •Ми

лана• Май
бороди),
Стася ("пер
ша

весна"

Жуковсько 
го), Маріха

Надія Куделя -

Віолетта

(•Травіатта• Дж. Верді)

( •Абесалом

і Етері• Па

ліашвілі).
Лауреат Всесвітнього фестивалю молоді і
студентів у Відні (1959, золота медаль),
Міжнародного конкурсу вокаліствів у Буха
ресті (1964, V премія).
З 1989 - викладач Київського пед. ін-1)' (з
1992 - пед. ун-1)' ім. М. Драгоманова).

Л і т . : Лисенко 1. lllacтя творчості! /Культура і
життя.- 1978.- 26 січ; Cynwpuxiнa М. Чарівний

світ музики! /Київ, правда.-

КУДЛАЙ

Михайло

1978.- 4 берез .
(р. н.
невід"

Чернігівщина - 31.1(11.11) 1782, м. Петер
бург) - укр. співак (тенор) XVIII ст. Ще
хлопчиком був відправлений до Петербурга,
де здобув муз. освіту. У 1738-81 - соліст
Придворного хору, пізніше - імператорської
капели в Петербурзі (з 1750 - •великий

півчий•). Володів чудовим голосом широкого
діапазону.

Л і т.: Штелин Я. Музь1ка и балет в России.

л

.. 1935.-

с.

59.

КУДРИЧ (спр. прізв.- Мороз) Людмила
Володимирівна (н. 16.ХІ 1955, м. Дергачі
Харківської обл.) - укр. концертно-камерна
співачка (меццо-сопрано). Вокальну осві'І)'
здобула в Харківському ін-ті мистецтв
(1973-83, з перервою, клас Т. Веске). З
1984 - солістка Харківської філармонії.
У репер'І)'арі К.- твори укр. (Лисенко,
Степовий, Стеценко, Майборода),рос.(Чай
ковський, Рахманінов, Римський-Корсаков,
Мусоргський, Прокоф'єв, Свиридов), заруб.
(Бах. Перголезі, Доніцетті, Гендель, Верді)
композиторів та укр. нар. пісні.
У 1992 на фірмі «Мелодія• записала пла
тівку рос. старовинних романсів.
Л І т.: Пе.11югіна Н. Від усієї чистої душі! /Веч.

Харків.-

1993.- 8

берез.

КУДРЯВЧЕНКО Павло Олександрович (н .
12.VIII 1952, с. Тузли Татарбунарського р-ну
Одеської обл.) - укр. та рос. оперний співак
(драм. тенор). Вокальну освіту здобув в
Одеській
консерваторії
(1975-81, клас
Г. ПОЛШJановоі). У 1981-82 - стажист Київ
ського т-ру опери та бале'І)'. У 1982-84 ста
жист,

з

1984 -

соліст

Великого

т-ру

в

Москві.
Парпиї: Всеволод, Ликов («Сказання про
невидимий град Кітеж", «Царева наречена»
Римського-Корсакова), Самозванець ((•Бо
рис Годунов• Мусоргського), Каніо («Паяци»
Леонкавалло ), Альфред ( "Травіата» Верді),
Л~ге («Золото Рейна• Вагнера), Ахіллес
(•Іфігенія в Авліді• Глюка).
В концертах виконує твори Лисенка, Сте
пового, Стеценка, Рахманінова, Чайковсько
го, Верді, укр. нар. пісні.
Л І т.: Автобіографія// Архів автора .

КУЗА-ПОКАСОВСЬ~

( спр.

прізв.- По

касовська) Олімпіада Іларіонівна (1877, с.
Стечанка, тепер Чорнобильського р-ну

Київської обл.- р. см. невід .) - рос. оперна
співачка (лір.-драм. сопрано). Народилась у
сім'ї священика. Закінчила Київське
єпархіальне уч-ще. Вокальну осві'І)' здобула в
Київському муз. уч-щі (1892-96, клас Н.
Львової та М. Алексєєвої-Юневич). Брала
уроки співу у К. Еверарді. Удосконалювалась
у Мілані у В. Ванцо та Е. Россі (1896-98).
Сценічного мистецтва і пластики навчалася
у проф. Рополо.
Дебютувала 1896 на сцені Київської опер11 .
У 1898-99 співала на італ. оперних сценах
Туріна і Парми. Повернувшись до Росії,
співала на сцені Казансько-Саратовс1.ко1 о
оперного т-ва

(1899-1900).

У

1900-1903 -

солістка оперних т-рів іркутська, Томська,
Вільно, Одеси, Севастополя, Мінськ;~, Баку,
1903-05 - Великого т-ру в Москві, 190507 - Нар. дому в Петербурзі.
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Парпиі':
Наташа (•Ру
с ал ка• Дар

•Мазепа•
Чайковсько
го), А.нтоніда,

виступала в «Гранд-Опера•, а також гастро
лювала в багатьох т-рах Західної Європи, зок

Людмила
(•Життя за
цар.я•, •Рус
лан і Людми
ла• Глинки),
Тамара (•де
м он• Рубін
штейна),
Ярославна

рема в •Ковент-Гарден• (Лондон). У 20-х ро
ках - антрепренер і солістка мандрівної •Рос.
опери• у Франції.
Володіла сильним, гнучким голосом світ
лого дзвінкого тембру. Мистеwво К.-Б. від
значалось сценічною виразністю, детальною

го),

Ліза,

Марія (•Пі
кова

-

дама•,

("князь ігор•

Бородіна),
Снігуронька

( «Снігуронь-

ка" Римсько
го- Корсакова), Джільда, Аїда, Дездемона

( «РіголеТТо»,

•Аїда» , •Отелло• Верді), Галька
(«Галька• Монюшка), Тоска ( «Тоска"
Пуччіні), Валентина («Гугеноти• Мейєрбера),
Норма ( ссНорма" Белліні), Рахіль («Жидівка»
Галеві), Маргарита (•Фауст• Гуно), Недда
(<•Паяци• Леонкавалло ), Саmуцца (•Сільська
честь.. Маскань·І) .

КУЗЬМЕНКО Володимир Миколайович (н.
с. Довжик Охтирського р-ну
Сумської обл.)- укр . оперний співак (тенор).
Засл. артист України (1992). Закінчив
Київський ін-т культури (диригент. ф-т,
1976-80). Вокальну освіту здобув у Київ
ській консерваторії (1981-86, клас В. Ти
мохіна). Артистичну діяльність розпочав
солістом Ансамблю пісні й танцю КВО (198284). У 1984-88 соліст Державного дитячого
музичного театру, 1988-96- Київського те
атру опери та балету (тепер Національна опе
ра України), з 1996 - Національної опери у
Варшаві.

29.IV.1956,

Парпиі': Андрій («Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Петро («Наталка
Полтавка• Лисенка), Ленський, Водемон

(•Євгеній Онєrін•, •Іоланта• Чайковського),

Гвідон (•Казка про царя Салтана• Римського
Корсакова), Фауст (•Фауст.. Гуно), Юродивий
(Борис Годунов• Мусоргського), Альфред
(•Травіата» Верді), Оттавіо (•дон Жуан• Мо
царта).

КУЗНЕЦОВА-БЕНУА Марія Миколаївна
м. Одеса - 26.IV 1966, м. Париж) -

(1880,

рос. оперна і камерна співачка (сопрано).

Дочка художника М.

Тартакова. У 1905-13, 1916-17 -

солістка Маріїнської опери в Петербурзі. Га
стролювала в багатьох містах Росії і за кордо
н ом. В 1911 виконувала на сцені •Гранд
Опера• (Париж) заголовну партію в опері
•Гвендолина• Шабріє, а в 1914 в Монте-Кар 
ло партію Клеопатри в прем'єрі однойменної
опери Массне. В 1918 виїхала до Франції, де

гомижсько

Олімпіада Куза-Покасовська
Наталія («Опричник•
П. Чайковського)

1.

Кузнецова. Учениця

розробкою пластичного малюнка.

Партіі: Наталка («Наталка Полтавка• Ли
сенка), Антоніда (•Життя за царя• Глинки),
Купава (•Снігуронька• Римського-Корсако
ва), Тамара (•демон• Рубінuпейна), ВіолеТТа
(•Травіата• Верді), Манон (•Манон• Массне),
Ельза («Лоенгрін• Вагнера), Февронія (•Ска
зання про невидимий град Кітеж• Римського
Корсакова, перше вик.).
У концертах співала багато народних
пісень, творів укр., рос . та заруб . компози
торів. Залишила спогади про своє мистецьке
життя . Записала на грамплатівку пісню Одар
ки з опери •Запорожець за Дунаєм• Гулака
Артемовського Шарю.!.'~ •Пате•, 1916).
Л і т. : Стщж З. Петерuургска11 опера и ее мас
тера . - Л.-М .•

1940.

КУЛИК Матвій (рр. н . і смерті невід.) укр. співак другої пол . XVII ст. У 70 -х роках
співав у Хорі государевих півчих дяків при
дворі Федора Олексійовича в Москві, де його
звали •Верховним півчим• . Після смерті цар.я
(1682) повернувся на Україну.
Л І т . : Широцький К. Знамениrі украінськІ арти

сти-спІвцІ//Рада.-

1914.-

18

лип.

КУЛИКОВСЬКИЙ Олександр Васильович
Україна - 1935, м . Москва) -укр. та
рос. оперний співак (бас). Вокальну освіту
здобув в Одеській консерваторії. Артистичну
діяльність розпочав в оперній трупі О. Кос
таньянца в 1914, з якою виступав по містах
Уралу та Сибіру. В 1919 - соліст •Муз. дра
ми• в Києві, 1921-22 - Харківської, 192223, 1926-27 - Свердловської опер. У
1924-26 з успіхом гастролював на оперних
сценах Праги, Братислави, Пльзена та інших
міст Чехії та Словаччини (у 1925-26 соліст Братиславської опери). У 1927-33 соліст Моск. пересувної обласної опери.
Партіі: Стольник (•Галька• Монюшка, ви
конував укр . мовою), Пі мен, Варлаам , Доси
фей (•Борис Годунов•, •Хованщина• Мусор
гського ), Сусанін (•Життя за царя• Глинки),
Гремін (•Євгеній Онєrін• Чайковського), Га-

(1885,

к
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лицький (•Князь lгор• Бородіна), Собакін,
Салтан, Варязький rість ("царева наречена•,
"казка про царя Салтана•, "садко• Римсько

го_.Корсакова), Андрій Дубровський ("дуб
ровський•
("жидівка•

1970-72 -Туркменського т-рів опери та ба
лету, 1973-76 - Белгородської філармонії.
Парпиї: Андрій ("запорожець за Дунаем•
Гулака-Артемовського), Назар ("назар Сто

Направника),
Кардинал
Галеві),
Дон
Базіліо

доля" Данькевича), Герман, Андрій, Водемон

(«Севільський цирульник• Россіні), Сен-Брі

ковського), Собінін ("життя за царя• Глин
ки), Гвідон ("Казка про царя Салтана" Римсь
кого-Корсакова), Андрій Хованський ("Хо
ванщина• Мусоргського), Каніо ("Паяци» Ле

(«Гугеноти» Мейербера), Мефістофель (<·Фа
уст.. Гуно), Джакомо ("Фра-Дияволо• Обера),
Міракль, Дапертутто ("казки Гофмана• Оф
фенбаха), Цуніга («Кармен» Бізе).
У концертах виконував укр. та рос. нар.
пісні, а також твори рос . та заруб. компози
ТО(>ів.
Л і т . : 3бергардт С. Александр Куликовский в

("Пікова дама•, "опричник•, "іоланта" Чай

онкавалло ), Фауст ( •Фауст.. Гуно), Рада мес,
Герцог, Манріко (•Аїда», •Ріголетто», "труба

дур• Верді), Каварадоссі
Хозе (•Кармен• Бізе)..

невід.) - укр . співак XVIII ст. Ще малолітнім
хлопцем був відправлений до Петербурга, де
дістав вокальну освіту. У 50-х роках - соліст
Придворного хору в Петербурзі. У 1760-70
співав у рос. посольській церкві в Кенігсберзі.
В 1770 повернувся до Петербурга.
Л і т.: Харлампович К. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

836

КУМКА Матвій (рр. н. і см . невід.) - укр.
співак XVII ст. У 70-х роках співав у Хорі го
сударевих півчих дяків в Москві, де його зва

КУРДИНОВСЬКИЙ (по сцені ов) Віктор Васильович
обл.-

24.IV 1937,

м. Кисловодськ]

(«Євгеній Оне
гін•, •Пікова да
ма» Чайковсько

~о ), ігор (•Князь
Ігор" Бородіна),
Руслан (•Руслан і
Людмила" Глин
ки),
Каленик

("Майська ніч"

КУПРіЄНКО

Римського-Кор
с а ко ва), Амо
насро, Ріголетто

Олександр Гав

рилович (12.111
1925, с. Кам'ян
ка, тепер Ріп

соліст
ського,

Олександр Купрієнко Назар («Назар Стодоли•
К. Данькевича)

Київ

Харківсько

го,

(«Аїда", •Ріго

р-ну

195864, 1969-70 1964-69,

укр. та

освіту здобув у Моск. консерваторії (1895клас К. Еверарді). У 1899-1904 - соліст
Опери С . Мамонтова, 1904-09 Опери
С. Зиміна в Москві.
Партіі.': Оне
гін, Томський

лип.

1954-57

-

99,

Л 1 т. : Широцький К. Знамениті українські арти
сти-співці XVII-XVIII ст.І/Рада.- 1914.- 18

у Київській кон
серватор і ї
(1949-54, клас
Ю. Кипоренка
Д оманськоzо і
М. Зу6арєва). У

с. Жу

рос. оперний співак (баритон). Вокальну

Федора Олексійовича і одержував від остан
нього нагороди. Після смерті царя (1682) по
вер!і)'ВСЯ на Україну.

кинського

Соловй

(2(14).11 1868,

ки, тепер Полтавського р-ну Полтавської

ли "верховним півчим•. Мав вплив на царя

Чернігівської
обл.- 31.V 1983,
м. Харків) -укр.
оперний співак
(тенор). Вокаль
ну освіту здобув

Пуччіні),

Л і т.: АВтобіоrрафі117 І Архів автора.

Свердловске. Воспоминания/ І Архів автора.

КУЛЇШЕВСЬКИЙ Дмитро (рр. н . і см.

( •Тоска•

Віктор Курдиновський

летто• Верді),
Ескамільо (•Кар
мен..
Бізе),
Скарпіа (•Тоска•
Пуччіні), Вален

тин (<·Фауст.. Гуно), Тоніо, Сільвіо (•Паяци"
Леонкавалло ).

К.- активний діяч муз.-драм . т-ва •Кобзар»
у Москві, на зібраннях якого виконував твори
М. Лисенка та нар. пісні. Часто виступав та
кож з укр. концертами в Полтаві .

У

У зв'язку з хворобою рано зійшов зі сцени.
1910-37 - педагог Кисловодського муз.

уч-ща. Автор методичних посібників для учнів
муз. шкіл (рукописи).
Л і т.: Лиа1«1Со 1. Курдиновський Віктор Василь
ович//УРЕ.- К., 1981. - Вид. 2.- Т. 6.- С. 24.

КУРЖіЯМСЬКИЙ Михайло Стефанович

( 17.ХІ 1887,

ст. Роздільна, тепер Кам'янець
Подільського р-ну Хмельницької обл .- 16.ХІ

к
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1964, м. Москва) - укр. і рос. оперний і ка
мерний співак (тенор). Вокальну освіту здо
був у Моск. консерваторії (1904-11, клас У.
Мазетrі). У 1911-13 - соліст оперної трупи
Нар. дому (Москва), 1914-27 - Великоrот-ру
в Москві. Співав також у хоровій капелі Аr
ренєва-Славянського. У 1924 зацікавився
радіоконцертами. Організував новий творчий
колектив «Радіомузика». Поряд зА. Неждано
вою, Н . Обуховою був одним з перших, хто
транслював свої концерти по радіо (здійснив
чимало їх записів), Тривалий час працював
звукорежисером Державного Будинку радіо
мовлення і звукозапису.

вав на Ук
раїні (Київ,
Одеса,
Харків
та
ін.). У його
репертуарі
було чимало
укр.

нар.

пісень, а та

кож арій та
романсів
укр.

компо

зиторів . За
пис ув а в ся

на платівки

(«Зонофон»,

Грамофон»

та ін.).
і

т.:

По.JІ11І(овский Г. Полвека в искусст

1957.- 15

1954-64 -

соліст Ансамблю пісні і тан

Партіі: Султан ("Запорожець за Дунаєм»
Гулака-АР.темовського ), Роберт, Єлецький,
Онєгін (•Іоланта», •Пікова дама", •Євгеній

гастролю

Л

У

соліст
Київської
опери.
У

1918-24

ве//Веч . Москва.-

ЄвtуШенка).

1922-

у

<•Руслан і Людмила• М. Глинки)

КУРЇН Віктор Миколайович (н. 24.11 1934,
м. Свердловськ, тепер Луганської обл.) укр. і молд. оперний співак (баритон). Нар.
арт. МРСР (1974). Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії (1959-64, клас Д.

цю Київського військового окруту, 1964-75 Молдавського, 1975-88 - Київського т-рів
опери та балету.

23 -

Михайло Куржіимський - Баин

Стеценко, Степовий) та рос. (Чайковський,
Рахманінов, Мусоргський, Балакірєв, Бо
родін, Хрєнников, Шостакович, Кабалевсь
кий) композиторів, а також нар. пісні.
J( І т.: АвтобіографІ11// Архів автора.

лист.

Онєгін" Чайковського), tгор (•Князь ігор»

Бородіна), Жермон, Ріголетто, ді Луна, Амо
насро ( "Травіата», "Ріголетто", •Трубадур»,

".АІда" Верді), Ескамільо (•Кармен" Бізе), Ва
лентин ( •Фауст.. Гуно), Фігаро ("севільський
цирульник» Россіні), Скарпіа ("Тоска»
Пуччіні), Сільвіо (•Паяци» Леонкаватю ).
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки в Москві (1962, IV премія), Всеук
раїнського конкурсу вокалістів ім. Лисенка в
Киеві (1962).
У 1978-82 - викладач Київського пед. ін
ту, з 1982 - Київської консерваторії. Серед
учнів - О. Турєць.
Л і т.: Автобіографі11// Архів автора.

КУХАР Роман (н. 21.11 1920, м. Львів) укр. концертно-камерний співак (тенор), му
зикознавець, письменник, літ. критик, пере
кладач. Доктор філософії. Вокальну освіту
здобув у Львівській (1939-41) та Віденській
(1943-45) консерваторіях, а також у Коло
радському ун-ті (1951-52). Брав уроки співу
у О. Руснака
(Мюнхен)
та К. Чічки

КУРИЛЕНКО Анатолій Федорович (н.
24.VII 1936, с. Михайлівка, тепер Волгоград
ської обл.) - укр . та рос. оперний та концер
тно-камерний співак (баритон). Вокальну
освіту здобув у Київській консерваторії
(1959-64, клас М. Єгоричево"t).

АндріЄЮ<Іl
(Роттен

бург). Пара

З 1964 - соліст Воронезького т-ру опери
та балету.
Партіі: Демон (•демон» Рубінштейна),

лельно з во
кальними

студіями ви

Грязной {«Царева нарt;чена" Римського-Кор

в ча в

також

сакова), Ігор («Князь Ігор» Бородіна), Мазе

славістику

па, Онєгін («Мазепа•, •Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Ріголетто, ді Луна, Амонасро
( «Ріголетто", •Трубадур», •Аїда» Верді),
Сільвіо (•Паяци" Леонкавалло ), Ескамільо
(«Кармен» Бізе), Валентин ("Фауст" Гуно),
Лістрат ("В бурю» Хрєнникова), Телегін
("вогненні роки» Спадавеккіа).
У концертах виконує твори укр. (Лисенко,

та

герма

ністику
у
Львівсько
му (1939-

41) та Гей
дельберзь
Роман Кухар

кому(1946а

48) ун-тах,

к
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також бібліотечну справу -

в tн-ті Прапа у

США (1957-59). Укр. філолоrію студіював в
Укр. вільному ун-ті, де дістав ступінь доктора
філософії (1962).
У 1959-62 наук. співробітник

бібліотеки в Нью-Йорку, 1962-85 -

проф.

германістики в ун-ті м. Гейз у Канзасі.
Артистичну діяльність розпочав концерта
ми у Львові (1941). З 1943 виступав з кон
цертами у Відні, Зальцбурзі, Мюнхені, Берліні,
Гейдельберзі на інших містах Австрії та
Німеччини. З 1951 -у США.
В репертуарі К. були твори Лисенка, Гула
ка-Артемовського, Степового, Січинського,
Матюка, Генделя, Перголезі, Шуберта, Шума
на, Бетховена, Верді, Масканьї, Бізе та ін.
К.- автор численних літ. творів, опубліко
ваних під псевдонімом Володимир. Серед них зб. поезій •Палкі серця• (1964), •Прапори
думки», •Височій, жипя• (1970), нарисів •Простір і воля» (1972), повістей - •Проща
вай, минуле• (1977), •Андрій Первозванний»
( 1984 ), •Манівцями• ( 1989), двотомного ро
ману «Нація на світанку• (1973, 1979), драми
"сучасний вертеп• (1973).
Відомий також як автор численних статей у
періодиці з питань літературознавства, музи
кознавства, історії укр. культури. Займається
питаннями перекладу (•Поезія у перекладах•,

гейзер• Вагнера), Єлизавета, Амелія (•дон
Карлос• •Бал-маскарад• Верді), Недда ( •Пая
ци• Леонкавалло ), Сантуцца (•Сільська
честь• Масканьї), Валентина (•Гугеноти•
Мейєрбера).
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

КУЧЕНКО іван Абрамович (10(22).VI
м. Донецьк - 10.Х 1965, м. Київ) укр. оперний співак (тенор). Засл. арт. УРСР.
У 1913 закінчив нар. школу і протягом семи
років працював на заводі. У 1920 вступив до
концертної трупи при політвідділі Четвертої
армії й цього ж року почав систематично вчи
тися співу. Вокальну освіту здобув приватно у
проф. Біршерта (Москва, 1923).

1900,

у 192425, 192627, 194454 - соліст

Київського,

1925-32,
1933-41 Харківсько
го, 193233 - Азер
байджан
сь кого,

1941-44 Грузинсь
кого т-рів
опери та ба

1910).

Л 1 т.: Ю. Л. Гостинний виступ Романа Куха

ра/ /Християнський голос (Мюнхен).-

1953.-

19

лету.

квіт; Ф. Б. Роман Кухар в Європі/ /Українець-Час
(Париж).- 1953.- 5 лип.; РадіоІі С. Видатний

Партіі:

Андрій
( •Запоро

син Украіни/ /Свобода.-

1990.- 12 лип.
КУЦЕНКО Тамара іванівна (н. 7.VШ 1948,

м. Львів)

-

укр. оперна співачка (сопрано).

Вокальну освіту здобула у Львівському муз.
уч-щі (1967-71, клас П. Колбіна).
у 1973--81 і з 1990 - оот8::тка ЛьвівсЬІ«хu,
1981-83 - Новоа6ра,кого, 1984-Sб - ККваюго
т-рів опери
та балету, у

1986-90 Львівської
капели

•Трембіта•.
ПарrrиІ:
Ярославна

(•Князь
Ігор•
Бо
родіна), Ма
рія (•Мазе
па• Чайков
ського),
Джоконда
(•Джокон
да•
Пон
Тамара Куценко

кієллі), Ве
нера (•Тан-

жець за Ду

Іван Кученко -

Альмавіва,

Оксана У л11ницька - Розіна
(•Севільський цирульник•

наєм• Гула
к а -Арте

-

мовського ),

Князь (•Ру

Дж . Россіні)

салка• Даргомижсько

го ), Ленський (•Євгеній Онєrін" Чайковсько

го), Володимир Ігоревич (•Князь ігор• Бо

родіна), Грицько, Берендей, Гвідон (•Майсь
ка ніч", •Снігуронька•, •Казка про царя Сал
тана• Римського-Корсакова), Фауст (•Фауст..
Гуно, Альмавіва (•Севільський цирульник"
Россіні), Альфред, Герцог (•Травіата•,
•Ріголетто• Верді).
Л І т. : Гужова В. Спогади.- К.,

1971 .

КУЧИНСЬКА (спр. прізв.- Коротєєва) Та
мара Сергіївна (н. 2.Х 1943, м. Київ) - білор .
та укр.оперна співачка (колоратурне сопрано).

Вок~ьну освіту здобула в Київській консерва
тор11

(1963-68,

класМ. Донець-Тессейр).

У 1968-70 - солістка оперної студії
Київської консерваторії, з 1970 - Білорусь
кого т-ру опери та балету.

л
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ПартlЇ: Шемаханська цариця, Марфа («Зо
лотий півник•, «Царева наречена• Римського

ницький" Данькевича), Фауст (<•Фаусн Гуно),
Пінкертон ( •Чіо-Чіо-сан• Пуччіні).

Корсакова ), Ксенія (•Борис Годунов• Мусор

КУШПЛЕР Ігор Федорович (н . 2.1 1949,

гського ), Віолетта, Джільда ( •Травіата",
«Ріголетто» Верді), Церліна, Цариця ночі
(•дон Жуан», «Чарівна флейта" Моцарта),

с . Покрівці Жидачівського р-ну Львівської

Розі на («Севільський цирульник" Россіні),
Мавка («Лісова пісня• Кирейка).
В концертах виконує твори Лисенка,
Єдлічки, Ревуцького, Вериківського, Людке
вича, Степового, Лятошинського, Косенка,
Кос-Анатольського, Дичко та ін.

пед. ін-ті. Вокальну освіту здобув у Львівській
консерваторії (1973-78, клас О. Дарчука) .
Паралельно закінчив також диригентський ф
т цієї ж консерваторії.
У 1978-80 - соліст Львівської філар
монії, з 1980 - Львівського т-ру опери та ба
лету. Володіє красивим голосом широкого
діапазону.
ПарпиІ: Султан (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Остап («Тарас Буль

обл . )

-

укр . оперний співак (баритон). Засл.

арт. УРСР

Л і т. : Автобіоrраф111// Архів автора.

КУЧМА Микола Федорович (1(14).І 1914,
с. Чапаєвка, тепер Таращанського р-ну
Київської обл .) - укр. та рос . оперний співак
(тенор). Вокальну освіту здобув у Моск. муз.
технікумі ім. Римського-Корсакова (193740, клас О. Палмазан) .
У 1940-41 - сол і ст Ленінгр . Малого,

(1985). Навчався

в Дрогобицькому

ба• Лисенка), Михайло («Украдене щастя»
Мейтуса), Онєгін, Роберт («Євгеній Онєгін»,

с.Іоланта•

Чайковського),

Фі г аро

(«Севільський цирульник» Россіні), Ескамільо
(•Кармен• Бізе), Жермон , ді Луна, Яго
(«Травіата•, "Трубадур •, •Отелло" Верді),
Вольфрам ("Тангейзер• Вагнера), Андрій
Болконський («Війна і мир• Прокоф'єва).
Гастролював за рубежем (CllIA, Канада,
Аргентина, Бразилія, Великобританія, Поль
ща) .
З 1983 - викладач Львівської консерва
торії. Серед учнів -А . Шкурzан, Г. Кульба, В .
Войтко , С . Сех.

1946-47 - Свердловського, 1948-59 Донецького т-рів опери та балету.
Партіі: Андрій (•Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського) , Петро («Наталка
Полтавка" Лисенка), Ленський, Юрій, Андрій
(«Євгеній Онєгін•, «Чародійка•, «Мазепа"
Чайковського), Берендей (•Снігуронька•
Римського-Корсакова), Баян (<•Руслан і Люд
мила» Глинки), Юродивий (•Борис Годунов•
Мусоргського ), Єник (•Продана наречена•
Сметана), Альфред, Герцог (•Травіата• ,
«Ріголетто» Верді), Богун («Богдан Хмель-

Л і т . : Ніколаєва Л . Осяmення/ /Культура і жит

ТІІ . -

1986.-

27

квіт.

л
ЛАБЇНСЬКИЙ Андрій Маркович (1871, м.
Харків - 8 .УІІІ 1941, м . Москва) - рос.
оперний сп і вак (тенор) і педагог. Засл . арт.
Республіки (1924). Вокальну освіту здобув у
Петерб . консерваторії (1892-97, клас С . Га
беля і В . Самуся) . Сценічного мистецтва на
вчався у О. Палечека. У 1897-1911 - соліст
Маріїнської опери в Петербурзі , 1912-24 Великого т-ру в Москві.
Володів голосом м'якого приємного темб
ру, сценічним талантом .

ПарпиІ: Володимир ігоревич («Князь Ігор•
Бородіна), Фінн , Собінін («Руслан і Людмила•,
«Життя за царя" Глинки), Андр і й (•Хованщи
на» Мусоргського), Данте («Франческа да
Ріміні» Рахманінова), Хозе ( « Кармен• Бізе),
Фауст ( •Фауст» Гуно). Був першим виконав
цем партії Всеволода (•Сказання про невиди
мий град Кітеж• Римського-Корсакова) .
З 1920 - професор Моск. консерваторії.
Серед учнів - Н. Кемарська.
Л і т . : Муз . знциКJІопеди11.- М . , 1976.-Т.

С.

123.

3.-

•ЛАВРЕНТЬЄВ Гаврило (рр. н . і см. не
від.)- укр . співак ХУІІ ст . У 60-х роках
відряджений до Москви, де співав у Хорі го
сударевих півчих дяків при дворі Федора
Олексійовича, діставши титул «Верховного
півчого•. У 1682, після смерті царя, повер
нувся на Україну.
Л і т. : ХарламІІJ)(Juч К Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с . 836.
ЛАДУНКА Наум іванович (1.ХІІ 1735, Ук
раїна - 21 .УІ 1782, м. Петербург) - укр. та
рос . спі вак (бас) і композитор. Ще хлопчи
ком привезений до Петербурга, де здобув

муз. освіту. З 1752 - соліст, в 1772-82 уставник Придворного хору (пізніше
Імператорської капели) в Петербурзі . За
свідченням Я. Штеліна, був одним з кращих
басів у Росії в ХУІІІ ст. Як композитор аран
жував чимало рос. нар . пісень для оркестру.
Грав на багатьох t.fYЗ. інструментах.
Л і т .: Ште.JШн Я. Музмка и бь~т в России . Л. ,
Ри.ман Г. Музмкальнь1й словарь.- СПб,

1935;

л
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1904 . С . 727 ; Лисе11.1со 1. Ладунка Наум
Іванович//УРЕ . - К . , 1981 .- Вид. 2-е.- Т . 6.С . 48; пдtл, ф . 19., оп. 112, од. зб. 246, арк. 472.

внутріш
ньоютепло

тою і ліриз

ЛАдУНКА Федір (рр. н. і см. невід.) укр . співак ХУІІІ ст. Ще хлопчиком привезе

мом .

ний до Петербурга, де здобув муз. освіту.
Спочатку півчий, а у 60-х роках - соліст
Придворного т-ру в Петербурзі. 28.11 1746
співав партію Плутона в опері «Альцеста»
Раупаха .

Партіі:
Микола,
Остап («На
талка Пол
тавка», «Та
рас Бульба»

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

Лисенка),
Султан («За

Л і т. : Харлампович К Малороссийское влияние

1914.- с. 833.
ЛАЗАРЄВ Володимир іванович (1876, м .
Одеса - ХІ.1924, м . Ленінград) - рос. опер
ний співак (лір .-драм . тенор). Освіту здобув у
Києві, вокальну - приватно у С . Сонкі. Дебю
тував 1903 на сцені Приватної опери в Пе
тербурзі. У 1904-05 - соліст Опери С.
Зиміна в Москві. У 1906-07 співав у Хаба
ровську, Владивостоку, Читі, 1907-08 соліст «Рос. опери О . Дракулі» (Петербург),
1908-09 - Київської опери . Співав також на
оперних сценах Харкова і Єкатеринодара
(1910), Тифліса, Риги, Ба~умі (1912). З 1913 соліст петерб. Нар . дому.
Володів красивим голосом м'якого тембру,
відзначався тонкою музикальністю .
Партії: Собінін («Життя за царя» Глин
ки), Берендей, Садко («Снігуронька», «Сад
ко" Римського-Корсакова) , Самозванець
(«Борис Годунов» Мусоргського), Альмавіва
(«Севільський цирульник» Россіні), Фауст
( «ФаусТ» Гуно), Манріко («Трубадур» Верді),
Хозе («Кармен» Бізе), Зігмунд, Тангейзер
(«Валькірія», «Тангейзер» ВагнеР.а ).
Л і т .: Михайло М. В. И . Лазарев/ /Веч . Красная
газ . -

1924.-

№

261 .

• ЛАЗАРЄВ ( спр .

прізв . невід.) Петро Лаза
рович (рр. н. і см . невід.) - укр. співак XVIII
ст. З 1745 співав у Придворному хорі в Пе
тербурзі. Пізніше був уставником цієї капели,
де мав неабиякий авторитет. У 1748 одержав
чин полковника і дворянство на УкраїІІі , куди
згодом повернувся. Є також свідчення, що
17 54 в чині бригадира був призначений у
Рихлівський монастир (тепер Коропський р
н Чернігівської обл.) .
л І т.: Горленко в. Украинские бь~ли . к" 1899.
ЛАПТЄВ Костянтин Антонович [н .
21.Х(3.ХІ) 1904, м . Київ - 19.ІХ 1990, м . Ле
нінград) - укр. та рос . оперний співак (бари
тон). Нар . арт. СРСР (1957). Вокальну освіту
здобув у Київському муз.-драм. ін-ті (192429, клас М . Енгелькрона). У 1930-41 соліст Одеського, 1941-52 - Київського ,
1952-65 - Ленінгр. т-рів опери та балету.
Володів м'яким голосом приємного темб
ру, яскравим драматичним талантом . Вико

навське мистецтво Л. відзначалося великою

порожець

за Дунаєм»
Гулака-Ар
темовсько

го), Мазепа,
Роберт («Ма

зепа»,« Ї о ланта» Чай
Костянтин Лаптєв - ді Луна
(«Трубадур• Дж. Верді)

!<овського ),
І
г
о
р
(«Князь

ігор» Боро
діна), Демон («демон» Рубінштейна),
Ріголетто, Амонасро («Ріголетто», «Аїда»
Верді) , Грязной («Царева наречена» Римсько
го-Корсакова) , Шакловитий («Хованщина»
Мусоргського), Ескамільо («Кармен» Бізе),
Щорс («Щорс» Лятошинського), Олег («Мо
лода гвардія» Мейтуса).
У концертах виконував твори рос. (Чай
ковський, Рахманінов), укр . (Лисенко, Степо
вий, Стеценко) та заруб. композиторів, а та
кож нар. пісні .
Лауреат 11 Всесоюзного конкурсу музик
виконавц і в у Москві (1935, ІІІ премія). У
1955 гастролював за рубежем .

Наспівав на грамплатівки укр . нар . пісню
«Ой не шуми, луже» та кілька романсів Ли
сенка («Минають дні•>), Степового («Степ» ,

«Три шляхи") та Стеценка («В'ється стежка•>),
а також арії з опер та романси рос. та заруб .
композиторів .

З

1973 -

викладач Ленінгр . консерва

торії.
Л і т. : Муз. знциклопедня . - М . ,
С.

1976.-

Т.

3.-

160.

ЛЕБЕДЄВА Марія Захарівна (1876, м . Су
ми - після 1950, м. Москва) - рос. оперна
співачка (лір . -колоратурне сопрано). Походи
ла з дворянської родини. Закінчила в Києві
гімназію та муз . уч-ще. Вокальну освіту здобу
ла в Моск. консерваторії (клас Є. Лавровсь
ко'І) . Дебютувала на оперній сцені у Вітебську
(антреприза Каменської). Потім співала в
оперній трупі М. Медведєва (т-р «Акваріум»,
Москва). З 1904 - солістка Опери С . Зиміна
в Москві.
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ний співак (те
нор). У 1906
закінчив Жито
мирську
гім
назію. Навчався
в Київському ун
ті. У 1939 за
кінчив філософ
ський факультет
Празького ун-1)'.
Вокальну освіту
здобув
у
Празькій кон
серватор і ї
(1922-27, клас
Е. Фукса). Вдо

Парт1ї: Антоніда («Життя за царя» Глин
ки), Віолетта ( «Травіата» Верді), Маргарита
((•Фауст» Гvно), Мікаела («Кармен» Бізе).
Л І Т.: С'ловарь СЦеничеСКИХ деятелей.- СПб,

1904.- Вип. І 3.
ЛЕБіДЬ Валерій Петрович (н. 10.11 1949,
с. Скочище Коростишівського району Жито
мирської обл.) - укр. та рос . оперний співак
(баритон). Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії (1968-73, клас Н.
Захарченко).
Артистичну ді
яльність розпо
чав солістом Ан
самблю пісні й
танцю Червоно
прапорного За
хідного прикор
донного

у

округу.

1974-79 -

со

ліст Ленінгр. Ма
л о го, з 1979Ленінгр. театру
опери та балеrу
(тепер - Маріїн
ської опери).
Парт1ї:

Онєгін («Євгеній
Онєгін» Чайков
ського), Мізгир
Валерій Лебідь
(«Снігуронька"
Римського-Кор
сакова ), Андрій Болконський (•Війна і мир»
Прокоф'єв.а), Чічіков («Мертві душі»
Щедріна), Жермон («Травіата» Верді), Вален
тин («Фауст» Гуно), Малатеста (•дон Паскуа
ле» Доніцетті), Леско, Марсель ( «Манон",
«Богема» Пуччіні), Фігаро («Севільський ци
рульник» Россіні) .
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

ЛЕБРАТОВСЬКИЙ Герасим (рр . н. і см.
невід.)

-

укр. співак

XVIII

ст. Походив з Ук

сконалювався

Дмитро Левитський

калуга (1933).
Артистичну діяльність розпочав хористом
Укр. республіканської капели під кер. О. Ко

шиця (1919-20). З 1920 виступав у Празі та
інших містах Чехословаччини із сольними
концертами. У його репертуарі були твори
Лисенка, Заремби, Степового, Стеценка,
Дворжака, Бетховена та ін.
У 1921-35 - викладач Укр. високого пед.
ін-ту ім. М. Драгоманова у Празі і за
сумісництвом у 1929-31 - Празької консер
ваторії. У 1945-50 педагог з вокалу у .
Празькій консерваторії, 1950-59 - в Ака
демії муз. наук у Празі .
Серед учнів: Е. Гакен, Я. Герольд, В. Кри
лова та ін. Відомий також як муз. кри
тик (виступав зі статтями про чеське муз .
життя).
Л і т.: Ceskoslovensky
т. 1.- с. 830.

б . ХІ 1955, м.
Харків) - укр.
оперна співачка
( меццо-сопра

іркутських єпископів іннокентія І Кульчиць
кого та іннокентія 11 Неруновича. У 1721 ра
зом з іннокентієм І поїхав до Пекіна, але, коли

но). Нар. арт.
УРСР (1947) .
Вокальну освіту
здобула
в
Київському муз.
драм.
ін-ті
(1922-27, клас
О. Муравйової).
у 1927-30 солістка Київ
ського, 193049 - Харків
ського т-рів опе-

єпископа туди не пустили, повернувся з ним

до іркутська. У 1733 був архієрейсь~им слу
жителем і в цьому ж році проклятий Іннокен
тієм 11 «За утайку книг и прочего имущества».
Однак Л. зумів оправдатися й одержав вигідну
для себе посаду директора державного кара
вану 1 що час від часу відправлявс'! до Китаю.
Л 1 т.: ХарЛіlМrювич К. М"алороссииское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

838.

ЛЕВИТСЬКИЙ Дмитро Костянтинович
(3(15).ХІ
м. Прага)

м. Вільно - 9. ІІІ 1959,
укр. та чеський концертно-камер-

1886,
-

Прага,

ЛЕВИЦЬКА ( спр. прізв.- Каш ко) Ана
стасія Зіновіївна (4(16).11 1898, с. Куликівка
біля Чернігова -

талії Олексіївни в Петербурзі, потім служив в

с.

hudebni slovnik.-

1963.-

раїни. Спочатку співав при дворі царівни На

1914.-

у

Мілані у Е. Пік

Анастасі11 Левицька

ри та балету.
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Парпиї: Одарка ( <сЗапорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Настя (<сТарас Буль

ба• Лисенка), Ольга, Няня, Графиня, Поліна,
Любов (•Євгеній Онєгін•, •Пікова дама•,
ссМазепа• Чайковського), Солоха ( ссСорочин
ський ярмарок• Мусорг~ького), Амнеріс
(<сАіда• Верді), Аксинья («Тихий Дон• Дзер
жинського), Мати («Севастопольці• Коваля),
Була першою виконавицею партії Насті в
опері «Наймичка• Вериківського.
У 1950-55 - проф. Харківської консерва
ТОQії.
Л

і

т.:

Струтинський В. Від чистих кри

ниць//Деснянська правда.-

1984.- 10

вої. В 1901 гастролювала у Львівській (поль
ській) опері.
Партй": Наталка, Кулина ( <сНаталка Полтав
ка•, ссЧорноморці» Лисенка), Одарка («Запо
рожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського),
Мати ( <сКатерина» Аркаса), Анна ( •Підгоря
ни• Вербицького), Сантуцца («Сільська
честь• Маскань·t) , Марта («Фаус-r» Гуно). Се 
ред ролей: Аза («Циганка Аза» Старицького),
Варка («Безталанна• Карпенка-Карого), Есте
ра («Уріель Акоста» Гvuкова) та ін.
Jl і т.: Медведик 11. ·краса життєвої прав
ди//Жовтень . - 1980.- № 2.

ЛЕВИЦЬКИЙ Микола (1870, Східна Гали

черв.

ЛЕВИЦЬКА (Левицька-Амфітеатрова)
Олександра Миколаївна (1858, Україна 1947, м. Москва) - укр. та рос. оперна
співачка (меццо-сопрано). Вокальну освіrу
здобула в Моск. консерваторії ( 1874-80,

чина 1.VIII 1944, м. Варшава) - укр. і
польський оперний співак (тенор) і режисер.
Вокальну освіrу дістав у Львівській консерва
торії (1890-94, клас В. Висоцького). Удоско
налювався у проф. Поцці (1895) в Мілані.

клас О. Александрової-Кочетової). Дебюrува
ла в пар-Пі Ольги («Євгеній Онєгін» Чайковсь
кого) на сцені Малого т-ру в Москві (перше
вик.). У 1880-81, 1883-85 - солістка Київ
ської, 1882-83 - Харківської опер.
Партіі: Одар
ка
(«Різдвяна

у

1889-1915 -

опер. Виступав
також

Володів чудо
вим

широти

діапазону, дра

концертно

матичним талан
том.

Партіі: Йон

ви

тек,
Дама зи
(«Галька•, ссЗача

твори

рос. та укр. (Ли
сенко) компози
Олександра Левицька

торів, а також
укр. та рос.

нар.

пісні .
З 1897 - викладач Одеського муз. уч-ща.
З 1901 жила в Москві, де займалась пед.
діяльністю. Серед учнів - С. Зорич.
Т в.: Встречи с П. И . Чайковским в Тифли

се/ /Воспоминания о П. И. Чайковском . - М.,

1973.-

с.

283-286.

ЛЕВИЦЬКА (спр. прізв. - Бучма) Ольга
Максиміліанівна (15.ХІІ 1879, Пустомити, те
пер смт. Львівської обл.-19.111 1925, м.

Станіслав, тепер івано-Франківськ) -

укр.

оперна співачка (сопрано) і драм. арт. Сестра
А. Бучми. Вокальну освіту дістала у Львівській
консерваторії (клас С. Невядомського).
В 1898-1912 - арт. Руського нар. театру

у Львові, 1913-14 ника,

1916-18 -

в трупі Йосипа Стад

в труnі Катерини Рубчако-

голосом

значної сили і

камерна співач
зокрема

опер

(1895-98).

(«Кармен• Бізе),
Амнеріс («Аїда»
Верді).
Відома також

конувала

на

них сценах італії

дама» Чайковсь
кого), Кармен

ка,

Львів
опери,

Великого т-ру у
Варшаві, 192223 - Тифліської

ніч• Лисенка,
перше
вик . ),
Поліна («Пікова

як

1894-95 -

соліст
ської

рований замок»
Микола Левицький
Герцог ( «Ріголетто•
Дж . Верді)

-

Монюшка), Ру
дольф («Богема»

Пуччіні), Лен
ський,

Герман

(«Євгеній Онєгін• Пікова дама• Чайковсько
го), Альмавіва («Севільський цирульник»
Россіні), Альфред ( "Травіата• Верді), Каніо
(«Паяци• Леонкавалло ), Вільгельм ( «Мінь
йон" Тома), Хозе («Кармен" Бізе) .
Широко провадив концертну діяльність,
зокрема виконував твори Лисенка, О. Ни

жанківського, Січинського, Людкевича, а та
кож укр. нар. пісні.
У 1908-15, 1932-39 режисер Великого
т-ру у Варшаві, 1923-27 - Львівської опер.
Серед поставлених вистав: «Турандот• Пуччі

ні, •tоланта" Чайковського.
Л і т.: Slownik biograficzny teatru polskiego.
Warszawa, 1973.- С. 38\ .
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ЛЕВИЦЬКИЙ

ЛЕВИЦЬКИЙ Олексій Якович (н. 2.1 1931,
с. Ожарівка, тепер Старосинявського р-ну
Хмельницької обл.) - рос. оперний співак
(бас). Нар. арт. Росії (1996). Вокальну освіrу
здобf!І у Київській консерваторії (1953-58,
клас І. Паторжинського). Артистичну діяль
ність розпочав в Укр. нар . хорі ім. Г. Верьов
ки, з яким гастролював у Брюсселі (викону
вав укр. нар . пісні).

з 1958 соліст Но
восибірсь
кого

т-ру

опери та ба
лету. Воло
діє голосом
великої си

ли і краси,
широкого діа
пазону, рів
ним в усіх
регістрах.
ПартП:
Сусанін
(«Життя за
царя» Глин
ки), Кончак
{•Князь
Ігор»
Бо
родіна), Со
Олексій Левицький - Борис
(«Борис Годунов" М. Мусорrськоrо)

ба кін ( «Ца
рева наре-

чена» Рим
ського-Корсакова), Гремін, Рене («Євгеній
Онєгін», «Іоланта» Чайковського), Нілаканта
(«Лакме» Деліба), Дон Базіліо («Севільський
цирульник» Россіні), Мефістофель ( «Фауст»
Гуно), Філіпп («Дон Карлос" Верді), Лепорел
ло («Дон Жуан» Моцарта), Мельник («Русал
ка» Даргомижського), Монтанеллі («О вод»
Спадавеккіа), Кутузов («Війна і мир» Про
коф'єва), Досифей, Годунов («Хованщина»,

«Борис Годунов» Мусоргського), іван Ти
мофійович («Жовтень.. Мураделі), Кобза («За
гибель ескадри» Губаренка), Кучум («Єрмак»
Касьянова).

В концертах з великим успіхом виконує
укр. нар. пісні, арії з опер та романси Гулака
А рте мо вс ького, Лисенка, Данькевича.
Наспівав на грамплатівки дві укр. нар. пісні
(<·Взяв би я бандуру», «Ой під вишнею») та

(1961,

(н. бл.

Вокальну освіту здобув у Петерб . консерва

значався драм. талантом.

ПартtІ: Руслан, Сусанін (<•Руслан і Людми
ла», «Життя за царя» Глинки), Мельник («Ру
салка» Даргомижського), Гремін, Кочубей
(«Євгеній Онєгін», «Мазепа» Чайковського),
Марсель («Гугеноти» Мейєрбера), Плумкет
(«Марта» Флотова), Мефістофель ( «Фауст»
Гуно), Каленик ( «Майська ніч• Римського
Корсакова), Рамфіс (<•Дj"да» Верді), Сарачіні
( «Корделія» Соловйова).
У концертах виконував твори Лисенка,
рос. та заруб. композиторів.
Л і т.: Концерт г. Левицькоrо//Кавказ.-1884.березня; Чечотт В. Левицкий в «Фаусте•//Ки
евлянин.- 1893.- 4 верес; Лисенко І. Левицький
Федір Петрович/ !УРЕ.- К., і 981.- Вид . 2-е.

4

Т.

6.

ЛЕВЧЕНКО Поліна Степанівна (13(25).Х
1898, м. Ромни, тепер Сумської обл.] -18.IV.

1995, м. Москва) -укр. та рос. оперна та кон
цертно-камерна співачка (меццо-сопрано).
Вокальну освіту здобула в Київському муз.
драм.ін-ті (1923-28, клас О. МурШJйовоі).
У 1928-50 - солістка оперної трупи Все
союзного радіокомітету. Серед оперних
партій: Настя (се Тарас Бульба» Лисенка),
Княгиня (•Русалка» Даргомижського),
Ульріка (•Бал-маскарад» Верді), Ратмир
(•Руслан і Людмила» Глинки), Солоха (•Ніч
перед Різдвом»
Римського-Кор
с а ко в а), Кліте
мнестра ( с.Оре
стея" Танєєва),
Маріам («Кав
казький
бра
нець» Кюї).
Як
камерна
співачка брала
участь

у

сим

фонічних кон
цертах,

у

У складі концертних бригад Л. гастролював
у Угорщині, Німеччині, Данії, Бельгії, Арген
тині, Ірані та ін. країнах.
Лауреат Міжнародного конкурсу молодих

зокрема

виконанні

творів Бетховена
(Дев'ята сим
фонія), Малера
(Друга симфо

ІІІ премія).

Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

Петрович

торії (1878-83, клас К. Еверарді).
У 1883-84, 1887-89 соліст Тиф
ліської, 1884-86, 1893-94 Київської,
1886-87 - Казанської, 1891-92 Харківської, 1894-95 - Саратовської опер.
Володів великим і красивим голосом
(особливо гарним був верхній регістр). Від

аріозо Філіппа (•дон Карлос").

оперних співаків у Софії

Федір

1850, м. Богуслав, тепер Київської обл.1899, м. Київ) - рос . оперний співак (бас).

нія), Аренського,
Поліна Левченко

Мусоргського,

л
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Чайковського, Лисенка та ін. Вис'Т)'Тlала з ди
ригентами Штідрі, Гауком, Головановим, За
ндерлінгом. В концертах виконувала укр. нар.
пісні.
Л і т.: Монтаж опери «Тарас Бульба•//Веч . Мо
сква . -

1937.- 16 трав.
ЛЕВЧИНСЬКИЙ Леонтій Васильович (рр.

н . і см . невід . ) - укр. співак і хормейстер
ст. Спочатку служив регентом капели
переяславського єпископа Кирила Шумлян
ського. У 1 721 запрошений до Петербурга,
де співав при дворі імператора Петра І. З
1726 - співак і регент капели Анни

XVlll

іоаннівни, герцогині Курляндської в Мітаві

та Троїцького монастиря у Вільно. У 173739 - регент і вчитель співу капели вологод
ського єпископа Амвросія Юшкевича, а
пізніше капели полковника Василя Салтико
ва. Мав красивий голос і блискуче володів
нотним співом.
Л і т.: Хар.ІІйМпович К Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.-Казань,
1914.- с. 836.

ЛЕЙТЕС Есфір Абрамівна (1907, м. Кате
ринослав, тепер Дніпропетровськ) - укр.
оперна співачка (меццо-сопрано). Вокальну
освіту здобула в Дніпропетровському муз.

технікумі (1924-28 клас В. Тарловсько·І).
У 1929-31 - солістка пересувної Право
бережної опери, 1931-41 - Дніпропет
ровського, 1942-53 - Харківського т-рів
опери та балету.
Володіла рідкісним щодо краси тембру го
лосом широкого діапазону, відзначалася
вродженою музикальністю та артистизмом.
Партіі: Настя («Тарас Бульба" Лисенка),
Галя («Купало» Вахнянина), Ясько ( «Карме

л юк» Йориша), Солоха, Любов, Графиня

Лондона, Неаполя, Генуї, Барселони, Мад

рида, Нью-Йорка, Бостона, Буенос-Айреса

та ін.

Володів голосом незвичайної сили і краси,
а також драм. талантом.

Парт1ї: Йонтек («Галька» Монюшка),
Альфред, Радамес, Річард ( «Травіата», «Аіда»,
«Бал-маскарад» Верді), Герман («Пікова да
м а» Чайковського), Рауль («Гугеноти»

Мейєрбера), Каніо, Роланд (<·Паяци», «Ро
ланд з Берліна» Леонкавалло), Самсон
(«Самсон і Даліла» Сен-Санса), Фернандо
(«Фаворитка» Доніцетті), Мазепа («Мазепа»
Мюнхгеймера).
У 1922-29 працював педагогом у Варшаві
(мав приватну муз . школу) . Серед учнів: Я.

Kenypa,

В. Тисюс, Л. Массаль та ін.

JПт.: Slownik musikow polskich .- Варшава, 1962
Т . І . Slownik biograficzny teatru polsk.iego. Warszawa,

1973.- с. 372.
ЛЕМіНСЬКА Віра Андріївна ( 1878, м. Київ -

1960, м. Москва) - рос. оперна співачка
(меццо-сопрано) і педагог . Вокальну освіту
здобула приватно в Києві у Н. Номе і К . Еве
рарді .
Дебютувала в 1898 в Єкатеринбурзі (те
пер - Свердловськ) в т-ві Шампаньєра. Спі
вала також на оперних сценах Одеси, Києва

Томська, Москви (антреприза
М. Медведєва; Опера С. Зиміна, 1904-05),
Астрахані, Харкова ( 1907-08).
Володіла красивим голосом м'якого темб

(1899-1900),

ру широкого діапазону, рівним в усіх
регістрах.
Партіі: Марфа ((•Хованщина» Мусоргсь
кого), Солоха, Княгиня («Черевички", (•Ча
родійка" Чайковського), Кармен («Кармен»
Бізе), Даліла
((<Самсон і

(«Черевички», "мазепа", «Пікова дама" Чай
ковського), Княгиня («Русалка» Даргомижсь
кого), Ваня («Життя за царя» Глинки), Кон

Даліла» Сен
Са н са), Ам
неріс, Мадда
лена ((<Аїда»,

чаківна («Князь ігор» Бородіна), Ульріка, Ам

неріс, Азучена, Маддалена («Бал-маскарад»,
«Аїда», «Трубадур», «Ріголетто» Верді), Ак
синья («Тихий Дон» Дзержинського).
Л і т . : Автобіографі11// Архів автора.

ЛЕЛіВА-КОПИСТИНСЬКИЙ

"Рі голетто»
Верді), Урбан
(«Гугеноти»
Мейєрбера).
Виконувала
також партію

(спр.

прізв.- Копистинський) Тадей (19.УІІ 1875,
с. Теплик, тепер смт. Вінницької обл.19.ХІ 1929, м. Варшава) - польський опер
ний співак (тенор). Учень К. Массіні і В.
Александровича. Удосконалювався в Парижі
і Мілані.
Артистичну діяльність розпочав солістом хо
ру М . Лисенка у Києві. Дебютував 1902 у
Саратові. У 1902-04, 1910-12, 1915-19 соліст Київської, 1910-11 - Тифліської
опер, 1907-08 - т-ру «Ла Скала» в Мілані.
З великим успіхом виступав на оперних
сценах Одеси, Петербурга, Кракова, Львова,

Демона
рідкісне яви

ще в історії
оперного ми
стецтва .

у

1920-

проф.
Харківської

24 -

консервато

Віра Лемінська

-

Солоха

(«Черевички• П. Чайковського)

рії, з

1924 -

Моск. уч-ща

л
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ім. іполитова-іванова . Серед учнів: М. Рей
зен, В. Дідковський та ін.

Л і т .: Словарь сценических деятелей . - СПб,
Вип. І 3.

1904.-

ЛЕОНТОВИЧ Антін (н. бл . 1820, Галичи
на - р. см. невід.) - укр . концертний співак
(бас-кантанте). Володів чудовим голосом ши
рокого діапазону. Жив у Перемишлі, де
співав у церковному хорі. У 1854 взяв участь
у великому УІ<!?· концерті у Львові.
Л і т. : Slovп1k

biograficzny teatru polskiego.Warszava, 1973.- С. 375.

ЛЕП КО ВА ( спр. прізв .- іванчук, виступала
також під іменем Ястремська) Ольга Ми
хайлівна (н. ЗО.ІІІ, 1906, м. Борислав, тепер
Львівської обл.) - укр. оперна та концертно
камерна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула у Вищому муз. ін-ті ім. Лисенка у
Львові (1930-35, клас А. Дідура і М. Сокіл) .
Дебютувала на сцені Львівської опери (1935).
У 1935-38 виступала переважно в кон
цертах та в Оперному ансамблі А. Рудницько
го, який мандрував з укр. операми по Гали

чині . У

1938 виїхала до США, де співала

в кон

цертах та в укр. мандрівних оперних трупах.

Володіла чудовим голосом широкого діапазо
ну, відзначалася музикальністю і артистизмом.
Партіі: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака -Артемовського), Катерина («Катери
на» Аркаса), Ганна («Зачарований замок»
Монюшка).
У концертах виконувала твори Лисенка, Н.

Нижанківського, Людкевича, Січинського ,
Барвінського, укр . нар. пісні. Наспівала грам
платівку укр. нар. пісень та романсів.
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів
у Відні (1934).
Л і т. : Концерт Ольги Лепковоі//Укр. музика . -

1937.- No

з.

ЛИПЕЦЬКА (спр. прізв.- Семанюк) Хри
стина (н . 20.11 1938, м. Ста~іслав, тепер Івано-Франків
с ьк) амер . і
укр . оперна і ка
мер на співачка

Амнеріс, Еболі ("Трубадур», •Аїда», •дон Кар
лос» Верді), Шарлотта (•Вертер» Массне),
Жанна д'Арк («Орлеанська діва» Чайков
ського) .
У камерному репертуарі Л . твори Глюка ,
Шуберта, Шумана, Брамса, Верді, Бізе, Сен
Санса, Лисенка, Степового, Барвінського,
Січинського, Людкевича, укр. нар. пісні.
Л і т. : Б. п. Вокальний концерт Христини Ли

пецькоі//Новий шлях (США>.-

Нью-йорку, Бостоні , Чикаго. У

лют .

1915 -

в

петроrр . Нар. домі; в 1916, 1917 гастролю
вала в Києві.
У 1919 виїхала за кордон, де з тріумфом
виступала на сценах багатьох країн світу:
Мілан (•Ла Скала», 1909, 1914), Париж
(•Гранд-Опера", 1913-14), Рим (1910), у
1924-27 об'їздила з гастролями всю Євро
пу (Лондон, Берлін, Рим, Варшава, Відень,
Стокгольм та
ін . ), а також
Китай,

~понію,
Індію, Авст
ралію,
Пд.
Америку . У

( меццо - сопра

1924-27 -

но).
Учениця
А. П . Россетті та

солістка Бу
харестської
опери .
У

~- Котлов (Нью
Иорк). Дебюту

1927- 29

вала

камерна

великим

співачка у Де

успіхом гас

тройті

тролювала

як

(1969). З
1973- солістка

Христина Липецька

1970.- 28

ЛИПКОВСЬКА (по чол.- Маршнер) Лідія
Яківна [28.IV(lO.V) 1884, с. Бабин, тепер
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.22.111 1958, м . Бейрут, Ліван) - укр. та рос .
оперна співачка (колорат. сопрано), камерна
співачка і педагог. Племінниця укр. артистки
М. Заньковецької. Походила з родини
сільського вчителя . Навчалася в Кам'янець
Подільській гімназії, де співала в церк. хорі і
брала участь у концертах. Вокальну освіту
здобула у Петерб . консерваторії (1903-06,
клас Н. Ірецько"І). У 1907, 1909 вдоскона 
лювалась у Мілані під кер. диригента т-ру
«Ла Скала" В. Ванцо . Дебютувала в 1904 в
Петербурзі. У 1906-09, 1911-13 - соліс
тка Маріінсько"і опери в Петербурзі, 191415 - Театру муз . драми . У 1909-11 з вели
ким успіхом виступала в Парижі, Мілані,

Мичиганської
оперної компанії
в Детройті .
Парт1ї: Кар
мен (•Кармен»
Бізе), Азучена ,

з

в

СРСР (Ленін
град, Москва,

Лідія Липковська

Київ. Харків,
Дніпропет
ровськ, Оде
са,
Баку,
Тбілісі та ін.).

л
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У 1933-36 ВИС'І)'Іlала в Парижі, Берліні, Буха
рес'rі. Останній її концерт відбувся в Парижі

(1951).
ПарпиІ: Наталка («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Марфа, Снігуронька («Царева наре
чена», «Снігуронька" Римського-Корсакова),
Татьяна («Євгеній Онєгін» Чайковського),
Віолетта, Джільда ( "Травіата » , «Ріголетто»
Верді), Лакме («Лак ме" Деліба), Лейла
("шукачі перлів» Бізе , перше вик. в Маріїн
ській опері), Розіна («Севільський цируль
ник» Россіні), Манон («Ман он" Масс не),
Лючія («Лючія ді Ламмермур» Доніцетті),
Маргарита («Фауст.. Гуно), Офелія («ГамлеТ>>
Тома), Недда («Паяци» Леонкавашю), Цер

у Нідерландах (Хартогенбош,
мія).

Jt

1985.- 23

серпня.

ЛИСАК Зінаїда Петрівна (н. 20.VII 1930, м.
Запоріжжя) - укр . оперна співачка (меццо
сопрано) . Нар. арт. УРСР (1978). Вокальну
освіту здобула в Одеській консерваторії

(1952-57, клас

t. Райченко) .

у
кого

ефектом .

Л і т. : Арабаджиу Р. Очарованная песней . - Ки

ш инев,

1977;

Демочко

К.

Її

сцена

світ//Вітчизна . -1973 . - No 4; Гетьман В. Зірка
оперної сцени! /Рад . Буковина.-1982 . -8 черв;
Левик С. Записки оперного певца.- М . , 1962; Ква
лиашвили М. По трудному пути.- Тбилиси,
1969.- с. 35.

ЛИПНИК

Анатолій
Миколайович (н.
м. Димер Київської обл . ) - укр.
оперний співак (баритон). Засл. арт. УРСР
(1989). Вокальну освіту здобув у Львівській
консерваторії (1966-71, клас О. Дарчука).
З 1971 - соліст Львівського т-ру опери та

10.111 1943,

балету.

Партіі: Султан («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Микола («Наталка
Полтавка» Лисенка), Онєгін (•Євгеній Онє
гін» Чайковського), Жермон, Яго (•Травіа
та», •Отелло» Верді), Зурга («Шукачі перлів•
Бізе), Фігаро («Севільський цирульник• Рос
сіні), Малатеста («дон Паскуале• Доніцетrі),
Тоніо
(«Паяци•
Леонкавалло),
Альфіо
(«Сільська честь.. Маскань'І).
Лауреат Міжнародного конкурсу вокаліс'rів

т-ру

опери

та балету.
Парт1І: Люба
ша («Царева на
речена" Римсь
кого- Корсакова),
Графиня, Поліна
(«Пікова дама"
Чайковського),
Кармен («Кар
мен• Бізе), Ам
неріс , Азучена,
Еболі, Ульріка
(«Аїда», «Труба
дур", «дон Кар-

співачок ХХ ст. У її концертному репертуарі

1912-14), Нью-Йорку («Колумбія", 1911),

1957-88 -

солістка Одесь

були численні твори рос. та заруб. компози
торів, а також нар . пісні (рос., укр., ісп.,
франц.), які вона виконувала з особливим

Відні («Грамофон», 1913).
У 1937-41 - кер. кафедри сольного співу
Кишинівської консерваторії, з 1952 виклада
ла в Рос. консерваторії в Парижі, в 50-х роках
в Бейруrі . Серед учнів : М. Дідученко, Л. Ба
бич, А. Стирча , Т. Чебан.

ІІІ пре

і т. : Романюк Л. Головна роль/ !Вільна Ук

раїна . -

лі на («Дон Жуан» Моцарта).
Л.- одна з найвидатніших камерних

Талант співачки високо оцінювали М. Рим
ський-Корсаков, О. Глазунов, Е. Направник,
Ж. Массне, К. Станіславський, В. Мейєрхольд
та ін .
У концертах виконувала романс Заремби
«Соловейко». Записувалась на грамnла'rівки в
Петербурзі («Одеон», 1910; «Грамофон»,

1978,

лос», «Бал-мас-

Зінаіда Лисак

ка рад» Верді),

Оксана («Заги

бель
ескадри"
Губаренка), Кланя («Жорстокість» Кравчен
ка), Мати (•Арсенал• Майбороди).
Л і т. : Барабанов Л. Співає Зінаїда Лисак//Чор
номорська комуна.-

1978.- 15

верес.

ЛИСЕНКО ( спр. прізв.- О'Коннор) Ольга
Олександрівна (1850, с. Миколаївка, тепер
Драбівського р-ну Черкаської обл . -1930, м.
Київ) - укр. концертно-камерна та оперна
співачка (сопрано). Перша дружина компо
зитора М. Лисенка. Здобула блискучу домаш
ню муз . освіту (з дитинства чудово грала на
фортепіано). Вчилася в Лейпцигській
(1868-70) та Петерб. (1877-78) консерва
торію< (фортепіано і спів).
У 1868-80 займалася
концертною
діяльністю, виконуючи твори укр. (насампе
ред М. Лисенка) та рос. композиторів. Була
першою виконавицею романсів Лисенка

(«Музика до "Кобзаря"•) . У 1873 чудово ви
конала пар'rію Оксани («Різдвяна ніч" Л исен
ка ), в 1878 - партію Офелії («Гамлет» Ли
сенка-Шекспіра). Активно виступала в ама
торських концертах, де, крім романсів та

оперних арій, виконувала також укр. нар.

пісні. Через хворобу змушена була залишити
виконавську діяльність .

У

1878-79 1880

училища. З

викладач Київського муз.
займалася приватною пед.

діяльністю (у неї брала уроки фортепіано Ле-

л
ся
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Українка).

Серед учнів:

М.

Горштейн,

Л. Жингловська, Л. Зданська, Р. Левитська,
П . Леонтович та ін.

Л і т . : Кузьмін М. Забуті сторінки муз. життя
Києва.- К., 1972.- С. 175-177.

(1865, м. Пе
- рос. оперна

Лисенка), Катерина (•Катерина" Аркаса),
Мікаела (•Кармен• Бізе), Віолетта, Джільда
( • Травіата•, •Ріголетто• Верді), Баттерфляй

Дебютувала в
на сцені
Маріїнської опе

( •Чіо-Чіо-сан" Пуччіні), Лючія ( •Лючія ді
Ламмермур• Доніцетті), Розі на (се Весілля
Фігаро• Моцарта).
У концертах пропагувала твори укр. ком
позиторів, зокрема Лисенка, Гулака-Арте
мовського, Кошиця, Фоменка, Гайворонсь
кого, Барвінського, Людкевича, нар. , пісні.
Гастролювала в містах США, Канади, Пд.

ЛИСЕНКО Софія Кононівна

тербург - 10.ХІ 1946, м. Баку)
співачка (сопрано) . Двоюрідна сестра М . Ли
сенка ..Учениця К. Еверарді. Удосконалюва
лась в Італії у Галетrі і Ранконі.

1887

ри в Петербурзі.

1887-91

у

співала на опер
них

сценах

Америки та Європи.
Л і т . : Рудницький А. Укр. музика/ /Мюнхен ,

Мілана, Венеції
та ін.

1963.

у 1891-93 солістка Харків

см . невід.) - укр. оперний співак (баритон).
Вокальну освіту здобув у Київському муз.
драм.ін-ті (1924-29, клас О. МурШJйовоіJ. У
1928-34 - соліст Київського, 1934-37 Саратовського т-рів опери та балету. Після
1956 - соліст Львівського театру опери та
балету. Володів чудовим голосом широкого
діапазону, відзначався неабиякою музи
кальністю і артистизмом .
Серед оперних плртій: Єлецький, Онєrін
(•Пікова дама•, •Євгеній Онєrін• Чайковсь
кого), Грязной ( ссЦарева нар~чена» Римсько
го- Корсакова), Ігор (•Князь Ігор• Бородіна),
Шар плес ( •Чіо-Чіо-сан• Пуччіні), Фігаро
( ссСеві.яьський цирульник• Россіні), Невер
(«Гугеноти• Мейєрбера), Яго (•Отелло•
Верді), Валентин (•Фауст.. Гуно) .
У 1937 б)'І! незаконно репресований .
Л і т.: Ко.Ііодуб О. Юрій Лисянський/ І Архів ав

ської
опери.
Співала також на
оперних

сценах

Києва, Москви
та інших міст.
Парпиі":

Софія Лисенко

сценах США, в тому числі й укр. оперних ан
самблях.
ПарпиІ: Оксана (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Ганна (•Утоплена»

Ан

тоніда ("життя
за царя• Глин-

ки),

Віолетта,

Джільда (•Траві
ата», •Ріголетто» Верді), Мікаела (•Кармен•
Бізе), Маргарита («Фауст.. Гуно), Тамара
(«Демон• Рубінштейна), Розіна (•Севільський
цирульник» Россіні), Ді нора (•ді нора•
Мейєрбера), Лючія ( •Лючія ді Ламмермур•
Доніцетrі).
Відома також як камерна співачка (співала
партію соло в Дев'ятій симфонії Бетховена
та ін.).
З 1912 на пед. роботі (в Петерб. муз.
школі Данемана, 1925-38 - в Бакинському
муз. училищі, 1938-46 - професор Бакин
ської консерваторі~) . Серед учнів : М. Тита
ренко.

Т в.: Из записок оперной певицw// Архів автора .
Л і т.: Автобиография; СемеНDва К. МатериалЬІ
к биографии Софии Ль1сенко-Гольской/ І Архів ав
тора; Б. п. Дебют С. ЛЬІсенко на сцене Мариинской
оперь1//Новое время.- 1887.- 12(24) лют.

ЛИСОГіР ( спр. прізв .- Полиняк) Марія
(н. 8 . Х 1917, м. Шамокін, Пенсильванія,
США) - укр. та амер. оперна та концертна
співачка (лір. сопрано). Народилася в родині,
що належала до так званої старої еміграції.

Вокальну освіту здобула в Нью-Йорку: спо
чатку приваrnо у проф . Ф. Форде та Л. Кар
сон, а потім у Джульярдській муз. школі . З
!938 - солістка •Сіті Сентер Опера• в Нью
Иорку. Протягом 20 років співала на оперних

ЛИСЯНСЬКИЙ Юрій (1906, м. Київ -

р.

тора .

ЛИТВИНЕНКО Варвара Прокопівна (н.
м . Павлодар Казахської РСР, ви

17.VI 1942,

ховувалась в с . Сезьки Ічнянського р-ну
Чернігівської обл.) - укр. оперна співачка
(сопрано). Вокальну освіту здобула в Моск.
консерваторії (1965-70, клас М . Мер
зоєвоі).
З 1971 - солістка Одеського т-ру опери та
балету.
ПарпиІ: Марфа (•Царева наречена• Римсь
кого-Корсакова), Джільда, Віолетта, Урбан
( ссРіголетто», "Травіата", •Бал-маскарад• Вер
ді), Церліна ("дон Жуан• Моцарт), Ярина ( ссАр
сенал• Майбороди), Фроська ("семен Котко•
Прокоф'єва), Вона («Ніжність• Губаренка).
Гастролювала в Болгарії, Чехословаччині
та ін .
Л І т. : Автобіографія// Архів автора.

ЛИТВИНЕНКО -ВОЛЬГЕ~
(сп р .
прізв .- Литвиненко) Марія Іванівна (1(13)11
1892, м. Київ - З.ІV 1966, там же] - укр.

л
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оперна і концертно-камерна співачка (драма
тичне сопрано). Нар. арт. СРСР (1936). Во
кальну освіту здобула в Київській муз. школі
М . Тутковського(1908-12, клас М. Алек
сєєвої-Юневич).
У 1912-14 - содістка т-ру Миколи Садов
ського в Києві, 1914-16 - т-ру муз. драми в

Петрограді,

1923-35 -

1916-18, 1922-23 - Київської,
Харківської опер, 1935-53 -

Київського т-ру опери та балету. Співала та
кож на сцені укр . «Муз. драми» в Києві (1919)

драматичного пафосу. Л.-В . була першою
виконавицею партій Одарки («Купало" Вах
нянина), Ганни (•Наймичка» Вериківського) ,
Наташі ("вибух" Яновського), Жеребчихи
(<·Честь" Жуковського). Кращі її rшртzї:
Одарка, Оксана ("запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Наталка, Терпилиха,
Панночка, Дідона, Оксана («Наталка Полтав
ка», «Утоплена», «Енеїда» , «Різдвяна ніч» Ли
сенка), Настя («Пан сотник" Козаченка),
Роксолана (<·Роксолана» Січинського}, Окса

та «Першого трудового кооперативу укр. ар

на, Ліза, Марія («Черевички», «Пікова дама»,

тистів" у Вінниці (1920-22). Крім того, вис
тупала у виставах Укр. нар. театру (1926) та
ДРОТу (Полтава, Кривий Ріг, Дніпропет
ровськ, Суми, Кременчук та ін . ).
Володіла

«Мазепа" Чайковського}, Ярославна (<·Князь

голосом ве 

ликої сили і
краси,

що

відзначався

м'якістю ,
багатством
тембрових
барв та ши
роким діа
пазоном

(дві з поло 
виною окта

ви), рівним
у всіх регіс
тр ах;
від
точеною во

кальною

технікою,
драм. талан

том. Вико
Марія Литвиненко-Вольгемут

-

Терпилиха («Наталка-Полтавка•
М. Лисенка)

навське ми

стецrво Л .-В.
характери

зувалося музичною ви

разністю, глибиною розкриття образів, ви

разною мімікою, здатністю знаходити тонкі
штрихи для якнайповнішого окреслення об
разу. За своїми вок.-муз. даними, виконавсь

кою майстерністю вона стоїть поряд з такими
співаками, як А. Нежданова, С. Крушельниць
ка, К . Держинська, Н . Єрмоленко-Южина та
ін. Для неї однаково доступними були
найніжніша кантилена в лір. соло і наймо
гуrніше •форте».
Найвище досягнення Л.-В. - партія Насті
в опері "тарас Бульба" Лисенка, де артистка
зуміла глибоко втілити трагедію жінки-ма
тері. В партії Варвари («Богдан Хмельниць
кий» Данькевича, перше вик. ) вона створи
ла образ високого патріотичного звучання,
досягши великого ідейного узагальнення і

ігор" Бородіна), Катерина («Катерина" Арка

са), Наташа, Донна Анна (•Русалка»,
«Кам'яний гістм Даргомижського), Надія
(«Аскольдова могила" Верстовського), Орт
руда, Брунгільда, Венера , Єлизавета («Ло
енгрін», «Валькірія», «Тангейзер» Вагнера),
Валентина («Гугеноти" Мейєрбера), Аїда
(«Аїда» Верді), Тоска, Турандот ( "Тоска»,

"Турандот" Пуччіні).
Л.-В. була блискучою інтерпретаторкою
творів укр. (Лисенко, Степовий, Стеценко,
Гулак-Артемовський, Данькевич}, рос.
(Глинка, Чайковський, Рахманінов, Римсь

кий-Корсаков) та заруб. (Шуберт, Шопен,
Брамс, Гріг) композиторів.
З великою художньою виразністю викону

вала вона укр. нар. пісні, демонструючи ви
соку культуру їх концертного втілення. Вона
зуміла відтворити їх глибокий зміст, націо
нальний колорит і мелодійне багатство.
Висока артистична культура і художня май
стерність, яскраві сценічні дані, досконала во
кальна техніка поставили Л.-В. в ряд найвиз
начніших майстрів укр. оперно-концертного
виконавства.
Створені
нею
образи
відзначаються яскравим нац. колоритом, гли
бокою реалістичною основою.
Гастролювала у Львові (1940), в багатьох
містах України, Криму, Уралу, Сибіру, Кавка
зу, а також за кордоном: Франкфурт-на
Майні (Міжнародна муз. виставка}, Берлін,
Мюнхен, Гамбург, Лейпциг. Під час Великої
Вітчизняної війни співала перед воїнами в
госпіталях, виїжджала на Пд.-Зах. фронт, в
1945 співала в Югославії.
У 1920-22 викладала у Вінницькій нар.
консерваторії, 1944-64 - в Київській кон
серваторії (з 1946 - професор). Серед учнів :
В . Гуров,Н. Квасющя, Н. Настекл, О. Шеспш
кова. Державна премія СРСР (1946) за ство
рення образу Насті в опері" Тарас Бульба» Ли
сенка. Записала на грамплатівки бл. 30 укр.
нар. пісень, а також арії з опер Гулака-Арте
мовського, Лисенка, Вахнянина, Чайковсько
го . У 1977 в Києві на будинку, де проживала
Л.-В ., встановлено бронзову мемор. дошку з

л
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барельєф. портретом співачки (ск. О. Олій

ник, арх. В. Гнєздилов ). ім'ям співачки у Києві

названо вулицf<:!. Скульпт. портрет Л.-В . уролі
Одарки створив І. Кавалерідзе (1975), олійний худ. О . Шовкуненко(1947, ДТГ) .

Тв. : Моя жизнь/ /Веч. Москва.- 1936.- NO 224;
Всопоминания певца/ /Сов . искусство . -1939 . - NO
5; Певцьr Украиньr//Там же. -1945.- No 49; О
воспнтаиии певцов в консерватории/ /Муз. кадрьr . -

1945.- No 4.

Л і т . : Савинов Б. М. І . Литвиненко-Вольrемут нар . арт . СРСР . - К. , 1946; По.ІІRкова А. М. І. Лнт
виненко-Вольrемут.- К" 1956; Исаченко И. Мария
Ивановна Литвиненко-Вольгемут . - К" 1960;
Швачко Т. Марія Литвиненко-Вольгемут . - К.,

1972.
ЛЇПОВСЬКА ( спр . прізв.- Голубик) Оле
на (н . 1882, Галичина - р. см. невід.) - поль
ська оперна співачка (сопрано). Учениця М. і
З . Козловських у Львові та Варшаві. У 193441 - солістка Львівської опери та Великого
т-ру у Варшаві . Найвище досягнення - партія
Гальки в однойменній опері Монюшка . Серед
інших партій : Баттерфляй, Тоска ("Чіо-Чіо
сан», "тоска" Пуччіні), Аїда ("д:іда• Верді),
Рахіль ("жидівка» Галеві) , Маргарита (•Фа
уст» Гуно).

З

1948

жила в Канаді де вела пед. J?Oбory.

Л і т . : Korolewicz-Wajdowa /., Sztuka

Warszawa, 1969. -

С.

1

zycie.

365.

ЛОБАНОВА Лілія Данилівна (н. ЗО.УІІ
м. Черкаси - 2.ХІ 1992, м. Київ) -укр.
оперна співачка (сопрано) . Нар. арт. УРСР
(1954). Вокальну освіту здобула в Київській
консерваторії (1943-48, клас К. Брун) .
У 1948-70 - солістка Київського т-ру
опери та балеrу.
Парпиі: Дідона («Енеїда» Лисенка), Ярос

Хмельницький" Данькевича, перше вик. ), Ка
тар ин а ("Приборкання непокірної• Ше
баліна) .
Відома т акож як камерна співачка (з
успіхом виконувала твори укр., рос. та заруб.
композиторів, а також укр. нар . пісні) .
Наспівала на грамплатівки кілька арій з опер
укр. композиторів .
Лауреат Всеукраїнського конкурсу музик
виконавців (Київ , 1945).
Гастролювала в Нідерландах, Югославії, НДР.
У 1970-88 викладач Київської консерва
ТО!'Їі.
Л і т .: ЛЬlсенко И. М. Лобанова Лилия Данилов
на/ /Муз . знцнклопедия . - М" 1976.- Т . 3.- С.

311-312.
ЛОІУГЕНКО Микола іванович (н . 1 .V
с. Большениковське, тепер Чулинсько
го р-ну Новосибірської обл. - 1.Vl. 1992, м .
Новосибірськ) - рос. оперний співак (бас
баритон). Засл. арт. РРФСР (1964). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1951-55, клас Ф. Курочкіна) . У 1955-56 соліст Київського, 1956-80 Ново
сибірського т-рів опери та балеrу.
ПартП: Сусанін, Фарлаф ("життя за ца

1923,

ря•, «Руслан і Людмила• Глинки), іван Хо

ванський ("Хованщина" Мусоргського),
Варлаам ("Борис Годунов• МусоІ'гського ),

Кончак, ігор, Галицький ("князь ігор» Бо

1922,

родіна), Рене, Кочубей , Томський, Гремін

лавна ("Князь ігор» Бородіна), Ліза (•Пікова

"євгеній Онєгін" Чайковського), Салтан,
Собакін, Варязький rість, Мороз ("казка про
царя Салтана», •Царева наречена" , "садко",
•Снігуронька» Римського-Корсакова), Мель
ник (•Русалка» Даргомижського) , Філіпп,
Прочіда ("дон Карло», "сіцілійська вечерня"

дама" Чайковського) , Тамара (<•демон"
Рубінштейна), Горислава ("Руслан і Людми
ла» Глинки) , Марія (<•Мазепа• Чайковського),
Аї да,
Амелія
( •Аіда•, "Бал-ма
с ка рад• Верді) ,
Тоска ("Тоска•
Пуччіні), Сан
туцца ("сільська
честь•
Мас
каньї) ,
Маша

("дубровський•
Направника),
Милана (перше
вик.), Мар'яна
("милана• , "Ар
сен ал• Майбо
роди), Катерина

("Катерина

Ізмайлова• Шо
Лідія Лобанова

стаковича), Ге-

лена ("Богдан

("іоланта• , "мазепа", "пікова дама" ,

Верді) , Летючий голландець («Летючий гол
ландець» Вагнера), Лепорелло («Дон Жуан"
Моцарта), Ніл а канта («Лак ме" Деліба),
Мефістофель (•Фауст" Гуно) Фрол Баєв ("В
бурю" Хрєнникова), Єрмак (•Єрмак" Касья
нова) , Проценко ("Молода гвардія" Мейrу
са), Стрижень ("Загибель ескадри" Губарен 
ка) , Тур, Нива, Посол Великої Русі ("Богдан
Хмельницький" Данькевича) .
Провадив концертну діяльність. У його ре
перrуарі твори Лисенка, Глинки, Чайковсь
кого, Бородіна, Мусоргського, Даргомижсь
кого, Рубінштейна, Рахманінова, Моцарта,
Верді, Данькевича .
Л і т . : Антонович А. Талант, помноженнь1й на

труд/ /Сов . Сибирь.

- 1964.- 25 лютого.

ЛОЗИНСЬКА Юлія Гнатівна (8(21) . ХІ
1902, м . Київ - 19.І 1982, там само) - укр .
оперна співачка (сопрано) . Вокальну освіту
здобула в Київському муз .-драм. ін-ті (192328, клас О. Муравйової) . У 1929-34 солістка Київського, 1941-44 - Грузинсько-

л
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Харківського т-рів опери та

мон («Пікова дама», (<Євгеній Онєгін», (<іолан

балеrу.
Парт1ї: Оксана («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Наталка, Марильця

та" Чайковського), Володимир ( (•дубровсь
кий" Направника), Ликов («Царева наречена»
Римського-Корсакова), Герцог, Альфред
(<·Ріголетто» , «Травіата» Верді), Рудольф («Бо
гема" Пуччіні), Хозе («Кармен" Бізе), Олег
Кошовий («Молода гвардія" Мейтуса),
Скворцов («Сват мимоволі» Губаренка), Во
лодя Гаврилов («Не тільки любов" Щедріна).
У концертах виконує твори вітчизняних та
зарубіжних композиторів, нар . пісні.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки в Ташкенті (1977, 11 премія).
Співав на оперних сценах Праги, Брати
слави, Ліберця, Плзеня.
Л і т . : Автобіографія// Архів автора .

го,

1944-49 -

(«Наталка Полтавка", «Тарас Бульба» Лисен
ка), Марина («Кармелюк" Костенка), Татьяна,
Марія («Євгеній Онєгін», «Мазепа" Чайковсь
кого), Тамара («Демон" Рубінштейна), Мар
фа, Волхова («Царева наречена", •Садко»
Римського-Корсакова), Маргарита («Фауст"
Гуно), Ельза («Лоенгрін• Вагнера), Мікаела
(«Кармен" Бізе).
Л 1 т .: Гужова В. Спогади . К .•

-

1971 .

ЛОЗИЦЬКА Олена Миколаївна (1(14).І
1902, Кубань - 23.V 1985, м. Едмонтон, Ка
нада] - укр. оперна та концертна співачка
(сопрано). Народилась в сім~і кубанських ко
заків. Вокальну освіrу здобула в Київсько
му муз.-драм. ін-ті
(клас М. Руднєвої та

М. Фwшмонова). УдосконалювЗ.лась у В. С. Ко
сенка.

У 1929-32 хористка, 1932-36 солістка Київського, 1936-39 - Донецько 
го т-рів опери та балеrу, 1939-41 - Львів
ської філармонії. З 1944 на еміграції. Висrу
пала з концертами в Німеччині, а з 1948 в Канаді.
У концертному реперrуарі Л. були твори
Лисенка, Степового, Стеценка, Лопатинсько
го, Січинського, Людкевича, Лятошинського,
Ревуцького, Косенка, Чайковського, Рах
манінова, Римського-Корсакова та ін.
Л і т. : Ревуцький В. Олена Лозицька/ І Архів ав
тора.

ЛОМАКіН Віктор Григорович (н. 28.ІХ

1946, с. Олень-Колодязь

Воронезької обл.) укр. оперний співак (тенор). Засл. арт. УРСР
(1979). Вокальну освіrу здобув у Харківсько
му ін-ті мистецтв ( 1972-77, клас Т. Бурце
вої).
у 1976-86 і з
1992 - соліст
Харківського т-ру
опери та балеrу,
у 1986-92 Ансамблю пісні і

Віктор Ломакін

ЛОМОНОСОВ Олександр Михайлович (н.
с. Березова Лука, тепер Гадяцького
р-ну Полтавської обл.) - рос . оперний співак
(тенор). Засл. арт. РРФСР (1982).
У 1970-73 - соліст Моск. камерного муз .
театру, з 1973 - Великого т-ру СРСР.
ПартП: Собінін («Життя за царя» Глин
ки), Самозванець («Борис Годунов" Мусорг
ського ), Ликов ((•Царева наречена» Римсь
кого-Корсакова), Манріко, Радамес («Труба
дур», «Аіда" Верді), Пінкертон ( (•Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні), Логе («Золото Рейну» Вагнера),
Феррандо ((•Так поводяться усі жінки» Мо

1.11 1939,

царта).
Л і т .: Автобіографія/ І Архів автора.

ЛОПАТИНСЬКА (спр. прізв . - Крав
чуківна) Феломена Миколаївна (1873, м.
Чернівці - 26.111 1940, м. Одеса) - укр .
оперна співачка (сопрано). Вокальну освіrу
здобула у Львівській консерваторії ( 1904 ).
Артистичну діяльність розпочала 1890 в Русь
кому нар. т-рі (Львів). У 1896-1914 співала
на сценах польської та нім. опер у Львові та
Чернівцях, 1915-16 -у трупі (<Тернопільські
театральні вечо
ри», 1916-18 у «Т-ві укр. ар
тистів», де пра
цювала
під
керівництвом

танцю Централь

М. Заньковець

ної групи військ
у Чехословач
чині .
ПартП: Анд
рій ( •Запоро

кої та П . Сакса
ганського, 191923 - в різних га
лицьких та буко

жець за Дунаєм"
Гулака-Артемов
с ького), Петро
((•Наталка
Полтавка» Ли
сенка), Герман,
Ленський, Воде-

ральних трупах .

винських

теат

У середині 20-х
років переїхала
до Радянської
України, але че
рез хворобу вис
Феломена Лопатинська

тупати

вже

не

л
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змогла. Виконавське мистецтво Л. відзнача
лося задушевністю, ліризмом, тонким відчут

П.Саксаган 

тям стилю.

Києві . У 1923
був запроше
ний до Вели-

ського

ПартlЇ: Оксана («Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Наталка, Ганна, Ок
сана («Наталка Полтавка•, «Утоплена•,
«Різдвяна ніч» Лисенка), Катерина («Катери
на• Аркаса), Роксолана (•Роксолана"
Січинського), Баттерфляй ( «Чіо-Чіо-сан"
Пуччіні), Віолетта, Аїда ( «Травіата•, •Аїда•
Верді), Маргарита (<·Фауст.. Гуно).

кого

до

участь

ЗІ берез.; Де.мочко К Піснею

обійняла Буковину/ !Жовтень . -

1972- № 11 .
ЛОСЬКИЙ Володимир Аполлонович

арію Пацюка в опері •Різдвяна ніч" Лисенка
на ювілейному концерті композитора).
Л і т.: Владимир Аполлонович Лосский . - М.,

1959; Памяти В.
1951 .- 10 лип .

А. Лосскоrо//Сов . искусство.-

ЛУБЕНЦОВ Василь Микитович (12(24).IV
тепер Юровоград рос. оперний співак
(бас) . Нар. арт. РРФСР (1937). Вокальну
освіту здобув в Одеському муз. уч-щі (190610, клас ПоJUІі) на кошти мецената П. PaJUJi.
У 1911-13 - соліст Одеської, 1913-23 Київської опер. У 1919 співав в Укр. нар. т-р

1886, м. Єлисаветград,
2.ІХ 1975, м. Москва) -

ор

і готувався
першим спі
вати партію
Тараса Буль
би в одной
менній опері
Лисенка, але
репетиції пе

Л і т. : Пилипчук Р. Визначна укр. співачка/ !Рад .

закінчення Київського ун-ту вступив до при
ватної опери С. Мамонтова (1899-1901). У
1901-05 - соліст Київської опери, 190506 - Опери Солодовникова у Москві, 190620 - Великого т-ру (Мое.ква).
Партіі: Скула («Князь Ігор• Бородіна), Ду
да, Скоморох ( «Садко", «Казка про царя Сал
тана" Римського-Корсакова), Дон Бартоло
(«Севільський цирульник• Россіні), Цуніга
(«Кармен• Бізе), Англієць («Фра-Дияволо•
Обера). Л . мав яскравий, акторський талант,
був винятково музикальним.
Працював режисером оперних театрів
Свердловська, Тбілісі, Ленінграда, Москви. В
1920-28 - режисер-постановник, художній
керівник оперної трупи, 1934-36, 1943-46 режисер Великого т-ру. Був одним з фунда
торів радянської оперної режисури .
Викладав в оперних класах Моск., Київ
ської та Одеської консерваторій. У 1920-26
брав участь у виставах муз. студії МХАТу.
Відомий також як популяризатор укр . музики,
зокрема творчості Лисенка (у 1903 співав

в

ганізації укр.
«Муз. драми»

кож дует Лисенка «Коли розлучаються двоє•
(з Л. Лопатинським) .

(18(30).VI 1874, м. Київ - 6. VII 1946, м.
Москва) - рос. оперний співак (бас) і режи
сер. Засл. арт. Республіки (1925). Брав уроки
співу у К. Еверарді в Києві. У 1899 після

1951.
Брав також

фірмі «Зонофон" записала фраг

1960.-

де

працював

менти з опери «Запорожець за Дунаєм• , а та

Буковина.-

т-ру

СРСР,

Виступала в епізодичних концертах. У

1912-13 на

в

Василь Лубенцов

Іван Хованський

-

рерв ал а

(«Хованщина• М . Мусорrського)

де

нікінська навала . Володів
красивим соковитим голосом широкого діа
пазону, рівним в усіх реrістрах.
Партії: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний («Наталка
Полтавка• Лисенка), Гремін («Євгеній Онє

гін• Чайковського), Кончак («Князь Ігор»
Бородіна), Собакін, Салтан (•Царева нарече
на•, «Казка про царя Салтана» Римського

Корсакова ), Варлаам, Пімен, Іван Ховансь

кий (•Борис Годунов•, «Хованщина• Мусорг
ського ), Сусанін (•Життя за царя Глинки),
Кардинал (•Жидівка• Галеві), Нілаканта (..Лак
ме.. Деліба), Дон Базіліо (..Севільський цируль
ник• Россіні).
У концертах виконував укр. нар. пісні та
романси Лисенка, Степового, Стеценка. Де
ржавна премія СРСР (1951) за створення об

разу Івана Хованського. Записувався на
грамплатівки. У 1930 наспівав на грамп
латівки кілька укf. . µуетів (з М. Мшсш.иею).
Л і т. : Лисенко . СОліст Великого театру//КІро
воградськоrо правда.-

1984.-

9

верес.; Кшар

лицький М. У широкому діапазоні/ /Культура і
ЖИТТІІ.-

1986.- 4

трав .

ЛУБЕНЦОВ Яків Микитович (1(13).ХІ
1892, м. Одеса - 24.VI 1961, м. Москва) рос. оперний співак (бас). Брат в. Лубенцова.
Вокальну освіту здобув в Одеській консерва
торії (1914-20). Артистичну діяльність роз
почав у Одесі в Нар . оперному колективі
(1919-20). У 1920-23 - соліст Одеської,
1923-24, 1928-29 - Свердловської, 192425 - Азерб., 1927-28 - Тифліської, 192930 - Харківської, 1930-31 - Саратовської
опер, 1932-48 - Великого т-ру СРСР.
Парпиі': Мельник (•Русалка• Даргомижсь-

л
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кого), Гремін {<<Євг~ній Онєtін» Чай~овсько
го), Кончак («Князь Ігор» Бородіна), Іван Хо
ванський («Хованщина» Мусоргського ), Ма
л юта Скуратов, Мороз («Царева наречена»,
«Снігуронька» Римського-Корсакова), Карди
нал («Жидівка» Галеві), Мефістофель ( «Фауст»
Гуно), Дон Дієго («Африканка» Мейєрбера),
Хундінг («Валькірія» Вагнера) .

Л і т . : lІу()енцова Л. Яків Лубенцов// Архів автора .

ЛУБКОВСЬКА (спр. прізв.- Бардецька)
Марія Мечиславівна (1858, м. Київ - 27.УІ
1934, м. Варшава) - рос. і польська оперна
співачка (сопрано) . Народилася в сімrі поль
ського революціонера, засланого до Сибіру .
Вокальну освіту здобула в Київському муз . уч

щі . Удосконалювалася у проф. Ронці в Мілані.
Дебютувала 1882 в Тифлісі. У 1882-84,
1887-89 - солістка Тифліської, 1884-87,
1889-93 - Київської, 1894-95 Львівської опер. Виступала також на оперних
сценах Мілана («Ла Скала», 1895), Генуl· та ін.
Володіла великим і красивим голосом ши
рокого діапазону.
Парт1ї: Ліза, Татьяна («Пікова дама»,
«Євгеній Онєгін» Чайковського). Тамара
(«демон» Рубінштейна), Ганна ( «Зачарова
ний замок» Монюшка), Міньйон («Міньйон»
Тома), Манон («Манон Леско» Пуччіні), Мар

гарита ( «Фауст» Гуно), Селіка, Валентина
((<Африканка», «Гугеноти» Мейєрбера) .
У 1898-1905 - директор італ. опери в
Одесі .
З 1923 займалась пед . діяльністю у Вар
шаві, де мала власну школу співу. Серед
учнів : В. Брегій, З. Фабрі, А. Маяк та ін .
Л і т .: «Кармен" в Киевской опере//Киевля
ннн . -

1885.- 3 січ .

ЛУБ'ЯНИЙ Володимир Якович (н. l.VI .

1926, м. Краснодар - 9.11 1991, м . Львів) укр. оперний співак (бас). Нар. арт. УРСР ( 1972 ).
Вокальну освіту
здобув в Алма
тинській (1950-

ського), Сальєрі, Соба кін («Моцарт і
Сальєрі», «Царева наречена» Римського-Кор
сакова) , Філіпп, Сільва («Дон Карлос», «Ер
нані» Верді), Мефістофель («Фаусн Гуно),
Дон Базіліо ((<Севільський цирульник»
Россіні), Стольник, Збігнєв («Галька», «Зача
рований замок» Монюшка), Захар Беркут
(«Золотий обруч» Лятошинського) , Валько
(«Молода гвардія» Мейтуса).
Л і т.: Лубяной Владимир Яковлевич! /Муз. зн
циклопедия.- М . ,

1976.-

Т.

3.-

С.

334.

ЛУГОВСЬКИЙ ( спр . прізв.- Продеусен
ко) Леонід (1900, м . Одеса - 1944) - укр.
оперний співак (баритон). Вокальну освіту
здобув в Одеській консерваторії (1925-29).
У 1929-34 - соліст Одеської, 1934-43 Дніпропетровської опер. Володів надзвичай
но сильним і красивим голосом оксамитово
го тембру широкого діапазону, відзначався
артистичним талантом .

Серед оперних партій : Остап («Тарас Буль
ба" Лисенка), Микола ((<Наталка Полтавка»
Лисенка), Грязной ((<Царева наречена» Рим
ського-Корсакова), Мазепа, Онєгін ( «Мазе
па» , «Євгеній Онєгін» Чайковського), Демон

(«демон» Рубінштейна.), ігор ((•Князь ігор»
Бородіна), Амонасро, Ріголетто («Аїда»,
«Ріголетто» Верді).

Л і т.: Бойкиня Й. Леонід Луrовський// Архів ав

тора .

ЛУЖЕЦЬКИЙ Віктор Петрович (н. 7 .VIII
м. Миколаїв) - укр. оперний співак
(бас). Засл. арт. УРСР ( 1976 ). Вокальну освіту
здобув у Львівській консерваторії (1957-62,
клас П. Кармшzюка). У 1962-88 - соліст
Львівського т-ру опери та балету.
Парт1ї: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака -Артемовського), Виборний («Наталка
Полтавка» Лисенка), Батько («Катерина» Ар
каса), Бурунда («Золотий обруч» Лятошин

1926,

ського), Хома («Назар Стодоля» Данькеви

51,

клас О. Кур 
ганова) та Мін

ча), Мельник («Русалка» Даргомижського),

ській консерва
торіях. У 195360 - соліст Бі
лор ., 1960-63 -

ський, Варлаам («Хованщина», «Борис Году
нов» Мусоргського ), Кочубей ((<Мазепа»

Азерб.,

1963-

Львів
ського т-рів опе

88

ри та балету.
Партіі:
Борис, Досифей
(«Борис Году

Кончак («Князь ігор» Бородіна), іван Хован

Чайковського), Дон Базіліо («Севільський
цирульник"
Россіні),
Сільва
( «Ернані»
Верді) .
Відомий також як художник. З 1988 - вик
ладач Львівської консерваторії.
Л і т . : Романюк П. Любов двох муз/ !Вільна Ук
раїна . -

1984.- 10

черв.

на» Мусоргсько

ЛУКА - давньоруський співець кінця Х поч. ХІ ст., «Великий доместик» (уставник
співу). Служив при дворі київського князя
Володимира Святославича (980-1115).

го), Рене, Кочубей,
Гремін

К .,

нов», «Хованщи

Володимир Луб'яний

(«іоланта», «Мазепа», (<Євгеній Онєtін» Чай
ковського), Мельник ((•Русалка» Даргомиж

Л і т. : lвa/f08 В. Співацька освіта на Украіні.

1992.-

С.

11 .

л
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ЛУКАШЕВИЧ Ганна Євгенівна (бл. 1885,
Україна - бл. 1960, м. Афіни) - укр. та рос.
оперна співачка (меццо-сопрано). У 191112 - солістка Казанської, 1912-13, 192325 - Харківської, 1913-14 - Єкатеринбур
зької, 1915-23, 1925-26 - Одеської опер.
ПартП:
Настя (<•Та
рас Бульба»

Лисенка,

перше вик.),
Ольга, Со
лоха, Гра
финя («Єв

геній Онє
гін», «Чере
вички», «Пі
кова

Ганна Лукашевич

-

(«Кармен• Ж. Бізе)

Кармен

дама»

Чайковсь
кого), Зі
бель («Фа
усн Гуно),
Амнеріс
(«Аїда»
Верді), На
талія Олек
сіївна («У
1812 році»
Яновсько

го).
У 1927 емігрувала до Греції, де була проф.
Афінської консерваторії.

Л і т.: Ебергардт С. Спогади про Ганну Лукаше

вич/ І Архів автора.
ЛУК'ЯН (рр. н. і см . невід . ) - укр. співак
ст. Спочатку співав при дворі гетьмана
Данила Апостола в Батурині, який 1725 виря
див його до Петербурга, де Л. був солістом

XVIII

Лауреат ХІІ Всесоюзного конкурсу во
калістів ім. Глинки в Баку (1987, 11 премія),
Міжнародних конкурсів вокалістів: «Мін-Он»
у Токіо (1990, 11 премія), ім. Моцарта (Рим,
Відень, Неаполь, І премія), ім. М . Каллас у
Афінах (1991, І премія).
Гастролювала на оперних сценах Москви,
Петербурга, Гамбурга, Афін, Лісабона,
Берліна, Мілана («Ла Скала»,_ 1995) Неаполя
(«Сан-Карло», 1994), Нью-Иорка («Метро
політен-опера», 1996), Лондона («Ковент
Гарден», 1996), Женеви (1996).
Л і т.: Оношеюсо Є. В ім'я Укра1ни співаю/ /Ра
да.-

1993.- 15

квіт; Сингаївський М. Звучить ду

ша. як музика/ /Рад. Україна.-

1991. - 9 лют.
ЛУПАJЮВ В'ячеслав іванович (н. 25ХІ 1946,

м. Мала Виська Кіровоградської обл.) - укр .
оперний співак (баритон) . Народний артист
України (1993). Вокальну освіту здобув при
ватно у А. Козачука у Москві (1965-68). Ар
тисmчну діяльність розпочав солістом Респуб
ліканської капели ім. Л. Ревуцького (1969). З
1975 - соліст Київського театру опери та ба
лету (тепер - Національна опера України).
ПарпиІ: Остап, Микола («Тарас Бульба»,
«Наталка Полтавка» Лисенка), Тугар Вовк
(«Золотий обруч» Лятошинського), Мазепа
(«Мазепа» Чайковського), Шакловитий ( «Хо
ванщина»
Мусоргського),
Фігаро
(«Севільський цирульник» Россіні), Ренато,
Ріголетто («Бал-маскарад», «Ріголетто» Верді),
Скарпіа («Тоска» Пуччіні), Генрі («Лючія ді
Ламмермур» Доніцетті), Тельрамунд («Ло
енгрін» Вагнера). Гастролював за рубежем.
ЛУfЧЕНКО Валентин Миколайович (1.IV
1926, с. Жарикове Приморського краю 1973, м. Київ) - укр . оперний співак (бари
тон). Вокальну освіту здобув у Київській кон

Придворного хору.

серваторії (1949-54, клас і. Паторжинсько

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

го). У 1954-72 - соліст Київського т-ру
опери та балету.
Партіі: Остап, Еней, Чуб («Тарас Бульба»,

Л і т.: ХарламІІОвич К Малороссийское влияние

1914.-

с.

833.

ЛУК'ЯНЕЦЬ Вікторія іванівна (н. 20ХІ 1966,
м. Київ) - укр. оперна співачка (лір.-кол. со
прано). Засл. арт. України (1993). Вокальну
освіту здобула в Київському муз. уч-щі ім. Гліє

ра (1980-83, кл. і. Паливоди) та Київській
консерваторії (1883-89, кл. Є. Ч(lІJдар).
У 1989-94 стажистка, потім солістка
Київського театру опери та балету (тепер Національна опера України), з 1994 - со
лістка Віденської опери.
ПарпиІ: Парася ( е<Сорочинський ярмарок»
Мусоргського), Марфа («Царева наречена"
Римського-Корсакова), Розіна («Севільський
цирульник» Россіні), Віолетта, Джільда
(«Травіата", «Ріголетто» Верді), Цариця ночі,
Донна Анна («Чарівна флейта•, «дон Жуан»
Моцарта), Лючія, Марія Стюарт («Лючія ді
Ламмермур», «Марія Стюарт» Доніцетrі).

«Енеїда», «Різдвяна ніч» Лисенка), Богдан,

Гнат («Богдана Хмельницький», «Назар Сто
доля» Данькевича), Шибак, Гор~енко («Ми
лана», «Арсенал» Майбороди), Ігор («Князь

ігор» Бородіна), Андрій Болконський («Війна
і мир» Прокоф'єва), Альфіо («Сільська честь»
Масканьї), Ренато («Бал-маскарад» Верді),
Скарпіа («Тоска" Пуччіні), Ескамільо («Кар
мен» Бізе), Тельрамунд («Лоенгрін» Вагнера).
Займався концертною діяльністю. Записав
на грамплатівки фрагменти з творів Даньке
вича, пісні Домінчена та Дремлюги.
Л 1 т.: Автобіографія// Архів автора.

ЛУЦЇВ Володимир (псе~д.-Тіно Вальді; н.
м. Надвірна, тепер Івано-Франківської
обл.) - укр. концертно-камерний співак (те
нор). Ще в дипшстві разом з батьками емігру
вав за кордон. Вокальну освіту здобув у Лон-

1935,

л
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донській консерваторії«Trinito

sic"

Collego of Mu-

(«Катерина• Аркаса), Ларіна, Ліза, Любов

та Римській консерваторії •Санта Чечі

(•Євгеній Онєrін", •Пікова дама•, •Мазепа»
Чайковського), Сабурова («Царева наречена»
Римського-Корсакова), Настя, Дідона ("Та
рас Бульба", •Енеїда• Лисенка), Амелія, Аїда
(•Бал-маскарад", •Аїда» Верді), Ярославна

лія».
Гастролює з сольними концертами у Вели

кобританії, Франції, Бельгії, Австрії, Німеч
чині та на амер. континенті (США, Канада) .
Під власний акомпанемент на бандурі вико
нує ухр . нар. лісні та думи, а також твори ухр.
композиторів .
ЛУЦИК (Луць) -ухр. співак і регент XVIII
ст. Походив з Волині. Спочатку співав у Луць
кому хорі . У 1775 в Тернополі навчав міщан
триголосого співу.
Л і т.: Бажанський П. tсторія руського церковно
rо пінія . - Львів,

Провадила концертну діяльність. У 1973 викладач Київського пед. ін-ту (тепер пе
дагоrічний ун-т ім. М. Драгоманова) .
Л і т . : Автобіографія// Архів автора.

82

1890.

ЛУЦЮК Віктор Володимирович (н.

4.VI

1958, смт. і ваничі Волинської обл.) - ухр .
оперний співак (тенор). Засл. арт . України
Вокальну освіту здобув у Харківсько
му ін-ті мистецтв (1981-86, клас Т. Веске) .
У 1986-95 - соліст Дніпропетровського т-ру
опери та балету, з 1995 - Маріїнської опери
в Петербурзі.
ПартП: Андрій («Запорожець за Дунаєм"

(1993).

Гулака-Артемовського), Петро («Наталка

Полтавка» Лисенка), Володимир Ігоревич
(«Князь ігор» Бородіна), Ленський , Андрій
(«Євгеній Онєrін•, •Мазепа" Чайковського),
Хозе («Кармен» Бізе), Альфред, Герцог, Рада

мес, Манріко

(•Князь Ігор" Бородіна), Ортруда (..Лоенгрін»

Вагнера), Сантуцца («Сільська честь" Мас
каньї), Варвара (•Богдан Хмельницький»
Данькевича).

( "Травіата",

«Ріголетто", •Аїда",

«Трубадур» Верді).

Гастролював на оперних сценах Москви
(Великий т-р), Одеси, Києва, а також у ряді
міст Франції.
У концертах виконує твори ухр., рос. та за
руб. композиторів, а також нар. лісні.
Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів «Молоді голоси" у Миколаєві (1982) .
ЛЮБИМОВА Віра Михайлівна (н. 7.V 1925,

ЛЮБИНЕЦЬКИЙ Роман Миколайович
с . Чесники, тепер Рогатинського р-ну
Івано-Франківської обл.- ЗО .УІ 1945, м. Ко
маров біля Праги) - укр. оперний співак
(ліричний
тенор)
і
педагог.
Вокальну
освіту здобув у Віденській муз . академії

(1885,

(1909-14).
У
1914-15 - соліст Дрезденської,
1917-18 - Краківської, 1918- 29 - Загреб
ської опер. Після розколу Австро-Угорщини ви
С1)'113В з концертами в Чехословаччині (Прага,
Острава).

ПартП: Фауст (•Фауст.. Гуно), де Гріє, Ру
дольф ( «Манон», «Богема» Пуччіні), Кава
радоссі («Тоска" Пуччіні).
Л.- був одним з відомих інтерпретаторів
укр . музики. Майже щоліта він приїздив до
Львова з концертами. Співав також у концер
тах львівського •Бандуриста" . У 1929 повер
нувся до Львова, де займався пед. діяльністю

(у

1929-39 -

проф. співу Консерваторії
Польського
муз. товари

ства,

Львів
ської дер
жавної кон
серваторії
ім . Лисен
ка).

с . Софіївка ічнянського р-ну Черніrівської

обл.)
- укр .
оперна співачка
(сопрано). Нар.

арт.

УРСР
Вокаль
ну освіту здобула
у Київській кон

( 197 5) .

франц.

фірмі •Па
те•

записав

низку

укр.

нар. пісень,
а також арії
з

ського т-ру опе

Віра Любимова

1911

у

на

серватор і ї
(1946-51, клас
Д. Євтушенка).
у 1951-82 соліс т ка Київ
ри та балету.
ПартП: Одар
ка (•Запорожець
за Дунаєм" Гула
ка-Артемовсько
го),
Катерина

1939-

41-

опер

Верді, Га
леві, Гуно та
ін .
Автор
праці •Мис
тецький со
Роман Любинецький
(«Фаует» Ш . Гуно)

-

Фауст

лоспів" (ру
копис).

л
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Л і т.: Лисенко І. М. Любинецький Роман/ І

6.- С. 249; Люд
кевич С. Два концерти/ І Діло . - 1923.- 12 трав; Б.
п. Новий оперний співак/ /Діло.- 1913.- 24 груд 
УРЕ.- К.,

1981 .-

Вид. 2-е.- Т .

ня; Б. п. Концерт Романа Любинецькоrо у Львові/ І
Діло.-

1923.-

29

квіт .

ЛЮБИСТОК Григорій Михайлович (рр. н .
і см . невід.) - укр . співак і бандурист XVIII ст.
У 1730 був відряджений з України до царсь
кого двору, де служив бандуристом. Однак

Л. втік до Києва , де згодом був схопле
ний в Києво-Печерській лаврі й відправлений
знову до Петербурга (1742). Мав великий
вплив при дворі (у 1743 одержав дворянство,
в 1748 - чин полковника) . Володів дуже кра
сивим голосом, прекрасно грав на бандурі. У
1744 брав участь у подорожі Єлизавети
~етрівни по Україні. У 1748 пішов у
вrдставку, одержавши маєтності на Полтав
щин~ (біля Лубен), де й помер.

1731

Л

1т . :

В. Г. Придворнь1й бандурист в беrах/ /Ки

ев . старина.-

1888.-

№

10;

Б. п. Как началось

знакомство великороссов с песнями малороссий

скими/ /Киев . старина.-

1986.- № 8; Горленко В.
1899; Бі.ІІокінь С. Кобзар
патріот // Культура і життя.- 1990.- 8 липи.
ЛЮБЛЕНЕЦLКИЙ Семен (рр. н . і см .
Украинские бь~ли.- К. ,

невід . ) - укр. співак XVII ст. У 1676-82
співав у Хорі государевих півчих дяків у
Москві .
Після
смерті
царя
Федора
Олек.сійовича в 1682 повернувся в Україну.
Л

1 т . : Широцький К Знамениті укр . артисти
XVII-XVIII ст.І/Рада.- 1914.- 18 лип .

співці

ЛЮБИЧ-ПАРАХОЩІК (спр. прізв .- Па
рахоня~) Олександра Іванівна ( 14.11 1892,
м. Стан1слав, тепер Івано-Франківськ - 23.11
1977 ,
м.
Львів) - укр .
оперна співачка

( сопра

но). Вокальну
освіту здобу

Катовіцької,

Познанської опер ,
Люблінської оперети . Співала
також на оперних сценах Кракова, Бидгоща,
Торуня. Гастролювала в Німеччині і Чехосло
ваччині . Володіла голосом широкого діапазо
ну, красивого тембру. Виконавська майстер
н1сть характеризувалась виразністю дикції,
глибоким відчуттям змісту музичного твору,

1928-29 -

1934-35 -

драматичним талантом .

Партіі: Оксана («Запорожець за Дунаєм»

Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка
Полтавка" Лисенка), Катерина («Катерина»
Арк!Іса), Галька («Галька» Монюшка), Татья

на, Іоланта («Євгеній Онєгін», «іоланта" Чай
ко_всько го ), Аїда, Джільда , Амелія («Аїда»,
«Р1голетто», «Бал-маскарад» Верді), Баттерф

ляй ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Маргарита («Фа
уст» Гуно) , Рахіль («Жидівка» Галеві), Мажен
ка («Продана наречена» Сметани), Недда
(«Паяци» Леонкавалло), Зіглінда , Єлизавета
(«Валькірія", «Тангейзер» Вагнера) .
Відома також як концертна співачка. Зок
рема , виступала з хорами «Боян» і «Банду
рисн у Львові. В сольних концертах викону
вала твори укр" рос . та заруб. композиторів ,
а також нар. пісні .
Виступала в Руському нар. т- р і у Львові.
Л і т .: Деркач І. В ГОСТІІ.Х у знаменитої співачки/ І
Рад. культура.-

1961.- 19 лист.

ЛЮБЧЕНКО Володимир Федорович
(14(26) .VП 1886, м . Харків -12.VI 1955, м .
Москва) - укр . та рос . оперний співак (бари
тон). Засл. арт. РРФСР (1933). Походив з се
лянської родини. Закінчив гімназію в Ростові .
Після смерті батьків працював у хорі, потім
служив актором в укр. трупі . Вокальну освіту
здобув у Моск. муз.-драм. уч-щі (1906-11,
~а~ О . <:околової-Фреліх). В 1911-12 (в
ЛІТНІ ~ерюди) удосконалювався в Мілані у
Бродж1. У 1911-14 - солістТифліської опери,

1915-19

ла в Муз . ін-ті

моск. Нар . дому,
1919-21 - Са
рато вс ької,

ім . Лисенка у
Львові

(1907-12,

1921-24,
1926-27

клас С. Коз
ловської) та

Київської,

Варшавській
консерваторії

1924-26

(1912-14,

Харківської ,

клас О. Ми
шуzи).
У1917-19,

Харбінської,

1927-28
1928-29
Свердловської
опер . У 192946 - соліст Ве

1921-25 солістка
Львівської,

ликого

1925-26 Поморської,
Олександра Любич-Парахоняк Галька («Галька» С. Монюwка)

1926-28,
1929-32 -

Володимир Любченко

т-ру

СРСР.
Володів вели
ким і красивим

л
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(«Трубадур»

голосом широкого діапазону, відзначався
драм. талантом . До репертуару співака входи
ло понад 60 партій.
Партіі: Остап («Тарас Бульба" Лисенка,

Верді), Надія
((•Аскольдова
могила» Вер

перше вик. ), ігор ((<Князь Ігор» Бо~одіна),

стовського ),
Наталія («Оп
ричник» Чай
ковського),
Маргарита
( (•Фауст» Гу
н о),
Агата
( «ФрейШЮТЦ»
Вебера). Була

Демон ((<Демон» Рубінштейна), Онєг~н, Ма
зепа («Євгеній Онєгін~, •Ма~епа» Чаиковсь
кого ), Мізгир, Грязнои («Сн1гуронька» , •Ца
рева наречена" Римського-К?рсакова),
Ріголетто, Жермон, Амонасро, д1 Луна, Яго

( (•Ріголетто», "Травіата», «Аіда», "Трубаду~"·
«Отелло» Верді), Скарпіа ( "Тоска" Пучч1н1),
Ескамільо (•Кармен» Бізе), Януш (•Галька»
Монюшка), Невер («Гугеноти» Мейербера),
Сільвіо ((•Паяци» Леонкавалло ), Вольфрам

першою

(«Тангейзер» Вагнера) .

Вів пед. діяльніс:rь: у 1938~41

-

викладач

муз. уч-ща ім . М. Іполитова-Іванова,

1948-

Моск. консерваторії (з 1953 - в. о.
проф., в 1951-52 - зав. кафедрою, 195253 - декан Ф-ту).
т в .: И. /JаторжинскийІ /Сов. искусство.-

55 -

1938.- No 83;

Несколько слов о воспитании пев

ца/ /Сов. музь1ка.-

Л і т .: Лисенко

1.

Любов Луценко - Антоніда
(«Життя за царя• М. Глинки)

1953.- No 5.

Сходинки вгору/ /Культура і

життя.-

1986.- 26 жовт .
ЛЮСТРИЦЬКИЙ Василь (рр. н. і см.

невід.) -укр. співак XVIII ст ..У 1740 закінчив
муз . школу при дворі Анни _Іоаннівни в Пе
тербурзі. У 30-х роках - сол1ст Придворно~о
хору в Петербурзі. В 1735 виконув.ав napnю
Смирення в комедії-опері АJ:ІНИ Іоанн1вни

(<Дійство про Йосипа» на сцен~ Придворного
театру в Петербурзі.
Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с . 836.

ЛЮЦЕНКО Любов Миколаївна (1856, м .
Київ - після 1920, там же) - укр. та рос .
оперна співачка (драм. сопран?) і педагог.
Закінчила Віденський ін-т «ФреЛІХ». У 186974 навчалася в Моск. консерваторії (клас Ос
берга і Гальвані), а також приватно в О. Сєто
ва (Петербург, 1874). Удосконалювалась у
Р. Леві (Відень, 1882).
Дебю~увала 1874 в пар"rії А.нтоніди на сце
ні Київської опери . У 1874-75, 1880-81 -:
солістка Київської, 187 5- 76 - Одесько~
опер. У 1876 запрошена до Великого т-ру
(Москва), де співала до 1878. У 1879-80 -:
солістка Маріїнської опер в Петербурз1,
1882-83 - Віденської, 1883-85 - Зальц
бурзької опер в Австрії.
Повернувшись до Росії, співала в Ка
занській опері (1891-93). Володіла великим,
свіжим, надзвичайно красивим голосом ши
рокого діапазону з металевими верхами, а та
кож відзначалася драматичним талантом .
Партіі: А.нтоніда, Людмила (•Життя за ца
ря», «Руслан і Людмила» Глинки), Леонора

ви

конавицею

в

Росії партій
Аїди («Аїда»
Верді)
та
г а л ь к и
(«Галька»
Монюшка).
У 1891 ор
ганізувала в
Казані власну
муз. школу.

Пед. діяльність вела також у Петербурзі та

Києві (у 1906 - викладач муз .-драм шко~и
при відомстві внутрішніх справ). Серед учн~в:
В. Клопотова,кл, К. Ковелькова, О. Бармич та 1н.
Л і т . : Люценко в Киевской опере/ /Киевля
нин.- 1874.- 16 лис.; Б. п. Бенефис Люценко//
Муз. свет.- 1877.- No 12; Кузьмін М. Забуті стор
інки муз . життя Києва.- К., 1972. - С. 165-166.

ЛЯРОВ (спр. прізв .- Гmяров) Олександр
Андрійович (1839 - 1(14).V 1914, Петербург)_ рос. оперний співак (бас) . Вокальну осв1ту
здобув у Петерб. консерваторії ( 1869-71,
клас К. Еверарді) . Брав уроки також у Ф. Фре
дерічі.
У 1869-76 - соліст Київської опери,
1878-87 - оперних т-рів Харкова, Одес~,

Тифліса,

1876-78 -

Великого т-ру в Москв1.

Виступав також у Маріїнській опері в Петер

бурзі (1888), в Оперномут-ві Прянишникова
(Київ, 1889).
Володів могуrnім голосом красивого густо
го тембру широкого діапазону, досконалою
вокальною технікою.
Гастролював у Німеччині та Великобри
танії.
Партіі: Сусанін («Життя за царя» Глинки),
Мельник («Русалка» Даргомижського), Мар
сель, Бертрам ((•Гугеноти», «Роберт-Диявол»
Мейербера), Дон Базіліо («Севільський ци
рульник" Россіні), Кардинал («Жидівка~ Га

леві), П'єтро

( «Фенелла•

Обера), Меф1сто

фель ( «Фауст» Гуно) . Провадив концертну
діяльність.
Л і т.: Н. А. С. Памяти А. А. llipoвa/ /Театр и
искусство. -

1914. - NO 19.

м
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ЛЬВОВ (спр . прізв.- Єрмаков) Федір Ки
рилович (н. бл. 1840 - р. см. невід.) - рос.
оперний співак (бас). У 1867-71 - соліст
Київської опери. Співав також в антрепризі
П. Медведєва, з якою гастролював по містах
Поволжя: Казань (1875-80), Єкатеринбург

Був першим виконавцем у Києві партій Су
саніна («Життя за царя» Глинки), Мельника
(«Русалка" Даргомижського), Красного Со
нечка («Рогнеда» Сєрова), Невідомого («Ас
кольдова могила» Верстовського), Дона
Базіліо («Севільський цирульник" Россіні),
Амонасро («Дj"да» Берді).

(1879).

Л і т .: Кузьмін М. Заоуті сторінки муз. життя

Володів досить сильним голосом красиво
го тембру і широкого діапазону.

Києва.- К . ,

1972.-

С.

145.

м
МАЗАНОВСЬКИЙ (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Служив при холмському
єпископі Порфирії Бажинському.
Л і т.: Щурат В. Початки слави укр. пісні в Га
личині . - Львів, 1927 .- С. 4.

МАЗУН Борис Федотович (н. б.ХІ 1929,
с. Стара Маячка, тепер Цюрупинського р-ну
Херсонської обл.) - рос. концертно-камер
ний співак (бас). Нар. арт. РРФСР (1980). Во
кальну освіту здобув у Новосибірській кон
серваторії (1956-61, клас О . Здановича) . У

1958-70 - соліст Новосибірської, 1970-89 Кемеровської філармоній.
У репертуарі М. були твори рос., заруб. та
укр. композиторів. Брав участь у виконанні
«Патетичної ораторії» Свиридова, «Реквієма»
Берді, Дев'ятої симфонії Бетховена та ін.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Мусоргського у Москві

(1964,

І премія).

Л і т.: Б. п. Мазун Борис Федотович/ !Муз. зн

циклопедия.- М . ,

1982.-

Т.

6.-

С.

827.

МАЗУРОК Юрій Антонович (н. 18.Vll
1931, м. Красник, Люблінське воєводство,
Польща) - укр. і рос. оперний та камерний
співак (баритон). Нар. арт. СРСР (1976). Во
кальну освіту здобув у Моск. консерваторії

(1955-60,

клас С . Мигая і О. Свєшникової),
тут же закінчив
виконавську

аспірантуру
( 1960-63, кер.
О . Свєшникова).

З

1963 -

соліст

Великого т-ру
СРСР.
ПартІІ: Онє
гін, Єлецький,
Роберт (<·Євгеній
Онєгін», «Пікова

дама», «Іоланта"
Чайковського),
Грязной («Царе
ва

Юрій Мазурок

наречена•

Римського- Кор
сакова), Фігаро
(<·Севільський
цирюльник»

Россіні), Жермон, ді Луна, Родріго («Тра
віата", «Трубадур», «Дон Карлос» Верді),
Скарпіа («Тоска" Пуччіні), Ескамільо («Кар
мен» Бізе), Осьмін («Викрадення із сералю»
Моцарта), Андрій Болконський («Війна і мир»
Прокоф'єва), Царьов («Семен Котко" Про
коф'єва).
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки у Москві (1962, 11 премія) та
Міжнародних конкурсів вокалістів: ім. Ене
ску, Бухарест, 1961, ІІІ премія; «Празька вес
на", 1960, 11 премія; Монреаль, 1967, І пре
мія.
З 1962 гастролює за кордоном (Румунія,
Угорщина, Великобританія, Канада, Польща,
ФРН, Фінляндія, НДР, Японія, Австрія). Висту
пав на сценах т-рів «Ковент-Гарден" у Лон
доні ( 1977, 1979, 1984 ), Національної опери
у Бідні (1978, 1979, 1980), Гамбурзької опе
ри (1981), Тулузької опери (1981), «Ла Ска
ла• в Мілані (1982).
Блискучий інтерпретатор камерної
літератури. Зокрема, виконує романси Ли
сенка, Степового, Січинського, Людкевича,
О. Нижанківського, Барвінського, Чайковсь
кого, Рахманінова, Шуберта, Шумана, укр.
нар. пісні. У 1965, 1969, 1971, 1973-77,
1987 концертував у Києві.
Наспівав грамплатівку оперних арій та ро
мансів.
Л і т.: Амксандров А. Співак великого обдару
вання.І /Культура і життя.- 1976.- 18 квітня; Ар
хипова И. Юрий Мазурок! /Муз. жизнь.- 1968.-

No 5.
МЛЙБОРОДА

Володимир

Якович

с. Дубрівка, тепер Ба
ранівського р-ну Житомирської обл . 4(17).ІХ 1917, м. Петроград) - укр. і рос.
оперний та камерний співак (бас). Народився
в сім'ї священика . В юності співав у церков

(23.IV(5.V) 1852,

ному хорі в Житомирі. У 1872 закінчив Жи
томирське духовне уч-ще. Деякий час служив
у Волинській духовній консисторії та банку.
Вокальну освіту здобув у Петерб. консерва
торії (1876-79, клас К. Еверарді). В літні
періоди 1882 і 1883 удосконалювався в
Мілані у Ф. Ламперті, А. Буцці та Дж. Ранконі.

м

184

(«Травіата»,
«Трубадур», «На
бук ко» Верді),
Марсель ( «Боге
ма» Пуччіні).

Уроки сценіч
ної майстер
ності
брав
у
В. Соловйова.
у
1880-90,

Гастролював

1892-1906 -

за рубежем.
Лауреат Все

соліст Маріїн
ської опери в
Петербурзі,

союзного

Великого т-ру в
Москві . Гаст
ролював

в

Одеській опері .
Володів до
сить

конкурсу

широ-

кого діапазону

Роман Майборода

красивого тем

бру, особливо в середньому і ниж11ьому регі
страх.

ПарпиІ: Гонець («Тарас Бульба» Кюнера,

перше вик.), Сусанін, Руслан («Життя за ца
ря», «Руслан і Людмила» Глинки), Голова
(«Ніч перед Різдвом» Римського-Корсакова),
Гремін, Орлик, Кардинал ( «Євгеній Онєгін»,
«Мазепа», «Орлеанська діва" Чайковського),
Дон Базіліо («Севільський цирульник"
Россіні), Дубровін («Сон на Волзі" Аренсько
го),
Мефістофель
(«Фауст"
Гуно,
«Мефістофель» Бойто), Сен-Брі, Дон Дієго

(«Гугеноти», «Африканка" Мейєрбера), Ко
мандор («Дон Жуан» Моцарта), Страж («Оре
стея» Танєєва, перше вик.).
Відомий як камерний співак. Брав участь у

симф. концертах. Виконував сольні пар'rі'і в
«Реквіємі» Моцарта, Дев'ятій симфонії Бетхо
вена (в Москві і Петербурзі). Гастролював з
концертами у Вільно, Варшаві, Києві, Одесі,
Харкові, Тифлісі, Воронежі, Житомирі, Ризі.
Пропагував укр. музику в Росії. Зокрема, в

1904 брав участь у ювілейному концерті
М . Лисенка в Петербурзі. У 1882 концертував
у Києві .
Л і т .: В . Я. Майборода (некролог) . -РМГ.Я. Майборода//ЕИТ . Сезон
С. 277-278.

1917.- No 31-32; В.
1907-08.- Вип . 18.МАйБОРОДА

Роман

Георгійович

(н.

28.VШ 1943, с. Кирияківка, тепер Глобинсь
кого р-ну Полтавської обл.) - укр. оперний
співак (баритон). Нар. арт. УРСР (1989). Во
кальну освіту здобув у Київській консер
ваторії (1966-71, клас Т. Михайлової). З
1971 - соліст Київського т-ру опери та балщ.
ПартП: Микола, Остап («Наталка Полтав
ка», «Тарас Бульба" Лисенка), Онєгін
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Щелканов
(«Борис Годунов» Мусоргського ), Януш
(«Галька" Монюшка), Фігаро («Севільський ци
рульник» Россіні), Жермон, ді Луна, Набукко

во

калістів у Тулузі
(1974, ІІІ пре-

сильним

голосом

Володимир Майборода

кон

курсу вокалістів
ім.
Глинки
у
Вільнюсі (1971 ,
11 премія), та
Міжнародного

1890-92

мія). Записував
ся

на

грампла

тівки.
Л і т . : Мар"янівськ:а Т. Зрілість таланту//Рад .
Украіна.-1978 .

- 22 жовтн11; Гордійчук: Я.
1979.- No 4.

Утвер

дженн11 таланту/ /Музика . -

МАйСТРУК Серrій Миколайович (н. 27.11
с. Сильниця Тульчинського р-ну
Вінницької обл.) - рос. оперний співак (те
нор). Вокальну освіту здобув на муз.-пед. ф-ті
Вінницького пед. ін-ту ( 1974-78) та у Свер
дловській
консерваторії (1980-84,
клас
М. М. Голишева). З 1984 - соліст Свердлов

1953,

ського т-ру опери та балету.

ПарпиІ: Ленський («Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Юродивий («Борис Годунов»
Мусоргського), Герцог ( «Ріголетго» Верді),
Альма ві ва («Севільський цирульник» Рос
сіні).

Л І т.: Автобіографі11// Архів автора.

МАКАРА Марія (2 .VIII 1900, с . Висова
Горлицького повіту, Західна Лемківщина,
Польща - 12.IV 1993, там само) - укр. нар.
співачка. Походила з лемківської родини.
Володіла від природи поставленим голосом.
Знала надзвичайно багато пісень. У 1912 з їі
голосу Ф. Колесса записав ряд лемківських
пісень, які пізніше увійшли до його збірника
•Народні пісні з Галицької Лемківщини»
(Львів, 1929). Від неї пізніше записували
пісні також Р. Райнфус, О. Гижа, Я. Полян
ський, П. Стефанівський. Відомий укр. фоль
клорист зі Словаччини М. Мушинка записав

від неї та її дочки Іванни понад ЗОО лемків

ських пісень.

Брала участь у фестивалі «Лемківська ват
ра» у Бортному, де здобула першу премію.
Пісня була постійною супугницею її житrя. У
своєму селі вона була членом т-ва «Просві
та", сільського та церковного хорів, а також
драм. гуртка. Співала постійно на лемків
ських весіллях.
У 1945 насильно вивезена ус . Луги (Зах.

м

185

Польща) і лише через десять років поверну
лася до рідного села.

ва), Купа
ва («Сні

Л і т .: Мушинка М. Умерла найстарша лемків
ська співачка Марія Макара// Лемківщнна.-

1993.-

ч.

гуронька»

Римського
Корсако
ва), Сан

2.

МАКАРОВА-ШЕВЧЕНКО (спр . прізв . 
Шевченко) Віра Василівна (13(25). VIII
1892, Воронезька губ.- 1965, м . Москва] рос. оперна та концертно-камерна співачка

т уц

честь»

(меццо-сопрано), драм . артистка. Засл. арт.
РРФСР (1933). Походила з селянської роди

Маскань"1),
Дездемо 

ни . Закінчила Воронезьку жіночу гімназію .
Вокальну освіту здобула в Моск . конс е рва

на («Отел

ло" Верді),
Міка ела
(«Кармен»
Бізе).

торії ( 1908-11, клас В . Зарудної). Пара
лельно вивчала сценічне мистецтво у драм .
школі Малого т-ру (клас А. Ленського і А.
Федотова) .

Артистичну діяльність розпочала як драм.
артистка (в 1911-13 виступала в Петербурзі ,
Казані, Омську). У 1913 дебютувала на
оперній сцені «Вільного т-ру» в Москві . У
1913-16 - солістка Опери С. Зиміна,
1918-28, 1929-41 - Великого т-ру СРСР ,
1916-17 - Моск. військового оперного т
ру. У 1915 гастролювала на Україні (Київ,
Одеса, Харків), в 1928-29 - у Прибалтиці
(Рига, Любава та ін.)
ПартП: Хівря, перше вик . ; Марфа («Соро
чинський ярмарок » , «Хованщина » Мусоргсь 

кого ), Любава, Любаша, Весна , Солоха («Сад
КО», «Царева наречена», «Сніrуронька», «Ніч
перед Різдвом» Римського-Корсакова), Гра
финя («Пікова дама» Чайковського), Кармен
(«Кармен» Бізе) , Маддалена («Ріголетто»
Верді), Марта ( «Фауст» Гуно) .
У концертах виконувала твори Рах
манінова , Чайковського, Римського-Корса
кова, а також рос . та укр. нар. пісні.

МАКЕДОНСЬКИЙ Олексій (н. бл. 1700 р . см . невід. ) - укр. співак XVIII ст. У 20-х
роках придворний співак одного з вель
можних князів у Петербурзі . У 1724 приїздив
до Глухова , де виступав у палацах козацької
старшини .

Л і т.: Маркович Я. Дневнь1е записки.- М"
1859.- т . 1.- с. 45.

МАКСИМЕНКО Ольга Леонідівна (н. llX
м. Сімферополь) - укр . та рос. оперна
співачка (драм . сопрано). Походить з родини
музиканта . Закінчила Сімферопольську муз .
школу (клас фортепіано) . Вокальну освіту
здобула в Саратовській та Астраханській кон
серваторіях (1977-82, кл . М.Ярешко) .
У 1982-87 - солістка Волгоградської
філармонії, з 1987 - Воронезького т-ру опе
ри та балету.
Парт1ї: Наташа ( « Русалка» Даргомижсько

1956,

го), Ярославна («Князь ігор» Бородіна), Тать
яна , Ліза (•Євгеній Онєгін», «Пікова дама"
Чайковського) , Земфіра («Алеко» Рахманіно-

ц а

(«Сільська

у кон
цертах
виконує
укр .

нар.

Ольга Максименко -

п і сні

Татьяна («Євrеній Онєгін"

твори укр.

П. Чайковського)

Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

і

компози-

торів .

МАКСИМОВИЧ Андрій (рр. н. і см. невід.) укр. сп і вак XVIII ст. Ще хлопчиком був
відправлений до Петербурга , де здобув во
кальну освіту. У 60-х роках - соліст При
дворної співацької капели, пізніше - При
дворного т-ру в Петербурзі .
Л і т.: Штедин Я. Музь1ка и балет в России.
Л .,

1935.- С . 59.
МАКСИМОВИЧ iJUIЯ Васильов и ч (рр . н. і

см. невід.) ках - соліст
У 17 56 був
с півав у рос.

укр . співак XVIII ст. У 50-х ро
Придворного хору в Петербурзі .
відряджений до Голштинії, де
посольській церкві м. Кіль.

Л і т.: Хар.ІІй.Мповиоt К Малороссийское ВJІияние
на вел икорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

833.

МАЛАНЮК іра Йосипівна (н. 29.11919, м.
Станіслав, тепер івано-Франківськ) - укр.
оперна та концертно-камерна співачка (мец
цо-сопрано ). Вокальну освіту здобула при
ватно : спочатку в А. Дідура у Львові (193739), а потім у А . Бар-Мільденбург у Відні
(1944). Удосконалювалась у «Моцартеумі» у

Зальцбурзі (1945) .
У 1944-47 - солістка опери в Грацу ,
1947-52 - Цюріхської, 1952-68 - Мюн
хенської, 1968-74 - Віденської опер . Зве
ликим успіхом виступала також на оперних
сценах Мілана («Ла Скала»), Рима («Констан
ца») , Неаполя, Флоренції, Венеції, Палермо,
Парижа («Гранд-Опера"), Лондона ( «Ковент
Гарден" ), Брюсселя («де ла Монне" ), Берлі
на, Вісбадена, Кельна , Гамбурга, Штутгарта,
Мадрида, Барселони, Амстердама , Буенос
Айреса («Колон») та ін .

м
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Партіі:
Марфа, Ма

рина

( "хо
ванщина .. ,

"Борис Году
нов" Мусорг
ського ), Кар
мен («Кар

мен"

Бізе),

Орфей («Ор

фей і Еврі
діка" Глюка),
Амнеріс, Азу
чена («Аїда»,

"трубадур»
Верді), Доро
белла («Так
поводяться

всі
жінки»
Моцарта),

ізольда,
Б ра нгена,

Іра Маланюк

Фріка,

Маг

далена ( «Трістан та ізольда», «Золото Рейна»,
«Валькірія», «Мейстерзінгери" Вагнера), Ок
тавіан («Кавалер троянд» Р. Штрауса).
Володіла рідкісним щодо сили і краси тем
бру голосом широкого діапазону, рівним у
всіх регістрах. Була блискучою виконавицею
вагнерівського репертуару.
Неабияку популярність здобула і як камер
на співачка (у 1957 удостоїлась у ФРН звання
«Камерної співачки»). Виступала з концерта
ми в багатьох містах Західної Європи та на
амер. континенті (США, Канада). Співала та
кож на вагнерівських (Байрейт, 1951-53) та
моцартівських (Зальцбург) фестивалях.
У її концертно-камерному репертуарі були
твори укр. (Лисенко, Барвінський, Людкевич,
Січинський, Лятошинський, Гнатишин), за
руб. композиторів, а також укр. нар. пісні. Ак
тивно виступала в українських, зокрема Шев

ченківських, концертах. У 1959 дала укр. кон
церт у Відні.
Здійснила чимало записів на фірмах «Ко
лумбія», «Декка», «Філіпс", зокрема грамп
латівку укр. нар. пісень та романсів. Нагород
жена в Австрії «Почесним хрестом знання і
мистецтва» (1965).
У 1970-89 - професор Вищої муз. школи
в Грацу. У 1990 запровадила тут на власні
кошти стипендіальний фонд для кращих ви
пускників.
Л і т .: Павлишин С. Історія однієї кар'єри . 
Львів,

1994;

іванова). З 1976 - соліст Одеського т-ру опе
ри та балету.
Парт1ї: Малюта Скуратов.( «Царева нареч~:
на" Римського-Корсакова), Іван Хованськии,
Варлаам («Хованщина», «Борис Годунов.. Му

соргського ), Кончак («Князь ігор» Бородіна),

Бонза ( «~іо-Чіо-сан" Пуччіні), Бертран, Том
ський («Іоланта», «Пікова дама" Чайковсько
го), Цуніга («Кармен» Бізе), Анджелотті ( «Тос
ка» Пуччіні), Командор («дон Жуан» Моцарт),
Спарафучільо ( «Ріголетто» Верді).

МАЛАХОВСЬКИЙ Орест Костянтинович

м . Одеса - 1970, м. Ленінград) - рос.
оперний співак (баритон). Вокальну освіту
здобув в Одеській консерваторії та Муз.
технікумі ім. Гнесіних у Москві.
Артистичну діяльність розпочав на радіо
станції ім. Комінтерну. У 1929-50 - соліст
Ленінгр. Малого т-ру опери і балету.
ПартП: Онєгін, Єлецький («Євгеній Онє
гін», «Пікова дама» Чайковського), Фігаро
(«Севільський цирульник" Россіні), Жермон
( «Травіата" Верді), Марсель, Шар плес ( «Боге
ма", «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Меркуцціо («Ро
мео і Джульетта» Гуно), Тимофій, Лістни
цький («Піднята цілина», «Тихий Дон" Дзер
жинського).

(1900,

Л і т .: 20 лет Государственного академического
Малого оперного театра . 1918-1938.- Л., 1939.

МАЛАШЕНКО
Костянтин
Євменович
(21.Х(2.ХІ) 1909, м. Київ - 27. Х 1974, м.
Лобія Московської обл.) - укр . та рос. опер
ний співак (драм. тенор). Вокальну освіту
здобув приватно у М. Микиші (Київ).

У 1947-51 - соліст Львівського, 195254, 1955-58 - Донецького, 1958-62,
1963-67 - Горьковського, 1962-63 - Бу
рятського (Улан-Уде) т-рів опери та балету,
1954-55 - Великого т-ру СРСР.
Володів мо
гутнім голосом
широкого діапа
зону

ми

металевими

жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
е ького), Богун
(«Богдан Хмель

ницький" Дань
кевича), Герман
(«Пікова дама»
Чайковського),
Фінн («Руслан і

1972.- NO 6.

МАЛАХАТКА Микола Іванович (н. 10.VII

1945, м. Дніпропетровськ) - укр. оперний
співак (бас). Вокальну освіту здобув в
Одеській консерваторії (1971-76, клас Є.

надзви

верхніми нотами.
Парт1ї: Анд
рій («За поро

Витвицький В. З династії золотих го

лосів/ /Нові дні . -

з

чайно красиви

Людмила" ГлинКостянтин Малашенко

ки),

Радамес,

м
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Манріко, Річард, Отелло («Аіда», «Трубадур»,
«Бал-маскарад", «Отелло» Верді), Кавара
доссі, Пінкертон (.·Тоска", •Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні), Каніо («Паяци" Леонкавалло),
Далібор {«Далібор» Сметани), Григорій Ме
лехов («Тихий Дон» Дзержинського).
В концертах виконував твори Глинки, Чай
ковського, Рахманінова, Варламова, Булано
ва, Гурильова, нар. пісні.
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора.

МАЛИШКО Анастасія Людвігівна [н.
3(15).IV 1894, м. Обухів, тепер Київської
обл.- 1977, м. Челябінськ) - укр. оперна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула в
Муз.-драм. школі М. Лисенка в Києві (191115, клас О. Муравйовоі) та Київській консер
ваторії ( 1917-18, клас О. Шперлінг). Удос
коналювалась у О. Саліної ( 1915, Москва) .
Дебютувала 1915 в парnі Пажа («Гугеноти»
Мейєрбера). У 1915-17 - солістка Опери
С. Зиміна (Москва), 1917-18 -Т-ру М. Са
довського (Київ), 1919 - «Муз. драми"
(Київ). У 1923-28 - солістка Київської опе
ри, 1928-29 - Муз. т-ру ім. Станіславського
(Москва), 1929-33-ДРОТу, 1933-37 -Він
ницької опери. З 1937 працювала солісткою
Радіокомітету в м. Сталіно (тепер -Донецьк).
Під час Великої Вітчизняної війни виступа
ла в концертних бригадах. Артистичну діяль
ність закінчила в 1942.
ПартІЇ: Наталка, Терпилиха («Наталка Пол
тавка» Лисенка), Одарка («Запорожець за Ду
наєм» Гулака-Артемовського), Хотина (•Со
рочинський ярмарок" Мусоргського), Пан
ночка («Вій» Кропивницького), Татьяна

(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Золотий
півник, Купава («Золотий півник», «Снігу
ронька» Римського-Корсакова), Ярославна

47 -ДіТМу (Москва). З 1951 жила в Магні
тогорську, де була викладачем Муз. уч-ща, ве
ла гуртки худ. самодіяльності.

Серед учнів: і. Паторжинський, М. Сокіл.

Автор ряду статей з питань вокального мис
тецтва.

Т в.: Пожелание ученикам пения.- Катеринос

лав, 1913; Чи можна і чи треба голос співців та
драм. акторів виховувати одним методом! /Рад. му
зика. 1934.- No 7; Архівні матеріали//ДМТМ
Украіни .

Л і т.: Каришева Т. Найстаріший педагог! /Музи
ка.-

1977.-

No 4.

МАНЖУЛА Андрій Михайлович (17.VII
1923, с. Підварки, тепер Переяслав-Хмель
ницького р-ну Київської обл.- 1984, м. Хар
ків) -укр. оперний співак (баритон). Вокаль
ну освіту здобув у Київській консерваторії
( 1948-53, клас Д. Євтушенка). У 1953-77 соліст Харківського т-ру опери та балету.
ПартП: Султан ((<Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Остап («Тарас Буль7

ба" Лисенка), іван («Катерина» Аркаса),
Онєгін ((•Євгеній Онєгін» Чайковського), Де
мон («Демон» Рубінштейна), Мізгир ((•Сні
гуронька» Римського-Корсакова), ді Луна
(«Трубадур» Верді), Генріх ( (•Лючія ді Лам
мермур» Доніцеm).
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

МАНОЙЛО Микола Федорович (н. 8.ХІІ
с. Манили, тепер Валківського р-ну
Харківської обл.) - укр. оперний співак (ба

1927,

ритон). Нар. арт. СРСР (1976). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1955-60, клас П. Голубева). У 1958--87 саnіст Харківського т-ру опери та балеtу. Вооодів
ДОСИТЬ уні
версаль

ним голо

((•Князь ігор» Бородіна), Ліза ((•Пікова дама»

сом

Чайковського), Тоска («Тоска" Пуччіні).

рокого

Л і т .: Автобіографія/ І Архів автора .

ши

діапазону

МАЛЮТіНА ( спр. прізв.- Бахмутова)

красивого

Зінаїда Никифорівна (22.1 1881, м. Катери
нослав, тепер Дніпропетровськ - 1976, м.
Магнітогорськ, Росія) - укр. оперна та кон
цертно-камерна співачка (сопрано) і педагог.
Початкову освіту здобула в Петербурзі. У
1906 закінчила Моск. консерваторію (клас У.
Мазеm). У цьому ж році дебютувала в Хар
кові. Співала також у Курську, Полтаві, Вар
шаві, Катеринославі. Виступала як в оперних
виставах, так і в концертах.
У 1913 залишила сцену. Мала прекрасну

тембру та

вокальну школу.

Лисенка),
Гнат ((•На
зар СТЩ>
ля» Дань

З 1908 викладала в Катеринославському
муз. уч-щі, з 1918 - в консерваторії (проф. і
декан вокального ф-ту). З 1923 - декан Ви
щих муз.-драм. курсів у Харкові. У 1928-35 проф. Харківського муз.-драм. ін-ту, 1935-

артистич
ним

та

лантом.

Партіі:

Микола,
Ост а п
((•Наталка
Поmавка»,
(•Тарас

Бульба»

Микола Манойло - Ріrолетто
(«Ріrолетт0» Дж. Верді)

кевич а),

і г о р

м
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(«Князь Ігор» Бородіна), Томський («Пікова
дама» Чайковського), Грязной («Царева на
речена» Римського-Корсакова), Демон («Де
мон+ Рубінuпейна), Ріголетго, Амонасро, Яго,
Ренато ( «Ріголетго+, «Аїда», «Отелло", «Бал
маскарад» Верді), Фігаро («Севільський ци
рульник» Россіні) .
Лауреат Всеукраїнських конкурсів во
калістів у Києві (1957, 1959, обидві перші
премїІ), Всесоюзного конкурсу вокалістів у
Москві (1957, 11 премія).
З 1980 - викладач (з 1990 - проф . ; у
1990-95 зав. кафедрою сольного співу)
Харківського ін-ту мистецтв.
Л і т.: Григореюсо Л. Співає Микола Манойло//
Прапор.-

1960.-

№

2;

У 1926-33, 1934-36 - солістка Київської,
1933-34 - Харківської, 1936-41 - Сверд
ловської опер, 1941-54 - Ленігр. т-ру опе
ри і балету ім. Кірова.
Володіла високим

діапазону,
відзначалася
драм . талантом.

ПартІЇ: Вес
на ( «Снігуронь
ка» Римського
К ор сак о в а),
Ольга,
По
ліна, Графиня
(«Євгеній Онє
гін», «Пікова
дама» Чайков
ського), Марфа

Чепа.лов А . Искать верньrй

камертон/ !Сов . культура.-1983.-

11

черв.

МАНОЛОВ Василь Дмитрович (н . 25.ХІІ
1944, м. Харків) - укр . оперний співак (бас).
Засл. арт. УРСР (1986). Вокальну освіту здо
був у Харківському ін-ті мистецтв (1972-77,

(«Хованщина+

Клас В. Монахова).
В

Мусоргсько
го),
Кармен
(<·Кармен+
Бізе), Шарлот
та ( «Вертер»

соліст Харківського, 1980Київського т-рів опери та балету.
ПартlЇ: Гремін, Рене («Євгеній Онєгін»,

1974-80 -

91 .

«Іоланта» Чайковського), Іван Хованський
(«Хованщина» Мусоргського ), Черевик («Со
рочинський ярмарок" Мусоргського), Столь
ник («Галька+ Монюшка), Собакін (<•Царева
наречена» Римського-Корсакова), Рамфіс,
Спарафучільо ( «Дj·да», «Ріголетго+ Верді), Дон
Базіліо («Севільський цирульник» Россіні).
У 1981 співав у Мілані («Ла Скала+) в «Со
рочинському ярмарку+ Мусоргського .
В концертах виконує твори рос. та заруб.
композиторів . Наспівав на платівках ряд укр.
нар . пісень, романси Січинського, Степового,
Стеценка, а також арію Ярослава Мудрого з
однойменної опери Г. Майбороди («Аудіо Ук
раїна», 1991).
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

Галина Маньківська -

тури та мистецтва в Москві .
Л І т .: 3бергардт С. Воспоминания о Г. Ф . Мань
ковской/ І Архів автора.

МАНЬКО (сцен. псевд.- Ярошевич) Гри
горій Ярофійович (18(30).ХІ 1885, с. Під
липне, тепер Конотопського р-ну Сумської

обл.- 1975, м. Торонто, Канада) - укр.
оперний і концертний співак (баритон), те
атр. діяч. Засл. арт. УРСР (1936). Вокальну
освіту здобув у Єкатеринодарській консерва
торії (1913-15,
клас М. Майне),

домих у літературі після легендарного Бояна
співців Київської Русі . Прийшов до Києва з
Греції. Був придворним співаком князя
Мстислава Володимировича (1076-1132).
Пізніше призначений єпископом смоленсь
ким. Згадується в літописах за 1137 рік як «ГО
раздий», тобто визначний. Добре знав цер
ковний спів, в тому числі теорію осьмигласо
С.

а

також

приват

но у Ніколаєва в
Майкопі (1917-

20).
Дебютував у
у Петер
бурзі
в
укр .
мандрівній труnі.
Працював в укр.

1907

352.

муз-драм. трупах

МАНЬКЇВСЬКА Галина Філатівна (18(30).ІХ

1899, м. Москва - 1966, м. Ленінград) -укр.
та рос. оперна співачка (меццо-соправо).
Засл. арт. УРСР (1936). Вокальну освіту здо
була в Петрогр. консерваторії (1919-21, клас
М. Бріан) та Київському муз.-драм . ін-ті
(1921-26, клас О. Муравйової) .

Массне), Ам

Шарлотта («Вертер• Ж. Массне) неріс («Аїда»
Верді).
У 1936 брала участь у Декаді укр. літера

МАНУЙЛО (МануУл Скопець) - один з ві

вого півчого октоїха l. Дамаскіна.
Л і т . : УРЕ.- К., 1982.- Вид. 2.- Т. 6.-

голосом

широкого

О. Суслова, і.
Сагайдачного та
ін. У 1925-28 соліст Харків
ського,
ГриrорІй Манько

1935-

Київського
т-рів опери та

43 -

м
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балету. Співав також у пересувних оперних
трупах в Україні та Кавказі. У 1936 брав
участь у Декаді укр. літератури та мистецтва у
Москві.
У 1944 емігрував за кордон. У 1945 разом

з артистом і. Тагаєвим створив у Німеччині

укр. муз.-драм. т-р «Ренесанс•, в якому пра

цював до 1949. З 1950 жив у Канаді. У 1951
створив Укр. нар. т-р у Торонто, який очолю
вав до

1966.

ПарпиІ: Возний, Остап ((<Наталка Полтав
ка», •Тарас Бульба" Лисенка), Карась (•Запо
рожець за Дунаєм• Гулака-Артемовського),

Ігор («Князь ігор» Бородіна), Амонасро
(«Аїда• Верді), Тоніо
(«Паяци» Леонкавалло ), Ескамільо (•Кармен•)

Бізе), Скарпіа ( (•Тоска" Пуччіні), Валентин
(«Фауст» Гуно), Тугар Вовк («Золотий обруч»
Лятошинського).
З 1946 займався приватною пед. діяльністю.
Л і т . : Лантух С. Корифей сцени Ярошевич
Манько//Вісті (Торонто).- 1970.- № 2.

МАРИНіНА (спр. прізв.- Конопатська)
Ольга Семенівна (30.VI(ll.VII) 1890, м.
Ставище, тепер Київської обл.- 27 ХІ 1978,
м. Київ] - укр. оперна співачка (лір.-драм.
сопрано). Вокальну освіту здобула в Київ
ському муз. уч-щі. Протягом трьох років
брала уроки співу у М. Славіної в Петербурзі

(1914-17).
У 1917-22, 1922-24, 1941-43-солістка
Київського, 1925-26 - Сибірського, 192627 - Пермського, 1927-28- Харбінського т-рів
опери та балету. У 1929-32 - солістка Укр.
Правобережної (пересувно·t) опери, 1932-35 Дніпропетровського, 1935-36 - Вінниць
кого, 1936-41 - Донецького т-рів опери та
балету.
Партіі:
Одарка
(«Запоро
жець

за

Дунаєм»

Гулака
Артемов
ського),
Наталка
(•Наталка
Полтавка»

Лисенка),
Л і з а,
Татьяна
(«Пікова да
МЗ», ~вге
ній Онє
гін• Чай
ковсько

Ольга Мариніна
А. Рубінштейна)

-

Тамара (•демон•

го), Мар
фа, Вол-

хова ("царева наречена», «Садко» Римського
Корсакова ), Оксана, Марія («Черевички»,
«Мазепа• Чайковського), Маша («Дубровсь
кий» Направника), Наташа (•Русалка" Дарго
мижського), Ліда (•Аїда» Верді), Тоска («То
ска• Пуччіні), Валентина («Гугеноти•
Майєрбера).
Л і т. : Автобіографія/ І Архів автора.

МАРКЕВИЧ

Микола

Филимонович
19.ХІІ
та рос.
оперний співак (спочатку тенор, потім - ба
ритон). До 1897 працював репетитором
Херсонського земського сільськогосп. уч-ща.
Співу навчався в Петерб. консерваторії (з
1897). У 1897-1911 - соліст Маріїнської
опери в Петербурзі. Дебютував у партії Ло
е н грі на в однойменній опері Вагнера.
Пізніше перейшов на характерні баритонові

(29.IV(ll.V) 1865, Херсонщина 1911 (1.1 1912), м. Петербург) - укр.

парn-і. Був першим виконавцем ряду партій:

Жебрак, Тігеллін (•Сказання про невидимий
град Кітеж•, •Сервілія• Римського-Корсако
ва) в Маріїнській опері; 2-й волхв, Велебин
( «Садко•, «Псковитянка•) Римського-Корса
кова) на рос. сцені; Феній Руф ((•Нерон»
Рубінштейна).
В концертах виконував укр. нар. пісні. За
писав понад 20 творів на грампластинках у
Петербурзі («Зонофон», «Грамофон», «Ко
лумбія», 1901, 1903). Займався приватною
пед. діяльністю. Серед його учнів - В. Вой
тенко.

Л і т.: Н . Ф. Маркевич (некролоr)//РМГ.-

1912.-

№

2.

МАРКОВИЧ (спр. прізв.- Берген) Марія
(спр. ім'я - Михайлина) Едуардівна (1873, м.
Київ - р. см. невід.) - рос. оперна і камерна
співачка (меццо-сопрано) і педагог. Вокальну
освіту здобула в П~терб. консерваторії
( 1893-96, клас Н. Ірецької). Дебютувала

1897 в Маріїнській опері ще студенткою. Ви
ступала також у симф. концертах. У 1900-17 солістка Маріїнської опери в Петербурзі.
Володіла рідкісним щодо краси тембру та
сили звука голосом, відзначалася прекрас
ною вокальною технікою, витонченим фразу
ванням.

Партіі: Любаша, Отрок (перше вик. ), Лю

бава («Царева наречена", «Сказання про не
видимий град Кітеж», •Садко• Римського
Корсакова), Марина Мнішек, Федір (•Борис
Годунов.. Мусоргського), Лукреція (перше
вик.) («Франческа да Ріміні» Направника),
Ольга, Любов ((•Євгеній Онєгін», «Мазепа»
Чайковського), Амнеріс (•Дj'да» Верді), Рог
неда («Рогнеда• Сєрова), Фідес ((<Пророк»
Мейєрбера), Фріка, Вальтраута («Валькірія»,
•Загибель боnв• Вагнера). У Маріїнській опе
рі була першою виконавицею партії Зейнаб

м
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Володі в

{•Зрада»
Іполито

феномена

ва- І ва

льним голо

нова), а

сом

на

кого діапа

рос.

сцені Зігруни
( «Валькі
рія» Ваг 
нера). У

зону,

красивого

тембру ,
т

Отрок

(«Сказання про невидимий rрад
Кітеж" М . Римського-Корсакова)

к

а

о

ж

драм.

л антом.

о

ши

к

О

о

д

н
р

а

к

е

з

ч

вала

хворобу

ро

е

та

пропагу

Бородіна,

очей
к і н

ц

(в
і

Аренсь 

ж

т

я

кого, Ба
лакірєва,
Римсько
го-Кор

зовсім
осліп), а
Олександр Мартиненко - Мазепа
(«Мазепа• П . Чайковського)

сакова,

Кюї, твори Баха,
Бетховена, Вагнера, Верді, а також укр . нар

пісні.
З 1917 - проф. Петроградської консер
ваторії. У 1920 емігрувала до Франції, де бу
ла солісткою «Рос. опери» в Парижі (192732). З 1932 - проф. Рос . консерваторії в
Парижі.
У 1911 записала 10 творів на фірмі •Сире
на» (Петербург) .

Л

1 т . : М. з : Маркович//Нива . - 1900.- No 16;
- К . , 1905.- Вип . І, 2.- С . 29;
ЕИТ, сезоиь1 1900-1917.

Русский театр . Зб.

МАРТИНЕНКО Олександр Антонович

(14(26).Х 1895, м . Полтава - 24.VI 1983, м.
Міннеаполіс, США) - укр. оперний і концер
тн о-камерний співак (драм . баритон).
Закінчив Полтавську гімназію . Вокальну
освіту здобув у Полтавській муз. школі
(1914-18, клас Р . Таманті) та Київській кон
серваторії (1921-25, клас О. Шперлінг та В .
Цвєткова) .
Артистичну діяльність розпочав хористом
полтавського «Бояна» , брав участь у концер

тах в Укр. клубі в Полтаві

а

кон цер

м ан с и

-

над

звичайно

тах

р

Марія Маркович

широ

(1911).

У 1925-26, 1927-28 - соліст Харків
ського, 1926-27 - Одеського, 1931-38,
1940-41 - Донецького, 1938-40 - Він
ницького , 1941-43 - Київського т-рів опери
та балету.
З 1944 на еміграції, де виступав в оперних
ансамблях та концертах у Відні, Берліні, Мюн

хені та інших містах. З 1950 жив у США (м .
Міннеаполіс), де займався концертною діяль
ністю.

и

т

також

че

рез
інші
обс т авини

не міг повністю розвинути свого таланту.

Парпиї: Остап ( «Тарас Бульба" Лисенка),
Томський, Мазепа («Пікова дама», «Мазепа»
Чайковського), Борис («Борис Годунов» Му
соргського), Скарпіа («Тоска" Пуччіні),
Фігаро («Севільський цирульним Россіні),
Амонасро, Ріголетто , Ренато («Аїда»,
«Ріголетто», «Бал - маскарад» Верді) , Тельра
мунд («Лоенгрін» Вагнера) .
У Міннеаполісі провадив приватну педа
гогічну діяльність .
Відомий своєю доброчинною діяльністю
(жертвував кошти на укр. культурні заходи на
еміграції).

Л

1 т . : Єрмоленко В. Пісня і праця! /Укр . право1976.- № 6.

славне слово . -

МАРТИНОВИЧ Юлія Григорівна

(1885-

м. Кемерово) - укр. оперна співачка
(меццо-сопрано). Вокальну освіту здобула в
Київській консерваторії (1913-18). У 191825 - солістка Київської, 1925-41 -Харків
ської опер .

1943,

Парпиї: Мерседес («Кармен» Бізе) , Ларіна
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Марта
(«Фауст" Гуно), Сузукі («Чіо - Чіо-сан"
Пуччіні), Бобилиха, Ткачиха («Снігуронька»,

«Казка про царя Салтана» Римського-Корса
кова), Княгиня («Русалка» Даргомижського),

Джі~ва~на ( «Ріголетто» Верді).
Л 1 т .. Гужова В. Спогади.- К" 1971.
МАРТИШЕВСЬКА

(н.

18(31).

ХІІ

1915,

Меланія

Федорівна

м . Миколаїв)

-

рос. та

узб. оперна співачка (сопрано). За поход

женням українка. Засл . арт. УзРСР (1961) .
Вокальну освіту здобула в Миколаївському
муз. уч-щі

(1936-40,

клас Л . Жданової) та

м
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клас

нерою співу", виконуючи «Важкі італ . оперні

Д. Євтушенка).

Київській

консерваторії

пар,;і з художніми каденціями і вишуканими

Артистичну діяльність розпочала концер
тами в Новосибірську на радіо (1944). У
1945-50 - солістка Новосибірського,
1954-66 - Узбецького т-рів опери та бале1)', 1950-54 - Хабаровської філармонії.
Парт1ї:
Ан
тоніда, Людмила
(«Життя за ца
ря», «Руслан і

прикрасами". Рос. критика вважала його су
пер ни ком таких відомих італ. співаків, як

( 1940-41,

Людмила" Глин
ки), Марфа, Сні 
гуронька, Ца
рівна
Лебідь,
Шемаханська
цариця (.Царева
наречена",

«Снігуронька»,
«Казка про царя
Салтана», «Золо
тий півник" Рим
сько го- Кор с а

кова), іоланта
(<·іоланта» Чай
Меланія Мартишевська

ковського), Ольга
(«Рус ал ка»
Даргомижсько

го), Віолетта , Джільда, Оскар

( • Травіата»,

«Ріголетто», «Бал-маскарад» Верді), Маргари

та, Джульєтта ( «Фаусн, «Ромео і Джульєтта»
Гуно), Лакме («Лакме» Деліба), Лейла («Шу
качі перлім Бізе), Мімі («Богема» Пуччіні),
Недда («Паяци» Леонкавалло), Церліна
(«Фра-Дияволо» Обера), Олімпія («Казки

Гофмана» Оффенбаха), Ярина («Арсенал»
Майбороди), Маші («Серце поета» Ашрафі),
Сіндун-фан (<·Улугбек» Козловського).
З успіхом пропагувала укр . нар. пісні, арії з
опер та романси Гулака-Артемовського, Кро
пивницького, Лисенка, Г. Майбороди, Кос
Анатольського та ін .
МАРЦИНКЕВИЧ

Гаврило

(н.

1741,

м.

Глухів, тепер Сумської обл.- р. см . невід.) укр. та рос. співак (тенор). Вокальну освіrу
здобув у Придворній співацькій капелі в Пе
тербурзі (учень А. Вакарі). Удосконалювався в
Італії. Артистичну діяльність розпочав ще ма
леньким хлопчиком у Глухові в капелі гетьма
на Кирила Розумовського, який у 17 53 привіз
його до Петербурга. В цьому ж році М. висrу
пав у моск. палаці гетьмана . У 1753-79 - со
ліст Придворного хору (пізніше - співацької
капели). У 1755 виступив на сцені Придвор
ного т-ру в партії Цефала в першій опері на
рос. текст «Цефал і Прокріс" (муз. Арайї, текст
Сумарокова) . Відомий також як камер-співак
імператриці Єлизавети Петрівни. За свідчен
ням Я. Штеліна, М. володів •витонченою ма-

Фарінеллі та Челіотrі .

Л і т.: ШmeJІUІt Я. Музь1ка и балет в России
века.- л., 1935.- С. 59; Фи1tдейзе1t Н.
Очерки по истории музь1ки в России.- Л., 1929.-

XVIII
Т.

2.-

95-96;

С.

Лwсеюсо И. М. Марцинкевич

Гавриил//Муз. :тциклопедия . - М .,
З.- С.

1976.-

Т.

462.

МАРЧЕНКО ВасІUІь (рр. н. і см . невід.) укр. оперний співак (тенор) XVIII ст. У 80-х
роках - соліст Т-ру графа М. Шереметєва в
Кусково (поблизу Москви).
Л і т.: Едизарова Н. Театрь1 Шереметевь~х.- М.,

1944.-

с.

146.

МАРЧЕНКО Віктор Федорович (н . 27.Х
1946, с. Кірове Оріхівського р-ну Запо
різької обл.) - укр. оперний співак (тенор) .
Вокальну освіrу здобув в Одеській (1973-75,
клас О. Блаzовидовоі) та Азербайджанській
(1975-78, клас Г. Портнова) консерваторіях.
В 1976-79, 1983-85 - соліст Азерб.,
1979-83 - Челябінського, з 1987 - Доне
цького т-рів опери та балеrу.
ПартП: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Ленський («Євгеній
Онєгін» Чайковського), Андрій Хованський
(«Хованщина» Мусоргського), Герцог, Альф
ред, Річард ( «Ріголетто», «Травіата», «Бал-ма
скарад" Верді), Каварадоссі ( «Тоска» Пуччіні),
Альмавіва («Севільський цирульник» Рос
сіні), Рудольф («Богема» Пуччіні), Є ник
(«Продана наречена• Сметани) .
В концертах виконує твори Лисенка, Ко
сенка, Майбороди, Кос-Анатольського, Мей
туса, Глинки, Чайковського, Рахманінова,
Верді, Шумана, Брамса, Массне .
Л і т. : Автобіографія// Архів автора,
МАРЧЕНКО Параскева (рр. н. і см. не
від.) - укр. співачка (сопрано) XVIII ст. Во
кальну освіrу здобула, очевидно, в Глухові. З
1751 - солістка Т-ру Кирила Розумовського
в Глухові. Співала також у Глухівській хо
ровій капелі.
Л і т.: Шемчуше1tко Ю. Перший театр на Ук

раіні//Ленінська правда (Суми).-

1962.- 24

лип .

МАРЧЕНКО Юрій Григорович (н.

5 .V

1935,

м. Хабаровськ)

-

рос. концертно-ка

мерний співак (бас). Засл. арт. РРФСР (1976).
Вокальну освіrу здобув у Муз. уч-щі при Моск.
консерваторії (1957-61, клас Г. Тіца).
У 1953-57 - соліст хору Червонопрапор
ного ім. Александрова ансамблю пісні і танцю
Радянської Армії, 1961-63 - Ярославської,
1963-68 - Калінінської, з 1969 - Моск.
обл . філармоній.
У реперrуарі - укр. та рос. нар. пісні, а та
кож романси і арії з опер рос. (Глинка, Дарго-
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мижський, Мусоргський, Балакірев, Бородін,
Чайковський, Рахманінов), укр. (Лисенко, За
ремба, Гулак-Артемовський, Степовий), за
руб. (Перголезі, Моцарт, Шуман, Шуберт,
Бетховен, Гyijo, Россіні) композиторів.
Л і т.: Автооіоrрафіи// Архів автора .

МАСЛЕННИКОВА Ірина Іванівна (н. З.УІ

1918, м. Київ) - укр. та рос. оперна співачка
(лір . -колоратурне сопрано). Нар. арт. РРФСР
(] 957) . Вчилася в Київській консерваторії
(1938-41, клас Ф. Поляєва та М. Донець-Тес
сейр) . Закінчила екстерном в 1943.
У 1941-43 - солістка Київського т-ру опе 
ри та бале-rу, 1943-60 - Великого т-ру СРСР.
Володіла голосом м'якого сріблястого тем

бру, бездоганною чистотою інтонації, вели
ким художнім смаком і почуттям стилю.
ПартП: Снігуронька, Волхова, Марфа («Сні
гуронька», «Садко», «Царева наречена" Римсь

кого-Корсакова), Людмила, Аmоніда («Руслан і
Людмила», «Життя за царя" Глинки), Джільда,
Віолетта ( (•Ріголетто», «Травіата• Верді),
Джульетта («Ромео і Джульетта» Гуно) , Лак
ме («Лакме» Деліба), Мімі («Богема» Пуччін і ).
Виступала як концертна співачка. У їі ре
пертуарі були твори рос . та заруб. компози 
торів, укр . нар . пісні . У 1960 концертувала в
Києві.
Гастролювала за рубежем (Болгарія, Поль
ща, Фінляндія, Швеція) . Лауреат І Всесвіт
нього фестивалю молоді та студентів у Празі
(1947 , І премія) . У 1956-74 - викладач

ДіТМу (з 1972 - професор) , з 1974 - Моск.
консерваторії.
Л і т . : Полякова Л. Молодежь оперной сценьr

Большого театра.- М "

1952.

МАСЛЕННИКОВА Леокадія Гнатівна (н.
8 . ІІІ 1918, м. Саратов, Росія) - укр. та рос .
оперна співачка (сопрано) . Нар . арт. РРФСР
(1961) . Вокальну освіту здобула в Муз . уч-щі
при Мінській консерваторії (1938-41) та в
Київській
консерваторії (1944-46,
клас
Д. Євтушенка). У 1944-46 - солістка Київ
ського т-ру опери та бале-rу, 1946-69 - Ве
ликого т-ру СРСР.
Володіла багатим і звучним голосом краси 
вого тембру, відзначалася великою музичною
культурою .

Парт1ї: Наталка («Наталка Полтавка» Ли

сенка), Татьяна, Ліза , іоланта («Євгеній
Онєгін» , «Пікова дама» , «іоланта" Чайковсь
кого), Ольга ( «Псковитянка» Римського-Кор
сакова), Маргарита ((•Фауст" Гуно), Парася
((•Сорочинський ярмарок» Мусоргського ),
Мікаела ((• Кармен» Бізе), Недда («Паяци• Ле
онкавалло), Тоска («Тоска» Пуччіні), Графиня
((•Весілля Фігаро» Моцарта). Була першою ви 
конавицею на сцені Великого т-ру партій Ма
женки («Продана наречена» Сметани, Дер
жавна премія СРСР, 1949), Сашеньки (<·Ма-

ти• Хренникова, 1957), Мелінди ((• Банк бан»
Еркеля, 1959).
Гастролювала в Югославії, Австрії, Угорщи

ні, Польщі, Фінляндії, Чехословаччині, Індії,
Греції, Туреччині, Великобританії, Бельгії.
У концертах виконувала нар. пісні та ро
манси укр . та рос. композиторів .
Наспівала на грамплатівки кілька укр . нар.
пісень та пісню Наталки «Ой я дівчина Пол
тавка» з опери «Наталка Полтавка" Лисенка .
Л і т .: ПоJІJІІСова Л. Молодежь оперной сцень1
Большого театра.- М" 1952.С. 49-55; Боль
шой театр СССР.- М" 1958.

МАССіНі (псевд ., по чол . - Веденяпіна)
Катерина Августівна (1840, м. Петербург 1912, м. Київ) - рос . оперна співачка (сопра
но) і педагог. Вокальну освіту здобула в Пе
терб. консерваторії ( 1862-64) та приватно в
Мілані (1864-66) .
У 1866 з великим успіхом дебютувала на

сцені міланського т-ру «Ла Скала». Пізніше
виступала на оперних сценах Мадрида та

Лісабона. Повернувшись на батьківщину,
співала в Одеській ( 1868-74) та Київській
(1874-78) операх. У 1878-81 - солістка
Великого т-ру в Москві .
Володіла невеликим, але дуже м'яким і
гнучким, добре поставленим голосом краси
вого тембру, відзначалась драм . талантом.

Широкий діапазон співачки обіймав лір . -ко
лоратурні, драм. та меццо-сопранові парn-і.
Парпиї: Наталія («Опричник» Чайковсько
го, перше вик. в Києв і ), Тамара («Демон » Ру
бінштейна), Маргарита («Фауст» Гуно), Амне
ріс («Аїда» Верді , перше вик . на сцені Вели
кого т-ру), Віолетта , Азучена («Травіата»,
«Трубадур» Верді), Рахіль («Жиді вка» Галеві),
Валентина («Гугеноти» Мейербера), Лючія
( «Лючія ді Ламмермур» Доніцетті), Агата
(«Фрейшютц» Вебера) .
У 1900-12 провадила приватну пед . ді
яльність в Одесі і Києві . Серед її учнів : Д. Роз
натовський.
М. Ростовська,
М. Донець,
Т. Леліва, Є. Горянський та ін .
Була в дружніх стосунках з П. Чайковським ,
який присвятив їй романс «Він так мене ко
хав" .

Л і т .: Кузьмі1t М. Забуті сторінки муз. життя

Києва . - к "

1972.-

с.

167-168.

МАТВЄЄВ Володимир іванович (1920, м .
Владимир, Росія - 31.111 1983, м. Київ) -укр.
оперний співак (бас) . Засл . арт. УРСР (1951) .
Вокальну освіту здобув у Київській консерва

торії (1946-50, клас і. Паторжинського). У

1950-70 - соліст Київського т-ру опери та
бале-rу.
Партіі: Зевс, Пацюк («Енеїда», «Різдвяна ніч»
Лисенка), Кривоніс , Хома (•Богдан Хмельни
цький» , •Назар Стодоля" Данькевича), Гене
рал («Арсенал» Майбороди) , Руслан («Руслан і
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Людмила» Глинки), Борис, Досифей (•Борис
Годунов " , «Хованщина• Мусоргського), Ме
фістофель (<·Фаус~ Гуно) , Раймонд ( «Лючія ді
Ламмермур" Доніцеrrі), Монтероне ( «Ріго
летто» Верді). Наспівав на грамплатівку арію
Трохима («Наймичка" Вериківського ).
Л і т.: Володимир Іванович Матвєєв (некро
лог) //Культура і життя.- 1983.- 3 квіт .

МАТВЇЄНКО Ніна Митрофанівна (н. 13..Х

1947, с . Неділище Ємільчинського р - ну Жи
томирської обл . ) - укр . концертна співачка
(сопрано). Нар. арт. УРСР (1985). У 1968
закінчила вокальну студію при Укр . нар. хорі
ім . Верьовки, 1975 - Київський ун-т.
з
1968
солістка
Укр .
нар. хору ім.
Верьовки . У ре
пертуарі М . чис
ленні укр . нар .
пісні, а також
твори

укр.

ком

позиторі в. На
співала на грам
платівки чимало
укр. нар . пісень.
Лауреат Все
союзного

кон

курсу "с песней
ПО

ЖИЗНИ»

(1979, 11

пре
мія) . Державна
премія
України

Ніна Матвієнко

ім . Т . Г. Шевчен

ка (1988). Портрет співачки роботи худ. і . Гон-

чаІ}.аj т. : Дунаєвськ:ий В. Співає Ніна Матвієнко//
Сільські вісті.-

1968.- 18

жовт; Череднич.енк:о Д

Благослови, земле// Ранок . -

1981.-

№

3.

МАТЕНА (спр . прізв.- Москівець) Марія
Онисимівна (26.111(8.IV) 1897, с . Опішня , те
пер Зіньківського р-ну.- 31.І 1952, м. Ленін
град] - укр. та
рос .

н о

концерт

- камерна

співачка (мец
цо-сопрано) .
Вокальну освіту
здобула в Київ
ському

драм.

муз . 

ін-ті

(1925-30).

Марія Матена

У1930-41солістка Ле
нінгр . держав 
ної естради . В
репертуарі М.
були твори Ли
сенка, ГулакаАртемовського,

Заремби, Стеценка, Степового, Ревуцького,
Мейтуса, укр . та рос . нар. пісні .
У 1937 гастролювала по Україні (Полтава,
Диканька, Опішня). Під час Великої Вітчиз
няної війни працювала в ТАРС (м . Ташкент),
виступала в госпіталях для поранених.
У 1945 у зв'язку з хворобою залишила сцеf:ІУ.

Л і т.: Бугаєвич. 7. Матеріали до біографії М . Ма
тени/ І Архів автора.

МАТЕРИНКА Борис Васильович (н . 13.IV.
с . Куничне Кам'янського р-ну, Молдо
ва) -укр . та молдавський оперний співак (ба
ритон) . Засл. арт. Молдови (1990). Вокальну
освіту здобув у Кишинівській консерваторії
(1969-76, клас О . Стирча) . З 1974 соліст Мол
давського театру опери та балету. Володіє голо
сом широкого діапазону, красивого тембру.
ПартП: Грязной («Царева наречена» Рим

1947,

ського-Корсакова), Ігор («Князь Ігор» Бо

родіна) , Томський, Роберт («Пікова дама",

"іоланта" Чайковського) Скарпіа ( "Тоска"
Пуччіні), Тоніо, Сільвіо («Паяци» Леонкавал
ло), Ескамільо («Кармен" Бізе), Альфіо
(«Сільська честь.. Масканьї), Петру Рариш
("Марин" Каудела).
У концертах виконує твори укр . (Гулак-Ар
темовський, Данькевич) та молдавських ком

позиторів, а також народні пісні.
Гастролював за рубежем (Бельгія, Франція ,

Німеччина, Італія). У 1995 гастролював у
Національній опері України.
Л і т . : Автобіографія// Архів автора .

МАТЇЯШ Василь (26.VIll 1911, с . Па
вельче, тепер с. Павлівка біля івано
Франківська) - 16.VI 1982, м. Сідней, Авст
ралія) - укр. оперний та концертний співак
(бас-баритон, потім лір. баритон) і диригент.
Вчився на теологічному ф-ті Львівського ун 
ту. Вокальну освіту здобув у Вищому музич

ному ін-ті ім. Лисенка у Львові (1936-41,
клас М. Сокіл) та Віденській музичній ака 
демії (1941-43).
У 1944-47 - соліст оперних театрів Граца
(Австрія) та Мангейма (Німеччина). Серед
оперних плртій: Валентин ( «Фауст• Гуно), Фі
гаро ("севільський цирульник• Россіні),
Сільвіо ("паяци" Леонкавалло ), Марсель
(«Богема• Пуччіні) , Ріголетто ( "Ріголетто•
Верді) та ін.
У 1945-48 дав понад 100 власних кон
цертів в американській окупаційній зоні в
Німеччині , пропагуючи твори укр . та заруб.
композиторів, а також нар. пісні. З 1949
жив у Австралії, де організовував хори в
емігрантських таборах у Бонегіллі та Олборі.
Жив постійно в Сіднеї, працюючи урядни
ком у лісництві і паралельно провадив хор
•Боян• (з 1953), а також хор "юний Боян"
(1962-75). Крім того, був диригентом цер-
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(1968-

Аркаса), Гелена (((Богдан Хмельницький»

Провадив також широку громадську ро

Данькевича) , Олена ((<Броненосець ((Потьом
кін" Чишка), Ліза, Марія (((Пікова дама», (<Ма
зепа» Чайковського), Ярославна ((<Князь

ковного хору св. Андрія у Лідкомбі

82).

боту серед українців Австралії: голова rта
стової станиці Сіднею (1962-64), голова

об'єднання Укр. Католицьких організацій

ігор» Бородіна), Наташа («Русалка» Даргомиж

Австралії

ського), Тамара ((•демон» Рубін~шейна), Маша

(1980-82).

Записав у власному виконанні дві rтатівки
укр. нар. пісень та романсів (1955, 1979) та
хору (<БОЯН» (1975).
Л і т .: Енциклопедія украінської діаспори.

Мельбурн-Киів . -

1995.-

Т.

4;

Терен-Юськів Т.

Згадуючи співака В. Матіяша//Свобода.-

1983.-

29 лип .
МА1УСЕВИЧ Олександр (бл. 1893, Ук
раїна - 1942, м. Ленінград) - укр . та рос.
оперний співак (бас). Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії (1913-18, клас Г. Ган 
дольфі) . У

соліст Київського,
Новомиколаївського (тепер - Но
восибірського), 1925-26 - Свердловського,
19З5-41- Ленінгр. Малого оперних т-рів.
ПартІі": Каленик ( (•Майська ніч" Римсько
го-Корсакова), Орлик, Рене, Зарецький

1918-24 -

1924-25 -

((•Мазепа», (<іоланта», (<Євгеній Онєгін» Чай

((•Дубровський» Направника), Мілітриса ((•Каз
ка про царя Салтана» Римського-Корсакова),
Тоска, Турандот («Тоска», (•ТураНДОТ>> Пуччіні),

АіДа, Єлизавета ( «№а», "дон Карлос» Верді),
Антоніна (((Сім'я Тараса» Кабалевського).
У концертах виконувала твори укр. компо
зиторів.
Л 1 т.: Автобіографія// Архів автора.

МАЦЮК ія Павлівна (н. З.ІІІ 1920, м.
Балта, тепер Одеської обл.) - укр. концерт
но-камерна співачка (сопрано). Вокальну
освіту здобула у Вищому муз. ін-ті у Львові
(19З6-З9, клас О. Бандрівськоі). Удоскона
лювалась у Відні. Артистичну діяльність роз
почала в Австрії. У 1947-59 виступала з
концертами в Бразилії, з 1959 - у США.
В ·.-i- репертуарі
твори укр. (Ли

ковського), Дон Базіліо ((<Севільський ци
рульник» Россіні), Рамфіс ((<Аїда» Верді). У
192З співав партію Стольника (•Галька» Мо
нюшка) в першій укр . постановці цієї опери

сенко, Гулак-Ар
т е мо вс ь ки й,

Стеценко,
Барвінський, Ля

на київській сцені . Серед інших партій: По
гнер ( (•Мейстерзінгери» Вагнера), Сен-Брі
( (•Гvrеноти» Мейєрбера) .
J1 і т .: 36ергардт С. Воспоминания об Алексан

т о шин ський),
рос.
(Глинка,
Даргомижський,
Чайковський,
Римський-Кор
саков,
Рах

дре Матусевиче// Архів автора.

МАЦКЕВИЧ Адель Адамівна (н. 28.ІХ
м. Вітебськ, тепер Білорусь) - укр.
оперна співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР
(1951). Вокальну освіту здобула в Ленінгр.
консерваторії (1942-47, клас С. Ахимової).

1916,

Сценічної
майстерності
навчалася

у

і . Єршова. У

1947-49 солістка Пе
рмського,

1949-67 Одеського т

рів опери та
балету,

1967-72 Одеської
філармонії.
ПартІі":
Оксана ((<За
порожець

за

Дунаєм" Гу
лака-Арте

мовського),
Адель Мацкевич

Катерина
((<Катерина»

Ія Мацюк

манінов), заруб.
(Бетховен, Шу
берт,
Брамс,
Верді, Леонка
валло, Пуччіні)
композиторів, а

також укр. нар.
пісні.

На амер. фірмах здійснила чимало записів
на грамплатівки (нар. пісні, романси укр.

ком.позиторів, самостійно і разом зі своїм чо
ловіком Л. Мацюком).
Л і т.: По.мпава Л. Перед концертом Ії Ма
цюк/ !Свобода.- 1975.- 10 груд.; Концерт видат
них співаків! /Наша мета.- 1966.- 26 листоп .

МАЦЮК Любомир Костянтинович (ЗО.ІХ
с. Унятичі, тепер Дрогобицького р-ну
Львівської обл.- 17.11 1991, м. Лодзь,
Польща) - укр. концертно-камерний співак
(тенор). У 1964 удостоєний звання камер
ного співака у ФРН. Вокальну освіту здобув у
Вищому муз. ін-ті у Львові (19З6-39,
клас О. Бандрівськоі). Удосконалювався в
Берліні та Відні. Артистичну діяльність роз
почав в Австрії (1945). У 1947-59 виступав
з концертами в Бразилії, 1959-80 - у США

1918,

м
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(самостійно і в парі з дружиною/. Мацюк).
З

1980

співав у Польщі.

У репертуарі
М. були твори
Лисенка, О. Ни
жанківського, Сі
чинського, Бар
вінського, Глин
ки, Чайковсько
го, Моцарrа, Скар
латті, Перголезі,
Бетховена, Шу
берта, Верді, Пуч
чіні, а також укр.
нар. пісні. У 1959
дав

концерт укр.

пісні та романсу
в Торонто.
Гастролював

Любомир Мацюк

в Австрії, Бра

зилії, Німеччині,
Польщі, США.
Лауреат конкурсу вокалістів у Львові

(1939).
Записувався на грамплатівки (укр. нар.
пісні та романси укр. композиторів, арії з
опер укр. та заруб. композиторів).
Л і т. : "Концерт видатних співак1в/ /Наша мета . 1966.- 26 лист. ; ІвасівІСа М. Ювілейні концерm Л.
Мацюка//Свобода.- 1987.- 26 лют. ; МузиченІСО
О. Різдвяний подарунок// Свобода.-

1969.- 12 бе

рез.; Дуда М. Вечір пісень Іі та Л. Мацю
ків//Киів.- 1958.- № 4.

МАШіР Марія Іванівна (н. бл. 1890, Пол
тавщина 1937, США) - укр. оперна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула в
Муз.-драм. школі М. Лисенка в Києві (190912, клас О. Муравйової).
Співала на оперних сценах Києва, Казані
(1916-17) та ін.

У 1881-85, 1886-90 - соліст Київської
опери. Співав також на оперних сценах Хар
кова, Одеси, Казані, Тифліса та ін.
У 1885-86, 1891-92 - соліст Великого

т-ру в Москві, 1892-93 - Маріїнської опери
в Петербурзі.
Володів красивим голосом, особливо звуч
ним у верхньому й середньому регістрах.
Парт1ї: Герман, Ленський («Пікова дама»,
«Євгеній Онєгін" Чайковського), Собінін
(«Життя за царя» Глинки), Князь («Русалка»
Даргомижського), Рауль, Баско да Гама («Гу

геноти", •Африканка" Мейєрбера), Каніо
(•Паяци" Леонкавалло ).
Був першим виконавцем партій Вакули
(•Різдвяна ніч" Лисенка), та Ленського
(«Євгеній Онєгін» Чайковського).
Очолював оперні трупи, з якими виступав
у Поволжі й на Україні, а також на півдні
Росії. У 1898-1900 концертував у США.
З 1901 викладав у Моск. філармонічному
уч-щі, з 1905 - в Київському муз. уч-щі, з
1912 - Саратовській консерваторії. Серед
учнів - О. Мозжухін, Ф. Мухтарова, Г. Пет
ров М. Ски6ицька.

Л і т.: Ярон С. Воспоминания о театре.- К., 1898;

Михаил Ефимович Медведев. Очерк двадцатилет
ней артистической деятельности. 1881-1901.- К.,
1901; ЛевuІС С. Записки оперноrо певца.- М., 1962.

МЕЗЕНЦОВА-СТЕЦЕНКО ( спр. прізв.
Стеценко) Зінаїда Федорівна (н. бл. 1885,
Україна - р. см. невід.) - рос. оперна спі
вачка (сопрано). У 1907-08 співала в
Моск.приватній опері, з якою гастролювала у
Вятці й Вологді, потім виступала в Казані й
Саратові (1908-09), Єкатеринодарі (190910),
Самарі
(1910-11), Пе
тербурзі (1912),
Харкові (1913-

Партй": Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка
Полтавка»
Лисенка),
Галька
(«Галька»

14).
Володіла кра
сивим

Монюшка), Аїда, Леонора («Ліда•, «Тру
бадур»
Верді), Недда
(«Паяци" Леонка
валло ), Татьяна («Євгеній Онєгін" Чай
ковського). Була
першою
виконавицею
партії Панночки в опері •Ноктюрн» Ли
сенка (1912, Київ).
У 1917 виїхала до США, де співала в нью
йоркському Нар. домі (1923-27).
Л І т.: Вечір полтавського земляцтва//Рада.-

1912.- 13

чалась яскравим

акторським

та

лантом.

Партії: Тама
ра (•демон» Ру
бінштейна), Лі
за, Марія, Ната
лія, Оксана, Та
тьяна (•Пікова

лист.

МЕДВЕДЄВ ( спр. прізв.- Бернштейн)
Михайло Юхимович (8(20).VII 1852, м. Біла
Церква, тепер Київської обл.- 8.VШ 1925,
м. Саратов) - рос. оперний співак (те
нор) і педагог. Вокальну освіту здобув у
Моск. консерваторії (1876-81, клас Д. Галь
вані).

звучним

голосом. Відзна

дама", •Мазепа»,
•Опричник»,
•Черевички»,

"євгеній Онєгін»
Зінаіда Мезеицова-Стеценко
МарІ11 («Сон на Волзі•
А. Лренськоrо)

-

Чайковського),

А.tпоніда, Горис
лава ( •Жmтя за

м
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царя", «Руслан і Людмила" Глинки), Наташа
(«Русалка" Даргомижського), Ярославна

( « Князь Ігор» Бородіна), Маша ( «Дубровсь
кий" Направника), Власівна ( «Псковитянка"
Римського-Корсакова) , Маргарита («Фауст..
Гуно), Рахіль («Жидівка" Галеві), Аїда (".Аj·да"
Верді), Валенrnна ( "ryгeнorn» Мейєрбера),
Недда ("Паяци" Леонкавалло), Кармен,
Мікаела (<•Кармен» Бізе) .
Л І т.: Преснецов Р. Музь1ка и музь1канть1 В11т
ки.- Горький, 1982.

Трієсті, Барі, Кремоні, Вероні, Генуї, Туріні,
Флоренції, Паду'і, Палермо, Венеції, Болоньї,
Ніцці, Монте-Карло, а також у Берліні, Гам
бурзі, Гаазі, Амстердамі, Роттердамі, Мадриді,
Сан-Хосе, Панамі , Буенос-Айресі, Ріо-де-Жа 
нейро.

У 1916 брав участь в укр. концерті в
Одесі.
Записувався на грамплатівки в Москві
("Метрополь", 1911-12).
у

стський ре
жим

виїхав до Ру
мунії, де, крім
виступів
з
концертами,

У 1888 дебютувала на сцені Київської опе
ри. Співала на оперних сценах Харкова
(1889, 1904-05), Москви (1896), Петербур
га (Маріїнська опера. 1897). З успіхом гаст
ролювала в Києві, Полтаві, Одесі, Саратові,
Ризі, Пермі, Казані та ін.
ПартlЇ: Ліза ("Пікова дама» Чайковсько
го), Ольга (<•Русалка" Даргомижського) , Кри
за («Нерон» Рубінштейна), Галька («Галька»
Монюшка), Маженка («Продана наречена»
Сметани), Недда (•Паяци" Леонкавалло),
Дездемона ("отелло" Верді), Джеммі («Віль 
гельм Телль" Россіні), Міньйон ("Міньйон»
Тома).
З 1909 організувала муз . курси в Петер 

~урзі, де й сама викладала. Серед учнів: Р.
Ізгур, Н. Бєлухіна та ін.
Тв.: Мои воспоминания (рукопис).

МЕЛЬНИК

Григорій

Микитович

(11(23).ХІ 1882, м. Кишинів - 23.V 1968,
м. Бухарест] - укр . оперний співак (цент
ральний бас) . У 1904 разом з родиною пе 
реїхав на Волинь. Вокальну освіту здобув у
Моск. муз .-драм. училищі (1907-1912). У

1919-21 удосконалювався в Італії. Завдяки

Ф . Шаляпіну дебютував у Великому т - рі

(1912).
У 1912-16 - соліст Одеської опери,
1916-18 - Т-ру муз . драми в Петрограді .
У 1919 виїхав до Італії. У 1921-43 соліст міланського т-ру «Ла Скала".
Партіі: Сусанін ("Жmтя за царя" Глинки) ,
Гремін ("Євге.ній Онєгін" Чайковського), Бо
рис Годунов, Іван Хованський («Борис Году
нов", «Хованщина" Мусоргського ), Мельник
(«Русалка" Даргомижського), Дон Базіліо
(«Севільський цирульник" Россіні) , Мефісто

( •Фауст"

зали

шив італію і

такова.

фель

1934,

через фаши

МЕЛОДИСТ
Елеонора Яківна
(1871,
м. Бердичів , тепер Житомирської обл .- р. см .
невід . ) - рос . оперна співачка (сопрано) і пе
дагог Сестра М. Будкевич. Народилась у ро
дині музиканта . Вокальну освіту здобула в
Київській муз . школі А. Піменової (188:5-88,
клас У. Маркезі). Удосконалювалась у/. Тар

Гуно), Тітурель

Вагнера) .
Гастролював

( "парсифаль"

викладав

кій консерва
тор ЇЇ. Серед
його учнів відомі
ру
мунські спі

ваки Л . Ко 
нія, Н . Рафа

ель, Г . іліє

ску, К . Габор ,

Григорій Мельник - Малюта
<•Хованщина• м. Мусорrськоrо)

і.
Хвороб,
Т. Анастасіу,
Пріс::сикару,
Н.
Іонеску,
В . Думи~:ріу .

Л І т.: Йонашку Дж. Гриrорий Мельник! /Архів
автора.

МЕЛЬНИК Зіновій Йосипович (н. 12.ХІ
м. Львів) - рос. оперний співак (те 
нор) . Учень В. О. Соловйова (Саратов) . Арти 
стичну діяльність розпочав хористом Сара
товського т-ру опери та балету (у 1952-88 соліст цього ж театру).
ПартlЇ: Князь («Русалка" Даргомижсько
го), Синодал («Демон» Рубінштейна), Ликов
(«Царева наречена" Римського-Корсакова),
Шуйський ("Борис Годунов" Мусоргського),
Неморіно (•Любовний напій" Доніцетті),
Манріко ("Трубадур» Верді), Каніо (<·Паяци"
Леонкавалло), Каварадоссі ("Тоска»

1926,

Пуччіні) , Фауст ("Фауст" Гуно), Хозе ("Кар
мен" Бізе), Льонька («В бурю" Хрєнникова),
Сергій ("Анна Снєгіна» Холмінова) .
В концертах виконує твори укр . компози
то~ів, нар . пісні.
Л І т.: Никомев В. Умелое воплощение класси

ки//Приморска11 правда (Владивосток) . -

31

Римі,

Неаполі ,

Пармі,

1974.-

лип .

МЕЛЬНИК Неллі Вікторівна (н.
у

у

Бухарестсь

23.111938,
- укр .

с. Урехи Аджарської АРСР, Грузія)

м
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оперна співачка (сопрано). Засл . арт. УРСР.
Вокальну освіту здобула у Свердловській кон
серваторії (1960-65, клас З. Тарасенко).
У 1962-68 - солістка Свердловського,
1968-94 - Одеського т-рів опери та балету.
Парт1ї: Наталка, Марильця («Наталка Пол
тавка», «Тарас Бульба» Лисенка), Оксана
(«Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовсь
кого), Та:rьяна («Євгеній Онєгін» Чайковсь
кого), МІмі («Богема» Пуччіні), Маргарита

(«Фауст» Гуно), Леонора, Єлизавета («Труба
дур», «дон Карлос» Верді), Донна Анна («дон
Жуан» Моцарта) .
Провадить також концертну діяльність.
Лауреат Республіканського конкурсу на кра
ще виконання партії Наталки в Полтаві

вого, Людкевича, Лятошинського, Чайковсь
кого, Моцарта, Глюка, Шумана, Шуберта,

Пуччіні, Масканьї, Верді, Гуно, Массне, Ду
ранте та ін.
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора.
МЕЛЬНИЧИН Василь Андрійович (2.VШ
с . Угерське, тепер м. Стрий Львівської

1922,

обл.-

14.VII 1992, м. Нортпорт, Флорида,
США) - укр. та амер. концертно-камерний і
оперний співак (тенор). У 1944 разом з бать
ками емігрував до Німеччини. З 1949 жив у
США. У Німеччині здобув економічну освіту.
Співу навчався приватно в Мюнхені (у Е. Бом
бергер ), а потім у Чикагському муз . коледжі
(1952-56). Удосконалювався в Х. Рінгель та
і. Вольмута (Чикаго) і, нарешті, у Т. Скіпа

(Рим, 1957).
Артистичну діяльність розпочав у Чикаго в

(1969).
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора.

МЕЛЬНИЧЕНКО ( спр . прізв.- Мартинен
ко) Зоя Олександрівна (н. 14.І 1921, с. Руб
лівка, тепер Чигиринського р-ну Черкаської
обл.) - укр. концертно-камерна співачка (со
прано) та піаністка. Дочка О. Мартиненка.
Муз. освіту здобула в Київській (1939-43,
клас вокалу Є. Колесникової, клас ф-но Я.
Фастовського) та Берлінській (1944-45,
клас ф-но Г. Гоппе) консерваторіях та Мінне
сотському ун-ті (1955-57, клас вокалу Д. Ве
стри, клас ф-но Б. Вейсера).

1955. Виступав з концертами у США, італії та
Австрії.
Володів над
звичайно краси
вим, теплим

навське

Артистичну

кою

власни

1942.
1942-43

де

Зоя Мельниченко

виступала

на

радіо і по телебаченню.
участь

Брала
також

артистичною

У

акомпаніатор
Київської опери .
Після еміграції
( 1943) концер
тувала у Львові,
потім у Відні,
Мюнхені, Зальц
бурзі та інших
містах Німеч
чини та Австрії.
З 1950- у США,

у

публічних концертах, в тому числі і як
солістка
симф.
оркестрів,
зокрема, в

Міннеаполісі, Чикаго, Нью-Йорку, Вінніпезі
та ін. Досить часто виступала в Шев
ченківських концертах разом зі своїм бать
ком, якому постійно акомпанувала. Вико

нувала в симф. концертах досить складні соло
у творах великої форми (ораторії, кантати).
У репертуарі М.- твори Лисенка, Степо-

музикаль

ністю, глибиною
інтерпретації,

ми концертами в

Києві

мистец

тво М . від з на
чало ся неабия

діяльність роз
почала

го

лосом, добре по
ста вле ним, рів
н им в усіх ре
гістрах . Вико

стриманістю.
у

його

кон

цертному репер

туарі були твори
Лисенка, Січин
Василь Мельничин
ського, Лопатинського, Ма
тюка, Гнатишина, Воробкевича, Степового, Ки
тастого, М. Фоменка, Соневицького, а також
Гайдна, Доніцетті, Мейєрбера, Вольфа, Стра
делли, Шуберта, Легара, Верді, Пуччіні та ін.
Виступав епізодично на оперних сценах
США, Канади та інших країн. Серед оперних
партій: Андрій («Запорожець за Дунаєм» Гу
лака-Артемовського), Андрій («Катерина»
Аркаса), Альфред , Герцог («Травіата",
•Ріголетто" Верді), Турідду («Сільська честь..
Масканьї), Каварадоссі, Рудольф ( «Тоска",
«Богема" Пуччіні).
Наспівав платівку з укр. та заруб. реперту
аром.

Л і т.: Придаткеви" Р. Два концерти Василя

Мельничина//Свобода.- 1972.- 10 трав.; П-й.
Успіх укр. співака//Америка.- 1957.- 26 лист.;
ГШJmиишн А. Грамофонна платівка В. Мельничи

на/ /Америка.-

1973.- 27

лист.; Борисюк М. На

м
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вічний спомин св. п. В. Мельничина//С'ІЮfюда.-

1992.- 29 лип.
МЕНЦИНСЬКИЙ Модест Омелянович

(29.IV 1875, с.

Новосілки, тепер с. Великі Но
восілки Мостиського р-ну Львівської обл.11.ХІІ 1935, м. Стокгольм) - укр. оперний
(драм. тенор) та концертно-камерний співак
і педагог. Походив з родини сільського свя

щеника. Закінчив духовну семінарію у Львові
і теологічний ф-т Львівського ун-ту (1899).
Вокальну освіту здобув у Львівській (189799, клас В. Висоцького) та Франкфуртській

(1899-1901, клас Ю. Штокгаузена) консер
ваторіях. У 1901 дебютував на сцені Франк
фуртської опери. У 1902-03 - соліст Ель
берфельдської опери (Німеччина), 1903-04 оперного т-ру в Карлсруе (провінція Баден),

1904-10 - Стокгольмської, 1910-26 Кельнської опер. Гастролював на оперних
сценах Львова (1903, 1908-09), Лондона
(«Ковент-Гарден", 1905), Мюнхена, Берліна,
Байрейта, Відня (1914), Амстердама, Копен
гагена, Варшави, Праги (1924), Гамбурга, в
містах Італії та Франції.

Володів
голосом ве

ликої сили,
красивого

металевого

тембру, ши

рокого діа
пазону (по
над три

ок

тави), рів
ним в усіх
регістрах.
Він приваб
лював м'я
кими

шля

хетними

барвами на
середніх
нотах і міц
цю

Модест Менцинський

-

Танrейзер

(«Танrейзер• Р. Вагнера)

у

верх

ніх. Мистец
тво М. харак
те р и з у в а -

лося блнс-

блискучим
фразуванням, першокласною дикцією, непе
ресічним трактуванням образу і темпера

ментністю. В його репертуарі було близько 50
партій. Окремо стоїть партія Зігфріда з ваг
нерівського циклу •Перстень Нібелунгів". За
визначенням німецьких рецензентів, М. в цій
партії не знав суперників в усій Європі.
Серед інших партій: Лоенгрін, Тангейзер,
Парсифаль, Трістан, Зігмунд, Штольцінг

(<·Л оенгрі н", •Тангейзер•,

• Парсифаль•,

Трістан та Ізольда», «ВалькірЇ!і», (•Нюрнберзькі
мейстерзінгери" Вагнера), Ірод («Саломея»
Штрауса), Флорестан ((•Фіделіо» Бетховена),
Радамес, Манріко, Отелло («Аїда», •Труба
дур•, «Отелло" Верді), Каніо («Паяци" Леон~
кавалло), Хозе, Надір ((•Кармен», «Шукач~

перлів" Бізе), Каварадоссі _ («Т~ска» Пуччіні),
Єлеазар («Жидівка» Галев1), Ионтек ((•Галь

ка" Монюшка), Нерон ((•Акте» Манена), Фа
уст ( «Фауст.. Гуно), Самсон ((•Самсон і Далі
ла" Сен-Санса), Болеслав Хоробрий («Боле
слав Хоробрий» Ружицького), Петро ((<Натал
ка Полтавка" Лисенка).
В історію укр. муз. культури М. увійшов і як
незрівнянний камерний співак, блискучий
інтерпретатор укр. нар. пісень і творів М. Ли
сенка. Серед останніх - (•За думою дума»,
•Гетьмани, гетьмани ... " «Гомоніла Україна",
•Минають дні», •Мені однаково» (сµ. Т. Шев
ченка), •Розвійтеся з вітром ..." (сл. І. Франка).
Чудово виконував М. також твори галицьких
композиторів, зокрема Людкевича ( «Черемо
ше, брате мій»), Січинського ((•Як почуєш

вночі•, •Finale•) та ін.
На високому мистецькому рівні виконував
М. і укр. нар. пісні в обробці Лисенка: •Ой
червона калина", •Ох, і не стелися, хрещатий
барвінку•, •Стоїть гора високая", •Ой не
світи, місяченьку".
Володіючи драм. тенором великої сили, М.
спричинився до інтерпретації героїчних
партій в операх Вагнера та інших компози
торів. Серед своїх співвітчизників не мав су

перників у вагнерівському репертуарі. Хіба

що і. Алчевський та якоюсь мірою Ю. Кипо
рен ко-Доманський можуть наближатися
своїми вокально-сценічними даними до М.

його виконавське мистецтво дістало висо

ку оцінку за кордоном. Так, у
городжений орденом Вази

-

1909

він був на

найвищою де

ржавною відзнакою у Швеції в галузі музики.

М. був високоосвіченою людиною свого
часу. Крім музичного мистецтва, він посиле
но цікавився літературою, мистецтвом, есте
тикою, філософією; володів сімома мовами,
зокрема німецькою, шведською, польською,
російською, французькою та англійською.
У Стокгольмі М. одержав титул камерного
співака шведського короля. У 1935 «Союз
львівських професійних музик» обрав М.
своїм почесним членом. Перед смертю М. за
повів свою муз. бібліотеку Науковому т-ву ім.
Шевченка у Львові.

З 1927 провадив М. у Стокгольмі приватну
пед. діяльність, зрідка вистуnаючи в концер
тах. У 1912, 1924, 1925 і 1928 концертував у
Галичині (Львів, Станіслав, Коломия, Стрий
та ін.). У 1933 дав останній укр. концерт у
Стокгольмі.

м
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Записав на грамплатівки (понад 40 творів)
у Стокгольмі («Грамофон», 1910) і Берліні
(«Грамофон», 1910, 1911) укр. нар. пісні
(«Ой зійди, зійди», «Ой не світи, місяченьку",

«Ох, і не стелися, хрещатий барвінку" та ін.),

в Києві), Катерина (<·Гроза» Кашперова, пер
ше вик. у Великому театрі), Валентина ("Гуге
ноти• Мейєрбера), Розіна («Севільський ци
рульник" Россіні), Леонора («Трубадур•
Верді), Донна Анна («Дон Жуан» Моцарта"),

романси Лисенка, Січинського, Ярославенка,
а також арії з опер Вагнера, Флотова, Верді,
Пуч•1іні та ін. Портрет співака роботи чеськ.
худ. Г. Вацека (1924) .

Маргарита («Фауст» Гуно), Їрена, Єлизавета

Л і т.: Людкевич С. Менцінський 11к оперний

си Шуберта, рос. композиторів). Брала участь
в укр. концертах в Петербурзі (укр. нар . пісні).
У 1898 стала одним з фундаторів створення
Т-ва ім. Т. Г. Шевченка в Петербурзі.
Талант співачки високо оцінювали Ц. Кюї,
О . Сєров, М. Рубінштейн, Г. Берліоз. Свої ро
манси їй присвятили П. Чайковський (<•Не вір,
мій друже") та Ц. Кюї («Люблю, якщо тихо»).
У 1884 вперше поставила у Варшаві «Жит
тя за царя" та "Руслана і Людмилу" Глинки
(рос. мовою) . У 1886 відкрила в Петербурзі
приватні курси співу.

співак//Шл11хи.-

1918.-

No І; його ж. Модест

Менцінський і укр. нар . пісн11//Терем.- Киів
Львів, 1919; Б. п. Модест Менцинський/ /Музика.-

1927 .- № З ; Деркач і. Модест Менцинський - ге
1969; Колесса М. Спогади
про Модеста Менцинського//Музика . - 1975.- №
6; Модест Менцинський. Спогади. Матеріали. Лис
тування . К . , 1995.
роїчний тенор.- Львів,

МЕНЬШИКОВА (спр. прізв.- Коробова,
по чол.- Меньшова) Олександра Григорівна

(3(15).VI 1840 (1846?), Україна - 12(25).Х
1902, м. Петербург] - рос. оперна співачка
(сопрано) і педагог. Народилася в сім'ї
поміщика. Закінчила Київській ін-т LWІЯХет

них дівчат. Співу навчалася у Ф. Річчі в Петер
бурзі та П. Вертеля в Парижі. У 1860 дебюту
вала на оперній сцені в Казані. У 1866-69 солістка Великого т-ру в Москві, 1869-75,
1876-80 - Маріїнської опери в Петербурзі .
У 1875-76 виступала з власною оперною
трупою (Одеса, Київ, Харків). У 1880-90 солістка приватних оперних труп у Москві,
Петербурзі, Ризі, Ярославлі. У 1872 брала

участь у виставах Їтал. опери в Петербурзі. У

1874 гастролювала в Мілані (т-р «даль-Вер
ме» )1 де брала участь в прем'єрі опери «Життя
за царя» Глинки, а також у Швейцарії.
Партй:
Людмила,
Антон іда
(«Руслан і
Людмила•,
"життя за
царя» Глин

(«Рієнці», «Тангейзер» Вагнера).

Виступала в камерних концертах (сольна
партія в Дев'ятій симфонії Бетховена, роман

Л і т.: Круглшwв С. Памяти А . Г. Меньшико

вой//Новосm ДНІІ.-

жського),
ю д і ф

Юфід

3. Пе

виступала в

великим, але до

бре поставленим

•Юдіф"

голосом

краси 

вого тембру. В її
репертуарі були
твори укр.,

Віра Метелецька

кого, перше

-

Стщж

Німеччині.
Володіла не

Даргоми

Олександра Меньшикова
(«Юфід• О . Сєрова)

6951;

гади

("Русалка»

Сєрова),
М а р і я
Власівна
("воєвода»
Чайковсь

№

МЕТЕЛЕЦЬКА
Віра
Олександрівна
[18(30).ІХ 1899, м . Катеринослав, тепер
Дніпропетровськ -27.111 1970, м. Київ) -укр;
концертно-камерна співачка (сопрано) . Во
кальну освіту здобула в Дніпропетровському
муз. технікумі (1923-27, клас А. Кузіна).
У 1927-30 - солістка Концертного бюро
(Дніпропетровськ), 1930-41 - Дніпропет
ровської, 1941-44 - Узбецько·і (Ташкент),
1944-52 - Київської філармоній.
Гастролювала
в Сибіру, на Да
лекому Сході, в
багатьох містах
України та Рос.
Федерації.
У
1945-46 у скла
ді концерпюїбри

ки), Наташа

(

1902.-

терб. опера и ее мастера. - М., 1940; Чайковский П.
Муз.-крит. статьи.- М . , 1953.- С. 430; Кузьмін М. За
буrі сторінки муз. жИТТІІ Києва . - К .• 1972.- С. 166.

рос.

та заруб. композиторів, а також
укр. нар. пісні.
викладач Київської консер

вик.), Галь
ка (•Галька»

У 1947-58
ваторії.

Монюшка,

Л І т.: Михайлова Т. Виховання співаків у
Київській консерваторії.- К . , 1970.- С . 96.

перше вик.

-

м
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МИГАЛЬ іванна

Григорівна (6.VII 1937,

Азербайджан

ського,

м. Львів - 18.ІХ 1983, США) -ухр. та амер.
оперна і камерна співачка (меццо-сопрано).
У 1949 разом з батьками переїхала до Кана
ди. Вокальну освіту здобула в Королівській

41 ського,

1962-67 -

ОДИН

солістка Канад
ської оперної
компанії (Страс
форд та ін. ). У
1967-69 - со
лістка оперної
студії «Метро
політен-опера" в

Нью-Йорку,
якою

вала в багатьох
містах США. У
1969-73 - со
лістка «Метро

політен-опера" в

Нью-Йорку,

з

1974 -

Канадсь
кої оперної ком
Іванна Мигаль
панії.
Серед оперних партій: Фредеріка («Луїза
Міллер" Верді), Розі на («Севільський цируль
ник" Россіні), Сузукі ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні),
Маддалена ( «Ріголетто" Верді), Кундрі («Пар
сифаль» Вагнера).
Виступала на муз. фест11ва.'1ях у Канаді і
США, а також із симф. оркестрами в Торон
то, Детройті, Балтіморі та ін. Широковідома
як пропагандистка ухр. музики на амер. кон

тиненті. У її репуртуарі були твори Гулака-Ар
темовського, Лисенка, Стеценка, Барвін

ського, Вериківського та ін. У 1978 дала укр.
концерт у Парижі.
Наспівала платівку укр. нар . пісень та ро
мансів

(1978).

Л І т . : Мигаль Г. Іванка Мигаль/ /Нові дні (То
ронто) .-1991.- №

МИКИІІІА

1.

Михайло
Венедиктович
[25.V(6VI) 1885, м. Миргород, тепер Полтав
ської обл.- 20..ХІ 1971, м. Київ) - ухр. опер
ний співак (лірико-драм. тенор), педагог і
гром . діяч. Нар. арт. УРСР (1971). Походив з
бідної селянської родини. У 1903 закінчив
Миргородську худ .- промислову школу. Во
кальну освіту здобув у Муз.-драм. школі М.
Лисенка в Києві (1904-10, клас М. Зотової
та О. Мишуzи). Під час навчання жив у родині
М. Лисенка, де зустрічався з багатьма діячами
ухр. культури, які справили на нього великий
вплив. У 1910-14 - солістТ-ру М. Садовсь
кого в Києві, 1914-23 - Київської опери,
1923-30 - Великого т-ру СРСР, 1930-31 -

З

ор

ганізаторів
і
керівник
укр.
оперного

т-ру

«Муз . драма» в

Києві. У 1913 га
стролював у Га

личині (виступав
на 40-річному

ювілеї і. Франка

з

гастролю

1942-

Київського
т-рів опери та
балету. У 1919 -

44 -

муз. консерваторії в Торонто (1957.:-62).
Удосконалювалася в Ж. Туарел у Нью-Иорку.
у

1931Харків

у Львові).
Володів голосом великої си
ли і краси. Мистецтво М. відзначалося вмін
ням співака користуватися динамікою сили
звуку, вільним подоланням будь-якої теситу
ри, широким диханням. Великого значення
надавав сценічній обробці партій. Завжди шу
кав правдивого реалістичного розкриття во
кально-сценічних образів.
Партй': Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро, Левко (<·На
талка Полтавка», «Утоплена» Лисенка), Гер
ман («Пікова дама" Чайковського), Собінін
(•Життя за царя» Глинки), Самозванець
(•Борис Годунов» Мусоргського), Садко, Ку
терьма ( «Садко", «Сказання про невидимий
град Кітеж» Римського-Корсакова), Князь
(«Русалка» Даргомижського), Альоша Попо
вич («Добриня Нікітіч» Гречанінова), Рада
мес («Аїда" Верді), Турідду («Сільська честь»

Михайло Микиша

Масканьї), Хозе («Кармен» Бізе), Йонтек
(•Галька" Монюшка), Фауст («Фауст» Гуно),
Рауль (•Гугеноти» Мейєрбера), Єник («Про

дана наречена" Сметани), Каніо («Паяци»

Леонкавалло), ірод («Саломея» Штрауса).
Блискучий інтерпретатор укр. музики, зок
рема нар. пісень, а також романсів Лисенка,
Степового, Стеценка.
У 1930 наспівав на грамплатівки кілька
ухр. дуетів (з В. Лу6енцовим).

У 1937-41 викладач Харківської,
1944-56 (з 1946 - проф.) - Київської
консерваторій. Був продовжувачем вокаль
ної школи О. Мишуzи. Серед його учнів А. Гриzор'єв,
К. Малашенко,
Ф. Макси
менко.

У 1941 був незаконно репресований (за
слання відбував у Сибіру). У 1976 в Києві на
фасаді будинку, де проживав співак, встанов
лено бронзову меморіальну дошку з ба
рельєфним портретом М. (ск. Н. Дерегус, арх.

м
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А. Сницарєв). Портрет співака написав худ.
О. Машкевич (1910).
Т в.: Практичні основи вокального мистец
тва. - К., 1971.

ведомости.- 1875.- 19 лют ; Muxaй.JWвa Т. Вихо
вання співаків у Киівській консерваторіі . - К.,
1970.- С . 9; Кузьмін М. Забуті сторінки муз. жит
тя Києва.- К., 1972.- С. 157-158.

1947;

Л і т. : Ше.11ю6ський М. М. В. Микиша.- К . ,
Ри.11ьський М. Видатний митець і педа

Херсон) -укр. оперна та концертно-камерна

гог! /Рад . культура.- 1960.- І О черв; Людкевич С.
Шовковий тенор! /Рад. культура . - 1960.10

співачка (меццо-сопрано) . Вокальну освіту
здобула в Київській консерваторії (1970-75,

черв ; Обухова Н. Людина світлого таланту! /Рад .
культура.-

1960.- 10

черв .

МИКОЛА З ГЛУХОВА (рр . н. і см. невід.) укр . співак XVIII ст. Походив з Глухова . Вчив
ся у Глухівській співацькій школі . У 1750 був
відправлений до Петербурга, де став солістом
Придворного хору.
Л і т . : Хар.лампович К Малороссийское влияние
на великорусскую це рковню жизнь.- Казань,

1914.-

с.

833.

МИКОЛАЄНКО (Ніколаєнко) Ілько (н.

1898 - р. см. невід.) - укр . оперний співак
(драм . тенор). Вокальної освіти не мав. Во
лодів голосом надзвичайної сили і краси тем
бру (сучасники порівнювали його з Ю. Кипо
ренком-Доманським) . Артистичну діяльність
розпочав в укр. муз.-драм. трупах. У 20-30-х
роках співав у мандрівних оперних трупах.
Виступав на оперних сценах Києва ( 192223), Дніпропетровська, Станіслава. У 1937
гастролював у Сімферополі і Севастополі .
Серед оперних партій: Андрій ( «Запоро
жець за Дунаєм» Гулака-Артемовського),
Андрій («Тарас Бульба" Лисенка), Левко
(«Утоплена» Лисенка).
У 1944 емігрував за кордон. В Австралії
виступав в укр. оперних ансамблях.
МИЛОРАДОВИЧ (спр. прізв .- Костянти
нович) Марія Михайлівна (1846, Чернігів
щина - бл . 1900, м . Москва) - рос. оперна
співачка (сопрано) і педагог. Народилась у
поміщицькій сім ~і. Вокальну освіту здобула в
Петерб. консерваторії (1868-72, клас Г. Ніс
сен-Саломан). У 1873-74 - сол і стка Київ
ської, 1874-76 - Харківської опер . У 1876
гастролювала в Парижі . Сцену залишила в

МИЛЬНА Олена іванівна (н. 7.V 1945, м.

клас Л. Руденко) .

У 1975-83 - солістка Туркменського т-ру
опери та балету, 1983-85 - Київської, з
1985 - Херсонської філармоній .
Партіі: Терпилиха («Наталка Полтавка»
Лисенка), Няня («Євгеній Онєгін» Чайковсь
кого), Розіна («Севільський цирульник» Рос
сіні), Азучена , Амнеріс («Трубадур•, •Аїда»
Верді) , Кармен (<·Кармен» Бізе).
У концертах виконує твори укр. (Лисенко,
Степовий , Стеценко), рос . (Чайковський,
Рахманінов, Римський-Корсакова), заруб.
(Моцарт, Перголезі, Доніцетrі, Бізе, Пуччіні ,
Сен-Санс, Масканьї, Гріг, Верді) компози
то~:~ів, нар. пісні.
Л і т . : Автобіографія/ І Архів автора .

МИНАЄВ Кузьма Панасович (2( 14 ) .ХІ
с. Нова Слободка, тепер Малояросла
вецького р-ну Калузької обл.- 26.1 1950,
м. Київ) - укр. оперний співак (баритон) .
Нар . арт. УРСР (1946). Вокальну освіту здо
був у Моск . консерваторії (1920-25, клас В.
Зарудної). Удосконалювався в Оперній студії
при Великому т-рі СРСР (1925-27).
У 1927-29 - соліст Харківського, 193133 - Бакинського, 1933-37 - Одеського,
1937-50 - Київського т-рів опери та балету,
1929-31 - Другої пересувної укр . опери.
Партіі:
Султан
(«Запоро

1895,

жець

1877.
Володіла невеликим, але добре поставле
ним красивим голосом, відзначалася музи
кальністю і артистизмом.
Парт~ї: Наташа («Русалка» Даргомижсько
го), Антоніда, Людмила («Життя за царя»,
«Руслан і Людмила• Глинки), Розіна («Севі
льський
цирульник•
Россіні),
Віолетта,

Джільда

( «Травіата•,

(«Тарас
Бульба",
•Наталка
Полтавка•
Лисенка),
Онєгін

•Ріголетто• Верді), Мар

(«Євгеній
Онєгін•
Чайков
ського),

гарита («ФаусТ» Гуно) , Церліна (<·Фра-Дияво
ЛО» Обера).
Виступала також у концертах.
У 1877-87 - професор Моск. консерва

торії. Серед її учнів канова-Ромазанова.

І

Т. Любатович, С . Вели

Л і т . : Бе нефис М. Милорадович/ !Харьков. губ.

за

Дунаєм»
Гулака
Артемов
ського),
Остап,
Микола

г

о

р

(•Князь

Кузьма Минаєв

-

Демон

(•демон• А . Рубінштейна)

f гор•

Бо

родіна),

м
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Ескамільо ((<Кармен" Бізе), Ріголепо ((<Ріго
ЛеТТО» Верді), Валентин ((<Фауст" Гуно), Про
ценко ((<Молода гвардія" Мейтуса, перше
вик.), Щорс («Щорс" Лятошинського), На
гульнов («Піднята цілина• Дзержинського),
Лістрат («В бурю» Хрєнникова) .
Виступав з концертами.

Лауреат Всеоюзного конкурсу вокалісrів у
Москві (1935, 11 щ~емія).
Л і т .: ЛЬlсенко Н. М. Минаев Кузьма Афанасье

вич! /Муз. знциклопедия.- М"

1976.-

Т.

3.-

С.

601 .
МИРКОТА" Володимир Андрійович (н.
20.І

1937,

с. Іскрене, тепер

Шполянського

р-ну Черкаської обл.) - укр. оперний і кон
цертний співак (тенор). Вокальну освіту здо
був у Київській консерваторії (1961-65, клас
М. Єгоричево'1). У 1966-73 - соліст Київ
ського т-ру опери та балету, 1973-77 - Ан
самблю пісні і танцю (Німеччина), з 1977 Київської філармонії.
ПартlЇ: Андрій («Катерина" Аркаса), Ли
ков («Царева наречена» Римського-Корсако
ва), Фінн («Руслан і Людмила» Глинки), Ар

тур ( «Лючія ді Ламмермур» Доніцетrі), Ло
ренцо (<·Фра-Дияволо» Обера), Фауст («Фа
уст» Гуно).
У концертах виконує твори укр. (Лисенко,
Степовий, Стеценко, Г. Майборода, Білаш,
Скорик), рос . (Глинка, Бородін, Чайковсь
кий, Римський-Корсаков, Кабалевський) та
заруб. композиторів, а також численні укр.
нар. пісні. Лауреат Міжнародної премії
«Дружба» ( 1995) та Міжнародної премії
ім. С. Гулака-Артемовського (1996). Гастро

лював у Німеччині, Італії, Болгарії, Польщі,
Югославії та ін.

Автор ряду статей у періодичній пресі з пи
тань

вокального

мистецтва

та

загальних

праць з муз. культури.

Л і т .: MQJ/llш М. Він з краю солов'іноrо//Молода
гвардія.-

1967.-

17

вересня; Шахова Л. Про що

розказує пісня/ /Сільські вісті.-

1983.- 29 лист .

МИРОНЕНКО Денис (бл. 1880-1918) укр . оперний співак (бас). Вокальну освіту
здобув у Муз.-драм. школі М. Лисенка в Києві
(клас М. Зотовоі). У 1911-18 - соліст Т-ру
М. Садовського в Києві.
ПартlЇ: Чуб, Бахус (перше вик.) («Різдвяна
ніч", «Енеїда» Лисенка), Ібрагім («Роксолана»
Січинського, перше вик.), Стольник ( «Галь
ка" Монюшка).
У концертах виконував укр. нар. пісні, а та
кож романси Лисенка і Степового.
Л
т.: Василько В. Микола Садовський та йоrо
театр.- к" 1962.- С. 56.

кого. Князь Данило Романович запрошував
М. до себе в півчі, але він відмовився «за гор
дость не восхотевшу служити князю» . На дум
ку деяких учених, М. служив церковним дя
ком. Образ М. відтворено в поезії «Співець
Митуса• М . Костомарова.
Л і т.: Кот.пяр М. Древньоукраінський труба
дур/ !Ми 1світ.-1977.- № 200.

МИХАЙЛОВ-СІ:ОЯН (на укр. сцені Стоян) Костянтин Іванович [13(25).111 1853,
с . Великий Буялик, тепер с. Петрівка Комін
тернівського р-ну Одеської обл.- 31.V(lЗ.VI)
1914, м. Софія) - болг. та укр. оперний
співак (тенор), педагог і муз . діяч, за поход
женням болгарин. Вокальну освіту здобув у
Петерб. консерваторії.
У 1882-84 - соліст укр. муз.-драм. трупи
М. ~ропивницького, 1888-90, 1897-98 сотст Великого т-ру в Москві, 1891-92 Київської, 1893-94 - Маріїнської (Петер
бург) опер. Співав також на оперних сценах
Одеси, Саратова та ін. Очолював оперне т-во,
як~ виступало в Керчі, Смоленську, Вітебську
та 1н .

З 1907 жив у Болгарії, де в 1908 став одним
з організаторів і керівників т-ва «Болгарська
оперна дружба•, яке сприяло формуванню й
Р?звитку національного т-ру (працював тут до
юнця життя як директор, режисер і співак).
Володів красивим голосом звучного темб
ру, широкого діапазону, рівним в усіх регіст
рах.

ПартlЇ: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гула~а-Артемовського, перше вик. на укр.
сцен~), Петро («Наталка Полтавка» Лисенка),
Си~одал («Демон" Рубінштейна), Герман
( «П1кова дама" Чай.ковського ), Володимир
Ігоревич. («Князь Ігор• Бородіна), Баян
(«Руслан І Людмила" Глинки), Каніо («Пая
ци» ~еонкавалло), Фауст («Фаусн Гуно),
М?.нр1ко,. Радамес, Герцог («Трубадур»,
(<АJда», (<Р1голепо• Верді), Турідду («Сільська
честь" Масканьї), Князь ((<Русалка» Дарго
мижського).

У 1903 на фірмі «Т-во Ребікова» наспівав
укр. нар. пісню «В огороді пастернак».
Першим у Болгарії поставив кілька класич
них рос. опер.

Тв .: Исповедь тенора.- М"

1-2;

1895-1896.-

т.

Генезис, анализ и метод естественноrо пе

ния.- М.,

1898;

Законь~ вокальности.- М"

1912;

Наши нар. песни и законь~ вокальности в их коль1-

бели и общественной жизни.- Минск,

1912.

Л і т.: Михайлов-Сто11н (некролог) І /Музь~ка.-

1914.- № І.
МИХАЙЛОВА (спр. прізв.- Ван-Путерен,

МИТУСА Дмитро (рр . н. і см. невід.) - сла
ветний давньоруський співець ХІІІ ст. Зга
дується у Волинському літописі за 1241 рік як

[3(15).VI

придворний співак владики перемишлянсь-

м . Перм]

псевд.- Михайленко) Марія Олександрівна

1864,
-

м.

Харків

- 18.1

1943,

рос. оперна та камерна співачка

203

м
(сопрано). Співу
навчалася в Пе
тербурзі на Муз.
драм.

курсах

Є. Рапгофа (клас
З. Реннінг-Віль
де). Удоскона
лювалась у Мі
лані у С. Ранн
коні та в Парижі
у

А. Бакса. У

1892-1909 солістка Маріїн
ської опери в
Петербурзі. Гас
тролю в ал а

Орлі,

Марія Михайлова

(1896),

в

Тамбові

Одесі,

Москві (Великий
т-р, 1902) та ін.
Володіла гнучким, легким голосом
сріблястого тембру і широкого діапазону.
Парт1ї: Наталка («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Електра («Орестея" Танєєва, перше
вик.), АJ:тоніда, Людмила («Життя за царя»,
«Руслан 1 Людмила» Глинки), Тамара («Де
мон» Рубінштейна), Оксана, Снігуронька
(«Ніч перед Різдвом», "снігуронька» Римсько

го-Корсакова), Маргарита, Берта, !нес ("Гуrе

но~:и•>, «Пророк", •Африканка" Мейєрбера),
Ам~на (•Сомнамбула» Белліні), Віолетта,
Дж1льда, Нанетта ( «Травіатта», «Ріголетто",
«Фальстаф" Верді), Церліна ( «Фра-Дияволо"
Обера), Ортлінда (•Валькірія» Вагнера), Сю
занна («Весілля Фігаро" Моцарта), Анхен
(«Вільний стрілець" Вебера), Мюзетта («Боге
ма» Пуччіні).

У концертах з великим успіхом пропагу
вала твори рос., заруб. та укр. (Лисенко,

Єдлічка, Гулак-Артемовський, Коціпінський)
композиторів. Відома в Росії як «Королева»

Володіла сильним, рівним в усіх регістрах
голосом широкого діапазону, відзначалась
сценічним талантом.
Перша виконавиця таких партій на сцені
Київської опери: Наталка («Наталка Полтав
ка" Котляревського), Ваня, Ратмир ("Жипя за
царя», «Руслан і Людмила» Глинки). Серед
інших плртій: Поліна («Пікова дама" Чайков
ського), Амнеріс, Азучена («Аїда"; «Трубадур"
Верді), Адальжіза («Норма" Белліні), Нанса
(«Марта» Флотова), Марта (<•Фауст» Гуно).
Виступала в концертах київського відді
лення РМТ, а також у благодійних концертах
(романси Глинки, Лисенка, укр. нар. пісні).
Л і т.: СтефаІ/Ович М. Київський театр опери та

балету . - К"

1968.-

С.

18;

С.

144-

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Дем'ян Трохимович
[21.ХІ(3.ХІІ) 1806, с. Будище, тепер Кроле
вецького р-ну Чернігівської обл. 30.ІХ(12.Х) 1844, м. Петербург) - укр.
співак. Ще в дитинстві був відправлений до
Петербурга, де вивчився і став солістом При
дворної співацької капели. Володів чудовим
голосом, що дало йому можливість посісти
визначне місце в капелі (в 40-х роках - ус
тавник правого крилосу). Грав на деяких муз.
інс'Грументах.
Л і т.: РБС.- СПб,

1905.

МИШУГА (по сцені - Філіппі-Мишуга)
Олександр Пилипович (7.Vl 1853, с. Новий
Витків, тепер Радехівського р-ну Львівської
обл.- 9. ІІІ 1922, м. Фрайбург, Німеччина,
похований у Новому Виткові) - укр. оперний
співак (тенор) і педагог. Вокальну освіту здо
був у Львівській (1878-81, клас В. Висоцько
го) та Міланській (1881-83, юа: М Джо
ванні) консерваторіях. Удосконалювався у
Ж.-Б. Сбрілья (Париж). Артисти • 1ну діяльність
розпочав

1880

концертами

у

Львові.
На
оперній сцені
дебютував
1883 в італ.
місті Форлі. З
великим успі

пісень («Гандзя», "віють вітри», "дощик»,
«Ой за гаєм, гаєм", •Лугом іду, коня веду",
«Хус:очко моя»). У 1903 дала концерт у
Києв1.

3. Петерб. опера и ее мастера.

СПб, 1940.- С. 132; Чернова О. Воспоминания о
Марин Михайловой/ І Архів автора.

хом

МИХАЙЛОВСЬКА Наталія Олександрівна
(бл. 1843, м. Київ - р. см. невід.) - укр. та
рос. оперна співачка (контральто). Вокальну

освіту здобула в Петерб. консерваторії

(1864-67). З великим успіхом дебютувала
27.Х 1867 на відкритrі Київської опери в •Ас
кольдовій могилі". У 1867-71, 1879-80
солістка Київської опери. Співала також на
сценах оперних т-рів Одеси, Тифліса, Казані,
Петербурга та ін.

1972.-

145.

грамофонних записів . На фірмах «Грамо
фон» та «Зонофон» наспівала низку укр. нар.

Л і т. : СтарІС

Кузь.міІі М. Забуті

сторінки муз. життя Києва.- К . ,

Олександр Мишуга - Рауль
( «Гуrенотм• Мейєрбера)

виступав у

Мілані, Туріні,
Ніцці,
Фло
ренції.
У1883-84с о л іст
Львівської
(польської)
опери, 188485 - Велико
го т-ру у Вар
шаві.
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Гастролював у Відні (1885), Празі (1887).
У 1885-1905 М . з великим тріумфом висrу
пав на багатьох оперних сценах Європи, ви
конуючи найскладніші тенорові партії. У
1895-96 - соліст Київської, 1900-1901 Львівської опер. Неоднарозово співав М. на
петерб. оперних сценах.
Через відсутність укр. опери в Україні М.
не міг виступати в національному реперrуарі.
Лише єдиний раз виступив на сцені поль
ського т-ру Скарбека в опері «Запорожець за
Дунаєм•, де з великим успіхом виконав пар
тію Андрія.

Представник італ. школи бельканто, М.
своїм оксамитовим голосом з благородним
металевим тембром чарував слухачів доско
налістю співу, виразним фразуванням, чудо
вою кантиленою і драм. талантом.
Парпиї: Фауст, Ромео ( «Фауст", «Ромео і
Джульєтта" Гуно), Хозе (<·Кармен" Бізе), Гер 
цог, Альфред, Річард, Рада мес, Манріко
( «Ріголетто», "Травіата", «Бал-маскарад",

•Аїда•, •Трубадур• Верді), Йонтек, Стефан

(«Галька•, «Зачарований замок• Монюшка),
Ленський, Герман (•Євгеній Онєгін", •Пікова
дама• Чайковського), Каніо (•Паяци• Леон
кавалло), Турідду (•Сільська честь• Мас
каньї), Неморіно, Фернандо («Любовний
напій», «Фаворитка» Доніцетrі), Рауль ( «Гуге

ноти" Мейєрбера), Мазанієлло (•Німа з
Портічі» Обера), Єлеазар (••Жидівка• Галеві),
Каварадоссі (•Тоска• Пуччіні), Едгар (•Лючія
ді Ламмермур» Доніцетті).
М. увійшов в історію укр. муз. мистецтва і
як один з найвиразніших інтерпретаторів нар.
пісні й романсу. Він часто співав твори укр .

композиторів, зокрема Лисенка, Вахнянина,
Матюка. Виконував також камерні твори Чай
ковського, Глинки, Желєнського та ін. Запи
сувався на грамплатівки у Варшаві ( •Грамо
фон», 1913; 2 твори). У 1896, 1901 концер
тував у Києві.
Особливе місце належить М . .як вокально
му педагогу. Цю діяльність М. не залишав до
останніх днів свого життя. У 1906 на запро
шення Лисенка М. приїздить до Києва і стає
профессором співу першого укр. муз. закла
ду Муз.-драм . школи М Лисенка (до

1911).
М. перший почав вести навчання в муз.
школах укр . мовою, поставивши викладання

співу на наукову основу. Велику увагу він
приділ.яв роботі над звуком з метою досяг
нення його свободи, гнучкості, витривалості,
сили та краси. Він вимагав високої ШJІЯХет
ності виконання, його правдивості і сердеч
ної теплоти.
У 1911-14 М.- професор співу Вищого
муз. ін-1)' ім. Шопена Варшавського муз. т-ва.

Серед його учнів: М. Микиша, О. Лю6ич-Па
рахоняк, С. Мирович, Я. Королевич-Вайдова,
Є. Штрассерн В . Рашковська, Я. Тіссерант

Паржинська,

f.

Строковська-Фарнашевська,

З. Забелло-Мазуркевич, Г. Лєска-Арнд, М.
Донець-Тессейр, Є. Бандровська-Турська.

У 1914 М . захворів і виїхав до Італії на

лікування, де його застала перша світова
війна. Почав вести школу співу в Римі, а
пізніше в Мілані і курортному містечку Раміо
лі. У 1919 на запросини подружжя Чінберг М.
виїхав до Стокгольма, де відкрив школу співу,
в .якій і працював до початку 1922.
Незадовго до смерті заповів усе своє
майно Муз. ін-rу ім. Лисенка у Львові . Спо

чатку похований був у Фрайбурзі, а потім
його прах було перевезено до рідного Ново
го Ниткова .
У сузір~і співаків світової слави М . нале

жить окреме місце. Його діяльність була ви

соко оцінена не тільки представниками
вітчизняної культури, а й видатними діячами
зарубіжного мистецтва. Кращі польські ком
позитори писали дл.я нього свої твори, зокре
ма Желєнський, Носковський, Опінський,
Мюнхгаймер.
Заповів свій архів і бібліотеку Вищому муз.

ін-rу ім. Лисенка у Львові. іменем М. названі

Нововитківська середня школа, вулиця - у
Києві, в його рідному селі створено музей
спі~ака. Олійний портрет М . роботи худ .
М . Івасюка, скульптурний - В. Одрехівського
(Н. Витків).
Л І т.: Олександр Мишуга

-

співець і людина .

Зб . - Львів, 1938; Видатний співак Олександр Ми
шуга. Зб.- Львів, 1964; Олександр Мишуга . Зб . 
(упорІІДник М. Головащенко)

-

К.,

1971;

Людке

вич С. Щедрий талант! /Рад. культура . - 1963.9 черв.; Р11.11ьський М. Олександр Мишуга! /Рад.
культура . - 1962.- 8 берез.

МЇНСЬКИЙ (спр. прізв.- Спірин) Михай
ло Григорович (12.VІІІ 1918, Кубань - 9.Х
1988, м. Цволле, Нідерланди) - укр. концер
тно-камерний та оперний співак (баритон).

Походив з родини рос. офіцера. Вчився в Ка
занському муз. уч-щі

(1938-40)

та Моск.

консерваторії (1940-41, клас М. Владимиро
во·І). Пізніше продовжив вокальні сrудії в
Державному університеті Луїзіани у США
(1951) та приватно в Лондоні й Римі.
Брав участь у Великій Вітчизняній війні.
Потрапивши до полону, опинився в Німеч
чині серед інтернованих українців, що й ви
значило подальшу долю його як укр. митця.

Ар-mстичну діяльність розпочав солістом укр.
капели «Трембіта• (1944-45, під кер. К. Це
пенди), потім співав в укр . капелі банду

ристів під кер. Г. Китастого (1946-49) і, на
решті, в Хорі донських козаків (під кер.
С. Жарова).
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У 1950 прибув до США, де дебютував на
сцені Філадельфійської опери. Співав також

клас М. Донець
Тессейр). У 1961

на оперних сценах Нью-Йорка, Бостона, Но

стажувалася

самблі в Нью-Йорку. З 1959 виступав на

1957-90

оперних сценах Європи (Ганновер, Гель
зенкірхен).
Серед оперних партій: Довбуш («Довбуш"
А. Рудницького), Амонасро, Жермон, ді Луна

солістка Київ
ського т-ру опе

ри та балету.
Володіє кра
сивим, легким і

(«Аїда», "Травіата•, •Трубадур" Верді), Сільвіо
(«Паяци» Леонкавалло), Борис Годунов («Бо
рис Годунов• Мусоргського).
Справжньої популярності М. зажив як кон
цертно-камерний співак. Починаючи з 1950,
він постійно виступає в укр. концертах у США
і Канаді, з 1959 і в Європі (Лондон, Париж,
!>рюссель, Гамбург, Кельн, Лозанна, Цюріх,
Інсбрук, Мюнхен), а з 1972 - в Австралії
(Мельбурн, Сідней та ін . ).
М.- один з найвидатніших у західному

в

міланському т-рі
•Ла Скала•. У

вого Орлеана, а також в Укр. оперному ан

рухливим
сом

голо

широкого

діапазону (понад
три октави), чу
довою

колора

турною технікою

Євгенія Мірошниченко

та яскравим ар
тистичним

та-

лантом.

світі пропагандистів укр. музики. Його вико

Партlі: Венера («Енеїда• Лисенка), Йолан

нання відзначалося глибоким проникненням

(•Милана• Майбороди), Вона («Ніжність" Гу

у

задум

автора,

почуттям

стилю,

темпера

ментністю, а також музикальністю. У своїй
виконавській майстерності він наближався до
мистецтва Б. Гмирі, чий талант високо шану
вав. Для нього писали твори А. Рудницький,
В. Грудін, М . Фоменко та інші укр. компози
тори.

В репертуарі М. були вокальні твори Ли
сенка, Барвінського, Січинського, Гнатиши
на, Стеценка, Степового, Данькевича, Ре
вуцького, Косенка, Соневицького, укр. нар.
пісні.
М. володів сильним голосом широкого
діапазону, красивого металевого тембру,

технічно добре поставленим. Його історичні
концерти з капелою бандуристів (під кер. Г.
Китастого) завжди проходили з великим
тріумфом.
З 1967 постійно жив у Нідерландах, де ке
рував укр . хором (м. Цволле). На амер.
фірмах записав на платівки багато укр . нар.
пісень та романсів укр. композиторів.
Л

і

т.:

Гарасевич М.

Мінський/ /Вісті.Баритон

1970.-

Михайло

Співак

Михайло

№ З; СтаніСJЮвів В.

Мінський! /Новий

шлях

1971 .- 30 жовт.· Савицький Р. З кон
цертноі салі! /Киів (Нью-Йорк), 1953.- № 2;
(CllIA) .-

Нитчеюсо Д. Рідна пісня зворушила наші серця.

Мінський у Австра.піі//Нові дні.-1972 . - NO 9; Га
раавич М. Михайло Мінський! /Нові днl.- 1989.№ 9; Го.11ьдштейн М. Памяти Михаила Минско

rо/ /Новое русское слово.-

1988.- 6 лист.

МіРОШНИЧЕНКО Євгенія Семенівна (н.

12.VI 1931, с. Радянське, тепер Вовчанського
р-ну Харківської обл.) - укр. оперна та кон
цертно-камерна співачка (колорат. сопрано).
Нар. арт. СРСР (1965). Вокальну освіту здо
була в Київській консерваторії (1951-57,

баренка), Стася (•Перша весна• Жуковсько
го), Шемаханська цариця, Марфа (•Золотий
півник•, ссЦарева наречена• Римського-Кор
сакова), Віолетта, Джільда ( «Травіата»,
ссРіголетто• Верді), Лючія ( «Лючія ді Ламмер
мур• Доніцетті), Розіна (•Севільський ци
рульник• Россіні), Цариця ночі (се Чарівна

флейта• Моцарта), Лейла («Шукачі перлів•
Бізе) , Мюзетта (•Богема• Пуччіні), Манон
(«Манон• Массне).
У концертному репертуарі співачки чис
ленні арії з опер рос . та заруб. композиторів,
укр. нар. пісні та романси укр. композиторів.
Гастролювала в СРСР, а також Чехосло

ваччині, Польщі, Китаї, Канаді, США, Болга
рії, Румунії, Югославії, Франції, Японії та ін.
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів
у Тулузі (1958, 11 премія) та Всесвітнього фе
стивалю молоді і студентів у Москві (1957,
срібна медаль).
Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка
(1972) та Державна премія СРСР (1981) за
концертно-виконавську діяльність.
На фірмі •Мелодія• записала на платівки

дві уі<р. нар. пісні (•Ні, мамо, не можна нелю
ба любить•, •Ой піду я межи гори•), Концерт
для голосу з оркестром Глієра та арії з опер
заруб. композиторів (Доніцетті, Верді).
Знімалася у фільмі •Лючія ді Ламмермур•.
З 1980 - викладач (з 1990 - проф.)
Київської консерваторії. Серед учнів: В. Сте
пова, О . Нагірна. Портрет співачки роботи
худ. В. Білика.

1963;
1971; Мок
1975.- NO 10;

Л і т.: Зоценко М. Срібні струни.- К. ,

його ж. Євгенія Мірошниченко.- К.,

ренко А. Одкровенн11//Рад. жінка.Чернs~хівський М.

ви/ /Вітчизна . -

У

с11йві

1981 .- NO 6;

світовоl

сла

Яворський Е. Со-
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лов'іний романс! /У світлі рампи.- 1981; Дмитрук
А. Редкостнь1й дар//Сов. культура.-1982.- 26
трав.

МЇССЇНА Ніна Карлівна (н. 9.1 1928, м.
Благовещенськ Амурської обл.- 16.Х. 1995,
м. Київ) - укр. оперна співачка (меццо-со
прано ). Засл. арт. УР~Р (~~62). Вокальну
освіту здобула в Кишин1всьюи (1947-51) '!:а
ки·івській (1952-53, клас Є. Степаново1)
консерваторіях.
у

1953-83 -

солістка ки·івського т- ру

опери та балету.
Партїі: Настя («Тарас Бульб~» Лисенка),
Соломія («Богдан Хмельницькии» Данькеви
ча), Любаша («Царева наречена» РJ.;Імського

Корсакова ), Кончаківна («Князь Ігор" Бо
родіна), Ратмир («Руслан 1 Людмила» Глин
ки), Азучена, Ульріка, Амнеріс («Трубадур»,
«Бал-маскарад», «Аіда» Верді).
Записала на грамплатівки чотири укр. нар.
пісні («Закувала зозуленька», «Не питай», •Ой
чия ти, дівчинонько", •Пішла б на музики")~ а
також ряд романсів та пісень укр. композитор~ в.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

МЇЩЕНКО іван іванович (н. бл. 1735, с.:
Будища, тепер Глухівського р-ну Сумсько~
обл.- р. см. невід.) - укр. співак XVIII ст. Ще
в дитинстві був відправлений до Петербурга,

де здобув вокальну освіту. У 1756-6~ соліст Придворного хору в Петербурз1. У
1761 відряджений до Німеччини, ~е співав у
рос. посольській церкві в Аугсбурз1. З 17~6 хорист міністерської церкви в Петербурз1.
Л і т . : АВПР, Внутр. кол. дела, оп.

Zf6,

спр .

3638. № 15/зв.
МЇЩЕНКО Маргарита Юліївна (н. 16.У

1924, м. Київ) - укр. оперна співачка (лір.
колорат. сопрано). Засл. арт. УРСР (1959).
Вокальну освіту здобула в Київській консер
ваторії (1945-50, клас М. Донець-Тессейр) .
у 1950-53 солістка Перм
ського, 195374 - Донецько
го т-рів опери та
балету.
Партіі: Катря
(•Наймичка» Ве
р 11 ків сь кого),
Снігуронька,
Марфа (•Снігу

( "Травіата",

«Ріголетто» Верді), Лакме («Лак
ме" Деліба), Церліна (•дон Жуан" Моцарта),
Маргарита (•Фауст• Гуно), Розіна («Севіль
ський цирульник» Россіні).
В концертах виконувала твори Лисе~к~.
Кос-Анатольського, г. Майбороди, нар. ПІСНІ.
Лауреат Республіканського кон~рсу во
калістів (1962). Брала участь у Декад~ укр. ми
стецтва в Москві (1960).
Л і т .: Автобіографія// Архів автора .

МЇЩЕНКО Яків іванович [11(23).ІХ 1892,
м. Миколаїв - 21.ХІ 1961, м. Ленінград) рос. оперний співак (тенор). Вокальну освіту
здобуо у Петрогр. муз. технікумі (1923-27,
клас И. Супруненка).

Артистичну діяльність розпочав

сенка, а також укр. та рос. нар. пісні ..

Л і т.: Кап.11(щ М. Яков Мищенко/ І Арх1в автора.

МОВА (спр. прізв.- Петров) Денис Мико
лайович (бл . 1860, м. Бердянськ, тепер За
порізької обл.- 1922, м. Одеса) - укр. опер
ний співак (тенор) та драм. актор. Батько
О. ПепtЛRш.
Вокальну
освіту здо
був у Пе
терб. кон
серваторії.
Працював со
лістом у тру
пах М. Ста
рицького і
М. Кропив
ницького

(1885-89),
М.

наречена» Рим
ського-Корсако
ва), Людмила,
Антоніда («Рус

е

ь

Садов
к

о

г

о

(1899-90,
1893-95),
П.

лан і Людмила",
•Життя за царя•
Маргарита Міщенко

в

Парт1Ї: Володимир Ігоревич («Князь Ігор»
Бородіна), Князь («Русалка" Даргомижсько
го), Баян (•Руслан і Людмила» Глинки), Юро
дивий (•Борис Годунов" Мусоргського), Ва
гоа (•Юдіф• Сєрова), Андрій Хованський
(•Хованщина" Мусоргського), Синодал («Де
мон" Рубінштейна), Чорт («Ніч перед Різд
вом» Римського-Корсакова), Рибак («Віль
гельм Телль» Россіні), Кассіо («Отелло»
Верді), Назар («Сім'я Тараса» Кабалевського) .
У концертах виконував твори укр. компо
зиторів, зокрема Заремби, Степового, Ли

ронька», «Царева

Глинки), Віолетта,
Джільда

1920

хорі ім . Лисенка в Миколаєв!. На. оперній
сцені дебютував у 1931 на сцен~ Лен1нгр. т-ру
опери та балету, де спі!"ав до 1959.
.

Сакса

ганського

Денис Мова

(1890-93,
1895-1909).
У 1909 ке-
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м
рував власною трупою («Т-во під орудою
Д. М. Мови»). Цього ж року залишив сцену.
Партіі: Левко («Утоплена» Лисенка),
Андрій («Запорожець за Дунаєм» Гулака-Ар
темовського).

Серед ролей: Петро («Наталка Полтавка"
Котляревського), Олексій («Сватання на Гон
чарі в ці» Квітки-Основ'яненка), Націєвський,
Савка («Мартин Боруля», «Сто тисяч» Карпен
ка-Карого).

Л і т .: УРЕ . - Вид.

С.

2-е.- К.,

1982.- Т. 7.-

54.

МОДЕСТОВ (спр. прізв.- Блувштейн)
Юлій Аронович (1874, м. Бердичів, тепер
Житомирської обл.- 1921, м. Єкатеринбург) рос. оперний співак (баритон). Закінчи!"
Київський ун-т. Співу навчався приватно у 1.
Тартакова і К. Еверарді в Києві. У 1903-04 соліст Харківської, 1904-05 - Опери С. Зи
міна (Москва), 1906-08 - Житомирської,
1913-15 - Київської, 1919-21 - Єкате
ринбурзької опер.
Партії: Борис («Борис Годунов» Мусорг
ського ), Руслан («Руслан і Людмила» Глин
ки), Демон («Демон» Рубінштейна), Мазепа,
Томський («Мазепа», «Пікова дама" Чайков

ського), Ріголетто, Жермон, Яго («Ріголетто»,
«Травіата», «Отелло» Верді), Скарпіа («Тоска»
Пуччіні), Невер («Гугеноти» Мейєрбера), Ес
камільо («Кармен» Бізе).
У 1913 записав на фірмі «Зонофон» два
романси Лисенка («Гетьмани, гетьмани»,

«Без тебе, Олесю»).
Л і т.: Словарь сценических деятелей.- СПб,

1905.-

Вип .

16.-

С.

9.

МОКРЕНКО Анатолій Юрійович (н. 22.1
Терни, тепер Недригайлівського р-ну
Сумської обл.) - укр. оперний та концертний
співак (баритон). Нар. арт. СРСР (1976). У
1956 закінчив Київський політехнічний ін-т.
Вокальну освіту
здобув у Ки
ївській консер
ваторії (195763, клас М. Зу6арєва та О. Гро
дзинськоzо).
У

1933, с.

Т в .: Співак і радянська опера//Музика . -

1975.- №
1977.- 15

І; Співак і пісня//Культура і жиnя.верес; Теорія і практика вокальноrо ми

стецтва//Музика.-

1979. -

№ З.

Л і т . : Зоцеюсо М. Анатолій Мокренко.- К.,

1978; Мороз Л. Його велике серце//Дніпро.1968.- № 7; Гоян Я. Куди летять чайки! /Вітчиз
на . - 1980.- № 11 .
МОЛЧАНОВСЬКИЙ Степан Федорович

студії Київської

(н. бл. 1860, Чернігівщина - р. см. невід.)
рос. оперний співак (бас-профундо). Вокаль
ну освіту здобув у Петерб. консерваторії
(1880-85, клас К. Еверарді). У 1885-90,
1896-97 - соліст Тифліської, 1890-91 Казанської, 1891-92 - Харківської опер.
Парт1ї: Кочубей, Гремін («Мазепа»,
+Євгеній Онєгін» Чайковського), Сусанін
(+Життя за царя» Глин.ки), Мельник ( •Русал

консерваторії, у

ка» Даргомижського), Іван Грозний («Купець

1968-91

Калашников• Рубінштейна), Марсель ((•Гуге
ноти" Мейєрбера), Дон Базіліо («Севільський
цирульник• Россіні), Кардинал ((•Жидівка»
Галеві), Мефістофель («Фауст» Гуно), Сільва,
Рамфіс ( «Ернані•, •Аїда» Верді), Бертрам
( +Фра-Дияволо• Обера), Лепорелло (•дон
Жуан• Моцарта), Ландграф ((•Тангейзер» Ваг
нера), Альвізо («Джоконда» ПонкієJUІі).
У концертах виконував твори укр . компо-

1963-68
соліст Оперної

Анатолій Мокренко

тавка•>, •Тарас Бульба» Лисенка), Султан
(«Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовсь
кого ), Іван («Катерина» Аркаса), Максим, Га
ральд («Арсенал», (•Ярослав Мудрий» Майбо
роди), Онєrін («Євгеній Онєгін» Чайковсько
го), Грязной ((•Царева наре'!ена» Римськ.ого
Корсакова), Ігор («Князь Ігор» Бород1на),
Мур ман ( «Абесалом і Етері» Паліашвілі),
Лістрат («В бурю" Хрєнникова), Фігаро ((•Се
вільський цирульник» Россіні), Зурга («Шука
чі перлів» Бізе), Невер ((•Гугеноти» Мейєрбе
ра), Жермон, ді Луна ((•Травіата», (•Трубадур»
Верді), Генріх ((•Лючія ді Ламмермур» Доніцет
ті), Tyrap Вовк ((•Золотий обруч» Лятошинсь
кого), Перелесник ((•Лісова пісня» Кирейка).
У концертах виконує твори укр. та рос.
композиторів, нар. пісні. Записав на грам
платівки чимало укр. нар. пісень ((•Ох, і не
стелися, хрещатий барвінку», «Ой важу я, ва
жу», «Ой ти, дівчино зарученая», «Ой не цвіти
буйним цвітом» та ін.), а також
ряд
пісень укр. композиторів та арію Гаральда
з опери Г. Майбороди «Ярослав Мудрий».
Республіканська премія ім. М. Остров
ського (1967), Державна премія ГРСР ім.
Паліашвілі (1973) та Державна премія УРСР
ім. Т. Г. Шевченка (1979). Автор ряду статей
з питань вокального мистецтва. Орден Яро
слава Мудрого ( 1996 ).
З 1991 - директор Національної опери
України. З 1985 - викладач Київської кон
сервато))ії.

Київського т-ру
опери та балету
(тепер - Націо
нальної опери
України).
Парпиї:
Ми
кола,
Остап
(«Наталка
Пол-

м

208
зиторів, зокрема Лисенка та нар . пісні. Висту
пав на Шевченківських вечорах.
Л І т.: Шкаффер В. Сорок лет на сцене русской

оперь1.- Л., 1936.- С. 122-123; Лисе11ко І. М.
Молчановський Степан Федорович/ /УРЕ . - К.,
1982.-Т.

7.-

С.

96.

МОМОТ Микола Семенович (н. б.ХІ 1932,
с. Гродівка Красноармійського р-ну Донець
кої обл.) - укр. оперний співак (тенор). Нар.
арт. УРСР (1976). Вок~ьну освіту здобув
у Ленінгр. консерватор11 (1960:-65, клас
М. Гришанова). У 1965-66 - со-?І~ ~енкон
церту, 1966-69 - АнсамбЛJ? ПІСНІ 1 танцю
радянських військ у Німеччин~, з 1969 - До
нецького т-ру опери та балету.
Парт1ї:
Петро
(«Наталка

Полтавка•
Лисенка),
Гаральд
(•Ярослав
Мудрий•
Мейтуса),
Водемон

(«Іоланта•
Чайков
ського),

кн я з ь
(«Русал
ка• Дар
го ми ж

-

ського),

Манріко,
Дон Кар
лос, Рада
Микола Момот - Рудольф
(•Богема• Дж . Пуччіні)

мес, Отел
ло («Тру

б а дур•,

"дон Кар
лос» «Аіда», •Отелло» Верді), Андре («Андре

Ше~ьє» Джордано), Хозе (<·Кармен• Бізе),

Едгар ( ссЛючія ді Ламмермур• Доніцетrі), Ру
дольф («Богема» Пуччіні).
Висrупає в концертах. У 1976 висrупав з
концертом у Києві. З 1975 - викладач ,Цо
нецького пед. ін-ту (тепер - консерваторн, з
1981 - доцент, з 1995 - проф . ).

Л І т. : Бирче11ко Т. Верность призванию/ /Дон
бас.- 1977.- № 4; Козловський А. Грані його та
ланту/ /Культура і житт11. -1972.- 24 серп .

МОНАСТИРНИЙ Олександр Пантелей
монович (н. 12.V 1926, с. Чернігівка При
морського краю - 25.Х. 1995, м. Харків).
укр. оперний співак (бас). Вокальну осв1ту
здобув в Одеській консерваторії (1945-50,
клас Ф. Дубиненка). У 1950-80 - соліст
Харківського т-ру опери та балету.
ПартП: Виборний, Тарас (<•Наталка Пол
тавка•, ссТарас Бульба• Лисенка), Гремін, Ре-

не ( ссЄвгеній Онєгін•, ссІоланта" Чайковсько
го), Батько («Катерина" Аркаса), Пімен ((•Бо
рис Годунов" Мусоргського ), Руслан («Рус 
лан і Людмила" Глинки), Кончак (<·Князь

Ігор• Бородіна), Мельник («Русалка" Дарго

мижського), Салтан (•Казка про царя СЗ-?т~
на• Римського-Корсакова), Дон Баз1л10
(«Севільський циР.ульник• Россіні).
Л і т .: Автобіоrрафі11// Архів автора.
МОНСЬКА (спр. прізв . - Соломонська)

Ольга Іванівна (1890, м. Київ - р. см. невід.) -

рос. оперна співачка (сопр~но) . Вокальну
освіту здобула приватно в Києв1. У 191?.-11 :солістка Харківської, 1912-24 - Ки1всько1,
Одеської опер .
Парт1ї: Снігуронька («Снігуронька» Рим
ського-Корсакова), Джільда, Віолетта
( "Ріголетто•, •Травіата» Верді), Маргарита Ва
луа («Гугеноти• Мейєрбера), Лакме («Лакме»
Деліба), Лючія (•Лючія ді Ламмермур»

1911-12, 1924-25 -

Доніцетrі), Олімпія («Казки Гофмана• ~ф
фенбаха), Філіна («Міньйон» Тома), Роз1на
("севільський цирульник» РоссінЧ. . .
У концертах виконувала нар. шсн1 1 твори
Лисенка.
У 1925 емігрувала за кордон. У 1925-27 солістка «Російської опери» у Франції.

МОРОЗ Таїсія Володимирівна (н. 3.Vll
м. Київ) - укр . оперна співачка (коло

1936,

рат. сопрано). Засл. арт. УРСР

(1968).

Во

кальну освіту здобула в Одеській консерва
торії (1959-64, клас О. Блаzовидовоі).
У 1964-95 - солістка Одеського т-ру
опери та балету.

Парт1ї: Ярина ((•Арсенал" Майбороди),
Марфа, Царівна Лебідь ("Царева наречена»,
«Казка про царя Салтана» Римського-Корса
кова), Віолетта, Джільда («Травізта•>, «Ріго
летто" Верді), Розі на («Севільський цируль
ник" Россіні) .
У концертах виконує твори укр ., рос. та за
руб. композиторів. Лауреат Республікансько
го конкурсу вокалістів у Полтаві (1965, І пре
мія). Гастролювала у Франції, Польщі, Болга
рії, Великому театрі (Москва, 1968).
У 1971 наспівала на грамплатівки два ро
манси Кос-Анатольського («Садок вишневий
коло хати", •Соловей і троянда").
З 1965 - викладач (з 1992 - проф.)
Одеської консерваторії.
Л І т. : Сергеев А. ГолосистЬІй соловей/ /Веч.
Одесса.- 1974.- 21 лют .

МОРОЗ-КОТКО Зінаїда (н. бл. 1920, м.
Київ - 27.ХІІ 1985, м. Сідней, Австралія) укр. концертна співачка (лір. сопрано). Похо

дила з укр. музичної родини: мати - співачка
Олександра Мелещенко, батько - керівник
струнного оркестру. Вокальну освіту .здобу-?~
в Київській (1940-41) та Берланськаи
(1943-45, клас Е. Арден) консерваторіях.
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солістка Донецької опери. У
емігрувала до Німеччини, де виступала
з концертами (Берлін та ін . ). У 1950 прибула
до Австралії, де співала в хорі «Боян• (з 1954)
у Сіднеї, а також виступала з власними кон
цертами. У її концертному репертуарі були
численні народні пісні та романси укр. ком
позиторі в . Працювала також керівником
жіночого ансамблю «Верба". У 1977 ор
ганізувала укр. жіночий ансамбль «Суцвіття»,
яким керувала до самої смерті.

1941-43

1943

Л і т. : Енциклопедія укра1нськоі діаспори . 

Мельбурн-Киів,

1995.-

Т.

4.-

С.

127.

МОРОЗОВ Борис Михайлович (н. 11.ХІ
1931, ст. Каневська Краснодарського краю) укр. і рос. оперний співак (бас). Засл . арт.
УРСР ( 1967). Учень О. Коро6ейченка (До
нецьк).
У 1955-60 - хорист, 1961-71 - соліст
Донецького т-ру опери та балету, 1960-61 Одеського т-ру опери та балету, з 1971 - Ве
ликого т-ру СРСР.
Парт1ї: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Мельник («Русалка»
Даргомижського). Кончак, Галицький

(<·Князь ігор» Бородіна), Варлаам, іван Хо

ванський («Борис Годунов», «Хованщина»
Мусоргського ), Скуратов (•Царева наречена»
Римського-Корсакова).
В концертах виконує твори рос. компози
ТОІJів, а також укр. наv.. пісні.
Л і т.: Автобіографія/7 Архів автора.

МОРОЗОВА
Катерина
Олексіївна
[8(21).ХІ 1908, м . Харків - 31.1 1973, там
же) - укр. оперна співачка (сопрано). Во
кальну освіту здобула в Харківській консерва
торії (1931-36, клас М. Михайлова) . У
1936-50 - солістка Харківського т-ру опери
та балету. Володіла сильним і красивим голо
сом, рівним в усіх регістрах, сріблястого про
зорого тембру. Найвиразнішими були ство
рені нею проникливі образи російських
жінок: Ліза («Пікова дама» Чайковського),
Маша («дубровський» Направника).
Серед інших партій: Оксана («Запорожець
за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Татьяна,
Агнеса, Сорель, Оксана (•Євгеній Онєгін»,
«Орлеанська діва», «Черевички• Чайковсько
го), Наташа (<•Русалка» Даргомижського). Та
мара («демон» Рубінштейна), Аїда (•Аїда»
Верді), Лушка (•Піднята цілина» Дзержинсь
кого), Сеньйора Грасіні («Овід» Спадавеккіа).
Л і т.: МІUІОСМвський К. Катерина Морозова//

У 1957-86 - солістка Харківського т-ру
опери та балету. Володіє невеликим, але
приємним і рухливим голосом .
Партії: Наталка (•Наталка Полтавка" Ли
сенка), Оксана (<•Запорожець за Дунаєм» Гу
лака-Артемовського), Галя («Назар Стодоля»
Данькевича), Людмила (<•Руслан і Людмила»
Глинки), Царівна Лебідь («Казка про царя

Салтана" Римського-Корсакова), Аїда, Дезде
мона («Аїда», •ОтеJUІо" Верді), Недда ( «Пая
ци» Леонкавалло).
З 1986 викладач (з 1993 - доцент)
Харківського ін-1)' мистецтв.
Л і т .: Чепалов О. І вірність, і любов! /Сільські
вісті.-

1984.-7

серп.

МОРОЗЮК Михайло (н. бл. 1735, с. Бе
резів, тепер Старосамборського р-ну Львів
ської обл.- р. см. невід) - укр. співак і хор
мейстер XVIII ст. Співу навчався в Почаєві. З
1766 - учитель співу в Бродах (біля Львова),
де керував також місцевим хором.
Л і т. : БажаІ(ський П. Історія руського церковно
го nінія.- Львів,

1890.- С. 24.
МОРСЬКОЙ (спр. прізв.- Янчевецький)

Гаврило Олексійович [1862, Чернігівщина 26.ХІІ 1914(8.1 1915), м. Петроград] - укр .
та рос. оперний та

1892-93, 189495 - Київської,
1893-94 - Ха
рківської опер .
у 1895-1907 соліст
Маріїн
ської опери
в
Петербурзі.
Володів силь
ним

голосом

широкого діапа
зону з дещо тус

кл им тембром.
Виконавська
майстерність М.
ха рактеризува
лася гнучкою му
зикальною

тех

нікою і темпера

Архів автора.

ментною драма

МОРОЗОВА-ТАРАСОВА Лариса Всево
лодівна (н. 18.VIII 1934, м. Харків) - укр .
оперна співачка (сопрано). Дочка К. Морозо
вої. Вокальну освіту здобула в Харківській
консерваторії (1952-57, клас Г. Селюк
Лапіноі).

концертно-камерний

співак (тенор). В дитинстві співав у Київсь
кому митрополичому хорі . Вокальну освіту
здобув у регентських класах Придворної хо
рової капели в Петербурзі, а потім у Петер
бурзькій консерваторії ( 1885-89, клас С.
Габеля і К. Еверарді). Удосконалювався у
О . Палечека. У 1889-92 - соліст Одеської,

тичною грою.

Парт1ї:
Гаврило Морськой

-

Герман («Пікова дама•
П. Чайковського)

Сад

ко,
Берендей,
Ликов, Дяк, Лев
ко
( (•СадКО»,

м
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«Снігуронька», «Царева наречена», «Ніч перед
Різдвом» Римського-Корсакова), Герман,
Ленський («Пікова дама», «Євгеній Онєгін»
Чайковського), Самозванець, Голіцин («Бо

Великого т-ру в Москві ( 1908-10), Нар. до
му в Петрограді (1910-16). Після революції
вчителював у рідному селі, де керував сіль
ським хором. Разом з групою укр. співаків на

рис Годунов», «Хованщина" Мусоргського),

магався створити укр. оперу в Києві. У
1923-25 - соліст Тифліської опери. У 1925
приїхав до Харкова, 1925-26 - соліст
Харківської, 1926-29 - Київської опер .
Співав також паралельно в Одеській опері.

Хозе («Кармен» Бізе), Рауль, Іоанн Лейденсь

кий («Гугеноти», «Пророк» Мейєрбера), Рада
мес («Аіда» Верді), Лоенгрін («Лоенгрін» Ваг
нера). Був першим виконавцем партії Тразеї
Пета ( «Сервілія» Римського-Корсакова).

Здійснив ряд концертних турне по Росії.
Був активним пропагандистом укр. муз. мис
тецтва в Росії. В останні роки життя був голо
вою Укр. громади в Петербурзі, на вечорах
якої влаштовував концерти укр . музики.
Відомий також як композитор (автор романсу

«У гаю, гаю» на сл. Т . Г. Шевченка). Був од
ним з перших співаків у Росії, який здійснив
ряд грамофонних записів на фірмі «Грамо
фон» (Петербург, 1900-01), серед яких укр. нар. пісні «На городі пастернак", «Якби
таки або так, або сяк», романс (•Садок вишне
вий коло хати» Лисенка та власний романс «У
гаю, гаю», ряд рос. романсів. У 1907 та 1909
гастролював з концертами по Україні
(Харків, Полтава, Катеринослав, Єлисавет
град та ін.).
З 1907 - проd>. Петерб. консерваторії.
Л і т. : Морской r'. А (некролог)// Театр и искус
ство.-

1916.-

№

1;

Русова С. Укр . вечір у Петер

бурзі//Рада . - 1907 .- 29 лютого; Б. п. Концерт
Морского//РМГ.- 1909.- №16.

МОСіН

Олекса11др

Григорович

[24.ІХ(6 . Х) 1871, с. Шестірня, тепер Ши
роківського р-ну Дніпропетровської обл . 9.ІХ 1929, м. Київ) - укр . оперний співак
(тенор).
Засл .
арт.
УРСР (1928).
Вокальну
освіту здобув
у Моск. кон
сер ваторїі

( 1893-97'
клас Є . Лав
ровської).
Артистичну
діяльність
розпочав

сцені

на

опер

ного

т-ва

Унковського
(1897). Спі
вав

на

них

опер

сценах

Петербурга
(Нар .
дім,

1903-05),
Олександр Мосін

-

ОтеJІЛо

(«ОтСJІЛо• Дж. Верді)

К

и

є

в

(1905-08),

а

Володів звучним голосом яскравого темб
ру, широкого діапазону з особливо виразним
верхнім регістром. Мав здатність до широкої
розспівної кантилени. Виконавська май
стерність М. відзначалась динамічними злета
ми енергії і темпераменту.
Парт1ї: Герман ((•Пікова дама» Чайковсь

кого), Князь («Русалка» Даргомижського),
Вакула, Берендей, Сад ко ((• Ніч перед

Різдвом», «Снігуронька», «Садко» Римського
Корсакова), Хозе ((•Кармен» Бізе), Радамес,
Отелло ((•Аїда», (•Отелло» Верді), Арнольд
(«Вільгельм Телль» Россіні), Каніо («Паяци»
Леонк~валло), Педро ((•долина» д'Альбера),
Рауль, Іоанн Лейденський ((•Гугеноти», (•Про
рок» Мейєрбера), Калаф ( «ТурандоТ»
Пуччіні), Фра-Дияволо ((•Фра-Дияволо» Обе
ра), Володимир ((•дубровський» Направни
ка), Вальтер («Нюрнберзькі мейстерзінгери»
Вагнера), Руальд ((•Рогнеда» Сєрова), Собінін

((•Життя за царя» Глинки), Бастрюков (<•Сон
на Волзі» Аренського), Дженаро ((•Намисто
мадонни» Вольф-Феррарі), Хлоnуша ((•Орли
н11й бунТ» Пащенка).
Л і т. : Стефанович М. Видатний співак! /Мис
тецтво.- 1958.- № 4.; Ква.11иашвШІи М. Воспоми
нания об Александре Мосине// Архів автора .

МОСКАЛЕНКО

(27.IV(9.V) 1892,

гоградської обл.-

Василь
Дмитрович
с. Михайлівка, тепер Вол

18.V 1974, м. івано-Фран

ківськ) - рос. та укр. оперний співак (тенор) .
Вокальну освіту здобув у Ростовській консер
ваторії (1920-24, клас М. Сперанського).
Удосконалювався в Студії К. Станіславського
у Москві (1924-27).
Артистичну діяльність розпочав в укр. хо
рові й капелі Г. Давидовського в Ростові
(1920). У 1927-30 - соліст Свердловсько
го, 1930-34 - Самарського, 1934-43 Київського т-рів опери та балету. 1943-45 Вінницького муз.-драм . т-ру.
ПартП: Петро («Наталка Полтавка» Лисен
ка), Андрій («Запорожець за Дунаєм» Гулака
Артемовського ), Герман, Вакула ((•Пікова да
м а», «Черевички» Чайковського), Садко
(«Сад ко» Римського-Корсакова), Радамес
(•Аїда" Верді), Каніо (•Паяци" Леонкавалло),

Хозе («Кармен" Бізе), Островнов («Піднята
цілина•) Дзержинського).
У 1945-53 - викладач Станіславського
муз. уч-ща.

н
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МУДРИНСЬКИЙ Михайло (рр. н. і см.

З 1900 вела активну пед. діяльність і стала
одним з найвидатніших укр. вокальних педа
гогів. У 1901-06 - викладач Катеринослав
ського муз. уч-ща, 1906-18 Муз.-драм.
школи М. Лисенка у Києві (з 1917 - проф.),
1918-39 - проф. Київського муз.-драм. ін1)' (з 1934 - Київської консерваторі~). Вихо
вала понад 400 співаків. Серед кращих учнів:

невід.) - укр. співак XVII ст. Походив з Во
лині. Співу навчався в Луцькій братській
школі. Луцькі єзуїти, прагнучи силою
відібрати кращих співаків для потреб своєї
колегії, 1627 зробили збройний напад на
братську школу і жорстоко побили М. Дальша
його доля невідома.

О. Бшиевська, Б. Бо6ков, і. Валиківська,
З. Гайдай, Н. Захарченко, і. Козловський,

Л і т.: Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т.,
Шреєр-Ткаче1tко О. Нариси з Історіі украінської
музики.- К., 1964.- Ч. І.

О. Пет.лящ Л. Руденко, М. Шостак та ін.
Підтримувала творчі контакти з М. Лисен
ком, Б. Лятошинським, В. Косенком, Л. Ре
вуцьким, С. Прокоф'євим, Р. Глієром та
іншими композиторами.

МУЛТЯНСЬКИЙ (Мантяйський) Яків (рр.
н. і см. невід.) - укр. співак XVIII ст. Навчав
ся в Київській академії, де здобув і вокальну
освіrу. Співав тривалий час в академічній ка
пелі. Потім працював канцеляристом у Києві.
У 1735-41 - соліст Придворного хору в Пе
тербурзі. У 1741 через хворобу пішов у
відставку. У 1745 став священиком при
церкві св. Миколая в Козельці на Чернігів
щині, де й помер.

Тв.: Про роботу оперних студій при муз. вузах і
про

роль

вокаліста-педагога

у

вихованні

співака! /Рад. музика.- 1934.- № 4; Спогади про
О. Мишугу/ !Олександр Мишуга. Спогади. Ма
теріали . Листи.- К., 1971 .
Л І т .: Олена Муравйова. Спогади . Мате 

раіали./Зб . - К.,

Л і т. : Ахть1 и документь1, относящиеся к истории
Киевской академии.- К. , 1904.- Т. 1.- Отд. П .

1984.

МУСАТОВА-ІО'ЛЬЖЕНКО (спр. прізв.

Мусатова) Єлизавета іванівна (1875, Росія -

МУРАВЙОВА (спр. прізв.- Апостол-Ке

р. см. невід.) - рос. та укр. концертно-камер
на співачка (сопрано) і педагог. Вокальну
освіrу здобула в Петерб. консерваторії
(1887-91). Дебютувала на сцені Київської
опери (1897). З 1897 виступала в Києві пе
реважно з концертами. Влаштовувала в себе
вдома камерні вечори за участю своїх учнів.
У 1914 виступала в благодійних концертах на
користь сімей загиблих соматів.
У реперrуарі М.-К. були твори Чайковсько
го, Рахманінова, Кюї, Бородіна, Римського
Корсакова, Глинки, Гречанінова, Лисенка (з
останнім була у дружніх стосунках), Гріга, Фо
ре, Шумана, Шуберта, Верді, Пуччіні, нар .
пісні. Виконувала сольну партію в Дев'ятій
симфонії Бетховена (Петербург, 1888; Одеса,
1901). У 1919 емігрувала до Югославії.
Вела приватну пед. діяльність. Серед
учнів - В. Гужова.

гич) Олена Олександрівна [22.V(3.VI) 1867,
м. Харків - 11.11 1939, м. Київ) -укр. та рос.
оперна співачка (сопрано) і педагог. Засл.
діяч мистецтв УРСР (1938). Навчалася в
Моск. консерваторії (1886-88, клас О. Алек
сандрової-Кочетової). Брала уроки співу в

проф. Леграна та Е. Павловської. У 1890солістка Великого т-ру в Москві. Во
лоділа легким рухливим голосом сріблястого
тембру широкого діапазону.
Партіі: Людмила, Горислава (<•Руслан і
Людмила», •Життя за царя" Глинки), Ярос

1901 -

лавна («Князь ігор» Бородіна), Наташа (<•Ру
салка» Даргомижського), Тамара («Демон»
Рубінштейна), Снігуронька («Снігуронька»

Римського-Корсакова), Татьяна (•Євгеній
Онєгін» Чайковського), Маргарита (<·Фауст»
Гуно), ДжЇ!Jьда (<·Ріголетто" Верді), Маргари
та Валуа, Інесса (•Гугеноти», «Африканка»
Мейєрбера).
Епізодично виступала в концертах.

Л

І т.: Ка1tевцов А. Вечер современной пес

ни/ /Киевлянин.гади . - К.,

1971.-

1908. - № 310;
С. 9-11 .

Гужова В. Спо

н
НАВРОТСЬКИЙ Василь Всеволодович (н.
м. Миргород Полтавської обл.) укр. оперний співак (бас). Засл. арт. УРСР
(1985). Вокальну освіrу здобув в Одеській

12.11 1948,

консерваторії ( 1967-72, клас Є. іванова). У

1972-79 - соліст Куйбишевського, 197992 - Дніпропетровського т-рів опери та ба
лету.

Партіt.': Карась (•Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Галицький («Князь

Ігор» Бородіна), Борис, Пімен, Варлаам (<·Бо
рис Годунов» Мусоргського), Собакін (<·Ца
рева наречена» Римського-Корсакова),

Мельник (•Русалка» Даргомижського), Кочу
бей (•Мазепа" Чайковського), Мефістофель
(•Фауст» Гуно), Фігаро (•Севільський цируль
ник» Россіні), Лепореru10 (.-Дон Жуан• Мо
царта), Григорій Мелехов (•Тихий Дон»
Дзержинського), Монтанеллі (•Овід» Спада
веккіа ), Петро (•Петро І» Петрова), Ковпак

н
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(«Грім з Пуrивлм ільїна), Лукьянов ((•Повер
нений травенм Губаренка).
Лауреат V Всесоюзного конкурсу во
калістів імені Глинки у Вільнюсі (1971, IV
премія). З 1992 - викладач (з
цент) Одеської консерваторії.

1996 -

до

Л і т . : Автобіоrрафі11/7Архів автора.

. НАГЇРНА (спр. прізв. - Чабан) Стефанія
Іванівна (9.ІХ

1898,

м. Сокаль, тепер

Львівської обл.- 19.11 1993, м. Нью-Йорк,
США) - укр. концертно-камерна співачка
(сопрано). Загальну освіту здобула в Укр. пед.
ін-ті ім. Драгоманова у Празі, а вокальну - у
Львівському Вищому муз. ін-ті ім. Лисенка
(1918-23) та Празькій
консерваторії
(1925-31, клас проф. Кадержабка). У 191923 виступала в укр. концертах у Львові, а та

кож (епізодично) у Т-рі Й. Стадника, 1923-

31, 1939-44 -

в укр. концертах у Празі, в

т. ч. на Шевченківських та Лисенківських ве

чорах. Гастролювала також у Берліні.
Володіла кра
си вим

голосом

широкого діапа
зону, технічно
добре поставле
ним,

чудовою

дикцією і арти

стизмом. Уї во
кальну

май

стерність ціну
вали композито

ри

Н. Нижан
ківський та В. Бар
вінський, які ча
сто їй акомпану
вали.

У репертуарі
були твори
Лисенка, СтеСтефанія Наrірна
ценка, Остапа і
Нестора Нижан
ківських, Барвінського, Січинського, Людке
вича, Лопатиt1ського, Левитського, Моцарта,
Вебера, Бізе, Сметани, Дворжака, Пуччіні,
Верді, численні укр. нар. пісні. ·
Епізодично виступала також на оперній
сцені (Львів, Подєбради). Серед оперних
партій: Цвіркунка, Панна з трояндою ((<Нок
тюрн» Лисенка), Оксана ((<Запорожець за Ду
наєм" Гулака-Артемовського), Софія ( (<Галь
ка" Монюшка).
У 1931-39 - викладач середніх шкіл
Подєбрад (Чехословаччина) та Рахова (на За
карпатті).
У 1945 емігрувала до США, де займалась
пед. діяльністю.
Тв.: Із моїх музичних споrадІв//Наwе житrя.Н.

1952.-

№

6, 9.

Л І т.: Б. п. Празька консерваторія//Діло.-

1931 .- 9 серп.
НАЗАРЕНКО

1901,

м. Бєлгород

Іван

Карпович

- 1978,

(11(24).Х

м. Москва]

-

рос.

та укр. оперний та концертно-камерний

співак (тенор). Вокальну освіту здобув у
Харківському муз.- драм. ін-ті ( 1923-28).
У 1928-41 соліст
Всесоюзного
радіокомітету, 1941-47 - Великого т-ру
СРСР .
Парт1ї: Ликов ((•Царева наречена» Римсь
кого-Корсакова), Голіцин ((•Хованщина» Му

соргського), Володимир Ігоревич («Князь
Ігор» Бородіна), Князь ((•Русалка» Даргомиж 
ського), Синодал («Демон• Рубінштейна),
Каварадоссі ( (•Тоска» Пуччіні).
Виступав у Москві з концертами укр . музи
ки. У його репертуарі були нар. пісні, а також
твори Лисенка, Степового, Сениці, Г. Алчев
ського, Підгорецького та ін.
Широковідомий серед вокалістів своїми
працями в галузі вокального мистецтва,"а та
кож як упорядник цілої низки збірників: (•Во
кальнь1е упражнения

и методические вь1ска

зь1ван ия к ним М. И. Глинки• (М., 1949,
1950, 1951), «Итальянские песни"
(М.,
1957), (<Стар11ннь1е вальсь1" (М., 1968), «Укр.

нар. пісні у виконанні і. С. Козловського» (К.,

1969), «Репертуар
У 1948-70 -

Б. Джиль11» (М" 1970).
викладач Моск. консерва
торії. Серед його учнів : В. Тимохін, К.
Огнєвой, Є. Ки6кало та ін.
Тв.: Искусство пения.- м"

1948.

НАКОНЕЧНА Леся іванівна (н. 1.11945, с.
Білин, Ковельського р-ну Волинської обл .)

-

укр. та рос. оперна співачка (драм . сопрано).
Вокальну освіту здобула в Моск. консерва
торії (1968-1974, кл. Н. Дорліак).
У 197 4-85 - солістка Ленінгр . т-ру опери
та балету ім. Кірова.

Партіі: Я рос
~а вна (•Князь
Ігор»

Бо

родіна), Єли
завета,
А'іда
(«дон Карлос»,
«Аїда» Верді),
Мілітриса
((•Казка про ца

Леса Наконечна

ря
Салтана"
Римського-Кор
с ак о в а), Ліза
(«Пікова дама"
Чайковського),
Ортруда ((•Ло
енгрін• Вагне
ра),
Наталія
(«ТИХИЙ Дон"
Дзержинськоrо),

н
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нінградсь
кого т-рів
опери та ба

Наталія («В бурю• Хрєнникова), Софія (<•Пет
ро І» Петрова).
У 1981 та 1982 гастролювала в Києві.
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів
у Відні (1972, І премія), Міжнародного кон
курсу вокалістів у Тулузі (1974, 11 премія),
Міжнародного конкурсу вокалістів у Барсе
лоні ім. Р. Віньєса (1977, 11 премія).
В концертах виконує твори укр., рос. і за
руб. композиторів.

лету.

Парпиі':
Горислава
(«Руслан і
Людмила»
Глинки),
Ярославна
(«Князь
І гор•
Бо
родіна), На

Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

НАЛLОТОВА Катерина Васмівна (1787укр. співачка (сопрано) і драм. арти
стка. Вокальної освіти не здобула. З 1813 ви
ступала в Полтаві в аматорських виставах під
керівництвом

1869) -

t.

1923.-

№ ІО.- С.

с а л

ка•,

го. Була першою

«Кам'яний
гість» Дар

виконавицею ро

гомижсько

7.-

С.

214;

Анто

нович Д. Перша «Наталка Полтавка•/ !Нова Ук
раїна . -

Анна («Ру

Котляревсько

ле й Наталки й
Тетяни в «Натал
ці Полтавці• та
«Москалі-чарів
нику• Котлярев
ського (1819).
Співала також у
Полтаві в кріпа
цькому т-рі Ло
банова-Ростов
ського. у 182122 працювала в
трупі М. Щепкіна
(зокрема, гастро
лювала в Києві).
Катерина Нальотова
Пізніше висту
пала на сцені Харківського т-ру. Відома також
як виконавиця укр. та рос. нар. пісень.
Л і т.: УРЕ.- Вид. 2-е.-Т.

таша, Донна

66-73.

НАРУШЕВИЧ Олексій (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Ще хлопчиком був
відряджений до Петербурга, де здобув вокаль
ну освіту. У 50-х роках - соліст Придворного
хору в Петербурзі. В 1760-70 співав у рос.
посольській церкві в Кенігсберзі. У 1770 по
вер~ся до Петерб~га.

Л 1 т.: Харлампович /С Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 838.

НАСТЕКА Ніна Євтихіївна (н. 23.IV 1928,
с. Лихівка, тепер П'ятихатського р-ну Дні
пропетровської обл.- VII 1993, м. Санкт
Петербург) - укр. та рос. оперна співачка
(сопрано). Засл. арт. РРФСР (1971). Вокаль
ну освіту здобула в Київській консерваторії
( 1952-58, клас М. Литвиненко-Вольzе
мут).
У 1958-63 - солістка Новосибірського,
1963-67 - Челябінського, 1967-85 - Ле-

го),

Мілі

Ніна Настека - Сента
(«Летючий rолландец&ІО

триса, Дом

Р. Вагнера)

(<·Казка про

на Сабурова
царя Салта

на", «Царе
ва наречена• Римського-Корсакова), Леоно
ра, Єлизавета, Амелія, д:іда ("Труда бур•, «Дон
Карлос", «Бал-маскарад», «Аіда» Верді), Ва
лентина («Гугеноти• Мейєрбера), Наталія
(«Єрмак• Касьянова).
В концертах виконує твори Лисенка, Стеценка, Гулака-Артемовського, нар. пісні.
Гастролювала в НДР і Швеції.
Л і т.: Автобіографі11// Архів автора.

НЕВАЛЕННИЙ Павло Сергійович
(н. 23.VI 1937, м. Мінеральні Води Ставро
польського краю) - укр. оперний співак
(тенор). Вокальну освіту здобув у Ленінгр.
консерваторії (1960-67, клас Ю. Барсова та

l.

Йосифова). У 1964-69 -

Малого, з

1969-

соліст Ленінгр.

Одеського т-рів опери та

балету.
ПартП: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Андрій («Тарас Буль

ба• Лисенка), Кноріс («Загибель ескадри" Гу
баренка), Князь («Русалка» Даргомижського),
Ленський, Водемон (<•Євгеній Онєгін»,

«Іоланта• Чайковського), Альфред, Річард,
Герцог
( «Травіата•,
«Бал-маскарад",
«Ріголетто• Верді), Рудольф, Каварадоссі,
Пінкертон («Богема•, «Тоска", •Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні).
Л І т.: Автобіоrрафі11// Архів автора .

HEfEЛL Надія Едуардівна (н. бл. 1912, Ук
раїна) - укр. оперна співачка (лір. сопрано).
Дружина В. Семенця. Вокальну освіту здобу
ла, очевидно, у Дніпропетровському муз.
технікумі. У 1936-42 - солістка Дніпропет
ровської, 1942-43 - Київської опер. У 1943

н
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емігрувала до Німеччини, де виступала в
оперних ансамблях та принагідних концертах.
З 1949 жила в Аргентині, де була солісткою
Муз.-драм. театру ім. Т. Шевченка в Буенос
Айресі.
Володіла досить міцним і красивим голо
сом. Відзначалася також артистичним талан
том.

на співачка (лір .-колорат. сопрано). Нар. арт.
СРСР (1936). Доктор мистецтвознавства
(1944). Герой Праці (1925). Вокальну освіту
здобула в Моск. консерваторії (1899-1902,
клас У. Мазетті). У 1902 дебютувала в пар11ї
Антоніди на сцені Великого т-ру в Москві, де
співала до 1933.
Володіла сві

Партіі: Катерина (•Катерина» Аркаса), На
талка («Наталка Полтавка" Лисенка), Марія,
Ліза («Мазепа", «Пікова дама" Чайковського),
Наталія («В бурю» Хрєнникова), Лушка
(«Піднята цілина» Дзержинського).
У 60-х роках переїхала до США.

жим,

Л і т . : В. Хач. «Наталка Полтавка• в Буенос

Айресі//Овид.-

№

1949.-

НЕДЇЛЬКО

5.

навське

Мотрона (1882, Полтавщи

та краси тембру голосом. Вражала сучас
ників природною постановкою голосу. Ви

конувала на оперній сцені переважно друго
рядний репертуар. Одружившись, залишила
сцену.

НЕДЇЛЬКО Олександр Федорович (4.ХІІ

мистец

тво Н. характе
ризувалося вір

на р. см . невід.) - укр . та рос. оперна
співачка (меццо-сопрано ). Вокальну освіту
здобула на кошти селян в Полтавському муз.
уч-щі (1901-05, клас М. Денисенко) та Пе
терб. консерваторії (1905-10). У 1910-18 солістка Маріїнської опери в Петрограді. Во
лоділа рідкісним щодо широти діапазону

туозною

тех

нікою, вдумли

вою інтерпре
тацією образів,
простотою і гли
бокою щирістю
виконання.

Антоніна Нежданова

Партіі: Люд
м ила (•Руслан і
Людмила• Глин

ки), Татьяна («Євгеній Онєгін» Чайковсько
го), Снігуронька, Шема.ханська цариця, Вол

м. Нью

хова («Снігуронька», •Золотий півник", «Сад
ко" Римського-Корсакова), Розі на ( «Севіль

У 1928 закінчив Харківський фінансово
економічний технікум. Вокальну освіту здо
був приватно у М. Чемезова (Харків). У
1934-43 - соліст Харківської опери. З
1944 - в еміграції, де співав у Німеччині в
різних хорових колективах, у Капелі банду
ристів під кер. Г. Китастого. З 1951 - у
США, де виступав у церковних хорах, Капелі

ський цирульник" Россіні), Джільда, Віолетта

1904,

м. Харків

криштале

вої чистоти го
лосом ніжного
тембру широко
го
діапазону,
рівним в усіх
регістрах. Вико

-

15.VII 1980,

Йорк, США) - укр. оперний співак (тенор).

бандуристів під кер.

l.

Задорожного, в Хорі

донських козаків під кер. С. Жарова, у
збірних укр. концертах.

Партіі: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро (•Наталка
Полтавка» Лисенка), Назар («Назар Стодоля»
Костенка), Ленський (<·Євгеній Онєгін» Чай
ковського), Ликов (<·Царева наречена" Рим

ського-~орсакова), Володимир ігоревич
(«Князь Ігор» Бородіна), Старий Мелехов
(«Тихий Дон» Дзержинського), Льонька («В
бурю» Хрєнникова), Альфред («Травіата»
Верді), Пінкертон («Чіо-Чіо-сан» Пуччіні),
Фауст (<·Фауст» Гуно).
Л І т.: Ми.лосмвський К. та ін. Харківський те
атр опери та балету.- К . , 1965.- С . 33.

НЕЖДАНОВА

Антоніна

Василівна

(4(16).VI 1873, с. Крива Балка, тепер частина
м. Одеси - 26.VI 1950, Москва) - рос. опер-

( «Ріголетто», • Травіатта» Верді), Лакме («Лак
ме" Деліба), Церліна, Цариця ночі («дон Жу
ан", •Чарівна флейта» Моцарта), Мімі, Манон
(«Богема", «Ма нон Лєско» Пуччіні), Ельза
(•Лоенгрін» Вагнера).
Вела широку концертну діяльність (до її
репертуару входили твори Римського-Корса

кова,

Рахманінова, Чайковського, Ба

лакірєва, Стравінського, Скарлаrrі, Моцарта,
Бетховена, Шуберта, Шумана, Лисенка, Гу
лака-Артемовського, Степового, рос. й укр.
нар. пісні.

Була учасницею вечорів укр . муз.-драм. то
вариства «Кобзар» у Москві (1910-17). В ра
дянський період брала участь у шефських
концертах для робітників, селян, воїнів Чер
воної Армії. З 1924 систематично виступала
на радіо.

Записувалась на грамrmатівки в Петербурзі
(«Пате•, 1904, «Грамофон», 1913) і Москві
(<•Грамофон", 1906, 1907, 1910-15). Серед
записаних творів - арії з опер рос. та заруб.
композиторів, а також романс Заремби «Со
ловейко» (<•Грамофон", 1912).

Гастролювала за кордоном, зокрема у
Франції (•Гранд-Опера», 1912), а також у

н
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Німеччині, Польщі, Чехословаччині та ін. У

1909 гастролювала у· Київській опері.
З 1936 займалась пед . діяльністю (у 194345, 1947-50 - проф . Моск. консерваторії).
Серед учнів - А . Виспрєва, Л. Гриценко, Г.
Долідзе, В. Нечаев, О. Огнівцев . Державна

премія СРСР

(1943) .

На будинку, де прожи

вала Н . у Москві, встановлено меморіальну
дошку, її іменем у Москві названо вулицю, в
Одесі - консерваторію. Портрет співачки худ.
Ф. Захарова.
Тв .: Страниць1 жизни . Отрь1вк•1 из воспомина

ний//Муз. жизнь . -

1960.- No 12.

Л і т. : Поляновский Г. А . В . Нежданова . - М"
Антонина Васильевна Нежданова. Материа
,1ь1 и исследования.- М" 1967; Евтушенко Д. Ве
ликая певица//Правда Украннь1.- 1973 .16

1970;

черв; Івановський П. Славетна співачка! /Музи

ка . -

1973.-

№

3;

Максименко В. Вь1ступления

Неждановой в Одессе/ /Знамя коммунизма (Оде
са) . -

1983.-

16

черв.

НЕЛЕПП Георгій Михайлович [7(20).rv
1904, с. Бобруйки, тепер Козелецького р-ну
Чернігівської обл .- 18.VI 1957, м . Моск 
ва) - рос . оперний співак (тенор) . Нар . арт.
СРСР (1951). Вокальну осв і ту здобув у
Ленінгр . консерваторії (1927-30, клас І.
Томарса). У 1929-44 - соліст Ленінгр. т- ру
опери та балету, 1944-57 - Великого т- ру
СРСР.
Володів рід
кісним щодо ба
гатства тембру

1949, 1950).

Т в . : Воспитание артиста // Сов . музь~ка.№ 2; Критика и театр //Театр . - 1957.-

1954.№ 6.

Л і т . : Георгий Михайлович Нелепп . Сборн ик.
М., 1953; Ольховский Е. Путь певца/ /Искусство и

жизнь.-

1939.-

№

4;

Литвиненко

/. Поліський
1984.-

соловей// Деснянська правда (Чернігів) . 20 квіт .

НЕСТЕРЕНКО ( спр. прізв.- Хорошинсь
ка) Ольга Миколаївна (1890, м. Харків 1969, там же) - укр. та рос. оперна артистка
(сопрано) і педагог. Співу навчалася в
Харківському муз. уч-щі. У 1909-12 солістка Харківської, 1914-15 - Тифл і ської,
1916-17 - Єкатеринбурзької опер, 191213 - Сергіївського нар . дому (Москва),
1915-16 - Нар. дому в Петрограді. Співала
також на оперних сценах Пермі (1917) і
Оренбурга . У 1924-26 - солістка Одеської
опери .

Партіі:
Пер
ша
бабочка
( « Ріпка»
В . Со
кальськ о го,

ш е вик . ) ,

пер

Марія

широ

(«Тарас Бул ьба»

діапазону,

Траїліна, перше
вик . ),
Надія
{ « Аскольдова
могила»
Вер

І ' ОЛОСОМ

кого

ка» Монюшка) , Рауль («Гугеноти» Мейєр
бера).
У концертах виконував укр . нар. пісн і , а та
кож романси Лисенка ((•Місяцю-князю » та
ін . ). Записав на грамплатівки арії з опер Чай
ковського, Глинки, Галеві , Верді, Бізе та ін .
композиторів . Державна премія СРСР (1942,

рівним в
регістрах,
з 11ачався

усіх
від
сце

нічною й вокаль

стовського), Ан

ною

тоніда («Життя
за царя» Глин
ки) ,
Тамара
(«демон »
Ру
бінштейна), Лі
за, Марія, Окса
на («Пікова да
ма», «Мазепа»,

культурою .

Створені

ним

образи були на

повнені глиби
ною думки, бла
гор од ст во м

ху

дожньої форми.
Партіі:
Гер
ман («Пікова даГеоргій Нелепп

ма» Чайковсько го) ,
Собі нін
((•Життя за царя» Глинки), Самозванець,
Голіцин («Борис Годунов», «Хованщина» Му
соргського ), Садко ((• Садко» Римського-Кор
сакова) , Незеласов («Микита Вершинін» Ка
балевського, перше вик.), Матюшенко ( (•Бро
неносець «Потьомкін» Чишка, перше вик . ),
Каховський («Декабристи» Ша порі на, пер
ше вик . ), Хозе ((•Кармен» Бізе), Радамес,
Річард ( «Аіда», «Бал-маскарад» Верді), Флоре

стан (<·Фіделіо» Бетховена), Йонтек (<·Галь-

Ольга Нестеренко

(<

Черевички

»

Чайковського),
Снігуронька, Куnава , Марфа («Снігуронька•>,
«Царева наречена» Римсько г о-Корсакова),
Маша («Дубровський» Направника), Марга

рита ( « Фауст» Гуно, (•Мефістофель» Бойто ),
Мікаела («Кармен» Бізе), Недда ((•Паяци» Ле
онкавалло), Манон («Манон » Массне) , Галька

(«Галька» Монюшка) , Ельза ( "лоенгрін» Ваг
нера) , Баттерфляй ( •Чіо-Чіо-сан» Пуччіні),

Антонія (<•Казки Гофмана» Оффенбаха).
У концертах виконувала укр . та іспанські

народні пісні .'
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У 1926-41 уч-ща, 1947-63
Серед учнів

-

Парпиї: Ку
пав а («Сні

викладач Мінського муз.
Мінської консерваторії.
Т. Шимко. Незаконно репре

-

гуронька»

Римського

сована.

Л і т.: Б. п. Бенефис певиць1 О. Н. Нестерен

1915. - І лют.
НЕЧЇПАЙЛО
Віктор

Корсакова),
Ярославна

ко! /Кавказ.-

· Тимофійович

(«Князь Ігор»

(н. 1927, м. Берислав, тепер Херсонської
обл.) - укр. та рос. оперний співак (бас-ба
ритон). Засл. арт. РРФСР (1970). Вчився у
Миколаївській муз. школі (клас скрипки).
Брав участь у Великій Вітчизняній війні, де ~ув
солістом ансамблю Балтійського флоту. З
1946 співав у Ленінгр. академічній капелі. У
1956-78 - соліст Великого т-ру СРСР. Ви
конував як баритонові, так і басові партії. Ви
конавська майстерність відзначалася драм.
виразністю партій, а також вокальною культу

Бородіна),
Татьяна, Ліза
(«Євгеній

Онєгін»,
«Пікова да

ма" Чайков
ського),
Маргарита
( «Фауст» Гу

рою.

Серед оперних партій: Ігор («Князь Ігор»
Бородіна), Гремін («Євгеній Онєгін» Чайков
ського), Годунов («Борис Годунов» Мусорг
ського ), Малатеста ( «Франческа да Ріміні»
Рахманінова), Микола І («Декабристи» Ша
поріна). У концертах виконував укр. нар. пісні
і твори рос. композиторів. На фірмі «Мелодія»
зап11сав на грамплатівку арію Фернандо з
опер11 «Фіделіо» Бетховена.
Лауреат VI Всесвітнього фестивалю мо
лоді та студентів у Москві (1957, золота ме
даль).
Л 1 т .: Автобіографія// Архів автора .

НЕЩЕРЕТНИЙ

В'ячеслав

Семенович

м. Харків - 10.11 1993, м. Одеса) оперний співак (баритон). Засл. арт. УРСР
(1974). Закінчив Одеську консерваторію
(1952-57, клас Ф. Дубиненка). У 1955-88 соліст Одеського т-ру опери та балету.
Партй': Микола, Остап («Наталка Полтав
ка», «Тарас Бульба» Лисенка), Султан («Запо
рожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського),
Онєгін («Євгеній Онєгін» Чайковського),
Грязной («Царева наречена» Римського-Кор
сакова), Дон Жуан («Дон Жуан» Моцарта),
Ренато («Бал-маскарад• Верді), Барнаба

(2.111 1928,

( «Джіоконда» Понкієллі), Хозе («Кармен»
Бізе).
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Мусоргського у Москві ( 1964, ІІІ пре

Поліна Нємченко

-

Маша

<•Дубровський• Е. Направника)

но), Зіглінда
(«Валькірія»
Вагнера),
Аїда («Аїда»
Верді), Повариха («Орли-

ни й

бунт»

Пащенка).
Л і т.: ЗfJергардт С. Воспоминания о П . Немчен
ко// Архів автора.

НЇКЇТЕНКО Павло Петрович [н. 11(23).І

1898, м. Єкатери~юдар, тепер Краснодар 1.IV.1978, м . Донецьк) -укр. оперний співак
(тенор) . Вокальну освіту здобув у Кра~нодар
ському муз. технікумі (1926-30, клас І . Риба
кова).
У 1930-39 соліст Ленінгр. Малого,
1939-58 - Донецького т-рів опери та ба
лету.

Партії: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Берендей («Снігу
ронька» Римського-Корсакова), Ленський

(<·Євгеній Онєгін» Чайковського), Альфред

( «Травіата•

Верді), Джеральд ( (<Лакме"
Деліба), Пінкертон (<·Чіо-Чіо-сан" Пуччіні).
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

НЇКЇТЕНКО
Семен
Єлисейович
(28.11(12.111) 1893, м. Дружківка, тепер До
нецької обл.- 4.VIII 1961, м. Київ] - укр.

то~>ії.

оперний співак (драм . тенор). Вокальну
освіту здобув у Київському муз. уч-щі (клас К.
Брун).
У 1922-41 - соліст оперних т-рів Дніпро
петровська, Луганська, Вінниці.
Парпиі': Андрій, Петро («Тарас Бульба»,

НЄМЧЕНКО Поліна Захарівна (1884, Хер
сонщина - бл. 1960, м. Москва) - рос .
оперна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула в Петерб. консерваторії. У 1919-20 солістка Т-ру муз. драми в Петрограді, 192122 - Моск. т-ру муз. драми, 1923-26 - Ве
ликого т-ру СРСР, 1926-27 - Свердловсь

•Наталка Полтавка" Лисенка), Герман
(«Пікова дама" Чайковського), Садко («Сад
ко" Римського-Корсакова), Самозванець
(<·Борис Годунов" Мусоргського ), Рада мес
(«Аїда» Верді), Самсон (•Самсон і Даліла»
Сен-Санса), Хозе («Кармен" Бізе), Каніо
(•Паяци" Леонкавалло ), Григорій Мелехов
(<•Тихий Дон• Дзержинського), Каварадоссі

мія). З

1959 -

викладач Одеської консерва

Л І т . : Автобіографі11//Архів автора.

кої опери.

(«Тоска» Пуччіні).
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У 1944-61 опери та балету.

режисер Київського т-ру

Л І т .: Здиховський О. Спогади про Семена
Нікітенка/ І Архів автора.

НіКіТіН Олександр Леонідович [13(25).V
1895, с. Добровеличківка Полтавської ryб.4.V 1975, м. Харків] - укр. оперний співак
(тенор). Вокальну освіту здобув в Одеському
муз.-драм. ін-ті (1919-24, клас В. СЄЛR8іна) .
У 1924-25 - соліст Астраханського,
1925-28, 1936-38 - Одеського, 1931-34,
1938-40 - Дніпропетровського, 1944-57 Харківського т-рів опери та балету, 1928-31 Правобережної (пересувно'!) опери.
ПартП: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро, Андрій («На
талка Полтавка», «Тарас Бульба" Лисенка),
Гвідон («Казка про царя Салтана» Римського
Корсакова), Альмавіва («Севільський цируль
ник» Россіні), Альфред, Герцог («Травіата",
«Ріголетто" Верді), Каварадоссі («Тоска"
Пуччіні).

НікіТіНА (спр . прізв.- Чердинцева) Га

лина (спр. ім'я -

Параска) іванівна (1877,

Київщина - р . см. невід.) - рос. оперна
співачка (контральто). Закінчила гімназію в
Києві. Вокальної освіти не здобула. Володіла
надзвичайно красивим, від природи постав
леним голосом, з особливо розвинутим ниж
нім регістром.
У 1906-10 - солістка Маріїнської опери
в Петербурзі, 1905-06, 1911-13 - Велико
го т-ру в Москві . Виступала також епізодично
на сцені Нар. дому в Петербурзі.
ПартП: Ратмир, Ван.я («Руслан і Людмила",
«Життя
за
царя»
Глинки),
Лель
(«Снігуронька» Римського-Корсакова), Кня
гиня («Русалка» Даргомижського). Кон

чаківна («Князь ігор" Бородіна), Маддалена
(«Ріг~летуо» Верді), Ерда («Зігфрід» Вагнера).
НІМЦІВ (псевд .- Фіялковська, по чол.

Вайнгаймер) Любов-ірина ( 1908, м. Пере
мишль, тепер Польща - 1.VIII 19&4, м. Ва
шингтон, США) - укр. та амер . концертно
камерна і оперна співачка (лір. сопрано). Во
кальну освіту здобула у Львівській консерва
торії (ЗО-і роки, клас С. Козловської та Р.
Лю6инецькоzо).
Артистичну діяльність розпочала концерта
ми в Перемишлі у 1926. У 1936-39 солістка Львівського радіо, 1942-44 Львівської опери. Виступала також з концер
тами у львівському Літ.-мистецькому клубі. З
1944 - на еміграції: у 1945-49 з успіхом
концертувала у Відні, з 1949 -у США (Роче
стер, Детройт, Вашингтон, Боффало).
У її концертному репертуарі були тво
ри Лисенка, Гулака-Артемовського, Стецен
ка, Степового, Січинського, Лопатинського,

О. Нижанківського, Людкевича, Пуччіні, укр.
нар. пісні.
Серед оперних партій: Лола («Сільська
честь" Маскань"!), Нурі («Долина» д'Альбера)
та ін.
З 1962 вела пед. діяльність в коледжах Ро
честера і Вашингтона.
Л і т .: М. Н. Любі Німців/ /Свобода.- 1984.- 29
серп.

НОВИЦЬКИЙ іван (рр. н. і см. невід.) укр . співак XVIII ст. У 60-х роках співав у
Придворній імператорській капелі в Петер

бурзі. За свідченням Я. Штеліна, володів чудо
вим голосом.

л"

Л і т . : ШтелиІі Я. Музь1ка и балет в России . 
1935.- с . 59.

НОВИЦЬКИЙ Олексій (н. бл.1710-р. см.
невід.) - укр. співак XVIII ст. Вокальну освіту
здобув у Глухові. У 1735 був відправлений до
Петербурга, де став солістом Придворної
імператорської капели . У цьому ж році
відряджений до Пруссії, де співав у рос. по
сольській церкві в Кенігсберзі (1735-41). У
1741 повернувся на Україну.
Л і т .: ХарJШ.Мrювич К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 836.

НОВОМЛИНСЬКИЙ іван (рр. н. і см.
невід.) - укр. співак XVIII ст. Походив з
Києва. У 17 58 під час набору співаків на Ук
раїні був відібраний С. Андрієвським і від
правлений до Петербурга. З 17 58 - соліст
Придворного хору в Петербурзі.
Л і т.: ХарJШ.Мrювич К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

838.

НОВОСПАСЬКА (сцен . псевд" спр . прізв. Савенко) Надія Костянтинівна [31.VII(ll.Vlll)
1877, м. Вовчанськ, тепер Харківської обл .2.ІІ 1962, м. Чимкент, Уз. РСР) - рос. оперна
та концертно-камерна співачка (лірико-драм .
сопрано). Вокальну освіту здобула в Моск. кон
серваторії ( 1894-1901, клас Л. Джіральдоні, К.
Еверарді, Є. Лавровськоі).
У 1901-05, 1906-09 - солістка Київ
ської, 1905-06 - Тифліської опер . Співала
також у Москві (Опера Солодовникова,

1903).
Володіла великим, гнучким і красивим го
лосом широкого діапазону. В її репертуарі бу
ло близько 40 різнохарактерних партій.
Партії: Антоніда, Горислава («Життя за
царя", •Руслан і Людмила» Глинки), Наташа
(«Русалка" Даргомижського), Ярославна

(•Князь ігор» Бородіна), Марина («Борис Го

дунов» Мусоргського), Маша («Дубровський»
Направника), Тамара, Кріза («демон», «Не

рон" Рубінштейна), Татьяна, Ліза, іоланта,

Кума, Марія, Наталія («Євгеній Онєгін", •Пі

кова дама", «іоланта», «Чародійка», •Мазепа»,
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"опричник»
Чайковсько

го), Купава,
Марфа, Ган

на ("Снігу
ронька", "ца
рева

нарече

на", "ніч пе
ред Різдвом»
Римського
Корсакова),

м . Москва] - рос. оперний співак (лір . бари
тон) і вокальний педагог. Нар. арт . РРФСР
(1947). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії (1920-25, клас В. Цветкова) .
Удосконалювався в оперній студії Великого
т-ру під керівництвом К. Станіславського . У
1924-25 - соліст Київської, 1926-27 Київської та Харківської опер, 1925-26,
1927-54 - Великого т-ру СРСР.
Володів голо
сом

діапазону, світ

( «Фауст"

лого

Гу
н о),
Аїда,
Амелія, Дез
демона, Лео
нора ( «Аіда»,

-

ною

З

1909

займалась концертною діяльністю .

У її репертуарі були твори рос. і заруб. ком
позиторів, нар. пісні .
Провадила педагогічну діяльність у Нар.
консерваторії в Києві.
Л і т. : Русский театр! /Сост. и изд . А . М . Шам
1905.- Вьш. І, 2.- С . 117.

паньер . - К . ,

НОВСЬКИЙ

Леонід Андрійович

(1885,

м . Валки, тепер Харківської обл.- 1952, м.
Лебедин Сумської обл . ) - рос. оперний і
концертно-камерний співак (тенор) та во 
кальний педагог . У 1907 закінчив Петерб.
політехнічний ін-тут. Вокальну освіту здобув
приватно у С . Габеля (Петербург).
У 1908-18 - соліст Маріїнської опери в
Петербурзі.
ПартП: Ликов («Царева наречена" Римсь
кого-Корсакова), Ленський ("євгеній
Онєгін» Чайковського), Альфред ( "Травіата»
Верді), Каварадоссі ("Тоска» Пуччіні), Дже
ральд («Лакме» Деліба).
У 1918-25 - викладач Харківської кон
серваторії, 1925-41 - Харківської робіт
ничої консерваторії, 1945-50 - Лебединсь
кого муз . уч-ща. Серед учнів - П. Колес
ник.

Л і т. : Довженко А. Материальt к биографии мо
его отца/ І Архів автора.

НОРЦОВ

Пантелеймон
Маркович
с . Пасківщина, тепер Яго
тинського р-ну, Київської обл. - 10.ХІІ 1989,

(15(28).111 1900,

музикаль

ністю.
Найвище до
сягнення Н.
партія Онегіна .

рад", "отел
ло", «Труба
дур" Верді),
Мікаела
(«Кармен"

Бізе), Недда
(«Паяци» Ле
онкавалло ), Сантуцца («Сільська честь" Мас
ка ньї) , Галька (<· Галька" Монюшка) ,
Єлизав ета, Венера («Тангейзер" Вагнера),
Шарлотта ( «Вертер» Масснс ).

прозорого

тембру, витонче

«Бал-маска

Надія Новоспаська
Наташа
(«Русалка" О . Даргомижського)

широкого

Маргарита

Серед інших плр
тій: Єлецький,
Мазепа, Роберт

("пікова дама » ,
"мазепа» ,

с.іоланта" Чай

ковського), Міз

гир

Пантелеймон Норцов

("снігу

ронька» Римсь-

кого-Корсакова),

Валентин («Фа
усн Гуно), Фігаро («Севільський цирульник»
Россіні), Жермон , ді Луна («Травіата», "тру
бадур»
Верді),
Не в ер
("гугеноти»
Мейєрбера), Ескамільо ( « Кармен» Бізе) , Дон
Жуан ("Дон Жуан» Моцарта), Сільвіо (<·Пая
ци" Леонкавалло ).
Вистуnав .як камерний співак . В його ре
л ертуа рі були твори рос. (Чайковський,
Глинка, Даргомижський, Рахманінов), укр.
(Стеценко, Степовий), заруб. композиторів, а
також укр. нар . пісні ("повій, вітре, на

Вкраїну", "та немае в світі гірш нікому" та ін.).
У 1936 брав участь у великому укр. концерті
у Москві. У 1937-38 наспівав кілька грамп
латівок з романсами та оперними аріями рос.
композиторів. Гастролював у Туреччині,
ФіІ-UІЯндії, Болгарії. З 1951 - викладач соль 
ного й камерного співу Муз.-пед . ін-ту ім .

Гнесіних (з 1973 - проф.) . У 1962-70 - до
цент Моск . консерваторії. Серед його учнів О. Кириченко .
Л і т.: Пантелеймон Маркович Норцов. Зб.

-

М. ,

1953; Стеrиzнова І. Служенье муз не терпит суе
тьt//О,в. музwка . - 1970.- № 6.
НОСАЛЕВИЧ Олександр Модестович
с. Біличі, тепер Старосамбір
ського р-ну Львівської обл .- 19.І 1959, м.
Вісбаден, Німеччина) - укр. оперний співак
(бас-баритон). Вокальну освіту здобув у

(21.111 1874,

Віденський

консерваторії

(1895-98,

клас

н
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Генсбахера). Удосконалювався у Ф. Гваріно в
Мілані.
У 1898-99 - соліст Штутrартської,
1900-03 - Альтенбурзької, 1903-05 Кенігсбезької, 1905-07 - Нюрнбезької,
1909-14 - Віденської, 1914-19 - Празь
кої, 1919-32 - Вісбаденської опер .
Парпиї:
Мефісто
ф е л ь
(•Фаусн
Гуно),
Погнер,
Даланд,

Герман,
Ха ген,
Гур не
ман

ц,

Хундінг ,
Генріх
Птахолов

("Мейс
терзін
г ери•,

«Летючий
го л л ан

Олександр Носалевич - Марсель
(«Гугеноти• Дж . Мейєрбера)

дець.>, «Тан
ге й з ер•,
•Загибель

бо Г і В• ,
•Парсифал ь•,
«Валькірія», «Лоенгрін• Вагнера), Фігаро, Ле
порелло («Весілля Фігаро", "дон Жуна" Мо
царта) , Пімен (<·Борис Годунов" Мусоргсько
го), Плункет («Марта" Флотова), Рокко
( «Фіделіо» Бетховена), Ескаміnьо («Кармен•
Бізе), Кецал («Продана наречена• Сметани) .
Гастролював у багатьох містах Зах. Європи,
а також у Львові, де, крім учас,; в оперних

бурга, де спочатку служив придворним
співаком графа О. Розумовського. 17.11 1764
дебю'І)'Вав на сцені Придворного т-ру в Пе
тербурзі в партії Прозерпіни в опері «Альце
ста• Раупаха . Виступав як у рос . так і в італ .
операх. Один з перших оперних співак.ів у
Росії.
Л і т.: Лш:енк:о 1. М. Носаченко Данило//УРЕ.
К .•

1982.-

Вид. 2-е.- Т.

7.-

С.

435.

НОСЕНКО Наталія Матвіївна (н . 21.ІХ
1916, м . Полтава) -укр. оперна та концертна
співачка (сопрано) . Вчилася у Полтавському
сіnьськогосп. ін-,;. Вокальну освіту здобула в
Полтавському муз . технікумі (1939, клас М .
Денисенко). Артистичну діяльність розпочала
в одному з полтавських хорів, по,;м співала в
хорі Полтавської опери. У 1939-41 солістка Полтавського муз.-драм. т-ру,
1941-43 - Полтавської опери. Гастролюва
ла в Сумах і на Кавказі . У 1943 емігрувала до
Німеччини , де була солісткою Укр. оперного
ансамблю (1944-49, під кер . Б . Пюрка). У
1949 переїхала до США, де продовжувала ви
ступати в цьому ж ансамблі до його са
моліквідації (Детройт, Кл і вленд та інші міста).
Парпиї: Наталка («Наталка Полтавка• Ли
сенка), Оксана , Одарка («Запорожець за Ду
наєм• Гулака-Артемовського), Катерина
(<·Катерина• Аркаса), Мімі, Баттерфляй («Бо
гема», "чіо-Чіо-сан" Пуччіні), Маргарита
(<·Фауст.. Гуно), Мікаела («Кармен» Бізе) ,
Мар целі на
(«Фіделіо•
Бетховена),

Колумбіна
(«ПаЯЦИ »
Леонкава
лло) , Лола

(«Сільська
честь.. Мас
кань·І) .

виставах, виступав у концертах, широко про

Виступа

пагуючи нар. пісні та романси укр. компози
тор і в, зокрема Лисенка, Січинського,
Барвінського, Людкевича та ін .
У 1913 у Відні, на франц. фірмі «Пате•,

ла

також

у

концертах,

де

викону

наспівав укр . нар. пісню "Реве та стогне
Дніпр широкий", а також фрагменти з творів

вала

Монюшка, Гуно (арія Мефістофеля) та інших
зщ>vб . композиторів .
Л і т .: Лисько З. Олександр Носалевич/ /Сучасна

ри укр. ком

Україна . -

1957 .-

25

позиторів.
Тривалий
час співала

серп ; МuхаJІьчишин Я.

Пам'яті артиста/ /Наша культура (Варшава) . -

1979.-

№

1;

також

Б. п. Концерт О. Носалевича в Пере

мишлі/ І Діло . - 1901 .- 1(14) верес . ; Дністрян
ська С. Виступ п . Носалевича//Діло. - 1914.- 7

тtст. ; Німчук 1. Успіхи співака у Вісбадені//Діло.-

1928.- 22 січ.
НОСАЧЕНКО Данило (рр. н. і см . не
від . ) - укр . оперний співак XVIII ст. Ще
хлопчиком привезений з України до Петер-

нар .

пісні та тво

у

церковному

Наталі11 Носенко

хорі у СавсФіnьді .

Л І т . : М. С-к. УклІн співачці/ !Укр. вістІ.-

1988.- 10 лип.; ХаJІЯва П. Mнorll лІта, полтавсь
кий соловейку//Нові дні.- 1989.- NO 9; Лисенко
І. Наnuпtа-Полтавка//Голос Украіни. жовт.

1996.- 14

о
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ОБід Василь Павлович (бл . 1700, Полтав
щина - р. см. невід.) - укр. співак XVIII ст.
У 1712, під час чергового набору співаків в
Україні, був відправлений до Петербурга, де
після одержання вокальної освіm був соліс
том Придворного хору при імператорському
дворі.

Л і т.: Модза.левськ:ий Л. Ма.пороссийский родо
словник.- к 1914.- т. з.

..

ОВДіЄВСЬКИЙ Яків (рр. н . і см. невід.) укр . співак XVlll ст. Ще в дитинстві був при
везений до Петербурга, де здобув вокальну
освіту. У 50-х роках - соліст Придворного
хору в Петербурзі. У 1760 відряджений до
Пруссії, де співав у рос. посольській церкві в
Кенігсберзі. Пізніше повернувся в Україну.
Л і т.: Харллмпович К Молороссийское алияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.- с. 836.
ОГНЄВОЙ Костянтин Дмитрович (н. ЗО.ІХ
м. Дніпропетровськ) - укр. оперний та
концертний співак (лір. тенор) . Нар. арт .
УРСР (1972). Вокальну освіту здобув у Моск .
консерваторії (1950-55, клас М. Гуково"~).
Артистичну діяльність розпочав 1949 соліс
том Дніпропетровської філармонії.
У 1955-73 - соліст Київського т-ру опе
ри та балету, 1973-78 - Київської філар
монії.

1926,

З успіхом виступав у концертах, виконуючи
твори укр., рос. та заруб . композиторів.
Наспівав на грамплатівки ряд укр. нар. пісень,
романсів укр. композиторів, оперних арій
рос . та заруб. композиторів.
Лауреат Всесвітнього фестивалю молоді та

студентів у Москві (1957, срібна медаль) .
Гастролював за кордоном (Польща, . Бол
гарія, Югославія, Фінляндія, Канада, Індія,
Японія).
З 1965 - викладач (з 1977 - доцент, з
1984 - проф ., у 1985-94 - зав . кафедрою
сольного співу) Київської консерваторії. Се
ред учнів: В. Парубець, Па&!Іо та Петро При
ймаки.
Л і т . : Г. П. Украинский певец//Сов. музь~ка . -

1960.- № 5.
ОГОЛіВЕЦЬ Олександра Дмитрівна (н.
25 .IV 1926, м . Харків) - укр. оперна співачка
(сопрано) . Засл. арт. УРСР (1957). Вокальну
освіту здобула в Харківській консерваторії
(1946-51, клас Л. Куриленко) . У 1951-76 солістка Харківського т-ру опери та балету.
Володіла міц
ним

голосом

красивого темб

ру широкого діа

пазону, співала
колоратурні та
драм . пар1її.
Парт1ї:
На-

Партіі: Петро («Наталка Полтавка» Лисен
ка), Ленський ( «~вгеній Онєгін" Ч_айковсько
го ), Володимир Ігоревич ( « Князь Ігор" Боро

талка, Марил ь ця

діна), Альмавіва («СевілLс1, к11й ц11рульн11к»
Россіні), Альфред, Герцог («Траніата», «Ріго
летто» Верді) , Таміно («Чарівна флейта» Мо

( « Наталка Пол
тавка» , +Тарас

Бульба» Лисен
ка), Галя («Назар
Стодоля» Дань
кевича) , Татьяна
(«Євгеній Онє
гін» Чайковсько

царта), Люченціо («Приборкання непокірної»
Шебаліна), Надір («Шукачі перлів» Бізе).

Олександра Оrолівець

го), Купава, Ца
рівна
Лебідь
(«Снігуронька»,
«Казка про царя
Салтана» Римсь

кого-Корсакова), Горислава («Руслан і Людмила" Глинки), Мікаела («Кармен» Бізе),
Маргарита ( «Фауст.. Гуно), Русалка (<•Русалка»
Дворжака), Баттерфляй ( «Чіо-Чіо-сан» Пуч
чіні), Амелія, Єлизавета («Бал-маскарад•,
"дон Карлос• Верді) .
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

ОГРЕНИЧ Микола Леонідович (н. 8 .ХІІ

1937, с. Іванівка, тепер смт. Одеської обл.) Костянтин Оrnєвой

укр . оперний співак (тенор) і педагог. Нар .
арт. УРСР (1975). Вокальну освіту здобув в

о
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Одеській
консерваторії (1965-68,
клас
О. Блаzовидовоі) . У 1967-69 стажувався в
т-рі •Ла Скала• у Дж. Барро. У 1962-65 соліст Одеського т-ру музичної комедії,
1966-84 - Одеського т-ру опери та балету.
Володіє голосом широкого діапазону теп
лого оксамитового тембру, чудовою вокаль
ною школою. Мистецтво О. характеризується
високою

виконавською

культурою, тонким

почуттям стилю і темпераментом.
ПартzІ: Петро (•Наталка Полтавка• Лисен
ка), Ленс1;>кий, Водемон, Герман («Євгеній
Онєгін• , «Іоланта", «Пікова дама• Чайковсь
кого), Самозванець («Борис Годунов• Му
соргського ), Хозе (•Кармен• Бізе), Манріко
(«Трубадур" Верді), Каварадоссі , Рудольф
(«Тоска», •Богема» Пуччіні), Оттавіо (ссДон
Жуан" Моцарта).
У концертах
виконує

твори

Лисенка, Степо
вого, Стеценка,
Косенка, Дань

кевича, Майбо
роди, Шуберта ,
Шумана, Пуччіні,
Рахманінова,
укр ., рос . та італ.
нар . пісні.
Гастролював у

Італії, Велико

британії, Бельгії,
Нідерландах,
Австрії, Болгарії,
США та ін .
Лауреат між
народних

Микола Огренич

кон-

курсів вокалісnв

у Верв' є (Бельгія,
премія) та Москв і (1970, І премія).
На фірмі •Мелодія» наспівав на nлаnвку ряд
творів рос. та заруб. композиторів . З 1970 викладач (з 1984 - ректор) Одеської консер
ваторії.
Л і т.: ЛисенІСо 1. Співає Микола Огре

1969, VII

нич/ /Культура і життя . -

1974.- 3

січ; Ясень А.

Серце схоже на пломінь горна/ /Там же . -

30

січ . ;

Игнатьева М.

Из

1977.-

армейских

запе

вал/ /Театр . жизнь. - 1973.- No 5; Дмитриев Л.
Победители - мас тера пени11//Сов . музь~ка . -

1970.-

№

10.

ОЗЕРСЬКИЙ Лука (рр. н . і см. невід.) укр . співак XVIII ст. Походив з духовного
стану. У 50-х роках - регент черні гівсько
го архієрея. З 1758 - учитель співу при
дворі вороне з ького губернатора Олексія
П)'llJ кіна .
Л і т.: Харлампович К. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

833.

ОЗИМКОВСЬКА Євгенія Петрівна (н . 15.
ХІІ. 1923, м . Царицин, тепер Волгоград) укр. оперна співачка (контральто). Засл. арт.
УРСР (1960). Вокальну освіту здобула в
Київській
консерваторії
(1945-50, клас
О. Ропськоі) . У 1950-80 - солістка Київ
ського т-ру опери та балету.
ПартП: Терпилиха, Одарка, Татарка («На
талка Полтавка• , ссРіздвяна ніч• , «Тарас Буль
ба• Лисенка), Ваня, Ратмир (•Життя за царя•,
«Руслан і Людмила » Глинки), Кончаківна

(«Князь ігор• Бородіна), Вахраміївна («Ас
кольдова могила• Верстовського), Графиня
(«Пікова дама» Чайковського) , Ахросимова

(«Війна і мир" Прокоф'єва).
Лауреат VI Всесвітнього фестивалю мо 
лоді та студенnв у Москв і (1957, срібна ме
даль) .

Л І т .: СоломІСо Л. Виступ Є. Озимковськоі/ /Рад .

культура.-

1956.- 18

квіт.

ОКОНСЬКА (спр. прізв.- Людкевич) Кле

менТТна

(1873, м. Рогатин, тепер fвано
1944, м. Львів) -

Франківської обл.- 13.ХІ
укр .

та

польська

оперна

та

опереткова

співачка (меццо-сопрано) . Вокальну освіту
здобула приватно у В. Висоцького у Львові. У
1897-1905 - солістка Львівської оперети.
Виступала також на сценах оперних т-рів
Варшави та Кракова.
Парпиї:
Софія
(«Галька»
Монюшка) ,
З ібель (<·ФаусТ» Гуно) , а також в цілому ряді
оперет .

Л і т .:

Warsl.awa,

Slownik biograficzny teatru polskiego.-

1973. -

С.

ОКОРОЧЕНКО

(бл .

1890,

Україна

497-498.
Олександр

-

Михайлович
р . см . невід.) - рос.

оперний співак ( ба р и тон) . Вокаш, ну освіту

здобув у Петерб. кон с ерваторії. У 1912-15
салістТ-ру муз. драми в П етрограді, 1916-24

-

Одеської опери.
Партzї: Єлецький, Светлєйший («Пікова

дама•, "черевички" Чайковського), Валентин
("Фауст.. Гуно), Марсель ("Богема• Пуччіні),
Фігаро («Севільський цирульник• Россін і ),
Жермон ("Травіата• Верді), Сільвіо ("Паяци»
Леонкава;uю ).
У 1925 емі грував за кордон. Виступав у
складі "Рос. опери• в Барселоні і Парижі .
Л І т.: Шахрай В. Воспоминани11 об А. Окорочен

ко/ І Архів автора .

ОЛЕЙНИКОВА Валентина Володимирівна
(н . 8.VIII 1936, м. Одеса) - укр. оперна
співачка (лір . -колорат. сопрано). Засл . арт.
УРСР (1968). Вокальну освіту здобула в
Одеській
консерваторії
(1958-64, клас
О. Блаzовидовоі) . У 1963-91 солістка
Одеського т-ру опери та бале~у.
Партіі: Марильця (•Тарас Бульба• Лисен
ка), Ярина (•Арсенал• Майбороди), Марфа,

Царівна Лебідь (•Царева наречена•, •Казка

о
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лістів ім . Лисенка у Києві (1960, ІІІ nремія).
Гастролювала в НДР, Швеції, Чехословаччині

у Москві (1956, І nремія), Міжнародного
конкурсу в Тулузі (1957, І nремія), IV Все
свіrnього фестивалю молоді та студентів у Бу
харесті (1953, золота медаль).
Гастролювала у Великобританії, Франції,
Китаї, Греції, Нідерландах, Австрії, Бельnї.
Насnівала на грамnлатівки укр. нар. nісню
•дощик•, а також арії з onep та романси рос.
та заруб. комnозиторів.

та ін.
Л і т. : Шеренговwй О. Песн11 у енних ВІJлн//Ком

Олейниченко//Комсомольская правда.-

npo

царя Салтана" Римського-Корсакова),

іоланта ("Іоланта" Чайковського) , Віолетта,
Джільда, Паж ("Травіата", •Ріголетто", •Бал
маскарад" Верді), Розіна ("Севільський ци
рульник" Россіні), Церліна (•дон Жуан" Мо
царта").
Лауреат Всеукраїнського конкурсу вока

1968.- 30 лист.
ОЛЕКСЇЄНКО Докія (рр. н . і см. невід.) -

сомольськое знамя (Одеса).-

рос . оnерна сnівачка (соnрано) XVlll ст. За
nоходженням українка. У 80-х роках була
солісткою Т-ру графа М. Шереметєва в Кус
ково (біля Москви). Виконувала головні nар
тії в onepax рос. комnозиторів.
Л і т.: Е11изарова Н. Театрь1 Шереметевь~х . - М . ,

1944.- с. 258.
ОЛЇЙНИЧЕНКО Галина Василівна (н.
с. Градениці, теnер Біляївського
р-ну Одеської обл.) - укр. та рос. оnерна і
камерна сnівачка ( соnрано ). Нар. арт. СРСР
( 1981). Вокальну освіту здобула в Одеській
консерваторії (1948-53, клас Н. Ур6ан). У
1952-55 - солістка Одеського, 1955-57 Київського т-рів оnери та балету, 1957-83 Великого т-ру СРСР.
Парт1ї: Марильuя (•Тарас Бульба• Лисен
ка), Антоніда, Людмила (•Життя за царя•,

23.11 1928,

Л І т.: Скороходов Г. Мировая слава ГалинЬІ

26

жовт. ; Семенова И.

ко//Оrонек.- 1959. - No 16; Орфенов А. Вокаль
нЬІе вечера//Сов. музь1ка.- 1957 .- No 5.

ОЛОВЕЙНИКОВА Катерина Олексан
дрівна [30.VI{lЗ.VП) 1906, м. Суми) - укр.
оnерна співачка (колорат. сопрано). Вокаль
ну освіту здобула в Харківському муз .-драм .
ін-ті (1925-28, клас З . Малютиноі). У
1927-37 - солістка Харківського т-ру опе
ри та балету.
Парпиї: Окса
на ("запорожець
за Дунаєм• Гула
ка-Артемовсько
го),
Марина

(•Кармелюк•
Костенка), Тать

яна (•Євгеній
Онеrін" Чайков
ського), Марфа

•Руслан і Людмила" Глинки), Волхова,
Царівна Лебідь, Марфа, Снігуронька, Шема
ханська цариця (•Садка•, •Казка npo царя

("царева наре
чена• Римсько
го-Корсакова),
Джільда,
Віо

Салтана•, "царева наречена•, •Снігуронька•,
~Золотий nівник• Римського-Корсакова),

летта ( •Ріголет
то•, • Травіата•
Верді), Розіна
(•Севільський

Іоланта («Іоланта" Чайковського), Розі на

(«Севільський цирульник• Россіні), Віолетта,
Джільда ( "Травіата", •Ріголетто• Верді), Сю
занна («Весілля Фігаро• Моцарта).
З
великим
усnіхом викону
вала у концертах

твори укр. (Ли
сенко, Стеnо
вий, Стеценко,
Майборода,
Данькевич), рос .
(Глинка, Чай
ковський, Рах
манінов, Римсь
кий-Корсаков),
заруб .
(Бах,
Верді, Гуно, Ліст,
Сен-Санс) ком
nозиторів, нар.
nісні.
Лауреат Все
союзного

Галина Олійниченко

кон

курсу вокалістів

1957.-

Поет Галина Олейничен

Катерина Оловейникова

цирульник• Рос-

сіні) , Ліу (•Ту
рандот. Пуччіні),

Мікаела (•Кармен• Бізе), Маргарита («Фауст.
Гуно), Ельза (•Лоенгрін• Вагнера), Маргари
та (<•Гугеноти• Мейербера).
У 1937 була незаконно репресована. Ре
абілітована

1956.

Л І т . : Субота В. Арешт на сцені! /Культура І

1989.- (Q груд.
ОЛЬГfНА (спр. прізв.- Степова, виступа

ЖИТТІІ . -

ла також під іменем - Юзефович) Ольга
(1867, м. Київ - 1925, м. Вільно, тепер
Вільнюс, Литва) - рос. оперна співачка (со
прано). Вокальну освіту здобула приватно. У
1887-88 - conicnca Тифпіської, 1888-1901 Маріїнської (Петербург) опер. Співала також
на оперних сценах Варшави (Великий т-р),

Мілана

(•Ла

Скала•).

Виступала

з

М . Баттістіні, Г. Ансельмі, О. Мишуzою.
Парпиї: Тамара (•демон• Рубінштейна),
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о
Галька
(«Галька»
Монюшка),
Маргарита,
Джульєтта ( «Фауст», «Ромео і Джульєтта» Гу
но), Валентина («Гугеноти» Мейєрбера),
Віолетта, Амелія («Травіата», «Бал-маскарад»

жисер. Сценічну діяльність розпочав 1879 у
трупі А. Каттнера. У 1881-88 - актор поль
ської трупи Г. Лясоцького, укр.-польської тру
пи О. Бачинського, 1892-94, 1900-01 -

Верді), Недда (<•Паяци" Леонкавалло) .
Л і т . : Slown1k biograficzny teatru po(skiego.-

польського міського т-ру у Львові, 1902-04 нар. театрів у Кракові та Львові. У 188992, 1894-1900, 1905-08 - актор і режисер
( 1897 - один з директорів) Руського нар. т-ру
у Львові.
Парт1ї: Ваку
ла
(«Різдвяна

Warszawa. 1973.- S. 269.
ОЛЬХОВИЙ Михайло (1908, Галичина 21.ІХ 1983, м. Нью-Йорк, США) -укр. опер
ний та концертний співак (бас-баритон).
Учень М. Ординської. У 1931-34 - соліст
Львівської (польської) опери, 1934-36 Великого т-ру у Варшаві. Пізніше співав у
Білор. та Укр. нац. хорі під кер. В. Божика. Ви

ніч« Лисенка),
Дземба ( « Галь
ка» Монюшка),
Коко («Мікадо»

ступав з ко11цертами.

Найвище до

Сулівана), Гас
пар ( «Корневіль
с ь кі
ДЗВОНИ»
Планкетта).
Серед ролей:

сягнення

партія Мефіс
тофеля (<·Фа

уст» Гуно). У
1944 емігрував

Маюфес ("ха

до Німеччини,

пізніше

-

зяїн» Карпенка

до

Карого ), Вольф
Зі ль бер глянц

США, де про
вадив

концерт

(«Учитель» Фран

ну діяльність. У

репертуарі О.
були укр. нар.
пісні, а також
романси Ли
сенка, Барвін
ського, Людке
вича, Січин
ського та ін.
В останні ро
ки був прото
Михайло Ольховий Мефістофель ( «Фаует»

дияконом

укр.

правосл.

цер

Ш. Гуно)

кви

Л і т .:

Нью

йорку.
Sztuka

і zycle.Warszawa, 1969.- S. 220, 276.
ОЛЬХОВИЙ Теодор (23.VIII 1860, м. Ко

Korolewicz-Waydowa

У.

у

марне, тепер Городоцького р-ну Львівської
обл.- 1920, м. Львів) -укр. оперний та кон
цертний співак (тенор). Загальну освіту здо
був ум . Городку (біля Львова). У 1883-88 соліст Львівської опери, 1889-99 - Русько

го нар. т-ру у Львові. У 1899-1905 працював
у різних мандрівних т-рах Галичини та
Польщі.
Серед оперних партій: Петро, Левко («На
талка Полтавка», «Утоплена" Лисенка),
Турідду («Сільська честь• Маскань·І), Степан
(«Підгоряни» Вербицького).
Л і т.: Медведик П. Теодор Ольховий/ І Архів ав
тора.

ОЛЬШАНСЬКИЙ Михайло ( 1863, м. Львів -

ка), Добчинсь
кий («Ревізор»
Михайло Ольшанський

Гоголя), Безсе
менов ( «Міщани» Горького).

Л І т.: Пи.липчук Р. Михайло Ольшанський

укр. актор! /Рад. Буковина . -

1963.- 19

-

трав.

ОНИЩЕНКО Юрій (н. 20.IV 1934, м. Уж
город, тепер Закарпатської обл.) - словаць
кий і укр. оперний співак (баритон). Вокальну
освіту здобув у муз. школі в Кошицях (Чехо

словаччина) у

t.

Годіна (1950-53). Удоско

налювався у Москві.
У 1954-59 соліст Нар. т-ру в Брашславі, з
1959 - Братиславської опери.
Партіі: Онєгін ("євгеній Онєгін» Чайков
ського), Валентин ( «Фауст" Гуно), Жермон
( «Травіата» Верді), Ескамільо («Кармен»
Бізе), Скарпіа («Тоска» Пуччіні), Грязной
(«Царева наречена" Римського-Корсакова) .
У концертах виконує твори укр . компози
торів, а також нар. пісні.
ОНЧУЛ
Петро Єпіфанович
(н. ЗО.ХІІ
1936, с. Котирне, тепер Вижницького р-ну
Чернівецької обл.) - укр. оперний співак
(баритон). Нар. арт. УРСР (1980). Вокальну
освіту
здобув
у
Львівській
консерва
торії (1961-66, клас П. Кармш~юка). У
1966-96 соліст Донецького т-ру опери та
балету.
Партіі: Султан («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовськог.о ), Микола («Наталка

польський

Полтавка» Лисенка), Ігор («Князь lгор» Бо

оперний співак (тенор), драм. актор і ре-

родіна), Томський (•Пікова дама• Чайковсь-

25.1 1908,

м. Чернівці)

-

укр.

і

о
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кого), Амонасро, Ріголетrо, Жермон (•Аіда•,
«Ріголетrо•, •Травіата• Верді), Скарпіа ( • Тос
ка" Пуччіні), Валентин (<·Фауст.. Гуно), Мики
та («Ярослав Мудрий• Мейтуса), Шарль Же
рар («Андре Шенье• Джордано), Митька
(«Тихий Дон» Дзержинського).

Базіліо (•Севільський цирульник• Россіні),
Яго (•Отелло• Верді), Валентин ( •Фаус,-,. Гу
но), Тоніо (•Паяци" Леонкавалло).
Відомий також як оперний режисер. Після
втрати голосу покінчив ЖИТТЯ самогубством .

Л І т.: Slownlk blograflczny
шава, 1973.- С. 505-506.

teatru polskJego.-

Вар

ОРЕЛЬ Катерина Олександрівна (1884,
Україна - 1935) -укр. та рос. оперна та кон
цертна співачка (сопрано). Виступала в Пе

тербурзі (і тал. опера, 1903; Нова опера,

1910-11), Кисловодську (1904), ТифліськЇй
(1904-06), Харкові (1905), петерб.
Нар. домі (1906-08), Москві (Опера С . Зи
міна, 1905-06), Київській опері (1912-13),
Катеринославі (1913).

опері

Парпиї: Антоніда, Людмила («Життя за ца
ря•, •Руслан і Людмила• Глинки), Волхова,
Снігуронька ( «Садко•, «Снігуронька• Римсь
ко го- Кор са ко ва),
Тамара
(•демон"
Петро Ончул

-

Ріrолетто («Ріrолетто- Дж . Верді)

Веде концертну діяльність (виконуе твори
Лисенка, Чайковського, Рахманінова, укр"
рос., молд . та рум. нар. пісні) . Гастролюе за
рубежем. З 1995 - проф. Донецької консер

ваторії.

Л 1 т . : ОвчареюсоЛ. Музика йоrодушІ//Рад. До
неччина . - 16. V 1976; Соболева Т. Певец большого
чувства//Донбасс.- 1981 .№ І . Селезінка В.
Щаслива доля співака з Буковини/ !Рад . Букови
на.-

1980.-

10

жовт.

ОР - придворний музика-співець часів Київ
ської Русі (ХІІ ст. ). Був придворним співаком
!1Оловецького хана Сирчана . Про нього згадуе

Іпаn-івський літопис під 1201 р. Його образ
знайшов втілення у творчості І . Франка та Ми
коли Вороного (поема "євшан-зілля•>) .

Л і т. : «Вестник Европьs•.- 1878.- No 10.- С .
Літопис руський.- К., 1989.- С. 368,

786-796;
369.

ОРДА (спр. прізв.- Залеський) Тадеуш
Сігізмундович (30.IV 1889, с. Рашків, тепер
Хотинського р-ну Чернівецької обл. - 23.VI
1930, м. Варшава) - польський оперний
співак (баритон). Брат С. Залеськоzо.
Закінчив юридичний ф-т Київського ун-ту.
Співу навчався у Римі . З 1910 виступав на
оперних сценах Тифліса , Одеси, а з 1918 в Москві (Опера С. Зиміна) та Баку. З 1919
з великим успіхом гастролював у Констан

тинополі, Болгарії, Греції, Єгипті, Італії, Па

рижі ("гранд-Опера•), Бельгії та ін .
У 1922-27 - соліст Великого т-ру у Вар
шаRі. Володів великим і красивим голосом
широкого діапазону (співав навіть високі ба
сові партії) .
Парпиї: Борис (•Борис Годунов• Мусорг
с ького), Демон («Демон• Рубінштейна),
Єлецький («Пікова дама• Чайковського), Дон

Рубінштейна), Ольга ("Русалка• Даргомижсь
кого), Розіна ("севільський цирульник•
Россіні), Джульетта ( ссРомео і Джульетта" Гу

но), Віолетта ("Траві ата• Верді), Маргарита
Валуа (•Гугеноти" Мейербера), Єлизавета
("Тангейзер• Вагнера), Недда («Паяци• Леон
кавало).
Виступала в укр. концертах. Записала в Пе
тербурзі кілька платівок на фірмах «Грамо

фон•

(1901-02,

1907), "в. і. Ребіков•

(1903).

Л І т.: ПруЖJlнский А М. Отечественнwе певцw.
Словарь. М., 1991.- Часть І . - С . 374.

ОРДИНСЬКИЙ Петро

(10(22).VII 1886,

м. Ставище, тепер Київської обл.- р. см.
невід.) - укр . концертний співак (баритон).
По закінченні юридичного ф-ту Київського
ун-ту працював у Судовій палаті в Киеві. З
1919 - соліст Укр. республіканської капели
(під кер. О . Кошиця), з якою об'їздив всю
Зах. Європу й Америку, з 1926 - Укр. нац.
хору (під кер. Ю. Кириченка), а після 1932тимчасового хору (під кер. О . Кошиця), з
яким відвідав майже всі великі міста США і
Канади, в 150 укр. громадах. Виступав також

і в концертах відомої у США "вісімки сполу
чених укр. хорів• на чолі з О. Кошицем (бл.
співакЇв), зокрема у знаменитому кон

300

цертному залі «Тавн-Холл•

(Нью-Йорк,

1935, 1936, 1939, 1940).
З 30-х років давав сольні концерти серед
укр. громад США. Наспівав кілька платівок на

фірмі •Колумбія", де записав укр. нар. пісні. В
його репертуарі були рідко виконувані нар.

пісні

( ссВіе

вітер•, •дума про Морозенка•,

•Гей, нуте, хлопці•, «Ой, не гаразд, запо
рожці•, •Ой, бре море, бре", •Гей, гук, мати,
гук•, «Розлилися круті бережечки• та ін.).
Л І т.: Б. 11. Баритон П. Ординський! /Тризуб
<Париж) . -

1928.-

№

40.

о
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ОРЕШКЕВИЧ

Федір

Гаврилович

(24.IV(6.V) 1872, м. Одеса - 2.Х 1932, м. Ки
їв) - укр. та рос. оперний та концертно-ка
мерний співак (тенор). Герой Праці (1924).
Закінчив юнкерське училище, служив у рос.
армії. У 1897-1900 навчався приватно співу
у Ф. Гущина в Петербурзі. У 1900-04 соліст Маріїнської опери в Петербурзі,
1904-06 - Великого т-ру в Варшаві, 190613, 1915-25 - Київської опери, 1913-14 Великого т-ру в Москві. Гастролював у Вар
шаві (1907), Москві (Опера Солодовникова,
1909), Катеринославі (1910).
Володів до
сить

сильним

голосом краси

в ого

тембру.

Л І т.: Лисенко І. Федір Орешкевич//Музика.-

1972. - № 4; Левик С.
М., 1962.- С. 63-64.

Записки оперного певца.

ОРЛЕНКО (спр . прізв.- Прокопович) Ро

ман Іванович (11.Х 1883, с. Чижиків, тепер

кальним,

Пустомитівського р-ну Львівської обл.24.VІІ 1962, м. Львів) - укр. оперний співак
(бас-баритон). Вокальну освіту здобув на муз.
ф-ті Віденського ун-ту (1902-07), а також у
приватних педагогів. У 1907-15 - соліст
Віденської опери. Один сезон співав в опер
ному театрі м. Острава (Чехія). Після першої
світової війни переїздить до Львова, де пра
цює солістом Руського нар. театру.
Володів могутнім голосом прекрасного
тембру широкого діапазону, який дозволяв
йому виконувати як баритональні, так і басові
партії.
Парrmї: Султан («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Тарас ("Тарас Буль

при

хачів глибоким
психологізмом
виконання, ми
стецтвом актор

ського перевті
лення. Належав
до художників,
які боролися
проти

засилля

рутини.

Партіі: Лен
ський, Герман
(«Євгеній Онє

гін•, •Пікова
дама" Чайков
(•Галька• С. Монюшка)
ського), Шуйський, Голіцин
(«Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргсько
го), Садко, Ликов, Гвідон (перше вик. в
Києві), Берендей ( «Садко•, «Царева нарече
на», «Казка про царя Салтана", «Снігуронька•
Римського-Корсакова), Глуховцев (•дні на

-

жова.

Був дуже музи

ваблював слу

Федір Орешкевич

чорів укр. пісні, на яких майстерно виконував
твори Лисенка, Степового, Стеценка, а також
твори Глинки, Чайковського, Римського
Корсакова, Кюї, Рахманінова, Танєєва, Гре
чанінова, Шуберта, Шумана, Шопена, Гріга.
Часто виступав з концертами для червоно
армійців.
Першим з укр. співаків записав свій голос
на платівку (Петербург, «Грамофон, 1900,
романс Глинки «Гуде вітер вельми в полі»).
У 20-х роках вів пед. діяльність в Муз.-драм.
ін-ті ім. Лисенка. Серед його учнів - В. Гу

Аонтек

ба• Лисенка), Іван, Батько («Катерина» Ар

каса), Валентин («Фауст" Гуно), Демон («Де
мон•
Рубінштейна),
Дон
Бартоло
(«Севільський цирульник• Россіні), Ес
камільо («Кармен» Бізе), Граф («Весілля
Фігаро• Моцарта), Кас пар («Вільний
стрілець» Вебера), Вотан («Золото Рейна»,
•Валькірія• Вагнера).
Був
тонким
інтерпретатором
творів укр. ком
позиторів, зок

µ~ого життя• Глуховцева, перше вик.), Петро

Іванов («Цар і тесля" Лорцінга, перше вик.),
Гофман («Казки Гофмана" Оффенбаха), Аль
фред, Герцог, Радамес («Травіата", «Ріго
летто", «Аj'да» Верді), Вертер ( «Вертер• Мас

рема Лисенка,
Ярославенка,
Людкевича, Бар
вінського та ін.
у 1920-25 -

с не), Йонтек («Галька» Монюшка), де Гріє

( «Манон»

Массне, перше вик. в Києві).
Один з кращих у Росії виконавців ваг
нерівського репертуару, через що був запро
шений до Великого т-ру (Москва): Лоенгрін
(<·Лоенгрін» ), Зігмунд («Валькірія•>), Міме
( «Зігфрід» ).
У 1920-25 - головний режисер Київської
опери. Після 1917 брав активну участь в ор
ганізації укр. опери в Києві.
Був витонченим інтерпретатором камерної
літератури. Один з організаторів у Києві ве-

викладач

вокалу

Вищого муз. ін
ту ім. Лисенка, з
1925 - львів
ських гімназій, з
1939 - Львів
ської консерва
торії.
Відомий
Роман Орленко

також

як

хор-

о
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мейстер

(керував

у

Львові

багатьма

рами).

Л і т .: Укр. пісні по львівському радіо

хо-

// .

Д~ло.-

І 931. -

3 трав . ; Лисеюсо І. Орленко Роман
Іванович/ !УРЕ.- Вид. 2-е . -1982 . - Т. 8.- С . 59.
ОРЛИНСЬКА Матільда Володимирівна
(15(27).IV 1896, м. Одеса - 10.JY 1985, :ам
же] - укр. оперна та концертна сшвачка (л1р .
драм. сопрано). Вокальну освіту здобула при
ватно у О. Гижицької-Норіної (1914-18) у
Одесі.

У 1918-22, 1926-21, 1944-45 - соліс
тка Одеської опери, 1923-26, 1927-41 Одеської філармонії. У 1945-54 виступала з
концертами по Україні та ін .
Серед оперних партій: Оксана ( «Запоро
жець за Дунаєм" Гулака-Артемовського),
Берта («Пророк" Мейєрбера), Маргарита
(«Фауст" Гуно), Недда («Паяци• Леонкав~
ло), Аїда («Аїда» Верді), Баттерфляй ~ «Чю
Чіо-сан» Пуччіні), Мікаела («Кармен» Б1зе).
У концертах пропагувала твори укр . (Ли
сенко, Степовий, Стеценко), рос. і зарубіж
них композиторів .
Л і т.:· Автобіографі11//Архів автора .

ОРЛОВ Георгій Никифорович (4(17).IV
с. Санжари, тепер Новосанжарського
р-ну Полтавської обл .- 13.ХІІ 1961, м. Ле
нінград] - рос. оперний співак (баритон) .
Засл . діяч мистецтв РРФСР (1951) . Вокальну
освіту здобув у Ленінгр . консерваторії
(1926-31 , клас Ф. Левитського).
У 1931-40-соліст Ленінrр. Малого, 194149 - Ленінrр. ім. Кірова т-рів опери та балету.
Партіі: Борис («Борис Годунов• Мусорг 
ського ), Грязной («Царева наречена» Римсь
кого-Корсакова), Томський («Пікова дама"
Чайковського), Тельрамунд, Бекмессер («Ло
енгрін", «Нюрнберзькі мейстерзінгери» Ваг
нера), Скарпіа (•Тоска• Пуччіні), Ескамільо
(«Кармен» Бізе), Альберт (<·Вертер• Массне),
Нагульнов («Піднята цілина» Дзержинсько 
го), Качура («Броненосець «Потьомкін• Чиш
ка). Знімався в кіно.

1900,

Л І т .: 20 лет Государственного академическоrо
Малоrооперноrотеатра. 1918-1938 . -Л., 1939.

ОРЛОВ ( спр. прізв.- Кульчицький, або
Кульчинський) Полікарп Давидович (н. 1864,
Херсонська губ.- р . см . невід.) - рос. опер
ний (бас-баритон) та камерний співак. Похо
див з родини священика . З 1890 виступав на
оперних сценах Петербурга (Приватна Р';>С ·
опера; Маріїнська опера, 1902-03; Нар . ДІМ.
1907-08), Одеси (1892-93), Москви (Вели
кий т-р, 1894-1900; Опера С. Зиміна, 1909),
Харкова (1900-02), Ростова (1900), Єлиса
ветграда (1905), Смоленська (1907), Єкате
ринбУР.га (1909), П'ятигорська (1910), Том
ська й Іркутська (1914).
Перший виконавець парrій Князя Стольно-

го (•Забава Путятишна• ); в Одесі - Сурина
(«Пікова дама"), в Харкові -Томського («Пі

кова дама"). інші партіі: Руслан, Демон,
Князь Ігор, Андрій Дубровський, Троєкуров,

Онєrін, Єлецький, Вяземський, Мізгир, Мефі
стофель і Валентин, Яго, Амонасро, Ескамільо,
Януш, Вольфрам, Альберіх («Загибель боrім ).
З 1896 брав участь у концертах гуртка лю
бителів рос . музики, де виконував роман
си О. Даргомижського, М. Балакірєва, О. Бо
родіна, М. Мусоргського, П. Чайковсько
го, М. Римського-Корсакова, Ц. Кюї; А Рубін
штейна. Записувався на rрамплаrівки.
З 1914 жив у Києві.
Л і т .: Пружанский А. М. Отечественнь1е певць1.
Словарь.- М., 1991 .- Ч. \ .- С . 375.

ОРОБЛЕВСЬКИЙ

іван

Якович

(н . бл.

м. Переяслав, тепер м. Переяслав
Хмельницький Київської обл.- р. см. невід) рос. співак (тенор) XVIII ст. Ще хлопчиком від
ряджений до Петербурга, де здобув вокальну
освіту у Придворній співацькій капелі (пізні
ше - соліст цієї капели). Виступав також на

1730,

сцені Придворного оперного т-ру

вав партію Сінора в опері «Альцеста»
Л і т.: UД\АК, ф .

51,

оп. І, спр.

Бернандт Г. Словарь опер.- М.,

( 1764

спі

Paynaxa) ..

2071,

1959.-

арк. З,
С.

19;

Лисенко І. Ороблевський Іван! /УРЕ . - Вид . 2-е . 
К. ,

1982.-

•

Т.

8.

ОСИПОВ Кузьма (н. бл.

1790 -

р . см.

невід. ) -укр. співак XVIII ст. Вокальну освіту
здобув у Глухівській співацькій школі (1738-

41,

клас Ф. Яворовськоzо).

Співав у Глухівській хоровій капелі та в
Придворному т-рі гетьмана Кирила Розумов
ського (Глухів).
Л і т.: Харлампович К Малороссийское вли11ние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

•

с.

838.

ОСИПОВ Михайло (н . бл .

невід.)

-

укр. співак

XVII

1626 -

р . см.

ст. Учився в Києво

Могилянській колегії, де здобув і муз. освіту .
Володів чудовим голосом. У 1652 з наказу
царя Олексія Михайловича привезений пу
тивльським воєводою до Москви, де співав в

Андріївському монастирі. Цього ж року по
вернувся до Києва.
Л f т. : Харлампович К Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

С.

838;

Козицький П. Спів і музика у Київ

ській академіі за

300

років існуванн11.- К . ,

1971 .

• ОСИПОВ Сава (н. бл. 1730, м. Голтва,
тепер територія Полтавської обл.- р. см.
невід.) - укр. співак XVIII ст. Володів чудо
вим голосом . У

1750,

під час набору співаків

в Україні, був відправлений до Петербурга, де
став солістом Придворного хору (з 1764 співацької капели).
Л і т.: Харлампович К Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань ,

1914.-

с.

836.

п
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ОСТАПЕНКО-БЇЛАШ Лариса Іванівна

( 1.1 1935,

м. Бориспіль Київської обл.)

-

ОСТАПЧУК (псевд.- Оста) Анда Яківна
с. Тарасівка, тепер Збаразького
р-ну Тернопільської обл.- 1949, м. Братис
лава) - укр. та слов. оперна та концертна
співачка (меццо-сопрано). Вокальну освіту
здобула приватно у проф. Фостена у Відні
(1915-20). У 1922-27 - солістка Укр.
т-ру в Ужгороді, 1927-29 - Львівської,
пізніше - Братиславської опери в Чехосло
ваччині.

укр.

(15JV 1896,

концертно-камерна співачка (меццо-сопра

но). Нар. арт. УРСР (1982). Вокальну освіту
здобула в Київській консерваторії (1953-58,
клас М. Снаги-Паторжинсько'І). У 1959-62 у
виконавській аспірантурі при Київській кон
серваторії (керівник - той же) . У 1958-59 солістка Оперної студії Київської консерва
торії, 1965-95 - Київської філармонії.

ПартІЇ: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Роксолана ( «Роксо
лана» Січинського), Маженка («Продана на
речена» Сметани), Русалка («Русалка» Двор
жака), Маргарита ( «Фауст»
Гуно), Ельза
( «Лоенгрін» Вагнера), Амнеріс («Аїда»
Верді),
Кармен
(«Кармен»
Бізе),
Лола

(«Сільська честь» Масканьї) .
Виступала та
кож в оперетах і
драм .

виставах.

Як
концертна
співачка брала
участь

у

чис

ленних ювілей
них

вечорах

пам'яті Т.

Шев

ченка, і. Франка
Лариса Остапенко-Білаш

та ін .

У репертуарі 0.-Б. камерні твори рос., укр.
та заруб. композиторів, а також нар. пісні.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів

укр. муз. літера

ім. Мусоргського у Москві

(1964, 11

-

1980.-

№

3;

тури,

премія).

Записала на грамплатівки ряд романсів і пі
сень укр. композиторів (Косенко, Мейтус,
Білаш та ін.) З 1995 - викладач Нац. музичної
академії.
Л і т.: Мороз Н. Співає Л2.риса Остапенко! /Му
зика .

Блискуча
і нтерпретаторка

Анда Остапчук

1985.- 7

ського, Аркаса

та ін .

Л І т.: Остапчук В.. Матеріали до біографії моєї
сестри/ І Архів автора .

Мокрецк.о А . Материна

пісня/ !Прапор комунізму.-

зокрема

творів Лисенка,
О. Нижанків

лют.

п

• ПАВЛОВ Андрій (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVII ст. У 1664 відряджений до
Москви, де став «Верховним півчим• при
дворі царя Олексія Михайловича.

Л і т.: Харлампович К Малороссийское влияние

на 11еликорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

839.

ПАВЛОВСЬКА (спр. прізв.- Берман)

Емілія Карлівна (28.Vll(9. VIII) 1853, м . Пе
тербург - 23.111 1935 - м. Москва) - рос.
оперна співачка (сопрано) і педагог. Засл.
арт. РСФСР (1934). Дружина С. Пав.ловськtr
го. Вокальну освіту здобула в Петерб. консер 
ваторії ( 1868-73, клас К. Еверарді).

З 1873 виступала на італ. оперних сценах.
У 1876-79 - солістка Київської, 1879-80 Харківської, 1882-83 - Тифліської опер,

1883-84, 1888-89 - Великого т-ру в
Москві, 1884-85 - Маріїнської опери в
Петербурзі. Виступала також на сцені Одесь
кої опери.
Володіла великим голосом широкого діа
пазону з надзвичайно красивими і сильними
верхніми нотами; мала драматичний талант.
Була першою виконавицею партій Марії і
Куми в операх •Мазепа• і •Чародійка• Чай
ко вс ького. Серед інших партій: Татьяна
("євгеній Онєгін» Чайковського), Наташа

п
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("Русалка• Даргомижського), Віолетrа, АJда,
Джільда ( • Травіата•, •Аїда•, •Ріголетто•
Верді), Розіна, (•Севільський цирульник• ,
Россіні), Марія (•дочка полку• Доніцетті) ,
Кармен (•Кармен• Бізе).
З 1892 вела пед. діяльність. Серед її учнів Д.Смирнов.

Л і т . : Жегин Н. П. И . Чайковский и З. К . Пав

ловская/ /Сов . музь1ка.-

1934.-

№

8.

ПАВЛОВСЬКА Ольга Петрівна (н. 9.VI
1939, м . Черкаси) - ухр. концертна співачка
(сопрано). Нар . арт. УРСР (1977). У 1958
закінчила курси керівників художньої са
модіяльносrі при Будинку нар . творчості в
Житомирі. У 1958-63 - солістка Поліського
молодіжного нар . хору, 1964-65 - Волзько
го нар. хору , 1965-90 - Черкаського де
ржавно го засл. нар . хору.

У репертуарі П. - ухр. нар. пісні (•Ой у лузі
калина стояла• , •Ой я маю чорні брови•, •Ой
піду я на долину", •Цвіте терен•, •дощик на
крапає•, •Ой вербо, вербо•, пісні ухр. компо 
зиторів А. Пашкевича (•Степом, степом•,
•Синові», •Ой летіла пава•, •Летіла зозуля•),

t. Сльоти та ін.

М. Домінчена,

Разом з Черкаським нар . хором гастролю

вала в Польщі (1966, 1967), Чехословаччині
(1975), Болгарії (1977) та ін.
Л і т .: Гурин М. ПІсюz над степом//Рад. Ук
раїна.-

1969.-

про найдорожче

28 черв. ; Мироненко Л. Три пісні
// Сільські віст\.- 1983.- 20 трав .

ПАВЛОВСЬКА (спр . прізв . - Безпалова)
Євгенія (1913, м . Київ - 1965, м . Мельбурн,

Австралія) -ухр . оперна співачка (сопрано) .
Вокальну освіту здобула в Київському муз.
драм . ін-ті ( 1926-31). Була солісткою
Київської (1931-43) та Львівської (194344) опер . У 1944 емігрувала до Німеччини, де
виступала в оперному театрі •Відродження•
під кер. Г. Ярошевича (англійська окупаційна
зона). З 1950 жила в Австралії, де була
солісткою Укр. муз .-драм. театру ім . Лисенка
в Мельбурні .

ПАВЛОВСЬКИЙ

талантом .

Партіі: Вишата (•Аскольдова могила » Вер
стовського ), Єрьомка ("ворожа сила• Сєро
ва, перше вик. в Харкові), Мефістофель
(;·Фауст• Гуно), Дан кайро (•Кармен• Бізе ,
перше вик. в Pocit), Фігаро (•Севільський ци 
рульник• Россіні), Ріголетто , Амонасро
(•Ріголетто•, •Аlда• Верді), Сульпіціо (•дочка
полку• Доніцетті).
З 1889 - режисер Великого т-ру, на сцені
якого поставив опери : •Життя за царя• Глин 

ки, •Євгеній Онєгін•, •Пікова дама•, •Іоланта•

Чайковського, "снігуронька• Римського
Корсакова, •Чарівна флейта• Моцарта, •Гуrе
ноти• Майєрбера, •Зі гфрід• Вагнера.
У 1906-08 - режисер моск. Введенського
Нар. дому, 1896-1905 - учитель сцени Ве
ликого т-ру.

Л І т. : Пааловский С . Е . (некролог) //Театр. rа
зета.- 1915.- № 2.

ПАВЛОВСЬКИЙ
13.ІV

1936, м.

Каунас, Литва) -ухр. оперний

Петерб. консер
ваторії (190205, клас С . Габе
ля) . У 1906-07,
1909-10 - со
ліст Київської,

1907-08
Тифліської опер ,

1908-10

Л і т.: Енкицлопеді11 украінськоі діаспори . 

4.-

С.

Опери С. Зиміна
(Москва), 191021 - Великого
т-ру в Москві.
Володів до
сить сильним і

147.

ПАВЛОВСЬКИЙ Антон (рр. н. і см. невід.)

-

ухр . співак XVIII ст. У 50-х роках - соліст
Придворного хору в Петербурзі, 1760-70
співав у рос. посольській церкві в Кенігсберзі.
У 1770 повернувся в Україну.

красивим

Л і т.: ХарJІіlМпович К. Малороссийское али11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

837.

Венедиктович

співак (баритон) і режисер. Навчався на
філософ. та юридич. ф-тах Одеського та Пе
тербурзького ун -тів. Вокальну освіту здобув у

Полтавка• Лисенка), Катерина (•Катерина•

Т.

Феофан

(29.ХІІ 1880 (10.1 1881), с. Кам'янка, тепер
Новопсковського р-ну Луганської обл . -

Аркаса), Марфа ("царева наречена• Римсь
кого-Корсакова), Віолетrа ( "Травіата• Верді),
Мікаела (•Кармен• Бізе), Маргарита ( •Фауст..
Гуно), Баттерфляй (•Чіо-Чіо-сан• Пуччіні).

1995.-

Євграфович

тон), режисер і педагог. Вчився у Петерб . ун
ті . Вокальну освіту здобув у Петерб. консерва
торії (1869-73, клас К. Еверарді) .
У 1873-76 виступав на оперних сценах
Кремони, Равенни й Туріна, а також на о . Маль
та. У 1876-79 - соліст Київської, 1879-80 Харківської, 1882-83 - Тифліської опер,
1883-85, 1888-96 - моск . Великого т-ру,
1885-88 - Маріїнської опери в Петербурзі .
Володів невеликим, але дуже красивим і
добре поставленим голосом , а також драм.

ІІартіі: Оксана (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського, Наталка (•Наталка

Мельбурн-Киів,

Сергій

(21.VIl(2.IX) 1846, м. Москва - 17(30).І
1915, там же) - рос . оперний співак (бари

сом

Феофан Пааловський

голо

широкого

діапазону, рівним

п
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у всіх регістрах. Найбільш повно його талант
розкрився у вагнерівському репертуарі .
ПартtІ: Султан (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Онєгін, Мазепа ,
Томський ((<Євгеній Онегін» 1 •Мазепа»,
~·Пікова дама» Чайковського), Ігор (•Князь
Ігор» Бородіна) , Шакловитий (<•Хованщина»
Мусоргського), Мізгир, Голова, Каленик
((<Снігуронька», «Ніч перед Різдвом», •Май
сь ка ніч» Римського-Корсакова), Демон
(«демон" Рубінштейна), Герцог ("скупий
лицар» Рахманінова) , Ка рен і н («Анна Ка
реніна» Гранемі , перше вик.), Ріголеrrо, Ре
нато, Яго, ді Луна ( «Ріголеrrо», •Бал-маска
рад», «Отемо», ссТрубадур» Верді), Ескамільо,
Зурга («Кармен», «Шукачі перлів» Бізе),
Вольфрам, Тельрамунд, Альберіх, Гунтер
(«Тангейзер», "лоенгрін», «Зігфрід», "заги
бель богів•
Вагнера), Скарпіа («Тоска•
Пуччіні), Невер, Нелуско («І'уrеноти», "Аф
риканка» Мейербера), Телль («Вільгельм
Темь» Россіні) .
У 1921 - директор Великого т-ру. Один із
організаторів і керівників Оперної студії К .
Стані славського, член Всеросійської вищої
художньої ради, член комісії з охорони
пам'яток мистецтва.
Як камерний співак брав участь у "керзин
ських концертах» та муз. виставах М. Дейші
Сіоницької (Москва) .
У 1907 записав на грамплатівку два твори
(Петербург, "колумбія»).
Один з найактивніших пропагандистів укр.
музики в Росії, член т-ва «Кобзар• у Москві.
У 1921-28- режисер Белградського опер
ного, 1928-36 - Литовського муз. т-рів в
Каунасі.
Л і т. : Лисеюсо І. Павловський Феофан Вене
диктович/ І УРЕ.- Вид. 2-е.- К., 1982.- Т. 8.С.

122.

ПАВЛУСЕНКО
Михайло
Федорович
(н. 16.IV 1934, м. Городня Чернігівської обл.) укр . та молд. оперний співак (бас). Засл . арт.
МРСР (1974). Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії (1960-65, клас Р.
Разумовоі). У 1965-95 - соліст Молд. т-ру
опери та балету.
Парт~/: Карась ( ссЗапорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний (•Наталка
Полтавка» Лисенка), Собакін («Царева наре
чена» Римського-Корскова), Гремін (ссЄвге
!іій Онєгін» Чайковського), Кончак (ссКнязь
Ігор» Бородіна), Фрол (ееВ бурю» Хреннико
ва), Гортензіо («Приборкання непокірної"
Шебаліна) , Мефістофель (<·Фауст" Гуно), Дон
Базіліо («Севільський цирульник• Россіні),
Рамфіс ( «Аіда» Верді)..
Л 1 т. : Автобіоrрафія7 /Архів автора.

ПАЗИЧ Василь іларіонович (н. 25.Х 1925,
с . Тарасівка, тепер Звенигородського р-ну

Черкаської обл.- 26.Vll.1997, м. Київ) -укр.
оперний співак (бас). Вокальну освіту здобув
у Харківській консерваторії (1950-55, клас
П. Голубева). У 1955-73 - соліст Київсько
го т-ру опери та балету, 1973-76 - Цент
рального ансамблю групи рад . ві йськ у Німеч
чині, 1976-82 - Київської філармонії.
Партії: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний, Тарас
(«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба» Лисен
ка, Батько («Катерина» Аркаса), Тур, Дяк
(«Богдан Хмельницький:> Данькевича), Кон
чак, Галицький («Князь Ігор» Бородіна), Рус
лан («Руслан і Людмила» Глинки), Досифей
(«Хованщина» Мусоргського ), Мал юта Ску
ратов (<·Царева наречена» Римського-Корса
кова), Дон Базіліо («Севільський цирульник»
Россіні) . У 1982-96 - викладач Київського
пед. ін-ту.
Л і т. : КравчuІІЛ Г. Піснею зачарований/ /Молода
гвардія.-

1970. -

21 лист .; Цюпа
1971.- № 6.

Г. Дорога у світ

музики//Украіна . -

ПАРАНЮК Мілентій Григорович (н.

1925,

5.VII

с . Ясени, тепер Сторожинецького р-ну

Чернівецької обл.) - укр . і молд. оперний
співак (тенор). Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії (1953-58, клас О.
Гродзинського).
У 1958-85 - соліст Молд. т-ру опери та
балету.
ПарпиІ: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро, Левко (•На
талка Полтавка», ееМайська ніч» Лисенка), Ли
ков ( ссЦарева наречена» Римського-Корсако
ва ), Альфред, Герцог ( «Травіата», «Ріголеrrо»
Верді), Хозе (ссКармен• Бізе), Льонька ("в бу
рю• Хренникова), Манолакі, Дмитро (•Гро
зован", ссАврелія• Гершфельда) .
Лауреат Республіканського конкурсу во
калісті в ім. Т. Г. Шевченка у Кишиневі

(1964).

Л і т. : Автобіографія/ І Архів автора.

ПАРЇЄНКО Анатолій Михайлович (1941,
м. Кіровоград-1977, м. Свердловськ) - рос .
оперний співак (баритон). Вокальну освіту
здобув в Одеській консерваторії (1964-69,
клас З. ДоfJродєєвdі-Тарасовоі). У 1969-73 соліст Таджицького, 1973-77 - Свердлов
ського т-рів опери та балету.
Партіі: Алеко («Алеко• Рахманінова),
Томський («Пікова дама» Чайковського),
Ріголетто, Амонасро ( ссРіголетто", ссАїда•
Верді), Тоніо («Паяци• Леонкаватю), Фігаро
(•Севільський цирульник• Россіні), ді Луна
(•Трубадур• Верді), Шарплес (•Чіо-Чіо-сан•
Пуччіні), Лістрат («В бурю» Хренникова).
Виступав як концертний співак, зокрема
виконував твори укр., рос. та заруб. компози
ТОІ>ів, нар . пісні.
Л і т . : Автобіоrрафі11/ І Архів автора .

п
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Кутерьма, Садко

ПАРОКОННА ( спр. прізв.- Ткаченко)
Зінаїда Миколаївна (1890, м. Новочеркаськ,
тепер Ростовської обл.- 1946, м. Харків) укр. оперна співачка (лір.-колорат. сопрано).
Закінчила Новочеркаську гімназію. Вокальну
освіту здобула у приватній студії О. Соколова в
Харкові. Артистичну діяльність розпочала в
пересувних укр . трупах. У 1921-25 - со
лістка Харківської, 1926-28 - Азерб. опер.
Виступала також з концертами в Харкові.

(«Сказання про
невидимий град

Кітеж», «Садко»

Римського-Кор
са кова), Хозе
(«Кармен» Бізе),
Фауст

Пуччіні), Лакме

( «Лакме"

Деліба).

..

Через хворобу відійшла від виконавсько1
діяльності.
Л і т. : Ржецька Л. Матеріали до біографії З. М .
Пароконноі// Архів автора.

ПАРУБЕЦЬ Віктор (н. 1.VI 1954, с. Шев
ченківка Васильківського р-ну Київської обл.) укр. оперний співак (баритон, потім тенор).
Вокальну освіту здобув у Київській консерва
торії (1979-84, клас К. Огнєвоzо). Артистич
ну діяльність розпочав солістом Київського
камерного хору ім. Лятошинського ( 1976-79).
З 1985 - соліст Дніпропетровського т-ру
опери та балету.
Партіі: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро («Наталка
Полтавка» Лисенка), Козак («На русалчин Ве
ликдень» Леонтовича), Оне гін («Євгеній
Онєгін» Чайковського), Фігаро (<·Севільський
цирульник» Россіні), Каніо («Паяци" Леонка
валло ), Рада мес, Манріко («Аїда», "Трубадур»
Верді).
У концертах виконує твори укр. та заруб.
композиторів, а також нар. пісні.
Л і т . : Автобіографія// Архів автора.

кавалло), Йонтек
(<•Галька•
Мо
нюшка), Князь
(«Русалка» Дар
гомижського),
Каховський
(«Декабристи»

Пилиn Пархоменко

Шапоріна).

В концертах виконував твори рос., укр . та
заруб. композиторів, а також нар . пісні.
Брав участь у виставах Київського т-ру
опери та балету (1960-61) .
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

ПАСЇЧИНСЬКИЙ (псевд.- іран) Теодор
Кирилович (14.1. 1886, с. Макунів, тепер Мо
стиського р-ну Львівської обл.- червень
1952, м . Берлін) - укр . оперний співак (те
нор), хормейстер і муз. критик. У 1905-13
навчався

у

Вищому

муз.

ін - ті

у

Львові

(клас Г. Ясеницької). Ще учнем Перемишль
ської гімназії керував хором, пізніше диригу
вав перемишльським «Бояном».
У 1920-35 - соліст Віденської опери . Во
лодів рідкісним щодо краси й широти
діапазону голосом, відзначався неабиякою
музикальністю і драм. талантом .
Серед опер
партій:

них

Каварадоссі,

Рудольф (<·Тос
ка», «Богема»
Пуччіні), Альф
ред,
Герцог

(«Травіата»,
«Ріголетто»
Верді),
Аль
мавіва («Се
вільський ци
рульник» Рос
сіні).
У концертах

ПАРХОМЕНКО Пилип Васильович (н.
26.Х: 1923, с. Катеринівка, тепер Краснодар
ського р-ну Луганської обл) - укр. та рос.
оперний співак (драм. тенор). У 1943-52 був
у лавах Радянської Армії. Як пілот брав участь
у Великій Вітчизняній війні (здійснив 82 бой
ових вильоти). Війну закінчив командиром
ескадрильї.
Спеціальної вокальної освіти не здобув. У
1952-54 - стажист, 1954-71 - соліст Ве

виконував

ри

ликого т-ру СРСР.

ПартІЇ: Андрій (<·Тарас Бульба" Лисенка),
Назар («Назар Стодоля" Данькевича), Анд
рій Хованський, Самозванець («Хованщина,
«Борис Годунов» Мусоргського), Гришка

Каніо

(«Паяци» Леон

Партіі: Наталка («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Оксана («Запорожець за Дун~єм» Гу
лака-Артемовсько.го), Татьяна, Іоланта
(«Євгеній Онєгін», «Іоланта» Чайковського),
Марфа, Снігуронька («Царева наречена»,
«Снігуронька» Римського-Корсакова), Недда
(«Паяци» Леонкавалло ), Мікаела («Кармен»
Бізе), Віолетта, Джільда («Травіата», «Ріго
летто» Верді), Баттерфляй («Чіо-Чіо-сан»

( «Фауст»

Гуно),

Теодор Пасічинський
(«Кармен• Ж. Бізе)

-

Хозе

укр.

та

тво

за

руб. компози
торів, а також
нар. пісні.
Виступав у
пресі як муз.
критик. Захис-

п
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стив у Німеччині дисертацію і одержав
ступінь доктора музикознавства. Займався
пед. діяльністю в Берліні.
Тв. : «Найнові ші способи вишколення голосу, або
теорія співу• (1 911 ) .
Л і т .: Левицька/. Матеріали до біографії мого
батька/ І Архів автора .

ПАТОРЖИНСЬКИЙ

Іван

Сергійович

(З .ІІІ) 1896, с. Петро-Св~стун.?ве, те
пер Вільнянського р-ну Запор1зько1 об;11.-

[20.11

22.ІІ 1960, м . Київ) - укр. оперний с п1вак
(бас) і педа г ог . Нар . арт . СРСР (1944) .
Закінчив Бахмутське духовне уч-ще та Кате
ринославську духовну семінарію . Вокальну
освіту здобув у Катеринославській конс~рва
торїі (1918-22 , клас З. Малютино1) . У

1925-35 - соліст Харківського, 1935-53 Київського т-рів опери та балету.
Володів сильним і водночас м'яким голо
сом оксамитового тембру широкого діапазо
ну , виконавська майстерність відзначалася
виразною дикцією, осмисленим фразуван

ням, вродженою артистичністю і доскона 
лою мімікою . Був гідним продовжувачем ре
алістичних традицій П . Саксаганського, М .
Садовського та М . Заньковецької.
ПартІі': Виборний, Тарас («Наталка Пол
тавка" , «Тарас Бульба" Лисенка), Карась
( « Запорожець за Дунаєм" Гулака-Артемов
ського ), Максим («Купало» Вахнянина, пер
ше вик.) , Гаврило («Богдан Хмельницькии»
Данькевича, перше вик.), Трохим ( «Наймич
ка" Вериківського, перше вик . ) , Валько
(«Молода гвардія» Мейтуса, перше вик . ),
Май-Маєвський (<·Вибух» Яновського), Сата
на («Яблуневий полон» Чишка) , Берсенєв
(«Розлом» Феміліді), Борис («Бори<; Году
нов" Мусоргського), Кончак («Князь ІГ?Р"
Бород1на),
Мельник

("Русалка"
Даргомижсь
кого),
Со
бакін ("царе
ва

наречена»

Римського

Корсакова),
Сусанін
(«Життя за
царя" Глин
ки), Гремін
("Євгеній
Онєгін" Чай
ковського),
Кецал («Про
дана

нарече 

на .. Смета
ни), Мефіс

Іван Паторжинський

тофель ("Фа-

уст..

Гуно),

Ніла канта ( •Лакме" Деліба) , Дон Базіліо
(«Севільський цирульник" Россіні).
У концертах виконував твори укр. :а рос :
композиторів . Знав чимало укр . нар . п1сень, 1
був їх активним пропагандистом. Багато .за~
писувався на грамnпатівки: це укр. нар. ПІСНІ
("взяв би я бандуру", ~Гречаники», "_:за~ав
дідочок", "казав мен1 батько", «Ои з.1иди,

зійди ...", "ой не стелися, хрещатий барв1нку",
«Стоїть явір над водою" та ін.), а також ро
манси та арії з опер вітчизняних та заруб .
композиторів.
Гастролював у Польщі, Фінляндії, Канаді ,
США. Державна премія СРСР (1942). Прова
див громадську роботу (у 1945-54 - голова
правління УТТ).
У 1946-60 - професор Київської консер
ваторії. Серед учнів : Є. Червонюк, Д. Гна
тюк, А . Кікоть, О. Левицький, В. Ма1118єєв,
В. Гончареюсо. У 1963 на фасаді будин~ в
Києві, де проживав П., встановлено гран1тну
меморіальну дошку з барельєфним портре
том співака, контурним зображенням актора

у ролях (ск. В. Зноба, арх.. В. Корнєєва). Його
іменем названо у ~иєв1 вулицю . Портрет
співака створив худ. І . Літневський (19~8), а
скульптурний портрет у ролі Карася - І. Ка
валерідзе (1957).
тв . : О первьvс годах Харьковской оперь1//Театр
(Киів) . - І 938 .- № 9; Киевская опера в Уфе// Ли
тература и искусство (Москва) . -

1942.-

19

січ . ;

Триумф сов. искусства в Юrославии//Пра~да Ук
раинЬІ .

- 1945.- 9

черв . ; Іllлях до професюналь

ного мистецтва! /Культосвітня робота.- 1953.- №
І О ; Академі11 високого мистецтва/ /Рад. мистецт
во . - 1954.- 24 берез.
Л і т.: Паторжинський /Зб . - М" 1976; По.JІJІІСов
А Іван Паторжинський/ !Рад . музика . - 1938.-

№ 4; Стефанович М. Іван Паторжинський//Мис
тецтво. -1960.- № 2; Дніпров К. І. С. Паторжин
ський//Театр (Киів) . -

1938.-

№

4.

ПАТЮЩЕНКО (спр. прізв.- Смоленсь
кий) Ян-Євген (бл . 1850 - бл. 1920) - рос .
і польський оперний співак (бас) . Учень Г.
Рожнецького . У 1872-74 - соліст Великого
т- ру у Варшаві, 1874-75 - Київської, 187677 - Познанської опер. У 1877-78 виступав
у Плоцьку, 1879-80, 1891-94! 1903-04 -:-

У Любліні, у

1889-90 1896-1901, 1905-11 -

сош.ст Од.~сько1,

Льв1всько1 опер .
Виступав також на оперних сценах Кракова,
Радома та ін.

ПартІі': Стольник, Сколуба ("галька", ".З~
чарований замок• Монюшка)! !{он Баз1лю
(«Севільський цирульник" Росс1н1 ), Кардинал
(•Жидівка• Галеві) , Лютер ( ссКазки Гофмана"
Оd>Фенбаха) .
)(і т. : Siownik biograficzny teatru polskiego.Waвzawa,

1973.-

С.

533.

ПАХНЕЦЬКИЙ Яким Федорович (рр. н . і
см. невід.) -укр . співак (тенор)

XVIII

ст. Ще

п
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хлопчиком був відряджений до Петербурга,
де здобув вокальну освіtу. У 50-х роках -

соліст Придворного хору в Петербурзі, пізні
ше - Придворного т-ру.

Л і т.: Штелин Я. Музь1ка и балет в России.
Л" 1935.- С. 59.

ПАЩЕНКО Валерій Григорович (9.1.1949,
м. Любешів Волинської обл.- 10.1.1997, м.
Донецьк) - укр. оперний співак (бас). Засл.
арт України (1989). Вокальну освіtу здобув у
Львівській консерваторії (1973-78, клас П.
Кармалюка). У 1973-81 соліст Чернівецької
філармонії, 1981-92 - Донецького театру
опери та балеtу, 1992-96 - Національної
опери України. Володів голосом широкого
діапазону.
Партй: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Тарас («Тарас Буль
ба» Лисенка), Ярослав Мудрий (<·Анна Ярос
лавна» Рудницького), Варлаам («Борис Году
нов» Мусоргського), Захарія (се На бук ко"
Верді).
ПАЩЕНКО Людмила Олександрівна (н.
12.VI 1947, м. Лепель, тепер Вітебської обл.,
Білорусь) - укр. оперна співачка (колоратур
не сопрано). Засл. арт. УРСР (1976). Вокаль
ну освіtу здобула в Київській консерваторії
(1966-71, клас М. Донець-Тессейр).
З 1972 - стажистка, 1974-97 - солістка
Київського т-ру опери та балеtу.

6.- К . , 1971; Лисенко І. М. Пекалицький Се
мен/ /УРЕ . - К . , 1982.- Вид. 2-е . - Т. 8.- С . 226.
ПЕКАРСЬКИЙ
Всеволод
Лук'янович
(23.ІІ(7.ІІІ) 1894, с. Мокре, тепер Баранів
ського р-ну Житомирської обл.- 1983, м.
Київ) - укр. оперний співак (баритон). Во
кальну освіtу здобув у Київському муз. -драм.
ін-ті (1919-27, клас О. Мура8йовоі). Арти
стичну діяльність розпочав хористом у Капелі
ім. Леонтовича в Києві. У 1928-49 - соліст
Київського т-ру опери та балеtу. Володів кра
сивим голосом широкого діапазону, рівним в
усіх регістрах.
Партй':

(«Наталка Пол
тавка» Лисенка),
Томський («Пі
кова дама• Чай
ковського), Го
лова («Ніч перед
Різдвом" Римсь
ко г~ - Корсако
ва}, Ігор («Князь

ігор" Бородіна},
Троєкуров («Дуб
ровський» На
правника), Скарпіа ( «Тоска» Пуч-

Партtі·: Йолан (<·Милана" Майбороди) ,

Марфа («Царева наречена" Римського-Кор 
сакова) , Цариця ночі («Чарівна флейта» Мо

царта) , Віолетта, Джільда ( «Травіата»,
«Ріголетто» Верді), Розіна («Севільський ци
рульник» Россіні), Маргарита Валуа ( «Гугено
ти» Мейєрбера) .
Л

і

т.:

Ковалевський М. В опері, романсі,

пісні//Культура і життя . -

1985.-

З берез.

ПЕКАЛИЦLКИЙ Семен (бл. 1630 - р. см.
невід.) - укр. співак, хормейстер і компози
тор XVII ст. До 1666 - регент капели
чернігівського архієпископа Лазаря Барано
вича. У 1666 Л. Баранович на вимогу царя
відрядив його до Москви, де П . керував капе
лою Олексія Михайловича (1666-67). З

1667 - регент капели Йосипа Шумлянського
у Львові. У 1673 за наказом гетьмана і. Са
мойловича відправлений до Москви, де знову
керував царською капелою. У 80-х роках слу
жив священиком у Новгород-Сіверському, де
очолював місцевий хор. У 1688 втретє запро
шений до Москви, але з невідомих причин

tуди не поїхав . Дальша доля його невідома.
Мав чудовий голос, добре розумівся на пар
тесному співі. Автор «Служби божої ля мінор• видатного твору укр . музики XVII ст.
Л і т.: Пpomorw1!08 В. Про хорову багатоголосу
композицію

XVII -

початку

XVIII

ст . та про Симе

она Пекалицькоrо//Укр. музикознавство . - Вип.

Сул

тан ( «Запоро
жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
ського }, Микола

Всеволод Пекарський

чіні}, Валентин
(<•Фауст» Гуно), Амонасро, Жермон («Аїда»,
ссТравіата" Верді).
Виступав у концертах. У 1939 наспівав на
грамплатівку пісню Миколи («Та немає в
світі)» з опери "наталка Полтавка».
Л і т .: Автооіоrрафі11// Архів автора .

ПЕТЛЯШ (Петляш-Барілоrrі) Олена Де
нисівна [29.VI(ll.VII) 1890, м . Харків - 4.Х
1971, м. Київ) -укр. оперна співачка (сопра
но) . Дочка М.Садоtи:ьксіі-Барілотті та Д. Мо
ви. Вокальну освіtу здобула приватно у О. Му
ра8йової в Києві (1910-13) та у А. Котоньї в
Римі (1913-16). У 1906-13 - артистка Т-ру
М. Садовського в Києві (спочатку як драм.,
потім - солістка опери). У 1916-18, 192325 - солістка Одеської, 1921-22 - Жито
мирської, 1922-23 - Тифліської, 1926-27 -

Київської опер. З

1927

співала на оперних

сценах Саратова, Єревана, Казані та інших
міст. Володіла красивим голосом широкого
діапазону.
Партй': Одарка («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського}, Дідона (перше вик.),

Наталка ( ссЕнеїда», ссНаталка Полтавка» Ли
сенка), Катерина («Катерина" Аркаса), Настя
(«Пан сотник" Козаченка), Роксолана (<·Рок-

п
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солана" Січинського), Ліза, Марія (•Пікова
дама", •Мазепа• Чайковського), Купа ва

(•Снігуронька" Римського-Корсакова), Мар
гарита (•Фауст.. Гуно), Галька (•Галька" Мо
нюшка), Дj·да (•Мда" Верді), Тоска (•Тоска"
Пуччіні), Рахіль (•Жидівка" Галеві), Валенти
на («Гугеноти" Мейєрбера), Маженка (•Про
дана наречена" Сметани).
У концертах
широко

пропа

гувала нар. пісні
та

романси укр.

композиторів. У
1909 та 1911 на
фірмах •Екстра
фон" (Київ) та
«Фаворит.. запи
сала

на

грамп

латівки ряд укр.
нар. пісень ("до

щик", "гандзя",
"нащо мені чор
ні брови" та ін.),

Олена Петл11ш

•Гранд-Опера". У 1913 і 1914 гастролювала
у моск. Великому театрі.
Володіла рівним в усіх реrістрах сильним
голосом, рідкісним за красою тембру. Вико
навська майстерність відзначалася високою
муз . культурою, вокальною технікою, яскра
вим сценічним талантом .
ПартlІ: Марфа, Хівря, Марина ( «Хованщи
на", •Сорочинський ярмарок•, •Борис Году
нов• Мусоргського), Графиня, Солоха
(•Пікова дама», •Черевички» Чайковського),
Ганна, Лель, Весна, Любаша ( «Майська ніч»,
•Снігуронька", •Царева наречена" Римсько
го-Корсакова), Княгиня («Русалка" Дарго

мижського), Кончаківна (•Князь ігор» Бо

родіна), Груня (•Ворожа сила" Серова),
Даліла (<·Самсон і Даліла» Сен-Санса), Кар
мен (<·Кармен" Бізе), Ерда, Вальтраута
( •Зігфрід•, •Загибель богів" Вагнера), Ам
неріс (•Дj'да" Верді).
Була ві
дома в Росії
як

співачка .

Лисенка
(•На
в городі
коло
броду",
«Садок

вала

Гастролю

ли

Л 1 т. ГригореІfк:о О. На початку оперноrо сезо

музика

-

кіно (Киів).-

1926.-

№

Тобімвич С. Mol стежки і зустрічі.- К.,
1957.- С. 412-413; Вержбицьк:а А. З родини ко

1973.-

С.

57-58.

серваторії (1900-05, клас Н. lрецької та О.

Палечека). Удосконалювалась у К. Ферні
Джірал ьдоні. У 1905-15 солістка
Маріїнської опери в Петербурзі, 1915-17 петрогр Нар. дому, 1917-19 - Театру муз.
дра.ми в Петрограді . У 1907-14 з великим

успіхом гастролювала в •Рос. сезонах• у Па
рижі, Лондоні, Монте-Карло і Римі. У 1907
одержала орден Срібної Пальми Паризької
академії, а в 1908 виступила на сцені

романси

соргського,

рифеlв/ /Культура і житт11.- 1967 .20 серп .;
Скоробагатько Н. Нотатки оперноrо концертмей

ПЕТРЕНКО
Єлизавета
Федорівна
(2З.ХІ(5.ХІІ) 1880, м . Охтирка, тепер Сум
ської обл.- 26.Х 1951, м. Москва) - укр . та
рос. оперна та концертно-камерна співачка
(меццо-сопрано) і педагог. Засл. діяч мис
тецтв РРФСР ( 1944 ). Походила з родини
службовця. Вчилася в харківській rімназії, де
виступала в концертах та учнівських виста
вах. Вокальну освіту здобула в Петерб. кон

в

Даргомиж
ського, Му

45;

стера.- К.,

кон

Харкові, Ро
стові, Єка
теринодарі,
Новоросій
ську. Уїї ре
пертуарі бу

хати») та арію Одарки ((<Ой казала мені ма
ти") з опери •Запорожець за Дунаєм• ( аком
панував М. В. Лисенко).
З 1945 жила в Києві, де займалася приват
ною пед. діяльністю. Автор спогадів
про
О. МуравйQІJJ.

-

з

цертами

вишневий коло

ку//Театр

камерна

а також романси

Єлизавета Петренко

-

Марфа

(«Хованщина• М. Мусорrськоrо)

Бородіна,
Рахмані
нова, Гре
чанінова,
Стра вінсь
кого.

Широко пропагувала також укр. нар. пісні
та романси Лисенка, Степового, Стеценка.
Брала участь в укр . концертах у Петербурзі як

активний член Укр . громади.
Записувалась на грамплатівки (понад 20
дисків) у Петербурзі (•Пате", 1905; •Грамо
фон•, 1906, 1909, 1910-12). Серед записа
них творів - романси та арії з опер Чайков
ського, Рахманінова, Сен-Санса, Рубін
штейна, а також дует Лисенка •Коли розлуча
ютсья двоє• (з М. Ковалеюсо).
У 1919-21 - проф. Єкатеринодарської,
1929-50 - Моск. консерваторій (з 1935
очолювала вок. кафедру). Серед учнів М. Рахманкулова, С. Големба, Н . Александ
ровська та ін.

п
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Л і т.: Переверзева М. Л. Творческа11 и педагоm

ческа11 деятельность Е . Ф. Петренко.- М.,
Левик С. Ю. Записки оперного певца.- М.,

С.

352;

1970;
1962.-

Локощенко Г. Єлизавета Петренко! /Сов.

музьtка.-

1981.-

№

7;

ЛиніJе П. Воспоминани11 о

Е. Ф. Петренко/ І Архів автора.

ПЕТРИКЇВСЬКА Мі.я (бл. 1888, Галичи
на - р. см. невід.) - укр. оперна співачка
{меццо-сопрано). Вокальну освіту здобула в
Італії. У 1930-31 - солістка Афінської опе
ри. Потім виступала на багатьох європей
ських сценах, зокрема в Мілані ("ла Ска
ла»). Серед оперних партій: Даліла ("сам
сон і Даліла" Сен-Санса), Фідес ((<Пророк"
Мейєрбера). У концертах виконувала твори

укр. композиторів та нар. пісні. В 1931 вис
тупала на Шевченківському концерті у Відні.
Л і т.: Маценко П. Мія Петриківська//АрхІв ав
тора.

ПЕТРИНЕНКО (спр. прізв.- Паливода)
Діана Гнатівна (н. 8.ІІ 1930, с. Білоусівка, те
пер Драбівського р-ну Черкаської обл.) укр. концертно-камерна співачка (лір.-коло
рат. сопрано). Нар. арт. СРСР (1975). Вокаль

ну освіту здобула у Київській консерваторії
клас М. Єгоричево·l). У 1958-61
навчалася в аспірантурі при Київській кон
серваторії. У 1955-58 - солістка Державної
хорової капели "думка", 1962-88 - Київ
ської філармонії.
Володіла голосом широкого діапазону. Ви
конавська майстерність відзначалася чудовою
вокальною технікою, бездоганним фразуван
ням, чіткою інтонацією.
У репертуарі П. твори укр. (Лисенко,

(1949-55,

Січинський, Стеценко, Степовий), рос.
(Глинка, Римський-Корсаков, Рахманінов)
та заруб. (Моцарт, Гайдн, Бетховен, Верді)
композиторів. П. виконувала твори різних
жанрів - укр. та рос. нар. пісні, арії з опер,

ниця•, •Ой луrом іду, голосок веду", •Чотири
воли пасу•, •Чи я вплила", •Ой піду я до мли
на• та ін" а також романси Лисенка (•Садок
вишневий коло xarn" ), Заремби (•Не тополю
високую." •Утоптала стежечку"), Ревуцького,
арії з опер укр. композиторів.
Лауреат VII Всесвітнього фестивалю моло
ді та студентів у Відні (1959, 11 премія). Дер

жавна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1972).
З 1961 - викладач (з 1984 - доцент, з
1991 - проф.) Київської консерваторії (те
пер - Нац. музичної академі1) .
Гастролювала з концертами в Канаді, США,
Фінляндії, Югославії, Італії, Франції, Нідер
ландах, Японії, Чехословаччині Угорщині.

Л і т.: Олійник Б. Пісня серця! /Зоря Полтавщи
1962.- 3 лют.; Гоян Я. Пісенна коли
ска//Рад. Україна.- 1980.- 8 лют.
ни.-

ПЕТРОВ Антон (рр. н . і см. невід.) - укр.
співак XVIII ст. Вокальну освіту здобув у
Глухівській співацькій школі (1738-41, кл.
Ф. Яворовськоzо). З 1741 - соліст Придвор
ного хору в Петербурзі.
Л І т.: ФиніJейзен н.-Очерки по истории музь1ки
в России.- Т. 2.-1929.- С. 39.

ПЕТРОВ Василь Родіонович [28.11(12.ІІІ)
с. Олексіївка, тепер Зміївського р-ну
Харківської обл.- 4.V 1937, м. Москва] рос. оперний співак (бас). Нар. арт. РРФСР
(1933). Вокальну освіту здобув у Моск. кон
серваторії (1897-1902, клас А . Барцалл). У
1902-36 - соліст Великого т-ру в Москві.
Видатний представник вітчизняної вокальної

1875,

школи.

Парпиї: Сусанін, Руслан (•Життя за царя",
•Руслан і Людмила" Глинки), Пімен, Досифей
(•Борис Годунов", "хованщина" Мусоргсько
го ), Додон, Собакін, князь Юрій (<•Золотий
півник", •Царева наречена", "сказання про не
видимий град Кітеж» Римського-Корсакова),
Рене,

сим
Дев'ятій
фонії Бетховена,

"євгеній Онєгін»
Чайковського),
Зарастро ("ча
рівна флейта"
Моцарта), Дон
(•Се
Базіліо
вільський ци

в ораторії •Пори
року• Гайдна,
•Радуйся, ниво
неполитая• Ли
сенка, в •Рек
віємі• Моцарта
та ін. З особли
вою виразністю
співає укр. нар.
пісні та романси
укр.

рульник•

компози

Записала на

року

грамплатівки та
кі укр. нар. пісні,

як "глибока кир-

Рос

сіні), Нілаканта
("лак ме• Делі
ба), Мефісто
фель ( •Фауст..
Гуно).
Провадив ши

торів.

Діана Петриненко

Гремін

(•іоланта",

парrіі сопрано в

концертну

діяльність. Брав
участь

Василь Петров

у

вико

нанні творів Баха

п
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( «Страсті

за Матвіем» ), Моцарта ( «Реквіем» ),
Бетховена («Дев'ята симфонія) та ін. Запи
сався на фірмах «Пате» (Петербург, 1904), а
також «Бекка» і «Сирена» (Москва, 1908,

1913).
У 1925-29 -

вокальний керівник Опер
ного театру ім. Станіславського, 1935-37 Оперної студії Великого т-ру. В останні роки
викладав у Моск. музтехнікумі ім. Глазунова.
Гастролював за рубежем (Німеччина, Мон
те-Карло, Великобританія).
Л і т.: Василий Родионович Петров . Сб . - М"

1953.
ПЕТРОВ

Осип

Опанасович (3(15).ХІ
нині Кіровоград Петербург) - рос.

1807, м. Єлисаветград,
27.11(11.111) 1878, м.

оперний співак (бас). В дитинстві співав у
церковному хорі. Вокальну освіту здобув са
мостійно. У 20-х роках працював в укр. те
~тральних трупах Жураховського, а потім І. Штейна. У Полтаві грав разом з М. Щеп
кіним, який мав на нього великий вrтив. У
1830, під час гастролей в Курську, П. був за
прошений режисером М. Лебедєвим до Пе
тербурга.

Відомий також як чудовий інтерпретатор укр.
музики, зокрема виконаве~ь нар. пісень та
ролі Виборного в муз. п'есі І . Котляревського
«Наталка Полтавка».
Л і т.: Б. п. Осип Петров! /Муз. свет.-1876.- No
16; Петров Осип Афанасьевич//РБС.- СПб . ,

1895.
ПЕТРОВИЧЕВА ( спр. прізв.- Кравчуків
на) Людмила-Ванда Миколаївна (5. ХІ 1882,
Чернівці - 27.ХІІ 1971, м. Борщів Тер
нопільської обл.) - укр. оперна співачка
(меццо-сопрано). Сестра Ф. Лопатинської.
Учениця В. Висоцького та М. Коссака (Львів).
Артистичну діяльність розпочала солісткою
хору в Чернівцях (1897-99). У 1899-1914 солістка оперної трупи Руського нар. т-ру у
Львові, 1921-22 - Т-ру В. Коссака (Зах. Ук
раїна), з якими виступала в багатьох містах і

містечках Галичини.

·
Парт1ї: Одар
ка («Запорожець
за Дунаем• Гула
ка-Артемовсько
го ), Терпилиха
(«Наталка Пол
тавка» Лисенка),
Ганна («Катери
на» Аркаса), Фе
дора ( «Роксола
на» Січинсько

У 1830-55 - соліст Великого т-ру (Петер
бург), 1855-60 -Театру-цирку, 1860-78 Маріїнської опери в Петербурзі.
Багаті вокаль
но-сценічні дані

го), Ольга ( «Єв
ген і й
Онегін»
Чайковського),

дозволили йому

виконувати різні
за

характером

партІЇ: Зарастро
(«Чарівна флей
та»
Моцарта),
Фігаро
(«Се
вільський
ци
рульник» Рос
сіні),
Бертрам
( «Роберт-Дия
вол• Мейербе
ра),
Кас пар
(«Вільний стрі
лець» Вебера).
Був першим
виконавцем пар-

Осип Петров

тій

Сусаніна

і

Руслана в операх

«Життя за царя» і «Руслан і Людмила» Глинки,
Мельника («Русалка» Даргомижського), Ле
порешю («Кам'яний гість» Даргомижського),
Варлаам а («Борис Годунов» Мусоргського ),
Гудала («Демон» Рубінштейна).
Блискучий інтерпретатор музики зах.-евр.
композиторів. Був у близьких творчих стосун
ках з М. Глинкою, М. Мусоргським, С. Гула
ком-Артемовським.
Один із фундаторів рос. оперної школи .

,~
'І
Людмила Петровичева

Кармен («Кар
мен"
Бізе),
Зібель ((•Фауст..
Гуно), Ні клаус
((•Казки Гофмана» Оффенбаха),

Зося («Галька»
Монюшка), Кулина («Чорноморці» Лисенка),
Амата, Тизифона (•Еней на мандрівці» Лопа
тинського ).
Широко провадила концертну діяльність.
Л і т . : Медведик П. Дзвенів солов'їний спів//
Вільне життя . -

1983.- 8 січ.

ПЕТРУСЕНКО (спр. прізв.- Бородавкіна)
Оксана Андріївна (5(18).11 1900, м. Балаклія,
тепер Харківської обл.- 15.VII 1940, Київ) укр. оперна і концертна співачка (сопрано).
Нар. арт. УРСР (1939). Вокального мистецтва
навчалась у Київському муз.-драм. ін-ті
(1924-25). Уроки сценічної майстерності
брала у П. Саксаганського (1926). Артистич

ну діяльність розпочала у трупі і. Сагатовсь

кого, де працювала з перервами до 1927. У
1924-26 - солістка т-ру «Сіяч» . У 1927 де
бютувала в пар1її Оксани («Черевички" Чай

ковського) в Казані. У 1927-29 - солістка
Казанського,
1929-31 - Свердловського,

п
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1931-34 Самарсько

го,

1934-

40 -

ск. Г. Кальченко).

лету.

вулицю, в Балаклії Харківської обл . - ство
рено мемор. музей. Скульптурні портрети
співачки створили Г. Петрашевич та Г. Каль

Київ
ського т-рів
опери та ба

Володіла
красивим і
сильним го

лосом сріб
лястого

тембру ши

рокого діа
пазону, неа

бияким драм.
талантом.

Мистецтво
П. відзна
чалося

Оксана Петрусенко

-

Марфа

по

Е:д нан ням

досконалої
вокальної
М. Римського-Корсакова)
техніки
з
людяністю й
психологічною глибиною виконання, внут
рішньою експресіЕ:ю, блискучою дикціЕ:ю.
Особливо переконливою була в укр. реперту
арі. Найвище досягнення - партія Наталки в
опері М. Лисенка •Наталка Полтавка•.
ПартП: Оксана, Одарка (•Запорожець за
ДунаЕ:М• Гулака-Артемовського), Наталка
(«Наталка Полтавка• Лисенка), ШиряЕ:ва
(перше вик.) (•Перекоп» Рибальченка, Мей
туса, Тіца), Лія (•Щорс• Лятошинського,
перше
вик.),
Татьяна,
Ліза
(•Євгеній
ОнЕ:гін•, «Пікова дама• Чайковського), Ната
ша (•Русалка• Даргомижського), Купава
(«Снігуронька• .Римського-Корсакова), Ярос
лавна (•Князь Ігор" Бородіна), Тамара (•де
мон• Рубінштейна). Лушка (•Піднята цілина•
Дзержинського), Віолетта, Джільда, Аїда
(«Царева наречена•

( "Травіата•,

Києві, де проживала П.,
встановлена ме
моріальна дошка з чорного полірованого
граніту прямокутної форми (арх. Р. Бикова,

fi

ім'ям у КиЕ:ві названо

ченко.

Л і т. : Кагарлицький М. Оксана Петрусенко.

К"

1973; Його ж. Оксана Петрусенко.- М., 1990;

Оксана Петрусенко. Спогади. Матеріали. Листи.
К., 1980.

ПЕШТИЧ Федір (рр. н. і см. невід.) - укр.
співак XVIII ст. Вокальну освіту здобув у Пе
тербурзі, куди ще хлопчиком був привезений
з України. У 50-х роках - соліст Придворно
го хору в Петербурзі. У 1760 відряджений до
Пруссії, де співав у рос. посольській церкві в
Кенігсберзі.

Л І т.: Хар.JІіJМпОвuч К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

836.

ПИВОВАРОВ Валентин Михайлович (н.
6.IV 1948, м. Біла Церква Київської обл.) укр. оперний співак (бас). Нар. арт. УРСР
(1983). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії (1972-77, клас Г. Сухоруко
воі). З 1977 - соліст Київського т-ру опери і
балету.
Парпиї:
Тарас («Та

рас Бульба•
Лисенка),
Сильвестр
(•Ярослав
Мудрий•
Майбороди),
Трохим
(«Наймичка"
Вериківсько
го ), Сусанін

("життя

•Ріголетто•, •Аїда" Верді), Кар

мен (•Кармен• Бізе), Недда (•Паяци• Леон
кавалло ), Земфіра (•Алеко" Рахманінова),
Маргарита (•Фауст.. Гуно).
Як блискуча виконавиця укр. нар. пісень та
романсів П. здобула всенародну любов і виз
нання. Безцінними залишилися її записи на
платівки нар. пісень ("в кінці греблі шумлять
верби", «Гандзя." «Лугом іду, коня веду", «Ой
джигуне, джигуне", «Ой не світи, місяченьку•,
«Спать мені не хочеться", «Стоїть гора висо
кая• та ін.), романсів та арій з опер укр. ком
позиторів.
У
1936 брала участь у Декаді укр.
літератури та мистецтва у Москві, а 1939 з
тріумфом виступала на західноукраїнських
землях. У 1966 на фасадній стіні будинку в

за

царя• Глин
ки), Гремін

(•Євгеній
Онєгін" Чай
Валентин Пивоваров

ковського),
Пімен («Бо

рис Годунов"
Мусоргсько

го ), Дон Базіліо («Севільський цирульник»
Россіні).
Лауреат VIII Всесоюзного конкурсу вока
лістів ім. Глинки в Ташкенті (1977, І пре
мія), VI Міжнародного конкурсу музикантів
ім. Чайковського в Москві (1978, 11 премія),
Міжнародного конкурсу оперних співаків

•Вердіївські голоси• в Пусетто (Італія, 1979,
золота медаль).

Гастролював за рубежем.
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п
Л І т .: Токарєв Ю. Відправний пункт

-

класи

ка/ !Культура і житт11.- 1982.- 14 лют.; Лисен
ко 1. Ос11rаючи майстерність/ !Культура і житт11.
І 986.-

26 січ.

ПИКУЛИНСЬКИЙ Василь (рр. н. і см.
невід.) - укр. співак, хормейстер і компози
тор XVII ст. Вчився в Києво-Могилянській
колегії, де здобув і муз. освіту. Спочатку був
регентом капели колегії, а з 1656 - регент і
«начальник партесного співу• капели київ
ського митрополита Сильвестра Косова. Бли
скучий знавець партесного співу. У 1656 був
запрошений до Хору государевих півчих
дяків царя Олексія Михайловича в Москву,
куди його не відпустив митрополит.
Автор двох восьмиголосих служб божих і
«Єліци во Христа•.

мерна співачка (меццо-сопрано) і педагог.
Вокальну освіту здобула у Харківській кон
серваторії (1935-42, клас М. Михайлова і
П. Голубєва). У 1936-43 - солістка Оперної
студії Харківської консерваторії. У 1943
емігрувала до Німеччини, де виступала з кон
цертами, а потім була солісткою Укр. оперно
го ансамблю (1945-48, під кер . Б. Пюрка). З
1949 концертувала в Канаді (Торонто, Ед
монтон, Вінніпег) і СІІІА, а також в оперних
ансамблях (зокрема, при Укр. муз. інституті у
Філадельфі!).
Володіла
досись

ним

силь

голосом

красивого

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

тембру, до
бре технічно

1914.- С. 319; Лисенко 1. М. Пикулинський Ва
силь І І УРЕ.- к" 1982.- Вид. 2-е.- т. 8.-

чудовою дик

с.

цією і бездо

Л і т. : ХарJЮМпович К. Малороссийское вли11ние

поставленим,

312.

ПИРОЖСЬКИЙ Кіндрат (рр. н. і см.
невід.)

укр. співак

ганною музи

ст. У 80-х був за

к а ль ніс тю,

прошений до Москви, де служив •Верхов
ним півчим• при дворі царя Федора
Олексійовича. У 1683 їздив на Україну для
побачення з рідними.

що давало їй

-

XVII

можливість
виконувати й
сопрановий

Л і r.: ХарJЮМпович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
19і4 . - с .

репертуар .

Партії:
Одарка ("за

838.

ПИСАРЕНКО Стефан (рр. н. і см. невід.) укр. оперний співак XVII ст. Ще хлопчиком
був відправлений до Петербурга, де дістав
муз. освіту. Спочатку співав при дворі графа
Олексія Розумовського. 17 59 дебютував на
сцені Придворного т-ру (Петербург) в опері
«Прибежище добродетели• Раупаха. З 17 59 соліст цього театру.
Л і т . : Лисенко 1. М. Писаренко Стефан/ І
УРЕ . - К .,

1982.-

Вид. 2-е.

-

Т.

8.-

С.

318.

ПЇДГОРОДИНСЬКИЙ Прокіп Михайло
вич (23.111(3.IV) 1796, с. Гирбино Ольго
пільського повіту Подільської rуб.- 18(30).І
1884, м . Петербург) - укр. співак (бас). В ди
тинстві співав у церковному хорі. З 1821 - в
архієрейському хорі м. Кишинева. У 1824 за
прошений Д. БорmЮІнським до Придворної
співацької капели в Петербурзі. У 1834 був
відряджений за кордон для удосконалення
вокальної майстерності. У Петербурзі був у
близьких стосунках з Т. Шевченком, з яким у
товариському колі співав укр. пісень. У 1844

дістав посаду інспектора всіх полкових хорів
військових шкіл. У 1883 пішов у відставку.

Л і т.: Подгородинский Прокоп Михайло

вич/ /РБС.- СПб,
стник . -

1898.-

№

1895.-

72.

Т.

7;

Исторический ве

ПіддУБНА-ЛИСЕНКО ( спр. прізв.- Під
дубна) Антоніна [н. 12(25).Vlll 1906, с. Липці
біля Харкова) - укр. оперна та концертно-ка-

Антоніна Піддубна-Лисенко

порожець

за

Дунаєм• Гу-

ла ка -Арте
мовського ), Ведмідь ("пан Коцький• Лисен
ка), Няня ("євгеній Онєrін• Чайковського),
Сузукі, Тоска ( •Чіо-Чіо-сан•, • Тоска•
Пуччіні), Недда ("паяци• Леонкавалло ). Вис
тупала також в опері Лисенка "ноктюрн•.
У концертах виконувала твори Гулака-Ар
темовського, Воробкевича, Лисенка, Степо
вого, Фоменка, Мусоргського, Гречанінова,
Генделя, Гуно, Брамса, Верді, Сен-Санса, укр.

нар. пісні.
З середини 50-х років викладала у влас
ній Школі солового співу (Вінніпег, Торон
то, а з 1961 - у Філадельфі!), у 1964-79 у філії Укр. муз. інституту у Філадельфії. Тут
же керувала укр. жіночим ансамблем "чер

воні маки•.
Л І т.:

Вісті

0-к:о.

Антоніна

(Торонто).-

1968.

ч.

Піддубна-Лисенко//

3 (26);

Б. п. Школа

співу А. Піддубноі//Гомін Украіни . берез.

1959.- 21

ПЇДДУБНИЙ Тимофій (н. бл. 1880, Пол
тавщина - р. см. невід.) - укр . оперний
співак (тенор) та драм . актор. Працював в
укр.
муз.-драм.
трупах
М. Садовського,

П. Саксаганського та

l.

Карпенка-Карого

Л. Сабініна ( 1908-09) та ін.
Критика відзначала його чудовий голос.

( 1904-05),

п
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П.- во

Серед партій: Андрій (•Запорожець за Ду
наєм• Гулака-Артемовського), Петро (•На
талка Полтавка• Лисенка), Андрій (<·Катери

лодар фе

на» Аркаса). Майстерно виконував укр. нар.

льного

пісні.
На фірмах «Пате• і ссЗонофон• у 1909,
1912, 1913 записав низку укр. нар. пісень та
романсів Лисенка.
ПЛАТОНОВ (спр. прізв.- Слуцький) Ми
кола Платонович (30.ХІ(13.ХІІ) 1902, м. Ка
нів, тепер Черкаської обл.- 1968, м. Новоси
бірськ! - укр. оперний та концертно-камер
ний співак (тенор). Засл. арт. УРСР (1943).
Вокальну освіту здобув у Київській консерва
торії (1921-25, клас О. Муравйової). У
1925-33 - соліст Муз. т-ру ім. Станіслав
ського в Москві, 1933-34 - Тифліського,
1934-36 - Горьковського, 1936-50 - Київ
ського т-рів опери та балету.
ПіfртІЇ: Князь («Русалка» Даргомижсько
го), Індійський гість, Ликов (<·Садко•, «Царе
ва наречена» Римського-Корсакова), Ленсь
кий («Євгеній Онєrін» Чайковського), Герцог
( «Ріголетто» Верді), де Гріє ( "манон• Масс

баса ши
рокого діа

не), Джеральд («Лакме» Деліба), Йонтек

(«Галька» Монюшка), Сергій Тюленін («Мо
лода гвардія» Мейтуса).
У його концертному репертуарі були твори
укр. (Лисенко, Степовий), рос. (Гурильов,

Глинка, Чайковський, Направник, Дарго
мижський), заруб. (Массне, Чілеа, Деліб, Ле
онкава.ruю, Гуно) композиторів та укр. нар.
пісні. У 1939 наспівав на rmатівки кілька укр.
нар . пісень та романсів Стеценка, М . Фомен
ка, Грудіна.
Л 1 т.: Ржецька Л. Спогад про Миколу Платоно

ва/ І Архів автора .

ІШЕТЕНКО Олег Сергійович (н . 31.Vlll
1934, м. Одеса) - рос. оперний співак (те
нор) . Нар . арт. РРФСР (1980). Брав участь у
художній самодіяльності. У 1955-67 соліст армійських ансамблів пісні й танцю,
1968-88 Свердловського (тепер Єкатерин
бурзького) театру опери та балету.
ПарmІЇ: Герман, Водемон («Пікова дама•,

«іоланта» Чайковського), Туча («Псковитян
ка» Римського-Корсакова), Фауст ( «Фауст•
Гуно), Хозе, Надір («Кармен", •Шукачі
перлів» Бізе), Радамес, Отелло, Альваро
(«Ліда», ccOтeJUlO», •Сила долі» Верді), Рудо
льф, Каварадоссі («Богема», «Тоска" Пуччіні),
Каніо («Паяци» Леонкавалло).
Л і т. : Муз. знциклопедия.- М .• 1982.- Т. 6.С.

882.
ІШЇШКА Павло (н. 1940, м . Олд-Форге,

США) - амер. і укр . оперний і концертно-ка
мерний співак (бас). Вокальну освіту здобув
приватно. У 1965-67 - соліст мандрівної
трупи «Метрополітен-опера» у США, з 1967 -

•Метрополітен-опера» в Нью-Йорку.

номена-

пазон у,
ЩО ДОЗВО

ЛЯЄ

ЙОМУ

виконува

ти

най

різнома-

1-іrніший ре
пертуар .

Парт1ї:
Гремін
(«Євгеній
Онєгін»
Чайков
ського),
Варлаам ,
Б ори с

Павло Плішка

(«Борис

Годунов• Мусоргського ), Альвізо ( «Джокон
да» Понкіеллі), Гарафа (<•Самсон» Генделя),
Філіпп, Фієско, Рамфіс (•дон Карлос», «Си
мон Бокканегра», «Мда» Верді), Дон Фернан
до («Фіделіо" Бетховена), Лоран (•Ромео і
Джульетта» Гуно), Лепорелло («Дон Жуан»
Моцарта),

Виступає на оперних сценах США (Сан
Франциско, Філадельфія, Детройт, Чикаго),

Італії (•Ла Скала") Великобританії( «Ковент
Гарден• ), а також із симф. оркестрами Нью

Й орка, Лос-Анджелеса , Бостона, Чикаго,
Сан-Франциско та ін.

Бере участь в укр. концертах. В його репер
туарі твори Лисенка , Степового, Стеценка,
Барвінського, нар. пісні. У 1989 гастролював
в Київському т-рі опери та балету . Наспівав у
США rmатівку укр. нар. пісень та романсів
укр . композиторів.
Л І т .: Гастроли, о которЬІХ мечтал/ /Сов . куль
тура. 1988.- ЗО квітня ; Мауг М . Paul
Plishka//Opera News.- 1977.- № 22.

ПОБЇЯНСЬКИЙ
(1.ІV

1926,

Володимир

Петрович

с. Подолянське, тепер Вінько

вецького р-ну Хмельницької обл .- 31.ХІІ
м. Харків) - укр. та рос . оперний

1991,

співак (бас). Вокальну освіту здобув у Київ
ській консерваторії (1950-55, клас М. Зу-

6арєва). Артистичну діяльність розпочав в ху
дожній самодіяльності Балтійського флоту.
У 1955-61, 1963-64 - соліст Донецько
го, 1961-62 -Таджицького, 1962-63 - Бу
рятського,

1964-70 -

Пермського,

1970-

Башкирського т-рів опери та балету.
ПартІЇ:
Трохим
(•Наймичка•
Ве
риківського), Борис Годунов («Борис Году

75 -

нов• Мусоргського), Сусанін («Життя за ца-

п

239

ря» Глинки), Кончак, Галицький («Князь
Ігор» Бородіна), Кочубей, Гремін, Чуб («Ма
зепа", «Євгеній Онегін», •Черевички» Чай
ковського), Мельник («Русалка» Даргомиж
ського), Дон Базіліо («Севільський цируль
ник" Россіні), Нілаканта ( «Лакме• Деліба),
Мефістофель («Фауст» Гуно), Спарафучільо,
Великий інквізитор (<·Ріголетто•, •Ернані»
Верді) .

У концертах виконував твори укр. (Степо
вий, Стеценко, Лисенко), рос. (Глинка, Му
горський, Чайковський, Даргомижський,
Рахманінов) композиторів, укр. та рос. нар.
пісні .
Л і т .: Береза М. З села на оперну сцену! /Рад.
культура.-

1949.- 30

квіт.

ПОДОЛЬСЬКА (спр. прізв.- Венюкова)
Олена Анатоліївна (12(24).Ш 1884, м. Хар
ків· - р. см. невід.) - рос. оперна співачка
(меццо-сопрано). Засл. арт. Республіки
( 1933 ). Вокальну освіту здобула у Вар
шавській консерваторії (1901-05). У 190506 - солістка Опери С. Мамонтова, 190636 - Великого т-ру в Москві .
Партїі: Наташа («Русалка» Даргомижсько
го), Марина, Сусанна («Борис Годунов», «Хо
ванщина» Мусоргського), Горислава («Рус
лан і Людмила» Глинки), Фея («Чарівна
флейта» Моцарта), Любава (<·Садко» Римсь

30-х роках став солістом Придворного хору.
З 1741 - півчий капели Киево-Печерської
лаври.

Л І т.: Харлампович К Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань.
1914.- с. 838.

ПОДОРОЖКО Яків (рр. н . і см. невід.) рос. оперний співак XVIII ст. У 1795-96 соліст Т-ру графа М. Шереметева в Кусково
(біля Москви). В його ре11ертуарі була партія
Османа з опери «Взяття Ізмаїла" Козловсь
кого.

Л і т. : Е.11изарова Н. Театрь1 ШереметевЬІХ.- М .•
с. 148.

1944.-

ПОЛИВАНОВА Галина Анатоліївна (н.
м. Красне, тепер Ленінгр. обл.) укр . оперна співачка (сопрано) і педагог. Нар.
арт. УРСР (1963). Вокальну освіту здобула в

1.fV 1929,

Одеській консерваторії (1948-53, клас і.
Райченко). У

солістка Одеського,
Воронезького, 1970-72 - Ка
занського, 1972-73 - Білоруського т-рів
~пери та балету, 1966-68 - Чечено
Інгушської філармонії.
Парт1ї: Окса
на («Запорожець
за Дунаєм" Гула
ка-Артемовсько

го),
Натал ка
("наталка Пол
тавка• Лисенка),
Галя
(«Назар

кого-Корсакова), Кончаківна («Князь ігор»

Бородіна), Кармен («Кармен» Бізе), Зібель
Гуно), Ортруда, Вальтраута ("ло
енгрін», «Валькірія• Вагнера), Лаура («Джо
конда» Понкіеллі), Паж ("дон Карлос• Верді).

( «Фауст»

Стодоля» Дань

кевича), Татья
на,
Марія
(«Євгеній Онє
гін•,
«Мазепа•
Чайковського),
Тамара
(•де-

Л і т. : М. Юр. В Большом театре/ /Рампа и

жизнь.-

1910.-

№

ПОДОЛЬСЬКА

28.
Тамара

Василівна

(13(16).fV 1906, с. Винюково, тепер Москов
ської обл.) - укр. оперна співачка (сопрано) .
Засл. арт. УРСР (1951). Вокальну освіту здо
була в Оперній студії ім. Мусоргського у
Москві (клас Андріевської-Харитоново't). У
1935-40 - солістка Вінницького, 1940-57 Донецького т-рів опери та балету.
Парт1ї: Варвара («Богдан Хмельницький•
Данькевича), Наташа (•Русалка» Даргомиж
ського), Татьяна, Ліза, Марія (•Євгеній
Онегін», «Пікова дама", «Мазепа» Чайковсь
кого), Тамара («Демон• Рубінштейна), Ярос
лавна («Князь Ігор• Бородіна), Купава
(«Снігуронька" Римського-Корсакова), Аїда
(•Аїда» Верді), Баттерфляй ( «Чіо-Чіо-сан»
Пуччіні).
У концертах виконувала твори укр. та рос.
композиторів.
Л і т.: ЧеркашиІШ Л. Талановита співачка! /Рад.

1956.- 27 трави11.
ПОДОЛЬСЬКИЙ Матвій (рр. н. і см.

Донеччина.-

невід.) - укр. співак XVIII ст. Ще в ди
тинстві був відряджений до Петербурга, де в

1953-66 -

1968 - 70 -

мон•
Рубінштейна), Баттер
фляй,
Манон
Галина Поливанова
( «Чіо-Чіо-сан•,
«Манон Лєско•
Пуччіні), Недда («Паяци" Леонкавалло), Леді
Макбет, Bioлerra (•Макбет•, • Травіата• Верді),
Галька (•Галька• Монюшка), Мікаела («Кар
мен• Бізе), Маргарита (•Фауст.. Гуно).
Гас:rvолювала в Польщі, НДР, Албанії, Бол
гарії, Індії, Норвеnі, Афганістані.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів у
Москві (1956, ІІІ тремія), VI Всесвітнього
фестивалю молоді та студентів у Москві
(1957, 11 премія).
З 1974 - професор (з 1977 - зав. кафед
рою сольного співу) Одеської консерваторії.
Серед учнів - П. Кудряsчеюсо.
Л І т.: Крайнович Л. Всегда личность/ /Театр.
жизнь . -

1970.- № 16; Шу.макова Л. Визнани11 та
1963.- 8 берез.

ланту/ !Чорноморська комуна . -

п
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ПОЛИВ'ЯНИЙ

Василь

Пилипович

кого), Батько

с. Полив'яне, тепер Мирго

(•Катерина•

родського р-ну Полтавської обл.- 5.V 1961,
м. Умань, тепер Черкаської обл.) - укр.
оперний
та
концертний
співак
(бас) .
Закінчив Белгородський учительський ін-тут

Аркаса), Варла

(2( 14 ).І 1884,

Деякий час учителював у Турке
стані, а також на Україні. Брав участь у
першій імперіалістичній війні.
Вокальну
освіту здо
був
са 
мостійно.
Володів ду

ам (•Борис Го
дунов• Мусорг
ського ), Гремін
(•Євгеній Оне
гі н• Чайковсь
кого). Створив

(1907-11).

же

краси

вим

голо

сом

широ

кого діапа
зону,
кож

а

та

драм.

талантом.

у

1919-

25 -

соліст

. Полтавської
опери . Пар
пиї: Вибор
ний (.на
талка Пол
ВасИJІь Полив'11ний
тавка• Лисенка), Ка
рась (•Запорожець за Дунаем• Гулака -Арте
мовського ), Мельник (•Русалка• Даргомиж
ського), Гремін, Кочубей (•Євгеній Онегін•,
•Мазепа• Чайковського), Кончак (•Князь

Ігор• Бородіна), Руслан (•Руслан і Людмила•
Глинки), іван Хованський (•Хованщина• Му

соргського ), Дон Базіліо (•Севільський ци
рульник• Россіні), Рамфіс (•Аїда• Верді),
Цуніга (•Кармен• Бізе).
В концертах виконував камерну літературу,
укр . та рос. нар. пісні. У 20-х роках викладав
у Полтавському муз. технікумі.
Л і т.: Ло.11ив'яни.й ПUJШІІ. Матеріали до біоrрафіі
ВасИJІІІ Полив'11ноrо// Архів автора.

ПОЛІЩУК Андрій Зотович (н. 11.11 1906,
с. Не'rішин, тепер Славутського р-ну Хмель
ницької обл.) - укр. оперний та концертний
співак (бас). Вокальну освіту здобув у Вільню
ській ( 1930-31, клас Кар міло ва) та Вар
шавській (1931-36, клас Хайнтце, Бердяева,
Фрешля) консерваторіях.
У 1936-38 - соліст Львівської опери,

1939-41,

1944-46,

1960-70

Львівського т-ру опери та балету, 1953-56 Магаданського муз.-драм. т-ру. Володів голо
сом широкого діапазону.
Парпиї: Виборний, Тарас (•Наталка Пол
тавка•, •Тарас Бульба" Лисенка), Карась (•За
порожець за Дунаем" Гулака-Артемовсь-

також

ряд

рактерних

ха
пар

ті й . З успіхом
виконував

укр.

нар. пісні та ро
манси Лисен
ка, Січинського
Барвінського,
Степового,
Андрій Поліщук
Людкевича та
ін.
Гастролював з концертами по Галичині.
Знімався в кіно.
У 1941 був репресований (заслання
відбував у Магадані).
Л І т.: АвтобІоrрафі11// АрхІв автора.

ПОЛЇЩУК Тамара Адамівна (н. 19.VI
с. Леонардівка Калинівського р-ну
Вінницької обл.- ХІІ. 1996, м. Львів) - укр.
оперна співачка (меццо-сопрано) і бандури
стка. Засл. арт. УРСР (1974). Закінчила
Київську консерваторію (1953-58, клас бан
дури; 1955-60, клас вокалу у З. Гайдай, на
вчалася паралельно). У 1961-63 - солістка
Київського, 1963-89 - Львівського т-рів
опери та балету.
Парпиї: Мавра (•Золотий обруч• Лятошин
ського), Уля Громова (•Молода гвардія• Мей

1934,

туса), Маланка

( •БаІ]'яні

зірниці• Жданова),

Кончаківна (•Князь Ігор• Бородіна), Марина

(•Борис Годунов• Мусоргського), Княгиня
(•Русалка• Даргомижського), Кармен (•Кар

мен• Бізе), Амнеріс, Азучена (•Аіда•, •Труба
дур• Верді).
Лауреат Всесвітнього фестивалю молоді та
студентів у Варшаві (1955, золота медаль). Як
бандуристка в складі тріо мала успіх за кордо
ном, зокрема в Польщі, НДР, Англії, Франції,

Швеції, Фінляндії, Ірландії, ісландії.

Л і т.: ЯремеІUСО К. Кредо актриси/ !Культура і

ЖИТТІІ.-

1975.- 19

ЖОВТ.

ПОЛОЗОВ В'ячеслав (н. 1952, м . Жданов,
тепер м. Маріуполь Донецької обл.) - укр. та
амер. оперний і концертно-камерний співак
(тенор). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії (1973-78, клас Н. Кукліно·І). У
1978-80 - соліст Саратовського, 1980-86 Білор. т-рів опери та балету. У 1986 емігрував
до США (з 1987 - соліст •Метрополітен

опера• в Нью-Йорку). Активно гастролюе в
оперних театрах США та Канади.

п
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Парпиї: Лен
ський (•Євгеній
Онєгін"
Чай
ковського),
Герцог, Альф
ред,
Манріко

(•Ріголетто",
•Травіата•, •Тру
бадур" Верді)
Каварадоссі,
Пінкертон (•То
с ка•, Чіо-Чіо
сан» Пуччіні).
У концертах
виконує

твори

вітчизняних та
заруб. компози
торі в. Виступає
також із симф.

В'ячеслав Полозов

ПОЛТОРАЦЬКИЙ (псевд.- Марко Порту
рацький) Марко Федорович (17(28). IV 1729,
м. Сосниця, тепер Чернігівської обл.13(24).ІV 1795, м . Петербург) - укр. і рос.
оперний співак (бас-баритон) і хоровий ди
ригент. Походив з родини священика. Вчився
в Чернігівській латинській школі, потім у
Київській, де співав у церковному хорі. Був
помічений у Києві графом О. Розумовським і
відправлений ним до Петербурга, де протя
гом п'яти років навчався вокалу і співав у
Придворному хорі. Неабиякі здібності П.
звернули на себе увагу рос. музиканrів, і він
серйозно зайнявся своею подальшою (як му
зичною, так і загальною) освітою (з 17 46
вивчав італ . спів).
у 1746-62 соліст і диригент
Придворного

оркестрами.

хору

Лауреат Х Всесоюзного конкурсу во
калісrів ім. Глинки у Мінську (1981, І премія),
VIII Міжнародного конкурсу молодих опер

них співаків у Софії (1984, 11 премія),
Міжнародного конкурсу співаків "мадам Бат
те1:)(ЬJІЯй• у Токіо (1986, І премія) .
Jr і т . : Б.п. Тенор з Украіни дебютував у Нью

йорку/ !Свобода.- 1987. -

17 січ.

ПОЛОЗОВА (спр. прізв.- Федченко)
Єлизавета Олександрівна (1880, м. Київ р. см. невід.) - рос. оперна співачка (сопра
но). Закінчила Полтавський ін-т LШІЯХетних
дівчат, де три роки керувала церковним хо
ром. Співу навчалася в Петерб. консервато
рії (1899-1901, клас К. Ферні-Джіральдоні).
Оперні партії проходила під керівництвом О.
Палечека.
Дебютувала 1901 на сцені Харківської опе
ри. У 1902-05 - солістка Маріїнської опери
в Петербурзі, 1905-07 - Великого т-ру в
Москві. Пізніше виїхала за кордон.
Володіла досить сильним і красивим голо
сом м'якого тембру і широкого діапазону.
У спішно виконувала як ліричний, так і драм.
репертуар.

ПартlІ: Людмила («Руслан і Людмила•
Глинки), Татьяна, Ліза («Євгеній Онєгін•,
«Пікова дама• Чайковського), Маша (•дуб
ровський• Направника), Марфа, Оскольська,
перше вик. ("Царева наречена•, "пан
воевода•

Римського - Корсакова), Тамара

(«Демон• Рубінштейна), Недда («Паяци• Ле
онкавалло), Мікаела («Кармен• Бузе), Ельза
( «Лоенгрін• Вагнера), Маргарита ( «Фауст.
Гуно).
У Петербурзі записала кілька грамnлатівок

на фірмах "в .

t. Ребіков• ( 1903-04) та •Гра

моd>он• (1906-07).
JI І т.: Русский театр. Зб. К.,
С.

33-34.

1905.- Вип . І, 2.-

в

Петер

бурзі.
Брав
участь в італ. ви
ставах Придвор
ного т-ру. Зго
дом
був
відряджений до

італії для завер
шення

муз.

освіти. У 175053 - соліст При
дворного

т-ру в

Петербурзі,
займав

Марко Полторацький

де

перше

положення. Ком-

позитор Арайя

спеціально

пи

сав для нього партії •героїв• і •тиранів•. П.
був першим виконавцем парrій Атаманта в
•Беллерофонті•, Клітія в •Коронації Алексан
дра Великого•, Марціана в ссЄвдоксії вінчаній»
Арайї.
Був першим рос. артистом, який виступав

на оперній сцені разом з прославленими італ.

співаками. Його сучасники засвідчили, що
він не поступався •кращим італ. акторам".
З 1753 - регент, в 1763-95 - директор
Придворної співацької капели в Петербурзі .
Відіграв велику роль у становленні муз. куль
тури в Росії.
Л І т.: ФиШJейзен Н. Очерки истории музь~ки в
России . - М.- Л . , 1929. - Т. 2.- С . 38, 95; Б. п.

Марк Полторацкий І І Санкт-Петербурrские ведо
NОС'І11.- 1750.- 11 rруд.; Фільштейн С. М. Ф. Пол
торацький! /Музика.- 1980.- № І.

ПОЛУдЕННИЙ Микола Михайлович (н.

10.IV 1937, м . Дніпропетровськ)

-укр. опер
ний співак (баритон). Нар. арт. УРСР (1978).
Вокальну освіту здобув у Київській консерва
торії (1955-61, кл. О. Гродзинського). За-

п
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кінчив також
аспірантуру
при Київській
консерваторії
(1962-65, ке
рівник той же) .
У1961-65соліст Оперної
студії Київської
консерва т орії ,

У концертах
виконував

г оми ж сь кого,

Рахманінова,
Генделя, Россіні,

1965-73

укр. та

Куйбишевсько
го, з 1974 Дніпропетров
ського
т-рів
опери та ба

пісні. У 1933 дав
у Києві концерт
укр . пісні та ро

ПартtЇ: Сул-

тан

( «Запоро-

жець

наєм»

Гулака-Артемовського),

за

Ду

Онєгін

(«Євгеній Онєгін» Чайковського), Демон
(«демон» Рубінштейна), Грязной («Царева
наречена» Римського-Корсакова), Ріголетrо
(«Ріголетто» Верді), Фігаро («Севільський ци
рульник" Россіні), Дон Жуан («Дон Жуан»
Моцарта), Ескамільо («Кармен" Бізе), Кошо
вий («Молода гвардія» Мейтуса) , Телегін
(«Ходіння по муках» Спадавеккіа).
У концертах виконує твори Лисенка, Сте
ценка, Косенка, Г. Майбороди, П. Майборо
ди, Кос-Анатольського, укр. нар . пісні.
Лауреат Всеукраїнських конкурсів вока
лістів у Києві (1964, ІІІ премія; 1959, 11 пре

мія) .. Гастролював у Болгарії (1969).
Л 1 т .: ПоставІШ А. Геро~ Миколи fІолуденно
rо//Культура і життя.- 1984.- 29 квіт.

ПОЛШТИЦЬКИЙ Михей

(рр. н. і см.

невід.) - укр. співак XVII ст. У 90-х роках був
відряджений до Москви, де співав при дворі

боярині Марфи Матвіївни . Пізніше повернув
ся на Україну.

Л і т . : Харлампович К Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

835.

ПОЛЯЄВ

Костянтин
Миколайович
с. Чижівка біля м. Вороне
м. Москва) - укр . та рос.
оперний та концертно-камерний співак
(бас). Засл. арт. РРФСР (1968) . Закінчив
Київську
консерваторію
( 1913-18, клас
В. Цвєткова). З 1918 виступав у Києві та ін
ших містах України з концертами, епізодич
но - на сцені Київської опери. У 1933-58 соліст Всесоюзного радіокомітету в Москві.
Партіі: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Тарас («Тарас Буль
ба» Лисенка), Стольник («Галька» Монюш
ка), Мельник («Русалка» Даргомижського),
Мефістофель («Фауст" Гуно).

(21.V(2.VI) 1893,
жа - 8.IV 1986,

рос .

нар .

мансу.

Записувався
на грамплатівки.

лету.

Микола Полуденний

твори

Лисенка, Степо
вого, Стеценка,
Заремби, Косен
ка, Глинки, Му
соргського, Дар

Серед

Костянтин Поляєв

кращих

записів - фрагменти з творів
Даргомижського, Мусоргського, Бетховена,
Россіні, Лисенка (арії Тараса і Каленика).
У 1918-31 - викладач Київської консер
ваторії.
Л і т.: Мирек А. Артист и солдат! /Сов. культу
ра.- 1983.- 24 вересня .

ПОЛЯЄВ (Дроздо-Поляєв) Федір Мико
лайович (1873, с. Чижівка біля Воронежа 1939, м . Київ) - рос. та укр. оперний співак
(баритон) і педагог . Засл . арт УРСР (1938) .
Брат К. Поляєва.
Вокальну освіту здобув на муз.-драм . кур
сах Рапгофа в Петербурзі (клас Нувель
Норді). Дебютував у петербур. Нар. домі
(1908) . Співав на оперних сценах Харкова
(1910), Києва, Одеси, Баку (1923), Тифліса,
Воронежа (1925).

Володів красивим голосом і драм. талан
том .

ПартtЇ: Грязной, Мізгир («Царева нарече
на», «Снігуронька» Римського-Корсакова),
Демон («Демон» Рубінштейна), Мазепа («Ма
зепа• Чайковського), Амонасро, Яго,
Ріголетто ("Аїда», «Отелло», "Ріголетто»
Верді), Нелуско («Африканка» Мейєрбера),
Валентин ( «Фауст" Гуно).
З 1925 викладач, у 1936-39 завідуючий вокальною кафедрою Київської

консерваторії. Серед учнів: і. Мас.ленникова,
М. Фокін. Л. Лобанова та ін.

ПОЛЯКОВА

Броніслава

Йосипівна

м. Новомосковськ, тепер
Дніпропетровської обл.- 9.ІХ 1985, м. Київ) укр. оперна співачка (сопрано). Вокальну
освіту здобула в Київській консерваторії
(1931-35, клас О. Муравйовdt). У 1935-55 солістка Київського т-ру опери та балету.
Парт1ї: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Марфа («Царева на-

(21.VIII 1909,

п
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речена» Римського-Корсакова), Віолетта,
Джільда ( «Травіата•, «Ріголетто" Верді),
Мікаела ((•Кармен» Бізе), Мюзепа («Богема»
Пуччіні), Наталія ((•Тихий Дон» Дзержинсь
кого).
У 1953-70 - викладач Київського муз. уч
ща ім. Глієра.
Л і т.: Зцоско-Боровський О. Б . й . Полякова

11

Театральна

декада

(Киів).-

1939.- No

34-35.
ПОЛЯКОВА Марія Миколаївна (20.X(l.XI)
м. Луганськ - 20.1.Х 1960, м. Москва) рос. оперна співачка (сопрано). Вокальну
освіту
здобула
в
Моск.
консерваторії
(1892-95, клас Є. Лавровсько'1). Удоскона
лювалась в Парижі в Д. Арто (1895-97). Бра

1870,

ла уроки співу також у і. Прянишникова в

Петербурзі. Артистичну діяльність розпочала
концертами в 1893. 1898-99 - солістка
Харківської опери, 1899-1902 - Казансь
ко-Саратовського оперного т-ва, 1902-03 Моск. приватної опери. Співала також на
сцені Київської опери.
Володіла рідкісним щодо краси голосом
широкого діапазону.

Партй':. Татьяна, іоланта, Ліза («Євгеній

Онєгін», «Іоланта», «Пікова дама» Чайковсь
кого), Марфа, Волхова («Царева наречена»,
«Садко» Римського-Корсакова), Людмила
(«Руслан і Людмила» Глинки), Наташа («Ру

Єлецький («Євгеній Онєгін», «Пікова дама»
Чайк?вського ), Демон («демон» Рубінштей

на), Ігор ((<Князь ігор» Бородіна), Ріголепо,

А мо нас ро, Жермон

ПОНОМАРЕНКО

1970-

соліст
Оперної студії
Київської кон
серваторії, з
1971 - Куйби
шевського (те
пер Самарсь
кого) т-ру опе

ри та балету.
Партіі:
Грязной ( «Ца
рева

Анатолій Пономаренко

наречена»

Римського-Кор
с а ко ва), Онє
rін, Томський,

(н.

ПартП: Онєгін, Єлецький,
Мазепа, Роберт
((•Євгеній

Онєгін•>, «Пікова
дама», «Мазепа»,

«іоланта» Чай
ковського),
Грязной ((•Царе
ва

наречена»

Римського-Кор

сакова), Януш
((•Галька»

Мо

нюшка),
Ес
камільо («Кар
мен» Бізе), Жер
мон, Ренато, На
бук ко
(«Тра-

Вілін

71 -

Вікторович

кого діапазону.

(1962-70,

l.

іван

с. Калинівка Жовтневого р-ну
Миколаївської обл.) - укр. оперний та кон
цертно-камерний співак (баритон). Нар. арт.
УРСР (1985) . Вокальну освіту здобув в
Одеській
консерваторії
(1969-74, клас
· О. Блаzовидовоі).
У 1971-81 соліст
Одеського, з 1981 - Київського т-рів опери
та балету. Володіє красивим голосом широ-

ПОНОМАРЕНКО Анатолій Якович (н. 12.1
1945, м. Київ) - укр. та рос. оперний співак
(баритон). Нар. арт. РРФСР (1985). Закінчив
Київську кон
серватор і ю

клас

«Аїда»,

11.IV 1945,

салка» Даргомижського), Маша (<·Дубровсь
кий» Направника), Мікаела («Кармен" Бізе),
Маргарита («Фауст» Гуно), Віолетта
( (•Травіата» Верді), Джульетта («Ромео і
Джульєтта» Гуно) .
Талант П. високо цінував М. А. Римський
Корсаков.

сько·І). У

( «Ріголетто»,

«Травіата» Верді), Тоніо («Паяци» Леонкавал
ло), Фігаро («Севільський цирульник» Рос
сіні).
Лауреат V Міжнародного конкурсу во
калістів ім. Чайковського у Москві (1974, ІІІ
премія), VI Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки в Кишиневі (1973, ІІІ премія), VII
Міжнародного конкурсу вокалістів у Ріо-де
Жанейро (1975, 11 премія), Всеукраїнського
фестивалю творчої молоді у Києві ( 1968, І
премія).
Л і т .: Автобіографія/ І Архів авюра .

tван Пономаренко

віата», «Бал-мас

карад», «Набукко» Верді), Сіль
віо ((•Паяци• Леонкавалло), Дон Жуан («Дон
Жуан" Моцарта).
У концертах з успіхом виконує твори укр.,
рос. та заруб. композиторів, а також нар.
пісні .
Лауреат VI Всесоюзного конкурсу во
калістів ім. Глинки в Кишиневі (1973, І
премія), та V Міжнародного конкурсу во
калістів ім. Чайковського у Москві (1974, І
премія).
У 1977 на фірмі «Мелодія» наспівав
платівку романсів рос. композиторів.
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Гастролював у Франції, Швейцарії, Гол

ландії (1971), tталії (1973), Польщі (1974),
США, Канаді, Греції
країнах АФрики.

(1977),

Китаї, Японії,

Л І т.: І'.11і61Со-До.11инсь1Са Л. Відзнака талан
ту/ /Культура і жКТТІІ.- 1977.- 14 серп.; ЛисеНІСо /.
Багатогранність щастя/ /Веч. Киів.-

1985.- 6 квіт.

ПОНОМАРЕНКО Таїсія Василівна (н.
26.ХІІ 1925, х. Варзорівка, тепер с. Орд
жонікідзе Ширяївського р-ну Одеської обл.) укр. оперна та концертна співачка (сопрано).
Нар. арт. УРСР (1962). Вокальну освіту здо
була в Одеській консерваторії ( 1945-50,
клас Н. Бартош-Седенко). У 1944-51 солістка Одеського, 1951-71 - Київського
т-рів опери та балету, 1974-78 - Київської
філармонії.
Володіла до
сить

лака-Артемовського), Татьяна, tоланта
(•Євгеній Онєrін• "tоланта" Чайковського),
Марфа (•Царева наречена• Римського-Кор
сакова), Наташа (•Русалка• Даргомижсько
го), Віолетта (•Травіата" Верді).
Л І т.: Автобіографія/ І Архів автора.

ПОПОВА (спр. прізв.- Єгорова) Віра

Павлівна (18(30).VI 1892, с. Богородське біля
Москви - З.ХІІ 1958, м . Одеса] - укр. опер
на співачка (меццо-сопрано) . Засл. арт. УРСР

(1946).
Закінчила Харківський ун-т.
Вокальну
освіту здобула на муз. курсах при Хар
ківському філармонійному т-ві (1917-19,
клас Штрейхер-Немировсько"~) та Одеській
нар. консерваторії (1920-23, клас В . Ді
таль).
у 192456 - со

сильним,

рухливим і вод
ночас м'яким за
тембром голо

лістка Оде

сом

широкого

опери та ба

діапазону, мала

лету.
Во
лоділа кра

ського

яскравий драм.

т-ру

талант.

сивим голо

Партlі: Окса
на («Запорожець
за Дунаєм• Гула
ка-Артемовсько
го),
Марина

сом

широ

кого діапа
зону та

ар

тистичним

талантом.

Партіі:
Одарка
( •Запоро
жець за Ду

(•Арсенал" Май
бороди), Наталка,
Марильця
(•Наталка Пол

тавка•, •Тарас

наєм" Гула

Бульба• Лисен-

ка -Ар те

ка), Ліза (•Піко
ва дама» Чайковського), Наташа («Русалка"
Даргомижського), Тамара
(•демон»
Рубінштейна), Дездемона, Аїда, Амелія
(«Отелло», "дJда», "Бал-маскарад• Верді), То
ска, Мімі («Тоска•, •Богема• Пуччіні), Ельза
(«Лоенгрін» Вагнера).
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів у
Москві (1962, І премія). У 1969 наспівала на

мовського ),
Настя, Терпи л и х а
("Та р а с

Таїсія Пономаренко

фірмі "мелодія• арію Оксани («Місяцю яс
ний•) з опери «Запорожець за Дунаєм". Гас
тролювала за рубежем .
Л І т.: Автобіографі11//Архів автора.

ПОНТРЯГіНА Зоя В'ячеславівна (22.ІІІ

( 4.IV) 1909, м. Каховка, тепер
обл.- 11.IV 1971, м. Одеса] -

Херсонської
укр. оперна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула в
Муз. уч-щі при Одеській консерваторії
(1938-41, клас Ф. Дубиненка).
В 1944-68 - солістка Одеського т-ру опе
ри та балету.
Партіі: Наталка («Наталка Полтавка• Ли
сенка), Оксана (•Запорожець за Дунаєм• Гу-

Віра Попова - Графиня
(«Пікова дама• П. Чайковського)

Б у ль б а",

•Наталка Полтавка" Лисенка), Варвара («Бог
дан Хмельницький• Данькевича), Ратмир
(•Руслан і Людмила• Глинки), Княгиня (•Ру
салка• Даргомижського), Любаша, Любава,

Весна, Бабариха (•Царева наречена•, •Садко•,
•Снігуронька•, "казка про царя Салтана•
Римського-Корсакова), Любов, Графиня
(•Мазепа•, •Пікова дама" Чайковського), Ма
рина Мнішек, Хівря, Марфа (•Борис Году
нов•, •Сорочинський ярмарок", "хованщина•
Мусоргського), Амнеріс, Азучена (•Аїда•,
•Трубадур• Верді), Кармен (•Кармен• Бізе),
Даліла (•Самсон і Даліла" Сен-Санса), Фідес
(•Пророк• Мейєрбера ), Шарлотта ( •Вертер•
Массне), Аксинья (•Тихий Дон• Дзержинсь
кого).

У концертах виконувала твори ві-r1изняних
та заруб. композиторів.

п
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У 1945-52
ваторії.
Л

1 т .:

викладач Одеської консер 

-

Егорова Мари.я. Материаль1 к биографии

моей сестрь1/ І Архів автора.

ПОПОВА Любов Василівна (н. 24.11 1925,
м . Мінусінськ Красноярського краю - 1996,
м. Харків) - укр. оперна співачка (меццо-со
прано ). Нар . арт. УРСР (1976) . Вокальну
освіту здобула в Харківськ і й вечірній муз.
школі ( 1945-50, клас М. Михайлова) . У
1948-80 - солістка Харківського т-ру опери
та балету.
Партіі: Окса
на (<·Запорожець
за Дунаєм» Гула
ка-Артемовсько

го), Мати (<• Ка
терина» Аркаса),
Стеха , Соломія
(•Назар Стодо
л я»,
«Богдан
Хмельницький»
Данькевича),
Весна , Любаша
(«Сн і гуронька»,
«Царева нарече
на» Римського
Корсакова), По
ліна, Графиня,
Ольга («Пікова

дама", •Євгеній
Онєгін" Чайковського), Ваня ,
Ратмир («Життя за царя», «Руслан і Людмила»
Любов Попова

Україну для набору співаків. 1725 переписав
нотний ірмологій XVIII ст" який дійшов до
наших днів. У Придворному хор і мав титул
•співацької хоральної музики головщика" . У
1730 виконував роль Юпітера в опері «Про
повернення на престол Російської держави"
М. Шувалової.

Л і т.: Разу.мовский Д Uерковное пение в Ро
сии . - М., 1868.Виn. 2. ; Финдейзен Н. Очерки
по истории музь1ки в России . - Л . , 1928.- Т . 1.-

С.

333; Лисенко/. М. Поповський
1983.- Вид. 2-е . - Т. 9.- С . 8.

Іва н / /УРЕ . - К . ,

ПОРИЦЬКИЙ Микола Миколайович (н .
с . Білилівка, тепер Ружинського
р-ну Житомирської обл.-1991, м. Воронеж) рос . оперний співак (бас). Вокальну освіту
здобув у Свердловській
консерваторії
(1953-58, клас Ф. Образцовської) .
Артистичну діяльн і сть розпочав в Ансамблі
пісні і танцю Уральського військового округу
(1948-53) . У 1958-60 - соліст Свердлов
ського, 1960-75 - Воро1іезького т-рів опе
ри та балету.
Партіі: Сусані1;1 (<• Життя за царя» Глинки) ,
Кончак (•Князь Ігор» Бородіна), Скуратов,
Соба кін («Царева наречена» Римського-Кор
сакова ), Гремін («Євгеній Онєгін» Чайковсь
кого), Варлаам, Пімен («Борис ГодуноВ» Му
соргського) , Дон Базіліо («Севільський ци
рульник" Россіні), Кецал ( « Продана наречена»
Сметани) .
У концертах виконував твори Лисенка,
Глинки, Чайковського , Римського-Корсако
ва, Бетховена, Шуберта, Шумана, Шостако

27.VI 1925,

Глинки) , Кончаківна («Князь ігор" Бородіна),

вича, Спендіароваt~р . нар . пісні .

Марина (•Борис Годунов• Мусорrського ),
Амнеріс, Еболі («Аїда» , •дон Карлос» Верді) ,

(Воронеж) . -

Аксинья (<•Тихий Дон» Дзержинського).

Наспівала на грамматівку арію Лисиці з
опери «Пан Коцький » Лисенка .
С.

Л і т.: Муз . знциІ(JІоnедия . - М ., 1978.- Т. 4.400; Давидов О . Творче повнолітrя//Вечірній

Харків . -

1975.-

28

лип .

ПОПОВИЧ Павло (рр. н . і см . невід.) укр. співак XVIII ст. Походив з України . Ще в
дитинстві був відправлений до Петербурга, де
здобув вокальну освіту. Служив півчим При
дворного хору, а також придворним співаком
боярині Наталії Олексіївни в Петербурзі. У
1713 повернувся на Україну.
Л і т . : Харлампович К Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь. - Казань,

1914.- с . 839.
ПОПОВСЬКИЙ іван Петрович (рр. н . і см .
невід.)

-

укр . співак

XVIII

ст. Спочатку співав

при дворі гетьмана lвана ~коропадського в
Батурині (до 1714). У 1714 І. Скоропадський
привіз його до Петербурга (на вимогу царя),
де П . співав у Придворному хорі (пізніше
один з регентів цього хору). У 1718 їздив на

Л і т. : Лазарева

. Жизнь - песня//Коммуна
1978. - 8 травня .
ПОСПІЄВА Євгенія Михайлівна (13(26)ХІІ

1907, м. Київ - 15. VII 1982, м. Львів]. -укр.
оперна співачка (сопрано) . Дружина/. Раїн
ськоzо. Вокальну освіту здобула в Київському
муз.-драм. ін-ті (1924-28). У 1928-34 - со
лістка Харківського, 1934-39 - Київського,
1939-48 -Львівського т-рів опери та балету.
Володіла досить сильним і красивим голо
сом широкого діапазону. Відзначалася арти
стичним талантом і природною музикаль
ністю.
Парт1І: Наталка ("наталка Полтавка» Ли
сенка) , Одарка (•Запорожець за Дунаєм » Гу
л ак а -Артем о вс ького), Татьяна, Марія
(«Євгеній Онєгін•, •Мазепа» Чайковського),
Земфіра (•Алеко" Рахманінова), Наташа (•Ру
салка" Даргомижського). Тоска, Баттерфляй,
Мімі (•Тоска•, •Чіо-Чіо-сан•>, «Богема»
Пуччіні), Сантуцца ( ссСільська честь• Мас
каньї), М і каела (•Кармен» Бізе), Леонора,

Аїда (•Трубадур", •Мда» Верді).
Л І т.:

автора .

Попі.ль М.

Євгенія

Поспієва

//

Архів

п

246
ПОШЕВЇЙ Петро (н. бл . 1725, м. Козе

тербурзі. Удосконалювалась в італії у Ф. Лам

лець, нині Чернігівської обл. - р . см. не
від.) - укр. співак XVIII ст. Вокальну освіrу
здобув, очевидно, в Глухівській співацькій
школі. У 1751-55 - соліст Театру Кирила
Розумовського в Глухові.

перrі. Співала на сценах Маріїнської опери в
Петербурзі та Великого т-ру в Москві. З успі

Л і т.: ЦДІАК, ф.

5f, оп. І. No 1352, арк. 1-7.
ПРАВДіНА (спр. прізв. та ім'я - Макси

менко Ганна) Ніна Костянтинівна (н.
Україна

-

р. см. невід.)

-

1885,

рос . оперна

співачка (меццо-сопрано). Походила з укр.
селянської родини. Артистичну діяльніст.ь
розпочала в Рос. оперному т-ві під кер. І.
Прянишникова (Москва, 1892). У 1908-09 солістка Опери С. Зиміна, 1909-28 - Ве
ликого т-ру в Москві. Гастролювала в Києві
(1907) та Нижньому Новгороді (1909).
Партй': Княгиня («Русалка» Даргомижсь
кого), Марфа («Хованщина» Мусоргського ),
Груня («Ворожа сила» Сєрова), Ваня, Ратмир
(«Життя за царя•>, «Руслан і Людмила» Глин

ки), Поліна, Миловзор, Ольга, Няня («Пікова
дама», «Євгеній Онєгін" Чайковського), Кар
мен («Кармен» Бізе), Даліла («Самсон і
Даліла» Сен-Санса).

хом гастролювала за рубежем .

Серед оперних партій - Агата («Вільний
стрілець" Вебера), Віолетта, Джільда («Тра
віата», •Ріголетто" Верді) та ін. Виступала та
кож як камерна співачка (виконувала пісні
Шуберта, Шумана, Гріга).
У 1873-91 викладач співу Харків
ського
муз.
уч-ща .
З
1891 - в Муз.
школі С. М. Блуменфельда в Києві. Серед
учнів - В. Зарудна.
Л

і

т.:

ГеІfика Р. К . А. Прохорова-Маурел

ли//РМГ. -

1902.- No

ІЗ .

ПРУДНИК Володимир

Засл. арт. Російської Федерації. Вокальну
освіту здобув у Львівській (1961-64, клас
О. Дарчука) та Київській (1964-66, клас
М. Єгоричево'~) консерваторіях.
У

соліст Казанського, 1968Горьковського, з 1971 - Новосибір
ського т-рів опе
ри та балеrу.
Партй':
Онєгін, Мазепа
(«Євгеній Онє
гін», «Мазепа»
Чайковського),

1966-68 -

71 -

У концертах виконувала укр. нар. пісні.

Л і т . : СобuНJJв Л. Отзь1в об А. К . Правдиной
(рук . )//ЦГАЛИ, ф . 864, оп. 1. од. зб. 202, арк. 18.

ПРАВИЛОВ Олександр Сергійович (н .
21.УІІ 1938, с . Красне Красноармійського р
ну Донецької обл.) - укр. та рос. оперний
співак (бас). Нар. арт. РРФСР (1977). Вокаль
ну освіrу здобув у Львівській консерваторії
(1960-65, клас О. Дарчука). Артистичну
діяльність розпочав хористом львівської ка
пели «Трембіта» (1959-60). З 1965 - соліст
Горьковського (тепер - Нижньоновгородсь
кого) т-ру опери та балеrу.
Парт1ї: Пі мен, Борис, Досифей («Борис
Годунов», «Хованщина» Мусоргського ), Га

ігор
(«Князь
ігор» Бородіна),
Голова («Ніч пе

р ед
Різдвом»
Римського-Кор
с а ко в а),
Кум
(«Сорочинський
ярмарок»
Му
с ор гс ького),
Жермон ((•Тра
віата»
Верді),
Фігаро ( "севіль

лицький («Князь ігор» Бородіна), Мельник
(«Русалка» Даргомижського), Кочубей («Ма
зепа» Чайковського), Дубровський ( «дубров

ський» Направника), Рене, Гремін {<<іоланта»,
«Євгеній Онєгін» Чайковського). Степан
Разін («Степан Разін» Касьянова).
У концертах виконує твори Лисенка, Глин
ки, Мусоргського, Чайковського, Рах
манінова, Шуберта, Брамса, нар. пісні.
Лауреат IV Міжнародного конкурсу ім .
Чайковського у Москві (1970, IV премія).
З 1968 - викладач Горьковської (тепер Нижньоновгородської) консерваторії.
Л і т.: Елисеев И. Обретенное призвание//Теат

1975.- No 20.
ПРОХОРОВА-МАУРЕЛЛі (спр. прізв.

ральная жизнь . -

Прохорова) Ксенія Олексіївна (1836, м. Хер
сон - 12(25).Ш 1902, м. Київ) - рос . оперна
співачка (сопрано) і педагог. Співу навчалась
на вокальних курсах Г. Ніссен-Саломан у Пе-

Панасович (н .

5.VIII 1937, м. Нікополь Дніпропетровської
обл . ) - укр . і рос. оперний співак (баритон) .

Володимир Прудник

Зурга, Ескамільо («Шукачі

ський

ци руль-

ник»

Россіні),

перлів», «Кар

мен" Бізе), Януш (<·Галька» Монюшка),
Лістрат ((•В бурю» Хрєнникова). З 1995 - до
цент Новосибірської консерваторії.
У концертах виконує нар. пісні та романси
укр. композиторів.

ПРУДНИК Олександр Панасович (н. 1.Х
с . Олексіївка, тепер Нікопольського р
ну Дніпропетровської обл.) - укр. та рос.
оперний співак (баритон). Нар. арт. РРФСР
(1988). Брат В. Прудника. Вокальну освіrу
здобув у Харківській консерваторії (195762, клас К. Козорєзово'~). У 1962-67 - со

1933,

ліст Львівського,

1967-71

-Азерб" з

1971 -

п
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Новосибірсь
кого т-рів опе

ри та балету.
Парт1ї: Пи
сар ( « Утопле
на+ Лисенка),
Богдан («Бог
дан
Хмель
ницький+ Да 
нькевич а),
Гр яз ной ( «Ца
рева

наречена»

Римського
Корсакова) ,
Мазепа («Ма
зепа» Чайков
ського), Демон

Олександр Прудник

(«демон» Ру-

бінштейна),

Борис , і ван Хо
ва нсь ки й («Борис Годунов+, «Хованщина»

Мусоргського), і гор («Князь ігор» Бородіна),
Ріголетто («Ріголетто+ Верді), Тоніо («Паяци»
Леонкава;ую), Скарпіа («Тоска• Пуччіні).
ПРЯДКІНА Віра Василівна (н . бл. 1880,
м. Охтирка , тепер Сумської обл.- р . см. не
від.) - укр . та рос . концертно-камерна
співачка (сопрано) . Вокальну освіту здобула в
Моск. консерваторії. Володіла надзвичайної
чистоти голосом широкого діапазону, рівним
в усіх регістрах.
Відмовившись від професійної сцени (від
хилила запрошення Великого т-ру в Москві) ,
П . виступала переважно в аматорських укр.
концертах, найчастіше в муз.-драм. това 
ристві «Кобзар». В її репертуарі були твори
Лисенка , Степового, Сениці, Стеценка,
Підгорецького, Чайковського, Рахманінова,
укр . та рос. нар . пісні.
Л і т. : Б. п. Укр. вечер! /Русское слово (Моск
ва) . - 1914.- 18 березня.

ПРЯЖЕНКЇВСЬКА Тетяна Гнатівна (н. бл.
р. см . невід . ) - укр. співачка ( сопра
но) та драм. артистка. Вокальної освіти не ма
ла. У 1817-21 артистка Полтавського віль

1795 -

ного т-ру. Працювала також у трупах І . Штей
на (1822-23, 1825-35), І. Дрейсіга (1845-

та ін . Виступала в Полтаві, Тулі, Харкові,
Одесі, Тифлісі .
Володіла чудовим, добре поставленим від

46)

природи голосом . Серед ролей: Наталка,

Терпилиха, Тетяна («Наталка Полтавка», «Мо

скаль-чарівник» і. Котляревського), Одарка,
Степанида («Сватання на Гончарівці•, «Шель
менко - волосний писар• Г . Квітки-Ос 
нов'яненка) та ін.
У концертах виконувала також укр . нар .
пісні.
Л і т .:

С.

83, 85.

Укр. драм .

театр. - К. ,

1967.-

Т.

1.-

ПРЯНИШНИКОВ

іполит

Петрович

(14(26) .VШ 1847, м. Керч, тепер Республіка
Крим - 11.ХІ 1921, м. Петроград] - рос.
оперний співак (баритон), режисер, педагог,
муз.-гром . діяч. Вокальну освіту здобув у Пе
терб. консерваторії (1873-75, клас Д. Корсі) .

Удосконалювався в Італії у С. Ранконі .

Дебютував у Мілані . У 1875-77 виступав
на італ . оперних сценах, 1878-86 - соліст
Маріїнської опери в Петербурзі , 1886-89 -

Тифліської опери. У 1889-92 - організатор
і керівник першого в Росії оперного т-ва
(1892-93, Київ - Москва) .
Володів голосом м'якого тембру. Відзна
чався прекрасним мистецтвом фразування,
чистотою інтонації, драм . талантом .
ПартП: Мізгир («Снігуронька• Римського
Корсакова, перше вик . ), Мазепа , Онєгін
(«Мазепа•, «Євгеній Онєгін» Чайковського),
Руслан («Руслан і Людмилм Глинки), Петро
( « Ворожа сила• Сєрова), Ліонель («Орлеан
ська діва" Чайковського), Ріголетто ( «Ріго
летто+ Верді) .
Серед поставлених опер: «Пікова дама»

( 1890), «Кам'яний гість» Даргомижського
(1892), «Князь Ігор•, «Паяци» та ін.
Займався пед . діяльністю. Серед учнів:
Г. Бакланов, Є. Катульська, Є . Мравіна,
М. Фігнер та ін .
Тв. :

Советь1

обучающимся

пению. - СПб . -

1899.
Л І т. : РМГ . - 1896.- № 11 ; Чайковский на
моск. сцене . М . - Л. , 1940.- С. 226-228, 244.

ПТИЦЯ Іван Гнатович (1895, Поmавщина м. Прага) - укр. оперний і концертно
камерний співак (бас). Вокальну освіту здобув
у Празькій консерваторії (1928). Артистичну
діяльність розпочав у трупі Д . Гайдамаки,
співав також в Укр . республіканській капелі
під орудою О . Кошиця . У 20-х роках - соліст
мандрівного Укр . муз . -драм. театру в Чехо
словаччині .
Володів феноменальним голосом красиво
го тембру, широкого діапазону. В концертах,
які найчастіше давав у Празі, широко пропа
гував твори М. Лисенка («Ой, Дніпре», «Реве
та стогне Дніпр широкий»), Я . Степового,
К. Стеценка, М . Мусоргського («Блоха"), укр.,
рос. та чеські нар. пісні.
Л І т. : Шевченківське свято в Празі! /Укр . вісті

1931,

(Париж) . -

1928.-

24

квітня ; Чайковський А. Мій

спогад про івана Птицю/ І Архів автора .

ПТУХА Олег Іванович (н. 6 .VШ 1931, с .
Семенівка, тепер місто Чернігівської обл.) рос. концертно-камерний співак (бас). Во
кальну освіту здобув у Київській консерва 
торії (1958-60, клас Д. Євтушенка) та Моск.
муз . ін-ті ім. Гнесіних (1960-65, клас В . За
харовоі) . У 1959-60 - соліст Державної ка
пели бандуристів УРСР, 1961-62 - Черво-

п
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нопрапорного

ансамблю пісні
і танцю Радян
ської Армії, з

1963 -

Моск .

філармонії.
П.

Італії ( 1877), Великобританії. Володіла
рідкісним щодо сили, краси тембру і широти
діапазону голосом, рівним в усіх регістрах.
Вокальна майстерність П . відзначалась ви
тонченістю співу, здатністю передавати
найрізноманітніші відтінки, великою музи

У репертуарі

кальністю. Уї талант високо оцінював П. Чай

романси,

ковський , який написав для неї партію Басма
нова в опері •Опричник».
Партії: Ваня («Життя за царя» Глинки),
Басманов («Опричник" Чайковського, перше
вик . в Києві) , Л ель («Снігуронька» Римсько

арії
з
опер
вітчизняних та
заруб . компо
зиторів, а та
кож нар. пісні .
Брав участь у

виконанні тво
рі в
великої
форми (<· Рек
віем» Дж. Верді
Олег Птуха
і
«Реквіем»
В . А. Моцарта,
Дев'ята симфо
нія Бетховена, кантата «На полі Куликовому"
Шапоріна) .
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Мусоргського у Москві (1964, 11 премія) .
Гас:rролював в СРСР і за рубежем.
Л 1 т .: Автобіографія/ І Архав автора.

ПУЗіН Борис Миколайови11 [н. 1( 14 ).Х

1915,

м . Нарва, тепер Естонія - 1993, м.
Київ] - укр. оперний сr~івак (баритон). Засл.
арт. УРСР (1960). Вокальну освіту здобув у
Харківській консерваторії (1946-50, клас М.
Михайлова). У 1950-70 - соліст Київського
т-ру опери та балету.

Партії: Микола, Посланець (•Наталка
Полтавка», •Тарас Бульба» Лисенка), Максим
(«Арсенал» Майбороди), Онегін , Єлецький
((•Євгеній Онегін» , •П і кова дама" Чайковсь
кого), Фігаро ((•Севільський цирульник•
Россіні), Марсель («Богема» Пуччіні), Сільвіо
((•Паяци» Леонкавалло ).
Виступав у концертах. Записав на грамп
латівки дві арії з опер укр . композиторів та
(<Пісню про Дніпро" П. Майбороди .
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора .

ПУСКОВА Ольга Олександрівна [ 1857, м .
Київ - 29.ХІІ 1912(11.І 1913), м. Одеса) рос . оперна і камерна співачка (контральто) і
педагог. Вокальну освіту здобула в Моск . кон
серваторії ( 1872-74, клас О. Александрової
Кочетово·l) . У 1877 удосконалювалась у Па
рижі (у П . Віардо і М . Маркезі), а також в
Італії.
У 1874-76, 1878-79 - солістка Київ
ської, 1876-77 - Харківської, 1878-79 Маріїнської (Петербург) опер . З 1879 епізо
дично виступала в Киеві (в оперних виставах
і концертах) .
Гастролювала у Франції (Париж, 1875),

го-Корсакова), Княгиня («Русалка» Дарго

мижського), Зібель («Фауст" Гуно), Азучена
("Трубадур" Верді).
Широко вела концертну діяльність, зокре
ма виконувала твори Чайковського, Дарго
мижського, Рубінштейна, Генделя, Страдел
ли, Шуберта, Гуно, Монюшка, Флотова та ін .
З 1897 займалась приватною пед. діяль
ністю в Києві, Катеринославі, Одесі. Серед її
учнів - Д. Смирнов.
Л І т.: Кузьм1н М. Забуті сторінки муз . життя
Києва.- К .,

1972.-

С.

168-170.

ПУСТОВОЙТ Гаврило Володимирович

(21.111(4.IV) 1883, Чернігівщина - р. см .
невід . ) - рос . оперний співак (бас - профун
до) . Походив з селянської родини . Вокальну
освіту здобув у Петерб . консерваторії ( 190205). У 1906-18 - соліст Маріїнської опери
в Петербурзі .
Партії: Варлаам («Борис Годунов» Мусор

гського ), Гудал (<•демон" Рубінштейна), Ор
лик («Мазепа" Чайковського), Кардинал

(«Жидівка» Галеві), Спарафучільо, Рамфіс
(<·Ріголетто•, «АУда» Верді), Цуніга («Кармен •>
Бізе), Марсель («Гугеноти" Мейєрбера) , Ле
поретю (•дон Жуан" Моцарта).

ПУСТОВОЙТ Юхим (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Походив з м . Охтирка
(тепер Сумської обл . ). Ще хлопчиком був
відряджений до Петербурга, де став солістом
Придворної імператорської капели. У
1759 призначений півчим дяком Охтирсь
кої церкви .
Л і т. : Харлампович К. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

839.

ПУЧКОВСЬКИЙ Яків Олексійович (рр. н. і
см. невід. ) -укр. співак (бас) XVIII ст. У 40-х
роках був солістом Придворного хору в Пе
тербурзі, де його називали «Великим півчим» .
Мав вплив при дворі . У 1748 одержав титул
полковника й повернувся на Україну.
Л І т: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь. - Казань,

1914.-

с.

837.

ПУШКАР Микита Сидорович

(3(16).IV
1907, м. Ічня, тепер Чернігівської обл.- 4.ХІІ
1984, м. Москва) -укр. та рос . оперний та

р
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т-рів опери та балету, 1949-70 - Московсь
кої філармонії, 1970-77 - Держконцерту
Міністерства культури СРСР.
Партії: Андрій (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Андрій (•Тарас Буль
ба• Лисенка), Собінін (•Життя за царя• Глин
ки), Герман (•Пікова дама• Чайковського),
Голіцин (•Хованщина• Мусоргського ), Кава
радоссі (•Тоска" Пуччіні), Хозе (•Кармен"
Бізе), Тиміш (•Честь• Жуковського).
У концертах виступав з симф. оркестрами,

концертно-ка

мерний співак
(тенор). Вокаль
ну освіту здобув
у Моск. консер
ваторії (193235). у 1935-37 соліст Оперної
студії Великого
т-ру

СРСР,

1937-39
Оперної

студії

зокрема під керуванням С. Самосуда

вієм• Верді, Дев'ята симфонія Бетховена, с.На
полі Куликовім" Шапоріна, «В лісах» Шоста

кож в Оперному

ковича).
З успіхом виконував укр. нар. пісті та ро

ансамблі і. Коз
ловського

Микита Пушкар
ліст Ленінградського,

( «Рек

К. Станіславсь
кого. Співав та

манси Лисенка, Степового, Стеценка,
вуцького Г. Майбороди та ін.

при

Великому т-рі. У

Ре

Л І т.: 'Р;денкQ-Деснюс О. Соліст столичної опе
1956.- 22 лип.

1945-46 - со
1946-49 - Київського

ри//Деснянська правда . -

р

РАДКЕВИЧ Клавдія (22.Х 1869, м. Львів 1932, м. Відень) -укр. та австр. оперна співач
ка ( меццо-сопрано) і драм. артистка. Вокальної
освіти не здобула. Артистичну діяльність роз
почала хористкою львівського •Бояна», потім

рита (•Фауст.. Гуно), Мімі («Богема" Пуччіні),
Манон ( •Манон" Масс не), Дездемона
("отелло• Верді), Еврідіка ("орфей і Еврідіка»
Глюка) .
Виступала та

виступала з сольними концертами у Львові. У
1888-97 - солістка Руського народного те
атру у Львові, 1898-99 - Словенської опери
в Любляні. З 1899 працювала в театрах Відня.
Виступала також в опереті.
ПартП: Одарка, Наталка («Різдвяна ніч»,

кож у концертах.

Записала
на
грамruJатівки ряд
укр. нар. пісень,
зокрема

«Чорноморці" Лисенка), Амнеріс (•Аїда"
Верді), Арсена, Ельза (•Циганський барон•,

сонечко•, «Ой
єсть в лісі кали
на", «Прилетіла
перепілонька" та
ін.), а також кіль
ка арій з опер

•Весела вдова• Штрауса), ізабелла (•Гаспа
роне" Мілеккера).
У концертах виконувала нар. пісні та ро

манси укр. композиторів (О. Нижанківський,

В. Матюк, С. Людкевич, Д. Січинський).
Л і т.: К.павдіи Радкевичівна//Діло.- 1889.-

5(17)

укр.

Київській консерваторії (1951-56, клас М. Зу
барєва). У 1958-85 - солістка Київського т-ру
опери та балету.
ПартП: Оксана (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Оксана («Різдвяна
ніч» Лисенка), Галя (•Назар Стодоля• Дань
кевича), Татьяна (•Євгеній Онєrін• Чайков
ського), Біанка ("приборкання непокірної•
Шебаліна), Мікаела (•Кармен• Бізе), Марга-

компози

торів (Даньке
вич, Вериків
ський). З 1982 викпадач (з 1994проф.) Київської
консерв.аторії.
Л І т " Шев'ІІ!н-

серп.

РАДЧЕНКО (спр. прізв.- Андреєва)
Клавдія Павлівна (н. 14.ХІІ 1929, м. Біла Цер
ква Київської обл.- 3.11. 1997, м. Київ) укр. оперна співачка (сопрано). Нар. арт.
УРСР ( 1969). Вокальну освіту здобула в

дитячих

(«Вийди, вийди,

КлавдІ11 Радченко

ко Т. Жива люди-

на в живій музиці// Київська правда.-1963.-

17

березн11 . ; Булат Т. Вона співає для народу! /Соц.
культура.-

1965.-

№

10.

РАДЧЕНКО Тамара Гнатівна (н. 23.ХІІ
1926, м. Костянтинівка, тепер Донецької
обл.) - рос. оперна та концертно-камерна
співачка
(сопрано).
Засл.
арт.
РРФСР
(1973). Вокальну освіту здобула в Сверд-

р

2SO
ловській консерваторії

( 1946-51,

(•Гугеноти"

клас А Но

Мейербера),
К е ц а л
(•Продана

викова).

у 1951-56 - солістка Свердловського т-ру
опери та балету, 1956-60 - Челябінської,
1960-81- Свердловської філармоній.
Парт1ї: Наталка ("наталка Полтавка• Ли

наречена»

Сметани).
у

сенка), Прилепа (•Пікова дама" Чайковсько
го), Царівна Лебідь (<•Казка про царя _Салта
на" Римського-Корсакова), Джільда, Вюлетта
( «Ріголетто», "Травіата• Верді), Маргарита
(•ФаусТ» Гуно).
у концертах виконувала твори Лисенка,
Стеценка, Кос-Анатольського, Г. Майбороди,
Глинки, Чайковського, Рахманінова, Мусорг
ського, Прокоф'ева та ін.
Гастролювала в Чехословаччині, Монголії,
НДР. Польщі та ін.

ку

іщенко, А. Кочерzа. Л. Юрченко.
РАЇНСЬКИЙ іван Якович (29.1(10.11)

1906, м. Гайсин, тепер Вінницької обл.5.VІІ 1941, м. Львів) - укр. оперний співак
(бас). Вокальну освіту здобув у Київському
муз.-драм. ін-ті (1924-28).
У 1928-34 - соліст Харківського, 193439 - Київського, 1939-41 - Львівського т
рів опери та балету.
ПартП: Воевода, Кирдяга, ("Тарас Бульба"
Лисенка), Кочубей, Іскра («Мазепа• Чайков
ського), Мороз (•Снігуронька• Римського
Корсакова), Митька (•Тихий Дон• Дзержин
ського), Цангала ( «Даїсі• Паліашвілі), Ес
камільо, Цуніга («Кармен•
Бізе), Сен-Брі

три

укр.

нар. пісні
(«А попід
терен", «На
березу дуб
ПОХИЛИВСЯ»,

•Через до
рогу там ку

ма МОЯ»).

Л і т. : Автобіографія// Архів автора.

РАЗУМОВА (спр. прізв.- Біловод) Римма
Андріївна (20.1(2.11) 1908, м. Полтава 1976, м. Київ) - укр. оперна співачка (сопра
но) і вокальний педагог. Засл. арт. УРСР
(1946). Засл. діяч мистецтв УРСР (1969). Во
кальну освіту здобула в Київському муз:-дР~_м.
ін-ті ( 1929-34, клас О. Муравиово1).
Закінчила виконавську аспірантуру при
Київській консерваторії (1934-36, керівник
той же). Артистичну діяльність розпочала в
Полтавській капелі (1924).
У 1936-55 - солістка Київського т-ру
опери та балету.
Партй: Одарка («Запорожець за Дунаем•
Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка
Полтавка" Лисенка), Катерина («Катерина"
Аркаса), Варвара («Богдан Хмельницький»
Данькевича), Ганна (<•Наймичка" Вериківсько
го), Наташа («Русалка» Даргомижського), Ліза,
Марія («Пікова дама", «Мазепа" Чайковського),
Тоска («Тоска» Пуччіні), Ліда («Аїда" Верді).
В концертах виконувала твори Лисенка,
Степового, Стеценка, Л. Ревуцького, а також
укр. нар . пісні.
З 1958 - викладач (з 1965 - доцент)
Київської консерваторії. Серед учнів: А.

1938

наспівав на
грамплатів

іван Раінськнй

1941
неза

конно

- Воєвода

(«Тарас Бульба" М . Лисенка)

Л І т . : Раінська Л. Мій батько

ськнй// Архів автора.

у

був

ре

пресований

і розстріляний нквс у
ЛьJІові.

-

Іван Раін

РАППОРТ Олександр Семенович (1843,
м. Москва -1908, м. Харків) - рос. оперний

співак (тенор), антрепренер і педагог. Співу
навчався протягом чотирьох років у муз. кла
сах Моск. від. РМТ в А. Осберга. Удоскона
лювався в Парижі у Ф. Вартеля.
У 1865-69 - соліст Великого т-ру в
Москві, 1869-71, 1888-89 - Київської
опери, 1871-74 - Маріїнської опери в Пе
тербурзі, 1774-76 - Великого т-ру в Москві.
У 1876-86 співав на оперних сценах Харко
ва, Тифліса, Одеси . У 90-х роках займався
антрепренерською діяльністю (міста Повол
жя, Харківська опера).

Партtї: Князь (•Русалка" Даргомижсько
го), Собінін (•Життя за царя» Глинки),
Ліонель (•Марта" Флотова), Рауль ( «Гугено

ти" Мейербера), Йонтек («Галька• Монюшка,
перше вик. в Росії), Бастрюков ( «Воевода"
Чайковського, перше вик.), Манріко («Труба
дур• Верді).
Працював як педагог в Одесі і Харкові.
Л і т .: Кузьмін М. Забуті сторінки муз. життя
Києва . - К., 1972.- С. 151.

РАТМИРОВА Олена Павлівна (1869, м.
Новохоперськ, тепер Воронезької обл.1927, м. Новочеркаськ Ростовської обл.) укр . оперна співачка (меццо-сопрано) та
драм. артистка. Вокальну освіту здобула в

Київському муз.

(1892)

та Моск. муз.-драм.

уч-щах . Артистичну діяльність розпочала

1883

в аматорських виставах. Була солісткою

опери в трупах М. Кропивницького

( 1884-
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р

87, 1896-99, 1902-03), М. Садовського
(1888-93), Г. Деркача (1894-95), в 19001901 - у власній трупі. У 1908-09 солістка Київської, 1910-12 - Харківської,
1912-14- Одеської опер. У 20-х роках пра
цювала в Новочеркаському драм. т-рі.
ПартІЇ:
На
талка,
Кулина
(«Наталка Пол
тавка», «Чорно
морці» Лисен
ка),
Оксана
(•Запорожець за
Дунаем" Гула
ка-Артемовсько

го), Катерина
(•Катерина" Ар 
кас а,

перше

вик . ), Русалка
(<•Купальна
іскра•
Підго 
рецького ).

Се
ред ролей: Стеха
(«Назар Стодо
ля• Шевченка),
Олена Ратмирова
Маруся,
Груня,
Олена («Маруся
Бо гус л а в ка•,
«Циганка Аза", •Богдан Хмельницький» Ста

рицького), Маруся («Лимерівна" Панаса
Мирного) та ін. У 1909 на фірмі «Екстрафон"
(Київ) наспівала арії з опер Глинки («Життя
за царя») та Гуно ( •Фауст.. ).
Л і т . : Медведик П. Ратмирова Олена Павлів

на/ !УРЕ.- Вид. 2-е . - К"

1983.- Т. 9.-

С.

288.

РАТМИРОВА Фаїна Василівна (24.ІХ(7.Х)
1903, с. Гола Пристань, тепер місто Херсон
ської обл. - 1983, м. Одеса) - укр. оперна
співачка (меццо-сопрано) і педагог.
В 1925-28 навчалась в Одеській муз.
проф. школі (клас О. Єланово"І), в 1928-31 -

в Одеському муз . -драм. ін-rі ім. Бетховена
(клас В. Цвєтково·І). В 1931-50
Одеського т-ру опери та балету.

-

солістка

Парпuі: Одарка («Запорожець за Дунаєм" Гу
лака-Артемовського), Галя («Яблуневий полон•
Чишка), Поліна, Ольга, Няня («Пікова дама",

«Євгеній Онєгін" Чайковського), Лель
(«Снігуронька" Римського-Корсакова), Княгиня
(«Русалка• Даргомижського), Зібель
Гуно), Сузукі ( •Чіо-Чіо-сан• Іlуччіні).

(«Фаусn

Концертний репертуар: Глинка, Варламов,
Чайковський, Римський-Корсаков, Балакірєв,
Рубінштейн, Лисенко, Степовий, Вериків
ський, Гендель, Перголезі, Бетховен, Лято
шинський, Майборода, Білаш, Кабалевський.
В 1950-77 - викладач Одеської консер
ваторії. Учні: М. Оzренич, Л. Ширіна, А. Ка
пустін.

Л і т .: Лвтобіоrрафі11// Архів автора.

РАФАЛОВИЧ Єлизавета Карпівна (1831,
м. Черніrів - р. см. невід.) - укр . камерна

співачка (контральто). Закінчила Київський
ін-т uu~яхетних дівчат. Співу навчалась у
А. Фабрі у Києві. Удосконалювалася в Мілані
у
Ламперті
( 1851-52). Артистичну
діяльність розпочала сольними концертами

в Києві. З великим успіхом виступала у
Мілані (1852), де дістала високу оцінку італ.
музикантів. У 1853-55 співала в бла
годійних концертах у Петербурзі, Житомирі,
Києві . Часто виступала під час контрактових
сезонів у Києві.
Володіла рідкісним голосом, досить силь
ним і рівним в усіх регістрах.
Л І т.: Черниr'Ов. губ . ведомости.- 1853.- № 27;
Кузьмін М. Забуті сторінки муз. житт11 Києва.

к"

1974.

РАІІІЕВСЬКИЙ

(Ражевський)

(1741 - р. см . невід.) - укр.
XVIII ст. Ще хлопчиком був

Стефан

оперний співак

привезений до
Петербурга, де співав у Придворному хорі.
Поrім був придворним співаком графа О. Ро
зумовськоzо. У 1755 дебютував в опері «Це
фал і Прокріс" Арайї (Придворний т-р у Пе
те1>бУРзі).
Л 1 т.: Харлампович К Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь. - Казань,
1914.- с. 833.

РЕЙДЕР Юлія Олександрівна
Харків

- 20.V 1941,

м. Одеса)

-

( 1870, м.

рос. оперна

співачка (сопрано) і педагог. Вокальну освіту
здобула в Харківському муз. училищі ( 188790, клас С. Мотте). Брала уроки співу також у
Д. Леонової в Петербурзі. Удосконалювалась

в італії (проф. Ранконі, Россі, Пец).
Артистичну діяльність розпочала в Італії, де

була солісткою Онелійської опери. Повер
нувшись до Росії, співала на оперних сценах
Москви (Великий т-р), Петербурга, Харкова,

Києва та ін.
Серед оперних партій: Людмила («Руслан
і Людмила• Глинки), Віолетта, Аїда («Тра
віата•, «Аїда" Верді). У 1900-02 жила у Вятці,
де виступала в концертах. У 1918-41 - проф.
і зав. вокальною кафедрою Одеської консер
ваторії. Серед її учнів: М. Мигаль, М. Гриш
ко, М. Бем, О. Блаzовидова, Н. Бартош
Седенко, М. Зложинський, Н. Суходольська
та ін.

РЕЙЗЕН

Марк

Осипович

(21.VI(3.VII)

с. Зайцеве, тепер Горлівської міськра
ди Донецької обл.- lOJCI 1992, м. Москва) рос. оперний і камерний співак (бас). Нар.
арт. СРСР (1937). У 1917-18 вчився в
Харківській консерваторії. У 1921-25 - со
ліст Харківського, 1925-30 - Ленінгр. т-рів

1895,

опери та балету,
СРСР (Москва).

1930-54 -

Великого т-ру

р
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Парт1ї: Тарас («Тарас Бульба• Лисенка),
Борис, Пімен Досифей («Борис Годунов»

«Хованщина»

Мусоргського), Іван Грозний

( (<Псковитянка» Римського-Корсакова), Су
санін, Руслан («Життя за царя•, •Руслан і
Людмила» Глинки), Мельник («Русалка" Дар
гомижського), Кончак, Галицький («Князь
ігор» Бородіна), Мефістофель ((•Фауст.. Гуно),
Дон Базіліо («Севільський цирульник»

Россіні).
Блискучий інтерпретатор камерної літера

тури. Його виконання творів Глинки, Дарго

мижського, Бородіна, Рахманінова, Моцарта,
Шуберта, Шумана, Бетховена, Верді, а також
нар. пісень завжди відзначалося неповтор
ною своєрідністю.
Державні премії СРСР (1941, 1949, 1951)
за видатні заслуги в галузі театрального мис
тецтва, а також за створення образів Бориса
Годунова і Досифея в операх Мусоргського.
Записувався на грамплатівки.
Гастролював за кордоном (Німеччина,

Франція, іспанія, Великобританія, Угорщина,
Румунія та ін . ) .
У 1954-65 - викладач Муз.-пед. ін-ту ім.
Гнесіних у Москві, 1965-70 - завідуючий
кафедрою сольного співу Моск. консерва
торії.
І в. : Автобиографические записки. Статьи. Вос

поминания.- М.,

1980.

Л і т . : Марк Осипович Рейзен . - М.,

1953;

Бо.11ь

шаков А . Немеркнущий талант/ /Сов. музь~ка.-

1976.-

№

5.

РЕЙНАРОВИЧ Лев Йосипович (14.1 1914,
с. Княжполь, тепер Пшемисльського воєвод

ства, Польща

- 21.1 1987, м. Нью-Йорк) -

укр. оперний і концертно-камерний співак

соліст Укр. оперного ансамблю у США. У

1984-87 -

фундатор і соліст, а також ху

дожній керівник Укр. оперної компанії ім.

Лисенка в Нью-Йорку.

Парт1ї: Султан, Карась («Запорожець за
Дунаєм" Гулака-Артемовського), Батько
(«Катерина" Аркаса), Виборний, Офіцер
(«Наталка Полтавка», «Ноктюрн» Лисенка),
Каїн («Відьма" Печеніги-Углицького), Генріх
IV ( "днна Ярославна• Рудницького), Лев
("Лис Микита• Овчаренка), Шарплес,
Скарпіа («Чіо-Чіо-сан», •Тоска» Пуччіні), Ва
лентин ( «Фауст» Гуно), Мазепа («Мазепа»
Чайковського), Жермон, ді Луна ((•Травіата»,
«Трубадур» Верді), Альфіо ((<Сільська честь»
Масканьї), Ескамільо («Кармен» Бізе), Себа
стьяно («Долина» д'Альбера).
Відомий також частими й досить успішни

ми виступами в укр. концертах (Нью-Йорк,
Клівленд, Чикаго, Торонто), де виконував
твори Лисенка, Степового, Стеценка, Людке
вича, Барвінського та ін. Виступав також у
симф. концертах (Філадельфія, ВашинІїон).

Лауреат конкурсу вокалістів у Нью-Йорку

(1950).
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора.

РЕКА Валентина Миколаївна (н .. 25.V
м. Суми) - укр. оперна сп1вачка
(меццо-сопрано). Засл. арт. УРСР (1967).

1937,

Вокальну освіту здобула в Київській консер
ваторії (1957-62, клас Т. Михайлової). У
1962-93 - солістка Київського т-ру опери
та балету.
Парпиї: Любаша («Царева наречена» Рим
ського-Корсакова), Ольга («Євгеній Онєгін»
Чайковсь

(баритон). Вокальну освіту здобув у Вищому

кого), Зі
бель («Фа

муз. інституті ім. Лисенка у Львові та Львів
ській консерваторії (1935-39, клас Р. ЛюfJинецькоzо

усТ» Гуно),
Марина
(«Борис Го
дунов» Му

та

Л. Улуханової).
Удосконалював
ся в А. Дідура. У

соргського ),
Кармен
(•Кармен»
Бізе), Ам
н е р і с

1939-44
соліст Львівсь
кого т-ру опери

та балету, 194649 - Укр. опер
ного ансамблю в
Німеччині (під

("Аїда•

орудою Б. Пюр
ка). У 1949 пе
реїхав до ClllA,
де співав на сце
нах

оперних

т-рів Нью-Гей

мана, Нью-Йор
Лев Рейнарович

ка, Філадельфії
та ін. З 1961-

Валентина Река - Кармен
(«Кармен• Ж. Бізе)

Верді), Су
зукі ( «Чіо
Ч і о - сан»
Пуччіні),
Соломія
(•Богдан
Хмельниць
кий• Дань
кевич а),
Оксана
(«Загибель
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р

ескадри" Губаренка ), Клеопатра (•Мамаї• Гу
баренка ).
Лауреат VIII Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів у Хельсінкі ( 1962, золота ме
даль) та Міжнародного конкурсу співаків у
Софії (1967, ІІІ премія).
Гастролювала в Канаді, Кубі, Фінляндії,
Польщі, Болгарії, Югославії, Чехословаччині,
Рvмvнії.
·Л і т.: Радчеюr:о В. В добрь1й путь/ !Правда Ук

"Дj·да• Верді), Каварадоссі ( "Тоска• Пуччіні),
Богун ("Богдан Хмельницький• Данькевича),
Льонька ("В бурю• Хренникова).
Займався пед . діяльністю (у 1935-38 -

раинь~ . -

Полтавської обл.- р . см. невід.)

1962.- 4

вересни.

РЕКАЛО (рр . н . і см. невід.) - укр. співак
першої пол. ХІХ ст. У 20-х роках служив пів
чим, а потім регентом Придворної співацької
капели в Петербурзі. У 1823 за дорученням Л.
Бортнянською їздив на Україну і привіз дев'
ять хлопчиків з Чернігівщини для цієї капели.
Л і т. : Павловський Н. К истории Полтавской
епархии . Полтава, 1916.- С . 29.

РЕКАЛО Євген Захарович (15(27).11 1897,
м. Харків - 12.V 1981, м. Алма-Ата) - укр. та
рос . оперний співак (тенор). Вокальну освіту
здобув у Харкові в залізничній студії (1925,
клас М. Михайлова), а також у Київській на
ук.-вок . експериментальній студії (1938-40,

клас М. Литвиненка-Вальzемут,

1.

Патор

жинського). Артистичну діяльність розпочав
солістом Свердловської філармонії (1930-

У 1940-41 - соліст Харківського т-ру
опери та балету. Під час Великої Вітчизняної
війни соліст Ансамблю лісні і танцю Хар
ківського військового округу. У 1948-52 соліст Харківського, 1952-63 - Казахського
т-рів опери та балету.

35).

ПартІЇ: Андрій (•Запорожець за Дунаєм•

викладач Челябінського, з 1973 - Алма
Атинського муз. уч-щ).
В концертах виконував твори Лисенка,

Степового, Заремби, а також нар. лісні.
Л І т.: АвтобІоrрафі11/ І Архів автора.

РЕПСЬКИЙ Василь (1651, м. Гадяч, тепер

-

укр . співак

і художник XVII ст. Освіту здобув у Києві. Де
який час співав у Киево-Печерській лаврі. У
1665 разом з епископом Мефодієм поїхав на
запросини царя Олексія Михайловича до Мо
скви (співав при царському дворі). Пізніше
був відданий у науку до посольської школи,
де вивчав латинську і слов'янську мови у С.
Полоцького, яку закінчив 1668. В цьому ж
році був відряджений з боярином О. Ордин 
Нащокіним у Курляндську землю. Повернув
шись з Курляндії, вчився живопису (166970) у П. Енглеса. Через деякий час був схоп
лений боярином А. Матвєєвим, котрий силою
взяв його до свого двору, тримав у кайданах,
морив

голодом,

змушуючи

грати

медіях, на органах і на скрипках•

сна

ко

(1673-76).

У 1676 Р. втік від Матвеєва і прийшов до царя
з проханням узяти його на службу, але через
деякий час знову викрадений Матвєєвим.
Дальша його доля невідома.

Л і т .: Харлампович К. Малороссийское влияиие
на великорусскую церковную жизнь . - Казань,
1914.- с. 320, 322.

РИБАЛКЇН Михайло

Васильович (1910,

Гулака-Артемовського}, Собінін ("життя за
царя• Глин
ки}, Андрій,
Герман, Ва
кула (•Ма

м. Київ - 1969, м. Сочі) - укр. оперний і
концертний співак (тенор). Вчився в Харків
ській вій
сько в ій
школі.Па

зепа•, •Пі

ралельно

кова

брав уро

дама•,

"черевич

ки співу в

ки• Чайков
ського}, Са

М. МІ.«U
ші (Хар

мозванець

ків).

("Борис Го
дунов• Му

1935-38-

у

соргського },

Йонтек

с о л іст
в і н

("Галька•

ницько

Монюшка},

го, 193839-Оде

-

Каніо ("Па

Євген Рекало

-

Каніо

(«Паяци- Р. Леонкавалло)

яци• Леон
кавалло),

ського,

Хозе ("Кар

Днілро

мен• Бізе),
Манріко, Ра
дамес ("Тру

сь ко го,

Михайло Рибалкін

бадур"•

(«Пікова дама• П. Чайковськоrо)

1939-41летров

-

Герман

1944-50Львівсь-

р
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кого т-рів опери та балету, з 1951 - Сочин
ської філармонії.
ПартlЇ: Андрій (<• Запорожець за Дунаєм•

Гулака-Артемовського), Володимир Ігоревич

(«Князь Ігор» Бородіна), Андрій (•Мазепа•
Чайковського), Ликов («Царева наречена•
Римського-Корсакова), Давидов («Піднята
цілина" Дзержинського), Альфред, Герцог

( «Травіата",

•Ріголетто» Верді), Альмавіва

(«Севільський цирульник• Россіні), Йонтек
(«Галька» Монюшка), Каварадоссі, Пінкертон
«Чіо-Чіо-сан» Пуччіні) .

( «Тоска»,

У концертах виконував твори укр. та рос.

композиторів, а також нар. пісні.
Л І т.: Жубр Є. Михайло Рибалкін
нер/ І Архів автора.

-

мій парт

РИБЧИНСЬКА Зінаїда Сергіївна (1885, м.
Кам'янець-Подільський, тепер Хмельницької
обл . - 1964, м . Москва) - укр. та рос . оперна
співачка (меццо-сопрано) та драм. артистка.
Вокальну освіту здобула в Муз.-драм . школі
М . Лисенка в Києві ( 1904-07, клас М. Зото
воі) та в студії Київської опери (1907). У
1907-08 - солістка Тифліської, 1908-09 Пермської, 1909-10 - Харківської, 191012, 1916-25 - Київської, 1912-16 Одеської, 1916-17 - Єкатеринбурзької

опер. У 1911, 1928 гастролювала в Італії

(Лукка і Анкона) .
Володіла голосом надзвичайної краси і
сили, широкого діапазону, рівним в усіх
регістрах.
Мала
прекрасну
сценічну
зовнішність.
Парт1ї: Графиня, Солоха (•Пікова да
ма», «Черевички" Чайковського), Кончаківна
(•Князь

f гор"

У 30-х роках працювала в Моск . драм. т-рі
ім. В. Мейєрхольда . Серед ролей : Наталія
Дмитрівна (•Лихо з розуму" Грибоєдова,
Олімпія (•дама з камеліями" Дюма-сина). У
1937 була репресована .
Пропагувала укр. музику, зокрема твори
М. Лисенка. Портрет Р. в ролі Даліли роботи
невід. художника вважається втраченим .
Л і т.: ЛисеІіІСО І. Кияни називали П Аф
родітою//Голос Украіни.- 1996.- 21 березня; Ро
стовсьІСа М. Воспоминания о З . Рьrбчинской (ру

копис) І І Архів автора .

РИБЧИНСЬКИЙ (спр . прізв .- Тобілевич)
Євген Петрович (рр . н. і см. невід.) - укр .
оперний співак (баритон) і драм. актор. Во
кальної освіти не здобув. У 1911-18 соліст Т-ру М. Садовського в Києві.
ПартlЇ: Возний, Дяк («Наталка Полтав
ка», •Різдвяна ніч» Лисенка), Данило («Рок 
солана• Січинського). Був першим виконав
цем пар11-і Меркурія в опері •Енеїда» Ли
сенка.

РіхтЕР Анатолій Петрович (24.111 1930, м.
Бєльці, Молдова - 7.ІХ. 1996, м . Одеса) укр . оперний співак (бас) . Нар. арт. УРСР
(1973). Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії (1955-60, клас М. Снаги-Па
торжинсько·t). У 1960-93
го т-ру опери та балету.

Володів голосом широкого діапазону, ар
Партіі:
Карась (•Запоро
жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
с ького), Вибор
ний, Тарас («На

Бо

талка Полтавка•,
•Тарас Бульба•
Лисенка), Мель
ник (•Русалка•
Даргомижсь
кого), Сусанін

Людмила"
Глинки),
Л
е
л
ь
(•Снігу

(•Життя за царя•
Глинки), Борис

ронька•

Римського
Корсакова),

(•Борис Году
нов• Мусоргсь
кого), Кончак

Кармен

(•Князь

(•Кармен•

Даліла•
Сен-Санса),
Амнеріс,
Азучена
Зінаїда Рибчинська
(«Кармен• Ж. Бізе)

-

Кармен

(•Аїда•,
•Трубадур"
Верді).

соліст Одесько

тистичним талантом.

р од ін а),
Ратмир
(«Руслан і

Б і з е ) ,
Даліла
(•Самсон і

-

Анатолій РІ.хтер

Ігор•

Бородіна) , Сал
тан (•Казка про
царя Салтана•
Римського-Кор

сакова), Мефістофель (•Фауст.. Гуно), Гремін
(•Євгеній Онєгін• Чайковського), Генерал
(•Арсенал• Майбороди), Балrієць (•Загибель
ескадри• Губаренка), Ременюк (•Семен Кот
КО• Прокоф'єва), Лепорелло (•дон-Жуан•
Моцарта) .

р
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співак (драм.
тенор). Во
кальну освіту
здобув при

У концертах виконував твори вітчизняних
ком.юзиторів, а також укр. та молд. нар. пісні.
Гастролював за кордоном (Румуні.я, Поль
ща Болгарія).

J{ і т. : Красноrwльський А. Пошук триває/ /Куль

тура і життя.-

1966.- 18

ватно.

верес.

Володів мо
гутнім голо

РОГАЧЕВСЬКИЙ Йосип (н. 1891, м. Мир
город, тепер Полтавської обл.- 1985, м.
Брюссель) - бельгійський оперний співак
(тенор). Вокальну освіту здобув у Паризькій

сом

красивого ме

(1914-15, 1917, клас Існардона) та Мар
сельській (1920-22, клас Гетrіха) консерва
торіях. У 1919-20 - соліст Тифліської опе
ри. У 1922-24 вистуnав на франц. оперних
сценах, 1924-53 - перший тенор т-ру "де
ла Монне» в Брюсселі.
ПартП: Лоенгрін, Парсифаль ( «Лоенгрін»,
«Парсифаль» Вагнера), Каварадоссі («Тоска»
Пуччіні), Надір («Шукачі перлів» Бізе), Орфей
(«Орфей і Еврідіка» Глюка), де Гріє, Вертер
( «Манон», «Вертер» Масс не), Флорестан
(«Фіделіо» Бетховена).
З великим успіхом гастролював у т-рах
Бельгії, Франції, Австрії. У 1936 виступав з
концертами в СРСР (Одеса, Москва).
Наспівав грамru~атівку оперних арій рос. та
заруб. композиторів.
У 1953-59 - директор т-ру «де ла Мон
не» в Брюсселі.

Л і т . : Kutsch К., Riemens L. Unvergangliche
Stimmen.- Munchen, 1962.- С . 319.

РОГОВСЬКИЙ Йосип (н. бл.1735, м. Чер
нігів

-

1.Х

1782,

м. Петербург)

-

укр. співак

(бас) XVIII ст. Вокальну освіту здобув, оче
видно, в Глухівській співацькій школі. З 17 50 -

соліст Придворного хору в Петербурзі. Співав
також на сцені Т-ру Кирила Розумовського в
Глухові.
Л і т. : Ше.мчушеІіІСО Ю. Перший на Украіні те-

атр/ І Ленінська правда <Суми) . - 1962.- 22 лип
ня; Штелин Я. Музь1ка и балет в России XVIII в . 

1935.-

Л.,

С.

59.

РОЖКО Анатолій Ананійович (н. 2.11937,
с. Верблюжка, тепер Новгородківського р-ну
Кіровоградської обл.) - укр. оперний та кон
цертний співак (бас). Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії (1959--64, клас В. Де
ряжного). У 1964-75 - соліст Одеського т
ру опери та балету, з 1975 -Ансамблю пісні і
танцю.

ПарпиІ: Карась («Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Виборний, Кирдяга
(«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба• Лисен
ка), Цар Єгипту («Аіда• Верді), Дон Бартоло
(«Севільський цирульник• Россіні), Пі мен (•Бо
рис Годунов» Мусоргського), Цуніга («Кар
мен• Бізе), Анджелотті («Тоска• Пуччіні).
Л І т. : Автобіоrрафі11// Архів автора.

РОЖОК Георгій Федорович (1899, Ук
раїна - 1944, Німеччина) -укр. оперний

широко

го діапазону,
талевого тем

бру, був дуже
артистичним.

У1927-~
соліст Бакин
ського, 193036 - КИівського
Д'

Георtій Рожок

1936-37-

.

юпропет-

ровського, 1937-38 - Саратовського, 1938Харківського т-рів опери та балету.
Партй: Петро, Андрій («Наталка Полтав
ка•, «Тарас Бульба» Лисенка), Герман
(«Пікова дама» Чайковського), Садко (ссСад
КО• Римського-Корсакова), Собінін («Життя
за царя• Глинки), Льонька (се В бурю»
Хрєнникова), Хозе («Кармен» Бізе), Кавара
доссі (•Тоска» Пуччіні).
У 1943 емігрував до Німеччини.

43 -

Л і т.: Кауфман Л. «Кармен• в Дніпропетровсь

кому т-рІ опери та балету//Зоря.-

1936.- 12

ве

рес .

РОЗНАТОВСЬКИЙ

Дмитро

іванович

(11(23).Ш 1878, с. Грабарівка, тепер Пиря
тинського р-ну Полтавської обл.- ЗО.V
1957, м. Чернівці] - укр. та рос. оперний
співак (баритон). Вокальну освіту здобув
приватно у К. Массіні (Київ, 1903-07). Во
лодів голосом великої сили, красивого тем
бру, а також драм. талантом.
У 1908-10 - соліст Великого т-ру в
Москві, 1910-11 - мандрівної трупи Л. Фе
дорова, 1911-12 - Київської опери, 191214, 1915-16, 1917-18 - пересувної Опери
Д. Южина, 1916-17 - антрепризи Л. Федо
рова і Склярова. У 1919-29 гастролював з
концертами по СРСР.
Парпи/: Карась (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний (•Наталка
Полтавка" Лисенка), Руслан (ссРуслан і Люд
мила• Глинки), Демон (•демон» Рубінштей
на), Мазепа, Онєгін, Томський ("мазепа»,
"євгеній Онєrін•, •Пікова дама• Чайковсько

го), Ігор (•Князь Ігор• Бородіна), Амонасро,

Жермон, Ріголетто («Ліда», •Травіата•, •Ріго
летто• Верді), Грязной, Мі з гир ("царева наре
чена", •Снігуронька" Римського-Корсакова),
Ескамільо («Кармен» Бізе), Валентин ( ссФауст..
Гуно), Борис, Досифей, Шакловитий (•Борис
Годунов•, •Хованщина» Мусоргського), Не-

р
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Партlі': Анд
рій ( •Запоро
жець за Дунаем"

вер ( •Гуrено
Т И • Мейер
бера), Скар
піа (•Тоска•
Пуччіні), Ме
ф іст офел ь
( •Фауст• Гу
но), Міракль
(•Казки Гоф
ман а•
Оф
фенбаха).

Гулака-Артемов

с ького), Козак
("на русалчин
Великдень" Ле
онтовича), Гер
ман («Пікова да
ма" Чайковсько
го),
Голіцин
(•Хованщина"

Блискучий
інтерпрета
тор

укр.

Мусоргського ),

Собінін ("життя
за царя" Глин
ки), Туча (•Пско
витянка" Римсь-

му

зики, зокрема

відомий свої
ми
ми

Дмитро Рознатовський

-

ОнєгІн («Євгеній Онєrін•
П. Чайковського)

виступа
в

муз.

драм. т-ві «Коб
зар" (Моск
ва, 1910), де
виконував ро

манси ЛисенІ<а.
У 1914-15 наспівав на фірмах «Екстра
фон» і «Сфінкс" п'ять укр. нар. пісень (•Без те
бе, Олесю", «Казав мені батько", •Оженився
дурень", •У сусіда хата біла», «Якби тобі горе
нько їсІ печаль»), а їсІкож два романси - "спите,
орль1 боевь1е• Корнилова та «Бельгийскую ко
ль1бельную" Кельберга. З 1930 - на пед. робо'Іі.
Т в .: Записки о сценнческой де11тельности/ І
Архів автора .

Л І т.: ЛuсеJІКО І. Рознатовський Дмитро tвано
вич//УРЕ.- Вид. 2-е.

-

К., 1983.-Т.

9.-

С.

435.

РОЗСУДОВ-Ю'ЛЯБКО (спр. прізв.- Ку

лябко) Василь іванович ( 1863, Україна -

1930, м. Дніпропетровськ) - укр. оперний
співак (бас) і драм. актор, режисер. Вокальну
освіту здобув самостійно.
З 1885 працював актором в укр. муз.
драм . в трупах М. Старицького, М. Кропив
ницького, у Т-ві братів Тобілевичів, О . Сус
лова, М. Васильєва-Святошенка. У 1920-25 артист і режисер укр. муз.-драм. т-ру в Пет
рограді, 1925-30 - Дніпропетровського т
ру ім . Шевченка.
Партії: Султан, Карась ("запорожець за

Дунаем" Гулака-Артемовського), Іван («Кате

рина» Аркаса, перше вик.); ролі: Богдан
(•Богдан Хмельницький" Старицького), Бур
лака (•Бурлака» Карпенка-Карого).
РОЗУМЕНКО Олександр Остапович (н.

ЗО.ІІІ 1943, м. Ростов-на-Дону) - рос. опер
ний співак (драм. тенор). Вокальну освіту
здобув у Львівській консерваторії (1965-72,
клас О. Дарчука).
У 1972-75 - стажист, 1975-78 і з 1980 соліст Ленінгр. т-ру опери та балету (тепер Маріїнська опера), 1978-80 - Київського т
ру опери та балету.

Олександр Розуменко

кого-Корсакова),
Рада мес

( «Дj"да»

Верді), Самозванець («Борис Годунов" Му
соргського ), Каварадоссі ( • Тоска" Пуччіні),
Ростовцев (•декабристи" Шапоріна).
У концертах виконуе твори Лисенка, Сте
пового, Січинського, Глинки, Чайковського,
Шуберта, Монюшко, нар. пісні .
Л І т.: АвтобІоrрафіи// Архів автора.

РОЗУМОВСЬКИЙ (спр. прізв.- Розум)
Олексій Григорович (28.111 1709, с. Лемеші,
тепер Козелецького р-ну Чернігівської
обл.- 17.УІІ 1771, м. Санкт-Петербург) укр. співак (тенор) XVIII ст., фаворит
імператриці Єлизавети Петрівни, граф з
1744. Народився в козацькій сім~і. Початко
ву освіту здобув у дяка сусіднього села Че
мер. У 1731 полковник Ф. Вишенський,
дізнавшись про його незвичайної краси го
лос, забрав Р. до Петербурга. Там він співав

кілька років у Петерб. хорі. Потім виступав
при царському дворі . За свідченням істо
риків, співав укр. нар. пісні, зокрема вперше
в Петербурзі ( 17 41) перед царівною Єлиза
ветою Петрівною виконав пісню •Ой, я не
щасний". Брав участь у двірцевому перево

роті

1741.

Дістав високі чини камергера, ге

нерал-фельдмаршала тощо, а також великі
земельні наділи. Офіційних постів при уряді
не займав, але

мав великий

вплив при

дворі. Ніколи не поривав з Україною, під
тримуючи тісні зв'язки з козацькою старши
ною, для якої неодноразово добивався пільг,
сприяв відновленню гетьманства на Україні і
призначенню гетьманом свого брата К. Ро
зумовського. Після смерті Єлизавети Петрів
ни політичної ролі не відігравав. У своему
палаці організував оперний театр, де висту
пали співаки, вихідці з України. Зокрема, тут
почали свій творчий шлях М. ПалторІЩfr
кий, Н. Сокаловськл, С. Писаренко, Г. Мар
цинкевич, Ф. ЛадуНКJJ та ін .
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Л І т .: БанmЬІш-Кшrtенский Д. М. Словарь досто
памятньtх людей русской земли.- СПб, 1874 . -Т.
3; Разумовский Алексей Григорьевич//РБС.
СПб, 1895; ВасUJІьчиков А. Семейство Разумов
ских.- Т. 1.- спб, 1880.

РОКИЦЬКИЙ Степан (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVII ст. Вчився, очевидно, в Кие
во-Могилянській колегії. Співав при дворі рос.
боярина Л. Наришкіна в Москві (до 1692),
потім у капелі Киево-Печерської лаври .
Л і т . : Харлампович К Малороссийкое влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань.

1914.-

с.

-

839.

РОМАНЕНКО Олена Вікторівна (н.17.11 1949,
м. Донецьк) - укр. оперна співачка (меццо
сопрано). Нар. арт. України (1996). Вокальну
освіту здобула в Харківському ін-ті мистецтв
(1968-73, клас Л. Баженової). З 1972 солістка Харківського т-ру опери та балету.
Парт1ї: Одарка
(«Запорожець за

вачка (меццо-сопрано). У 1921 виїхала до
Канади, де жили їі батьки. Вокальну освіту
здобула в Торонтській консерваторії. З 1935
виступала з концертами, в т. ч. і з Торонтсь
ким симф. оркестром, пізніше - на канад
ських та амер.
радіостанціях (1937-46).
Співала шістьома мовами .
В її репертуарі
були твори Ли
сенка, Заремби,
Степового, Гула
ка-Артемовсько
го, П . Майбороди ,
Кос-Анатольсько
го, а також Пуч
чіні, Р. Штрауса,
Мусоргського,
Рахманінова, укр.
нар. пісні .
Брала
також

Дунаем» Гулака
Артемовського ),
Любаша («Царева

наречена• Римсь
кого-Корсакова),
Поліна,
Ольга
(«Пікова дама•,
«Євгеній Онегін•
Чайковського),
Кармен (•Кармен"
Бізе), Амнеріс,
Азучена, Еболі
(•Аїда•, «Труба
дур", (<Дон Кар

лос"
Олена Романенко

Верді),

Даліла («Самсон і
Даліла*
Сен
Саtн:а) .

У концертах виконує твори рос . (Глинка,
Чайковський, Рахманінов), заруб . (Шуман,
Шуберт, Верді), сучасних українських (Гайда
мака, Клебанов, Мейтус) композиторів, а та
кож нар. пісні .
Лауреат Республіканського конкурсу вока
лісrів «Молоді голоси» в Одесі (1980, І премія).
Л і т .: Автобіографія// Архів автора .

РОМАНі (псевд.; спр. прізв., рр . н . і см.
невід.) - польська оперна співачка (сопрано)
ХІХ ст. Походила з Волині. Народилася в крі
пацькій укр. сім'і. Завдяки своему чудовому го
лосу була відправлена на кошт свого поміщи
ка до Парижа, де й здобула вокальну освіту.
Співала на польських та інших заруб. сценах.
Л і т. : KpUJIQч Ю. Укр. співаки на польських сце

нах! /Укр . календар . - Варшава,

РОМАНКО Софія

(1913,

1985,

виставах

Укр. нар. театру в
Торонто. Серед
оперних партій:
Оксана ( «Запоро-

Софія Романко

жець за Дунаем"

Гулака-Артемовського), Наталка (•Наталка Полтавка» Лисен
ка), Катерина (•Катерина" Аркаса) та ін.
У 1962 наспівала плаlівку з укр. репертуаром.
Л і т.: Андр/ів М.

во <Торонто).

60 років

на сцені/ /Жипя І сло

- 1983.- 16 трав.

РОМАНКОВА Надія іллівна (н. 23.ІХ 1928,
с. Олексіївка, тепер Пензенської обл., Росія) укр. оперна співачка (сопрано). Засл. арт.
УРСР (1964). Вокальну освіту здобула в

Київській консерваторії (1952-57, клас В.
Гужової). У 1957-59 - солістка Київського,
1960-85 - Донецького т-рів опери та балету.
ПартІЇ: Одарка («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Наймичка ( (<Наймич
ка• Вериківського), Милуша («Ярослав Муд
рий» Мейтуса), Татьяна, Ліза («Євгеній
Онегін", «Пікова дама" Чайковського), Маша
((<Дубровський• Направника), Недда ( «Пая
ци" Леонкавалло), Баттерфляй, Мімі («Чіо
Чіо-сан", (<Богема» Пr.~чіні).
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора.

РОМАНОВИЧ Степан (рр. н. і см. невід. ) укр. співак XVIII ст. Ще в молодому віці по
трапив до Петербурга, де здобув вокальну
освіту. У 50-60-х роках соліст Придворного
хору. У 1763 зарахований до сухопуrного ка
детського корпусу.

Л і т. : Харлампович К Малороссийское влияние

1968.

на великорусскую церковную жизнь.- Казань.-

с. Перегінське,

1914.-

тепер Рожнятівського р-ну івано-Фран
ківської обл.-

участь у

м. Торонто, Канада)

-

укр. та канадська концертно-камерна спі-

с.

838.

РОМАНОВСЬКА Ангеліна Анатопіівна (н.

м. Станіслав, тепер -

1950,

Івано-Франківськ) -

укр. оперна співачка (лір.-драм. сопрано). Во-

р
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кальну освіту здобула в Харківському ін-ті ми
стецтв (1972-77, клас Т. Бурцевої). З 1977 солістка Харківського т-ру опери та балету.
Парт1ї: Оксана ( есЗапорожець за Дунаєм"

Гулака-Артемовського), Татьяна, Іоланта
(«Євгеній Онєгін», «Іоланта» Чайковського),

Марфа (<·Царева наречена» Римського-Кор
сакова), Мімі, Баттерфляй, Тоска («Богема»,
«Чіо-Чіо-сан» «Тоска» Пуччіні), Недда («Пая
ци» Леонкаваюю), Віолетта, Леонора, Аіда
(«Травіата», «Трубадур», «Аїда» Верді), Графи
ня ((•Весілля Фігаро» Моцарта), Мікаела
((•Кармен» Бізе), Маргарита (•Фауст.. Гуно),

освіти не здобув, але мав від природи добре
поставлений голос і драм. талант.
У 1917-18, 1932-40 - соліст Краків
ської, 1927-28 - Познанської опер.
Партіі: ді Луна, Амонасро, Ріголетто, Жер
мон, Ренато («Трубадур», "Аіда», «Ріголетто",
"Травіата», •Бал-маскарад» Верді), Роберт

(«іоланта" Чайковського), Вольфрам, Вотан,

Альберіх, Гунтер («Тангейзер•>, «Золото Рей
на", «Валькірія», "загибель богів» Вагнера).
У концертах широко пропагував твори за
хідноукр. композиторів} а також укр. нар. пісні.
Л 1 т .: РомаЖJвський

.

Матеріали до біографії

Любка ((•Молода гвардія» Мейтуса), Інга, Во

Степана Романовського// Архів автора.

на ((.Пам'ятай мене», «Ніжність» Губаренка).
Лауреат Республіканського конкурсу ім .
Лисенка (1981, 11 п~емія).
РОМАНОВСЬКИИ
Іван
Дмитрович

РОМАНЧАКЛюбомир Мирославович (н. 21N
1939, м . Станіслав, тепер івано-Франківськ) -

(ЗО.УІІ 1896, м. Калуш, тепер івано-Фран

ківської обл.- 8.ХІІ 1983, м . Львів) - укр.
оперний співак (бас). Вокальну освіту здобув
у приватній школі Флєми-Пломінського у
Львові (1925). У 1924 дебютував на сцені
Львівської опери в партії Мефістофеля. У
1925-27 - соліст Катовіцької, 1927-30 Познанської, 1930-39 - Львівської опер,
1945-49 - Львівського т-ру опери та бале
ту, 1949-67 - Львівської філармонії.
ПартІЇ: Ка
рась

рос. оперний співак (бас). Засл. арт. РРФСР
Вокальну освіту здобув у Моск. муз.
пед.ін-ті ім. Гнесіних ( 1963-68). Удоскона

(1983).

лювався у М. Шварца (Ленінград).
у

соліст
Ленін гр.
т-ру опери і
балету.
ПартП:
Кончак
{•Князь
Ігор» Боро

( (•Запоро

жець

за

діна), Гре
мін ( (•Євге
ній Онєгін»
Чайковсь

Ду

наєм» Гулака
Артемовсько

кого), іван

го), Виборний
((•Наталка Пол
тавка• Лисен
ка),

Х-ов ан сь
кий, Борис
Годунов
((•Хован
щина», (•Бо

Орлик

(«Мазепа» Чай

ковського),
Кардинал
(«Жидівка» Га
ле ві), Спара
фучільо («Рі
голетто» Верді),
Стольник,
Дземба ((•Галь-

Іван І:'омановський

Ка», «Зачарований замок» Мо
нюшка), Равин

((•Самсон і Даліла» Сен-Санса), ігумен ((•Фа-

воритка» Доніцетті), Трохим («Наймичка» Ве

риківського ). У 1935 брав участь у 1000-й ви
ставі есЗапорожця за Дунаєм» (Львівська опе
ра). Популяризував укр. музику в Галичині.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

РОМАНОВСЬКИЙ Степан (бл. 1880, м.
Рава Руська, тепер Львівської обл.- бл. 1950,
м. Краків) - польський оперний співак
(драм. баритон). Спеціальної вокальної

1968-

90 -

рис

нов"

Году

Му

сор гс ько

Любомир Романчак

-

Кончак

(«Князь Ігор• О. Бородіна)

го), Мель
ник
(«Ру
салка» Даргомижсько

го ), Дон Базіліо ((•Севільський цирульник»
Россіні), Зарастро («Чарівна флейта» Моцар
та), Мефістофель («Фауст» Гуно), Григорій
Мелехов («Тихий Дон" Дзержинського), Бес
тужев («Декабристи» Шапоріна ).
В концертах виконує твори укр., рос. та за
руб. композиторів. В 1982 у складі театру га
стролював у Києві.
Л і т .: Автобіографія// Архів автора.

РОМЕНСЬКИЙ Михайло Даміанович
(9(21).ХІІ 1887, м. Курськ - 4.ХІ 1971, м.
Київ) - укр . оперний співак (бас). Нар. арт.
УРСР (1946). Вокальну освіту здобув у Моск.

р
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муз.-драм. уч-щі (1913-16, клас Л. Донсько
го). У 1917-34 - соліст оперних т-рів Рос
това, Ленінграда, Одеси, Томська, Омська,
Новосибірська. У 1934-42 соліст
Харківського, 1942-58 - Київського т-рів
опери та балеrу. Володів голосом великої си

(Полтава). У 1919-21 - солістка Полтавсь
кої опери, 1921-26 - пересувної Опери В.
Ганфа, 1926-27 - Одеського, 1927-28 Харківського, 1928-41
Київського т-рів
опери та балеrу.
Володіла

ли красивого тембру.

високим, але

Партіі: Ви
борний, Та
рас (•Наталка

досить

Полтавка•,
•Тарас Буль
ба• Лисенка),
Карась (•За

сивого темб
ру, рівним в
усіх регіст
рах. Виконав

порожець

ське мистецт

Михайло Роменський

- СусанІн

голосом

за

Дунаем• Гу
лака-Арте
мовського),
Валько (•Мо
лода гвардія•
Мейтуса),
Дяк Гаврило
(•Богдан
Хмельниць
кий• Даньке
вич а),
Су
санін, Руслан
(•Життя за
царя•, •Рус

лан і Людми

уні

версальним

в о

кра

характе

ризувалося
яскравим

ак

торським
темперамен

том

і драм.

талантом.

ПартП:
Настя (•Та-

Олександра Ропська

рас Бульба•

Лисенка),
Ганна (•Вибух» Яновського, перше вик.), Ок
сана (•Перекоп» Рибальченка, Мейтуса, Тіца,
перше вик.), Галя (•Щорс» Лятошинського,
перше вик.), Графиня, Ольга ( с.Пікова дама»,

портретом Р. (ск. П. Шаповал, арх. І. Шем

•Євгеній Онегін• Чайковського), Лель, Лю
баша, Любава (•Снігуронька», "Царева наре
чена•, •Садко• Римського-Корсакова), Ак
синья (•Тихий Дон• Дзержинського), Ам
неріс, Азучена (•Аїда», "Трубадур» Верді),
Кармен (•Кармен• Бізе), Зібель ( «Фауст» Гу
но).
Виступала також з концертами. Записала
на грамruтатівки укр. нар. пісні, романси укр.
та рос. композиторів, а також арію Насті з
опери •Тарас Бульба» Лисенка.
У 1944 - 55 - викладач (з 1952 - до
цент) Київської консерваторії. Серед учнів Є. Озимковсьщ М. Веденєва та ін .
Л і т . : Стефановиоt М. На великій сцені! /Пра

седінов).

пор.-

(«Житт11 за цар11 М. Глинки)

ла• Глинки),
Галицький

(•Князь ігор• Бородіна), Мельник (•Русалка•

Даргомижського), Мефістофель (•Фауст. Гу
но), Кочубей (•Мазепа» Чайковського).
Відомий також як виконавець камерних
творів, а також рос. та укр. нар. пісень. Запи
сав на грамruтатівки чимало укр. нар. пісень і
арій з опер вітчизняних композиторів.
У 1947-58 - викладач Київської консер
ваторії. Державна премія СРСР (1949) за
створення образу Сусаніна. У 1979 у Киеві,
на будинку, де проживав співак, встановлена
бронзова меморіальна дошка з барельефним

1966.-

№

4;

Донцов В. Олександра Ропсь

1ова1 О.

ка//Музика.- 1977.- № 4; Скоробагатько Н. На
всьому дІапазоні//Культура І ЖИТТІІ.- 1987.- 26

Ветеран оперної сцени/ !Мистецтво . -1968.- № 1;
Михайло Роменський. Спогади і матеріали.- К"

квіт . ; Толь6а В. Воспоминани11 об Александре Роп
ской; Мейтус Ю. Александра Ропска11// Архів авто

1982.

ра.

РОПСЬКА (спр. прізв.- Яїцька) Олексан
дра Дмитрівна (11(23).IV 1897, с. Ширяево,
тепер Калачаевського р-ну Воронезької
обл . - 20.IV 1957, м. Київ] - укр. оперна
співачка (меццо-сопрано). Нар. арт. УРСР
(1940). Закінчила Тамбовську гімназію, поrім Саратовську консерваторію (1914-19, клас
ф-но О. Скляревського). Співу навчалася у
М. Медведєва (Саратов) та М. Денисенко

РОП'ЯНИК Остап Михайлович (н. 7.11
1916, м. Долина, тепер івано-Франківської

Л і т.: Михай.лов М.

раїни//Рад . Україна.-

Видатний

співак

1958.- 13 лютого;

Ук

обл.) -укр. співак (бас). Учень Р. Лю6инець
коzо. Брав уроки співу у С. Круше.;и,ницькоі:
Артистичну діяльність розпочав концерта
ми в долинському •Бояні». У 1944-50 соліст Гуцульського анс~мблю пісні і танцю в
Станіславі (тепер Івано-Франківськ),

1950-76 - Івано-Франківської філармонії.

р
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В реперrуарі Р. твори укр. (Лисенко, Гулак
Артемовський, Ревуцький, Косенко), рос.
(Глинка, Вільбоа, Слонов) композиторів, укр.
та рос. нар. пісні.
Л і т.: Автобіоrрафі11//Архів автора.

РОСЛЯК Роксолана Михайлівна (н. 10.ІІ
1940, м. Чортків, тепер Тернопільської обл.) укр. та канадська оперна і концертно-камерна

співачка (сопрано). Ще в дитинстві разом з
батьками емігрувала за кордон. З 1953 живе
в Канаді. Вокальну освіrу здобула приватно та
в Муз. сrудії при Торонтському ун-ті (1964).
З 1963 - солістка Канадської оперної ком
панії та Крайового концертного бюро в То
ронто. З успіхом гастролювала на оперних
сценах Лондона ( «Ковент-Гарден•, 196566 ), Женеви, Мюнхена, Дюссельдорфа та ін.

рева наречена» Римського-Корсакова), Кочу
бей (•Мазепа» Чайковського), Мефістофель
(ссФауст» Гуно), Рамфіс (•Аїда• Верді), Дон
Базіліо (•Севільський цирульник• Россіні).
Л І т. : Автобіоrрафі11// Арх1в автора .
РОСТОВСЬКА (спр. прізв.- Ніколенко)
Марія Гавриліви.а (8(20). ХІ 1886, с. Пастир
ське, тепер См1лянського р-ну Черкаської
обл.- 18. ІХ 1974, м. Одеса) - укр . і рос.
оперна співачка (сопрано). Вокальну освіту здо
бу.l!а приватно у К. Массіні (Київ, 1902-07).
Сп1вала на _сценах оперних т-рів Казані, Рос
това, Тифтса, Баку, Харкова, Саратова, Єка
теринбурга, Мінська, Риrи, Одеси, Вільно та ін.

Партіі:
Оксана

( «Запоро
жець за Ду

Виступала також на Шекспірівському фести

наєм" Гула

валі в Стратфорді.
Партіі: Агнеса Сорель («Орлеанська діва»
Чайк?вського), Джільда (<·Ріголетто• Верді),
Ельв1ра («дон Жуан• Моцарта), Мікаела
(<•Кармен• Бізе), Саломея (•Саломея» Р.
Штрауса), Мюзетта («Богема• Пуччіні).
Активно концерrує в Канаді і США. У 1978
здійснила велике концертне l)'pHe по амер.
континенrу (виступала у знаменитих концер

тних залах Нью-Йорка -

к а -Ар те мо вс ького),
Наталка
(<•Наталка

Полтавка"
Лисенка),
Татьяна
(«Євгеній

Онєгін»
Чайковсь
кого), Ан
тон ід а
(«Життя за
царя» Глин

•Аліс Талл»

«Лінкольн Сентр•, а також з симф. оркестра~
ми Торонто, Оттави та ін.) . У їі концертному
репертуарі твори Вівальді, Доніцетті, Гуно,

Д~бюс~і, Рахманінова, Верді, Р. Штрауса,
Х!ндем1т~, укр. нар . пісні. Наспівала на амер.

ки), Тамара

фірмах КUІька власних плаrівок.
Л і т. : Б. п. Тріумф співачки Росл11к/ /Ми і світ.-

1977.- No 197.
РОСЛЯКОВ іван Авівович [н. 8(20).IV

18?9, м. Ставрополь) - укр. і рос. оперний
сn~вак (бас). Засл. арт. Мордовської АРСР
(1945). Вокальну освіту здобув у Краснодар
ському муз. технікумі (1922-27, клас/. Горді

та Л. Кича). Удосконалювався у В. Войтенка
(Дніпропетровськ, 1931-32). У 1928-30 соліст пересувної Опери В. Ганфа, 1930-31 Вінницької опери, 1931-39 - Дніпропет
ровського, 1939-40 - Пермського, 194045 - Мордовського, 1945-46 - Горьков
ського, 1947-49 - Азерб. 1952-60 - Ново
сибірського т-рів опери та балету.
Володів голосом приємного тембру, соко
ви~ого звучання у верхньому й середньому
рег1страх.

Парпиї: Карась («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Виборний, Тарас
(«Наталка Полтавка», «Тарас Бульба• Лисен
ка), Гремін («Пікова дама" Чайковського),
Мельник («Русалка" Даргомижського), Борис
Годунов, Іван Хованський («Борис Годунов•,
«Хованщина» Мусоргського ), Соба кін ( ссЦа-

Марія Ростовська

-

(«Демон"
Рубінштей
на),
Віо
летта (•Травіата» Бер

Оксана

(«Черевички• П . Чайковського)

д~). Відома також як виконавиця укр. нар.
п1сень та камерної літераl)'ри.
Авторка спогадів про М. Лисенка, Ф. Ша

ляпіна, Л. Собінова, М. Медвєдєва та З. Ри6чинську. Архів співачки зберігається у Санкт

~етербурз ь~?МУ ін-ті театру, музики та
юнематографн.
Т в.: Воспоминания оперной певиць1/ /Архів ав
тора.

РУБАНОВСЬКИЙ (спр. прізв.- Рубан)
Кирило Степа~.ович (н. бл.

1700,

м. Глухів,

те~ер Сумсько~ обл.- р. см. невід.) - укр.
сшвак (тенор) XVIII ст. Вокальну освіту здо
був, очевидно, в Глухівській співацькій
школі (клас Ф. Яворовського). У 1714-48
- соліст (п~тім уставник) Придворного хору
в !1етербурз1. Мав вплив при дворі (у 1742
зв1льнений від податків). У 1748 одержав
чин полковника і повернувся на Україну, де
був наГОJ'.~джений маєтностями.
Л І т.: ЦЦАФА, ф.

10,

оп. І, №

552,

арк.

415.

р
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РУБЧАК Іван Дем'янович (7.111 1874,
м. Калуш, тепер Івано-Франківської обл .м. Львів) - укр. оперний співак
(бас) та драм . актор. Засл. арт. УРСР (1945).
Вокальної освіти не мав. З 1894 - артист
Руського
нар .
т-ру у Львові. У
1939-41 - ак
тор Т-ру ім. Лесі
Українки, 194452 - Л ьвівсь

11.V 1952,

кого драм .

т-ру

ім. Заньковець

кої.
Серед опер

них партій: Ка
рась ( «Запоро
жець за Дунаєм»
Гулака-Артемов
с ького), Мефі
стофель (•Фа 
уст» Гуно) та ін.
Дер ж а в на

премія

tван Рубчак

СРСР

( 1950).

Л І т . : Кирчів Р.

Іван

Рубчак

Жовтень. № 7.

//
1962.-

РУБЧАКОВА Катерина Андріївна (17.IV
м. Чортків, тепер Тернопільської обл .22.ХІ 1919) - укр . оперна співачка (сопра 

Л і т .: МедведuІС П. Служіння народові/ /Жовт . -

1981.-

№

4.

РУдА Марія (н. 1935, Україна) -укр . оперна
та концертно-камерна співачка (сопрано). У
1944 разом з батьками емігрувала до
Німеччини, в 1949 - до США . Вокальну
освіту розпочала у ClllA в студії «Гантер Ко
леджу», а паралельно брала уроки у Г. Вайс. У
1955, підтримана італ . меценатом Моретті,
виїхала до Мілана, де завершила навчання у
проф. Гіріні. 7 .ХІІ 1955 дебютувала на сцені
міланського театру «Ла Скала» в •Нормі»
Белліні. Виступала також на сценах інших

італ. театрів. Серед оперних партій: Недда
(«Паяци• Леонкавалло), Мімі («Богема»
ПУ'!чіні).
Л і т.: Соневицький І. З муз. хроніки/ /Свобо
да . -

1956.- 5

прано). Нар. арт. СРСР ( 1960). Вокальну
освіту здобула в Одеській консерваторії
(1951-56, клас О. БлаzовидовоіJ. Дебютува
ла на сцені Одеського т-ру опери та балету.

У 1956-73 - солістка Київського т-ру опе
ри та балету, 1973-88 Великого т-ру
СРСР. З 1995 - худ. кер. оперної трупи
цього ж театру.

Володіла го

1881,

лосом красивого

но) і драм. артистка. Дружина і. Ру6чака. Во
кальної освіти не мала . У

тембру широко
го діапазону (по
над три октави),
чистотою інто
нації, неабиякою

1896-1914 - ар
у Львові . У 1918-

тистка Руського нар. т-ру
19 з власною трупою гастролювала по Буко
вині, Галичині та Поділлю. Сценічне мистецт
во Р. було позначене драматизмом, глибиною
психологічного трактування образів, пере

вокальною

нанню властиві
м'якість,
щи
рість, просвіт
лений ліризм .
Голос
звучав
дзвінко, без на

Парт1ї: Окса

на («Запорожець
за Дунаєм» Гула
ка-Артемовсько

Кlітерина Рубчакова

тех

нікою. Уї вико

важно лір.-героїчних.

го), Катерина
(•Катерина» Ар
каса), Дідона,
Лавінія, Еврідіка
(•Еней
на
мандрівці• Ло
патинського ),
Галька (•Галька•
Монюшка), Ма 
женка ( • Продана
наречена» Сме
тани), Баттерф
ляй (•Чіо-Чіо
сан" Пуччіні),
Маргарита («Фа
уст» Гуно) .

січ .

РУдЕНКО Бела Андріївна (н. 18.Vlll
1933, м . Боково -Антрацит, тепер м. Антра
цит Луганської обл . ) - укр. та рос . оперна
та концертно-камерна співачка (колорат. со

пруження .

Парт1ї: Вене
ра («Енеїда» Ли

Бела Руденко

сенка), Йолан,

Ярина («Мила-

на• , «Арсенал»
Майбороди), Стася («Перша весна• Жуковсь
кого), Людмила («Руслан і Людмила» Глин
ки), Марфа («Царева наречена» Римського
Корсакова), Наташа Ростова («Війна і мир»
Прокоф'єва), Джільда, Віолетта («Ріголетто•,
«Травіата» Верді), Розіна (•Севільський ци
рульник• Россіні), Лючія ( «Лючія ді Ламмер
мур• Доніцетті), Лакме («Лакме• Деліба), Ца
риця ночі (•Чарівна флейта• Моцарта) , Лейла

р
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(«Шукачі перлів" Бізе), Оскар («Бал-маска
рад" Верді).
У концертах широко пропаrувала твори ук
раїнських, російських та заруб. композиторів,
а також нар. пісні. Записала на грамплатівки
низку укр. нар. пісень (•Ой не світи, міся

ченьку", «Ой у полі тихий вітер віє", •Ой спі
ваночки мої", «Час додому, час"), а також ро
манси та арії з опер укр., рос. та зарубіжних
композиторів.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів і
артистів балету у Москві ( 1956, ІІІ премія) та
VI Всесвітнього фестивалю у Москві (1957,
золота медаль). У 1960 брала участь у Декаді
укр. літератури та мистецтва в Москві .
Гастролювала в Румунії, Польщі, Болгарії,
Великобританії, Швеції, Канаді, CUIA. Дер
жавна премія СРСР (1971, конц.-вик. діяль
ність).
З 1977 - викладач (з
консерваторії.

1988 -

проф.) Моск.

Л І т .: Ти:мофєєв В. Бела Руденко.- К" 1964;
Швачко Т. Бзла Руденко . - М" 1982; Архи

1972;

мович. Л. Бзлла Руденко//Муз. жизнь.-

1967.- №.

Гуляєва Л. Бела Руденко за кордоном! /Мистец
тво.- 1967.- № 5; Алексеев В. Бзла Руденко//

9;

Муз. жизнь.-

1964. -

№

13;

ей жить нельзя.І /Сов. музьrка.

Тольба В. Без песни

-

1974.-

№

РУДЕНКО Лариса Архипівна (15(28).І

м. Маюївка Донецької обл.- 19.1 1981,
м. Київ) - укр. оперна та концертно-камерна
співачка (меццо-сопрано). Нар. арт. СРСР (1960).
Вокальну освіту здобула в Київській консер
ваторії (1935-40, клас О. Муравйоtюі). У
1939-70 - солістка Київського т-ру опери
та балету. Володіла прекрасним оксамитовим

1918,

з

вільними
верхніми но
тами. Най
виразніше
виявила

се

бе в партіях

ліричного
забарвлен
ня,

чому

сприяли яс

кравий тем
перамент і
приваблива

зовніш
ність.

Парпиї:
Солоха, На
стя ( •Різд

вяна ніч",
Т а р а с
Бульба" Ли

-

Наст11

(«Тарас Бульба• М. Лисенка)

Лауреат 11 Всесоюзного конкурсу во
калістів у Москві (1939, IV премія). У 1951-

53, 1965-80 - викладач (з 1969 - доцент,
з 1978 - проф.) Київської консерваторії, од
ночасно в 1966-70 - Київського театраль
ного ін-ту. Серед учнів - В. Кочур, О. MWlЬIUl
та ін. Знімалася у фільмі •Наймичка• (1964).
У 1985 на фасаді будинку, де проживала
співачка в Києві, встановлена бронзова ме
моріальна дошка овальної форми з ба
рельєфним портретом Р. (ск. Н. Дерегус, арх.
но вулицю.

Т в.: Радість вІдхриття/ /Рад. Украіна.-1968.-

9

жовтня .

Л І т.: Кононенко В" Мар'яненко М. Лариса Ар
хипівна Руденко.- К.,

1963;

Грисенко Л. Лариса

Руденко.- К" 1978; Гмиря Б. Творчий рооквІт//
Соц . культура . - 1962.- №. І; Кушко І. В служінні
народу - щаст11/ /Мистецтво.- 1961.- №. 2;
Архімович. Л. З когорти славетних/ /Культура і
життя.

-

1978.- 29 січ .

РУСНАК (по сцені - Gerlach) Орест Ма
нолійович (24.VIII 1895, с . Дубівці, тепер
Кіцманського р-ну Чернівецької обл .- 23.1
1960, м. Мюнхен, Німеччина) - укр. опер
ний співак (тенор) . Вокальну освіту здобув у
Празькій
консерваторії (1919-24, клас
Є. Фукса) .
Удосконалювався
в
Мілані
( 1925). Дебютував 1924 у Братиславі. У
1924-26 - соліст Кенігсберзької, 1926-28 Хемніцької, 1928-30 - Грацької, 1930-31 Берлінської, 1931-38 - Мюнхенської опер.
Гастролював у Відні, Лінці, Дрездені, Лейп
циrу та ін.
Володів рідкісним щодо краси тембру та
широти діапазону голосом, рівним в усіх
регістрах, прекрасною вокальною технікою.
Парпиї: Ионтек (<·Галька• Монюшка), Гер
цог, Манріко, Річард, Радамес ( •Ріголетто",

сенка), Лю

•Трубадур•, •Бал-маскарад", •Дj"да• Верді), Ру
дольф, Каварадоссі (•Богема", •Тоска•
Пуччіні), Ліонель (•Марта" Флотова), Рауль
(•Гугеноти" Мейєрбера), Арнольд (•Віль

баша

гельм Телль• Россіні), Неморіно, Едгар (..Лю-

•
Лариса Руденко

тецтва.

Т.Довженко). У Києві іменем співачки назва

2.

голосом

рева наречена• Римського-Корсакова), Ма
рина (•Борис Годунов" Мусоргського), Гра
финя, Поліна (•Пікова дама" Чайковського),
Кармен («Кармен• Бізе), Амнеріс (•Аїда•
Верді). Була першою виконавицею партій
Олесі й Варки в операх •Честь• і «Перша вес
на• Жуковського, Стехи і Соломії в операх
•Назар Стодоля• та •Богдан Хмельницький•
Данькевича, Улі Громової в •Молодій гвардії•
Мейтуса. Відома також як концертно-камерна
співачка. Наспівала на платівки багато укр.
нар. пісень, романсів та арій з опер ук
раїнських, російських та заруб. композиторів.
Автор ряду статей з питань вокального мис

(•Ua-

с
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бовний нап і й•,
•Лючія ді Лам
м

ер

мур•

Доніцетті). З
1938 виступав
з концертами в

Німеччині,
Австрії, Канаді,
США , включа
ючи до своїх
програм твори
укр.

компози

торів і нар .
пісні .
Наспівав на
нім . та амер.
фірмах кілька
платівок . Р.
один з найви

датніших
інтерпретаторів

Орест Руснак - Турідцу
(«Сільська честЬ»
П. Масканьі)

укр .

музики

за

кордоном .

В
йо го репертуарі
були твори Ли
сенка, Січинського,
Людкевича, Н. Ни
жанківського, Лопатинського та ін .
У 1931 з великим успіхом гастролював в
Україні (Київ, Харків, Одеса , Запоріжжя, Ми 
колаїв, Дніпропетровськ), в 1926, 1928, 1930 в Галичині.
Л і т .: Орест Руснак/ /Зб.- Нью-Йорк, 1971; Де

l 965 . -

№

6;

Манют і н В. Видатний укр .

співак/ /Мистецтво . - 1969. - № І; ЛІ>ІСенко И. М.
Руснак Орест Манолиевич/ /Муз. знциклопедия.

М . , 1978.-

Т.

4.- С. 155; Його ж. «Йоrо тенор 1995.-

це ліричний орrан ..."//ВістІ з Украіни.-

26

липи.

РЯДНОВ (спр. прізв.- Шульц) Євген
Карлович ( 1852, с . Рядно в ка, тепер Рядні в ка
Барвінківського р-ну Харківської обл .- 19.
ІХ 1925, м . Тифліс, тепер Тбілісі) - рос .
оперний співак (тенор) і педагог . Вокальну

освіту здобув у Петерб . консерваторії
(1870-74, клас К. Еверарді). Удосконалю 
вався у А. Буцці в Мілані . Дебютував 1875 в

Бергамо {tталія). Виступав на оперних сце

нах Рима , Марселя, Відня . У 1881-84 соліст Маріїнської опери в Петербурзі, 188486 - Київської, 1886-1900 - Тифліської
опер.

Парпиї: Ленський (•Євгеній Онєгін• Чай
ковського), Собінін (•Життя за царя• Глин
ки), Фауст (•Фауст• Гуно), Хозе (•Кармен•
Бізе), Радамес (•Аіда• Верді), Рауль (•Гутено
ТИ• Мейєрбера) .
Працював як педагог у Києві та Петер
бурзі . У 1917-24 - професор Тифліської
консерваторії. Серед учнів: М. Сікачию:ький.
Т в.: Практичні основи школи співу; Ме
тодичні записки з постановки голосу (руко
писи) .

Л і т.: Че.моданов С. Е. К. Ряднов/ /Жизнь искус
ства . -

1925.-

№

43;

БахуташвUJШ Н. Евгений

Ряднов/ /Очерки по истории вокальноrо образова
ния в Грузин.- Тбилиси,

.мочко К. Оперний співак з Дубівців/ /Вітчизна.-

1959 .

с
САБАТ-СВіРСЬКА (спр . прізв . - Сабат)
Марія Володимирівна

(22.

ІІІ

1895,

с ._Помо

У
1944-50 - викладач
1950-57 - Рівненського муз .

нята, тепер Рогатинського р-ну Івано
Франківської обл.- 6.IV 1983, м. Рівне) укр. оперна та концертна співачка (сопрано).
Вокальну освіту здобула у Льві вс ькій консер
ваторії (1923-26, клас Ч. Заремби). Арти
стичну діяльність розпочала 1912 як хористка
львівського •Бояна•. У 1926-29 - солістка
Поморської опери , 1929-30 - театру
«Олімпія » у Варшаві . З 1930 виступала пере
важно як концертна спі вачка у Львові .
ПартІІ: Оксана (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Маженка (•Продана
наречена" Сметани), Маргарита (•Фауст.. Гу
но), Оскар (<·Бал-маскарад• Верді), Тамара
(•демон» Рубінштейна), Мімі (•Богема•
Пуччіні), Євдоксія (•Жидівка" Галеві).

У концертному репертуарі були твори Ли
сенка, Стеценка, Степового, Барвінського, Н.
Нижанківського , Січинського, Людкевича .

Львівського,
уч-щ .
Т в . : Спогади

про

композитора

Нестора

Ни

жанківськоrо;

Спогади про ком

позитора

Ста

ніслава Людкеви 
ча ; Спогади про

Михайла Голин 
с ького; Спогад
про Василя Тися

ка/ І Архів авто
ра .

Л і т . : Булка

Ю.

Слово

про

співачку/ І Куль
І

Марія Сабат-Свірська

тура

1983. -

і

жипя.-

17

лип .

с
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САБЕЦЬКА Тамара Дмитрівна (2(15).IV
м . Одеса - 19.111 1972, там же] -укр.
оперна співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР
(1947). Вокальну освіrу здобула в Одеському
муз. технікумі (1928-32, клас Є . Меннер-Ка
невсько·l) . Закінчила також Одеську консер
ваторію (1933, кл. ф-но) . У 1940-41 солістка Львівського, 1932-39, 1943-70 -

Даргомиж 
ського), Рус
лан, Сусанін

1903,

Донецького т-рів опери та балеtу,

(•Руслан

•Життя за ца
ря• Глинки),
Борис Году
нов, Доси
фей (•Борис
Годунов•,
•Хованщина•
Мусоргсько
го), Кочубей

1941--43 -

Казахської філармонії.

Тамара Сабецька - Антоні11
(«Казки Гофмана• Ж. Оффенбаха)

Партіі:
Оксана
( •Запоро
жець за Ду
наt:м• Гула
к а - Арте мовського),
Наталка
(•Наталка
Полтавка•
Лисенка),
Гелена
(•Богдан
Хмельниць
кий• Дань
кевич а),
Татьяна ,
Ліза, Окса
на , Марія
(•Євгеній
Онс::гін•,
•Пікова да
ма• , •Чере

в и ч к И•,
•Мазепа•

Чайковсь
кого) , Купа ва («Снігуронька• Римського-Кор
сакова), Наташа («Русалка• Даргомижсько

го), Ярославна («Князь lгор• Бородіна), Тос

ка («Тоска» Пуччіні), Маргарита («ФаусТ» Гу
но), Недда («Паяци• Леонкавалло), Наталія,

(•Мазепа•

Юрій Сабінін

- Мельник
<•Русалка• О . Дарrомижськоrо)

бера), Карди
нал
( •Жи-

Л І т.: ЛЬlсенко И. М. Сабинин Юрий Давидо

вич/ /Муз. знкицлопеди11 . - М.,

Т.

1978.-

4. -

С.

808.
САВВОПУЛО (спр . прізв.- Дьомич) Ва
лентина Яківна (н. 11.111 1945, м. Ашгабат) укр . концертно-камерна співачка (сопрано).
Засл . арт. УРСР (1979) . Після загибелі батьків
переїхала на Україну, в с. Зачепилівку Ново
санжарського р-ну Полтавської обл . Вокальну
освіту здобула в Київській консерваторії
(1966-72, клас Н. Макаровоі) . Закінчила та
кож Київський пед. ін-т (1968).
у

1972-

74 -

артист

ка Черкась

жинського) .

кого

Л і т . : Автобіоrрафі11// Архів автора .

драм .

САБіНіН (Сабін-Гус) Юрій Давидович [н.

муз . 
т-ру,

з

со
лістка Чер
каської фі

1974 -

23.IV(5.V) 1882, м . Тифліс - 8.111 1958, м.
Донецьк] - укр. та рос. оперний співак (бас) .
Нар . арт. УРСР (1949). Закінчив Харківський

лармонії.
Уреперrуа
рі С .- твори

ун-т. Учень Й . Лаnінського.

соліст Тифліського, 1925Бакинського , 1928-33 - Сімферо
польського, 1934-35 - Дніпропетровсько
го, 1933-34, 1935-58 - Донецького т-рів
опери та балеrу.
Володів голосом широкого діапазону і дра

1917-25 -

27 -

укр . (Лисен

ко, Заремба ,
Стеценко,

матичним талантом .

ПарпиІ: Виборний («Наталка Полтавка•
Лисенка), Карась («Запорожець за Дунаt:м•
Гулака-Артемовського) , Мельник (•Русалка•

Чайковсько
го) , Дон Пед
ро, Марсель
(•Африкан
ка•, •Гугеноти• Мейt:р

дівка•
Гал еві), Нілаканта (•Лакме• Деліба) , Кривоніс
(«Богдан Хмельницький• Данькевича), Сто
рожев (•В бурю• Хрt:нникова).

Лушка («Тихий Дон•, «Піднята цілина• Дзер

У

і

Людмила•,

Валентина Саввопуло

Бонковський,
Мейтус) та
заруб . (Бах,
Гендель, Мо
царт, Вер
ді,
Пуччіні,
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с
Ліст) композиторів, а також укр .
пісні .
Гастролювала за рvбежем.
Л і т. : Автобіоrрафі11!/ Архів автора.

нар.

САВЕНКО Михайло (рр . н . і см . невід . ) укр . співак і хормейстер першої пол. ХІХ ст.
Служив регентом архіерейського хору в Пол

таві (1823). За дорученням Д. Бортютськоzо
набирав співаків для Придворної співацької
капели в Петербурзі .

Л і т . : Павловский И. К истории Полтавской

епархии . - Полтава,

1916.
САВИЦLКИЙ Василь Федорович '( 1733,

Україна - 1798, м. Петербург) - укр . співак
і хормейстер другої пол . XVIII ст. У 175177 - соліст, а потім уставник Придворної
співацької капели в Петербурзі (з 1763 «великий пірчий» ).

Л і т .: LЩІАП, ф. 468, on. 43, cnp. 146, арк . І;
Харлампович К. Малороссийские вли11ние на вели
коруссхую церковную JКИJНЬ. - Казань. 1914.- С. 836.

САВИЦLКИЙ Іван (рр. н . і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Походив з Ніжина (тепер
Черніrів. обл . ) . З 1744 - соліст Придворного
хору

в

Петербурзі .

У

січні

1754

був

відряджений до Киева з метою набору
співаків для Придворного хору. Мав вrтив
при дворі.
Л і т. : Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с . 836.
САВіН іван Серrійович [11(26).IV 1890, м.
Бердянськ, тепер Запорізької обл . -11.11949 ,
м.Харків] -укр. оперний співак (тенор) . Тру
дову діяльність розпочав на заводі . Вокальну
освіту здобув у Харківському муз. -драм. ін-ті
(1926-30, клас З. Малютиноі).

Y19D-

34, 193648 - со
ліст Хар
ківсько
го, 193436 - Ки
ївського
т-рів опе
ри та ба
лету.

Партіі:
Андрій

("Запо
рожець

за

Ду

наем• Гу
лака-Ар
темовсь

к ого),
Петр о

tван Савlн -

Канlо ( «Па1щи•

Р. Леонковалло)

("натал
ка Пол-

тавка• Лисенка), Герман («Пікова дама• Чай
ковського), Собінін (•Життя за царя• Глин
ки) , Григорій Мелехов , Давидов ("Тихий
Дон• , «Піднята цілина• Дзержинського), Ка
варадоссі, Пінкертон (ссТоска•, «Чіо-Чіо-сан•,
Пуччіні), Хозе (•Кармен• Бізе), Каніо ( •Пая
ци• Леонкавалло), Лоенгрін (..Лоенгрін• Ваг
нера), Герцог ("Ріголетто• Верді).
У концертах з успіхом виконував укр. нар .
пісні та романси укр . композиторів . У 1931
записав на грамrтатівку дві укр. нар. пісні
(•Ой під горою, під перевозом•, "ой дівчина ,
горлиця• в обр . М. Лисенка) та пісню К. Бо
гуславського "незаможницька•.
Л і т. : Автобіографія// Архів автора.

САВКА Іван (6.VШ

1885, с. Річиця, тепер

с . Річки Нестеровського р-ну Львівської
обл .- 4.ІХ 1950, м . Відень, Австрія) - укр .
концертний співак (бас) . Вокальну освіту здо
був приватно у Відні . Володів надзвичайно
сильним й добре поставленим від природи
голосом широкого діапазону. У 30-х роках
співав у хорі Віденської опери .
Широковідомий у Відні своїми виступами
в укр. концертах, насамперед на Шев

ченківських вечорах. У його репертуарі були
романси Лисенка («Гетьмани, гетьмани•,
"доля•, "ой Дніпре , мій Дніпре•, «Ой чого ти
почорніло•, "о слово р ідне•), Степового
("степ•), Косенка ( ссНа майдані•), а також
численні укр. нар. пісні .
У 1948 через хворобу залишив сцену.

Л і т . : Б. п. Концерт tвана Савки у Відні//Діло . -

1929.- 4 черв.
САВРАНСLКИЙ

Леонід

Пилипович

с . Таганча, тепер
Канівського р-ну Черкаської обл.- 11.ІХ
1966, м. Москва] - рос. оперний співак
(драм. баритон) . Нар . арт. РРФСР (1934) .
Закінчив природничий факультет Київського
ун - ту ( 1899). Вокальну освіту здобув у

[ 16(28).IV 1876,

Київському муз . уч-щі ( 1900-03, клас М. Зо
товоіJ.
У 1903-08 виступав на оперних сценах

іркутська, Риги, Одеси. У 1908-12 -

оперної трупи петерб. Нар. дому,
Великого т-ру в Москві.

соліст

1912-44 -

Парпиї: Борис («Борис Годунов• Мусорг
с ького), Онегін, Єлецький, Мазепа

(•Євгеній Онеrін•, "пікова дама•, •Мазепа•
Чайковського),
Демон
(•демон•

Рубінштейна), Ігор (•Князь Ігор• Бородіна),

Мізгир, Грязной ("снігуронька•, "царева на
речена• Римського-Корсакова), Фігаро
("севільський цирульник• Россіні), Скарпіа
(•Тоска• Пуччіні), Жермон, Ріголетто, Амо
насро, Яго (•Травіата•, "Ріголетто•, •Аіда•,
•Отелло• Верді), Ескамільо (•Кармен• Бізе),
Руслан («Руслан і Людмма• Глинки), Тель-

с
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рамунд

(«Лоен

грін• Ваг
нер а),
Свенгалі
( «Трільбі•
Юрасов
ського).
у кон
цертах ви

конував
тв

ор

и

російсь
ких та за

рубіжних
компози

Леонід Савранський
(«Борис ГодуноВ»

-

торів
і
нар. пісні .
У194854 - ви
кладач (з

Борис

М . Мусорrськоrо)

Онєrін, Мазепа («Євгеній Онеrін", «Мазепа•
Чайковського),
Демон
(«демон"
Рубінштейна), Троекуров («Дубровський" На
правника), Ріголетто, Амонасро ( «Ріголетто•,
«Аїда• Верді), Скарпіа (<·Тоска• Пуччіні),
Тоніо (<•Паяци" Леонкавалло) .
Державна премія СРСР (1941).
Л І т . : До.11ьський О. Спогади про Миколу Сав

ченка/ І Архів автора.

САГАЙЛО Микола Федорович (рр . н. і см.
невід.) - укр. співак XVIII ст. Вокальну освіту
здобув у Харківському колеrіумі ( 50-ті роки,
клас Макарія). У 50-х роках - соліст капели
графа М . Трубецького в Петербурзі. У 1761
!Іідряджений півчим до рос. посольства в
Іспанії. Цього ж року повернувся на Україну.
Л І т.: Хар.л.амrwвич К. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

проф.)

1914.- С. 835; ЦЦtАк, ф. 1973, оп. І, № 104.

Московської кон

САдОВЕНЬ Олена Олександрівна ( 1894,
м . Київ - бл . 1982, м . Париж) - рос. оперна
співачка (меццо-сопрано). Вокальну освіту

серваторії. Серед учнів: і. Архипова, С. Козак

Л і т . : Дебют Л. Ф. Савранского в Мариинской
опере//Театр и искусство.- 1907.- No 18; Макса

кова М. Вь1дающийс11 певец и актер//Муз .

1966.- No 9.

САВЧЕНКО Микола Петрович [2(14) .VШ
1899, с. Герцівка, тепер Биtгородської обл.
РРФСР - 16.11 1970, м. Одеса) - укр. опер
ний співак (баритон). Засл. арт. УРСР (1941).
Вокальну освіту здобув у Харківському муз.
драм. інституті (1923-25, клас М . Вітте) та
Оперній студії К.
Станіславського
у Москві (1925,
клас В. Р. Пет
рова).

у 1932-33 соліст Харків
ського, 193336 - Київсько

го,

1931-32,
1936-39

Свердловського,

1939-60
Одеського т-рів
опери та балету.

Микола Савченко

Годунов• Мусоргського), Ігор (•Князь Ігор•

Бородіна), Сусанін («Життя за царя• Глинки),

1952

та ін.
Автор спогадів про В. Р. Петрова. Запису
вався на грамrтатівки.

жизнь.-

тьомкін• Чишка), Грязной (<·Царева нарече
на• Римського-Корсакова), Борис («Борис

Партіі:
Бог
дан
(«Богдан
Хмельницький•
Данькевича), Ва
куленчук ( «Бро
неносець «По-

здобула в Київському муз . уч-щі (клас М . Пет
ца ). та Петрогр. консерваторії ( 1912-17, клас
Н . Ірецько·І).

У 1917-18 - солістка Маріїнської опери
в Петрограді, 1918-19 - Одеської, 191920 - Київської опер. У 1920 виїхала до
Франції. Співала на оперних сценах Парижа
(«Гранд-Опера•, «Опера-комік•), Мілана («Ла
Скала"), Барселони, Лондона ( «Ковент-Гар
ден• ), Монте-Карло, Амстердама, Відня. З
1927 - солістка «Рос. опери• в Парижі .
Володіла великим і красивим голосом.
Відзначалася драматичним талантом.
Серед оперних партій: Кармен («Кармен"
Бізе), Амнеріс («Аїда" Верді), Марина Мнішек
(«Борис Годунов" Мусоргського ), Сусідка
(«Мавра" Стравінського ), Шарлотта, Дульсі
нея (<·Вертер•, •дон Кіхот.. Массне), Даліла
(«Самсон і Даліла" Сен-Санса).
У 1918 взяла участь у великому укр. кон
церті в Петрограді ..
Л І т.: Ви.11Ь11.мс Ф. Материаль~ к биографии Еле

нь~ Садовень/ І АрхІв автора .

САдОВСЬКА Зінаїда Іванівна (н. 24.IV(5.V)
м. Баку - 29. ІХ 1987, м. Мінськ) укр. оперна співачка (лір.-колорат. сопрано).
Засл. арт. УРСР (1951). Вокальну освіту здо
була в Бакинській консерваторії (клас М . Спе

1906,

ранського і К. lсаченка, 1926-31). У 1932-

солістка Моск. муз. комедії, 1935-38 Хабаровського Радіокомітету, 1938-46 Свердловського, 1946-58 - Одеського т- рів

34 -

опери та балету.
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с
Парпиї:

Антон іда,
Людмила
(«Життя за

царя", "Рус
лан і Люд
мила" Глин
ки), Царівна
Лебідь,
Панночка
(«Казка про
царя Салта
на", •Май

ська

ніч"

Римського

Корсакова),
Віолетта,
Джільда,
Дездемона

( • Травіата",
Зінаїда Садовська

-

«Ріголетто",
•Оте л ло"

Віолетта

Бе р д і),
Розі на
(«Се в іль
ський цирульник" Россіні), Недда (•Паяци"
Леонкавалло), Мікаела (•Кармен" Бізе), Мар
гарита, Джульетта ( •Фаусн , «Ромео і
Джульетта" Гуно), Іоланта (<•Іоланта" Чайков
ського), Баттерфляй, Ліу ( •Чіо-Чіо-сан", "Ту
рандот" Пуччіні), Церліна («Фра-Дияволо"
Обера).
(•Травіата• Дж . Верді)

Л і т. : Автобіоrрафі11//Архів автора.

САДОВСЬКА-БАРtлО1Тt ( спр. прізв.
Тобілевич) Марія Карпівна ( 17.ІУ 1855, с.
Костувате, тепер Братського р-ну Мико
лаївської обл . - 27.111 1891, м. Одеса) -укр.
оперна <;півачка (сопрано) та драм. артистка.
Сестра І. Карпенка-Карого, М. Садовського
та П. Саксаганського . Муз. освіти не мала.
Виступала в ама 
торських гуртках

Єлисаветграда

(тепер воград) .

1876-83
тистка

Кіро
У
- ар

рос.-укр.

трупи М. Кро
пивницького і
ряду

рос.

опе

реткових труп. У
1883-85 пра
цювала в першій
професійній укр.
трупі М . Кропив
ницького та М .
Старицького, з

в трупі
М. Старицького.

1886 -

Марі11 Садовська-БарІлотті

Володіла соковитим голосом красивого тем
бру. Артистичну діяльність розпочала вико
нанням партій укр. репертуару. Робота з май
страми укр. сцени мала велике значення для

формування естетичних поглядів співачки .
Найвищим досягненням С.- Б. було створення
образу Наталки в опері •Наталка Полтавка"
Лисенка . Серед інших партій: Одарка (впер
ше на укр. сцені), Оксана («Запорожець за
Дунаєм" Гулака-Артемовського), Панночка
(перше вик.), Кулина («YтoruJeнa", «Чорно
морці" Лисенка) .
Л і т.: Дузь /. Марі11 Садовська.- К. , 1951; Ба
рилотти в роли Наталки/ /Воронежский теле
граф.- 1884.- NO 83; Тобілевич С. Корифеї укр.
театру.- К . , 1947. Бурмистре~tІСО С. Садовська
Барілопі/ І Сільські вісті . - 1966. - 27 черв.; Чута П.

Ім'11 на афіші/ /ІGроаоrрадська правда.- 1985.-

24

квітн11;

Смоленчук: М.

Окраса укр. дожовтне

вої сцени/ /Кіровоградська правда.-

1980.- 27

трав.

САЛій Лідія Миколаївна (17(30).VI 1903,
м . Петербург - 12.IV 1956, м. Одеса) - укр .
оперна співачка (колорат. сопрано). Дочка
Є. Стефанович . Вокальну освіту здобула в
Одеській
консерваторії
(1921-26, клас
Є. Сипягіної). У 1926-41, 1944-46 солістка Одеського т-ру опери та балету. Во
лоділа красивим, досить рухливим голосом.
Відзначалася високою колоратурною
технікою, а також артистичним талантом.
Парпиї: Марильця (•Тарас Бульба" Лисен
ка), Ксенія (•РозлоІ'м Фемеліді), Антоніда
(«Життя за царя" Глинки), Снігуронька,
Лебідь (•Снігуронька", •Казка про царя Сал
та на .. Римського-Корсакова), Розіна
(«Севільський цирульник" Россіні), Джільда,
Віолетта ( •Ріголетто", • Травіата" Верді), Мар
гарита Валуа («Гугеноти" Мейербера), Лакме
( «Лакме• Деліба ), Церліна ( «Фра-Дияволо"
Обера) , Мюзетта (•Богема" Пуччіні), Марга
рита (•Фауст.. Гуно), Мікаела («Кармен" Бізе) .
У концертах виконувала твори Аляб'єва,
Верді, Деліба та ін.
Вела пед. діяльність в Одеському муз. уч
щі. Серед її учнів - З. Христич.
Л і т. : Максименко В. ЛІді11 Салій/ І Архів автора.

САМОЙЛОВИЧ Борис Павлович (н. бл.
с. Нижня Дуванка Куп'янського повіту
Харківської rуб.- р. см. невід.) - укр. опер
ний та концертно-камерний співак (бари
тон) у Чехословаччині та США. Вокальну
освіту здобув у Празькій муз. школі А. Фрід
ріха (1925) та Празькій консерваторії. Арти
стичну діяльність розпочав солістом Укр . ре
спубліканської капели під кер. О. Кошиця в
1919, з якою протягом кількох років висту

1893,

пав у багатьох містах Зах. Європи. З 1925 соліст Празької опери. Співав також в Укр.
Наддніпрянському хорі під кер. Д. Котка. Ак-

с
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тивний діяч Укр. громади в Празі. Відомий
своїми численними виступами на Шев
ченківських концертах у Празі, Брно та ін.,
де виконував романси Лисенка (•Мені одна
ково•, •Ой чого ти почорніло•), Степового,
Стеценка. У 1942 здійснив тривале концер
тне турне по Галичині та Польщі.
У 1945 емігрував до США, де співав в
укр. хорах. Широковідомий також як хор
мейстер.

САМОЙЛОВИЧ Микола Павлович (1890,
с. Нижня Дуванка Куп'янського повіту
Харківської губ.- 1951) - укр. оперний та
концертно-камерний співак (баритон) у Че

хословаччині та США. Брат Б. та О. Самой
ловичів. Брав участь у визвольних змаганнях
в Україні (член Центральної Ради в Киеві, де
легат двох перших військових зrіздів у 1917).
З 1920 - на еміграції в Празі. Вокальну освіту
розпочав у Киеві, а завершив у Празькій муз.

сольними концертами. Володів надзвичайно
красивим голосом оксамитового тембру ши
рокого діапазону, вродженою музикальністю
та артистизмом.

Л І т. : Олександр Самойлович (некролог) //Укр.
дійсність (Берлін).

- 1942.- 20 жовтня .
САМОРідНА Світлана Василівна (н.

13.VIll 1949, с. Велика Олександрівка Хер
сонської обл.) - укр. оперна співачка (коло
рат. сопрано). Вокальну освіту здобула в

Київській консерваторії (1968-73, клас І. С.

Колодуб). У 1973-74 - солістка Київської
оперети, з 1974 - Дніпропетровського т-ру
опери та балету.
ПартП:
Джільда,
Віолетта
( •Ріголет
то•, •Тра

в і а т а "
Верді), Ро
зіна («Се
віл ьс ьк ий

школі А. Фрідріха у 1925. Виступав
епізодично у Празькій опері, а такожу Т-рі ім.
М. Садовського на Закарпатті. Активний
учасник Шевченківських концертів у Празі,
на яких виконував численні романси М. Ли
сенка (•Мені однаково", "гетьмани, гетьма
ни•, •думи мої, думи•, •Ой Дніпре, мій
Дніпре", •Нащо мені женитися•>) та ін. компо
зиторів на слова Т. Шевченка.
У 1940 організував у Празі власний хор. У
1945 емігрував до США, де продовжував
концертну діяльність в укр. хорах.
Л і т.: ЕУ . - Нью-Аорк - Париж . - 1973.-Т.

7.-

с.

цирульник"

Россіні),
Адіна (.Лю
бовний на

пій" Доні
цетті), Мар
фа (•Царева
наречена"

Римського
Корсакова),

2701 .

САМОЙЛОВИЧ Олександр Павлович
с. Нижня Дуванка Куп'янського
повіту Харківського губ.- Х.1942, м. Прага) укр. концертно-камерний співак (баритон) у

(8.VI 1892,

Чехословаччині. Закінчив Харківську духов
ну семінарію та Київський комерційний ін-т.
Під час першої світової війни служив у цар
ській армії, по"rім у І Запорозькій дивізії.
З 1919 - соліст Укр. республіканської ка
пели під кер. О. Кошиця, пізніше - Укр.
Наддніпрянського хору під кер. Д. Котка, з

якими виступав у багатьох містах Західної
Європи . З 1924 жив у Празі, де 1928 закінчив
муз. відділ Укр. пед. ін-ту ім. Драгоманова.
С. брав активну участь у діяльності Укр .
громади в Празі, зокрема очолював тут Укр.
хор, був активним виконавцем нар. пісень та
романсів укр. композиторів (Лисенко, Степо
вий, Стеценко та ін.), з якими найчас"rіше ви
ступав на Шевченківських концертах у Празі
та інших містах Чехословаччини. Епізодично
співав в укр. операх (•Запорожець за Ду
наем" Гулака-Артемовського, •Наталка Пол
тавка" та «Ноктюрн" Лисенка), які ставилися
Укр. громадою в Празі. Відомий також своїми

Світлана Самор\дна - Розіна
(«Севільський цирульник•
Дж. Россіні)

Цариця ночі
(•Чарівна
флейта•
Моцарта),

Йалан ("ми
лана" Май-

бороди).
У концертах виконуе твори Лисенка, Кро
пивницького, Січинського, Коціпінського,
Людкевича, Кос-Анатольського, Ревуцького,
Аляб'єва, Гречанінова, Рахманінова, Скар
латті, Перголезі, Вівальді, Моцарта, Сен-Сан
са, Шуберта, Деліба, Стравінського, Гліера.

САМОКИШ іван Романович (13.111914, с.

Печеніжин, тепер Коломийського р-ну івано

Франківської обл.- 20.ХІІ 1968, м. Трентон,
США) - укр. оперний та концертний співак
(баритон). Вокальну освіту здобув у Вищому
муз. ін-'rі ім. Лисенка у Львові (30-і роки,
клас М. Байлової) . Періодично виступав у
Львівському оперному та у Станіславському
драм. театрах.

У 1944 емігрував до Німеччини, де був
солістом Капели бандуристів (під кер. Г. Ки
тастого), з якою прибув до США (1950). З
1961 - соліст Укр. оперного ансамблю в

с
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Нью-Йорку. Співав також у хорі •Прометей•
та інших колективах.
Серед оперних плртій: Султан ( •Запоро
жець за Дунаєм• Гулака-Артемовського),

lван (•Катерина• Аркаса•).
У концертах виконував твори Лисенка,
Барвінського, Січинського, Воробкевича,
Степового, Людкевича, нар. пісні.
САНТАГАНО-ГОРЧА.КОВА (спр. прізв.
Мезенкампф, по чол.- Горчакова, псевд.
Сантагано) Олександра Олександрівна

(27.1(5.11) 1842, с. Гнилище, тепер Зміїв
ського р-ну, Харківської обл.- 25.111(7.IV)
1913, м. Київ) - рос . оперна співачка (сопра
но) і педагог. Закінчw~а Смольний ін-т у Пе
тербурзі. Учениця П. Репетто (Мілан, 1865).
З великим успіхом дебютувала в Мілані. У
1867-71 -

солістка Київської опери.
Володіла сильним голосом широкого
діапазону, високою вокальною технікою, ви

си Барвінського, Н. Нижанківського, Людке
вича, Лятошинського, Штогаренка, пісні Шу
берта, Шумана, Брамса, Р. Штрауса та ін.
У 1953 наспівала ПJІатівку укр. нар. пісень
та романсів.
Л

І

т.: Лагодинська Г. Концерт ЕддІ Сап

рун//Овид (Буенос-Айрес).-

1952.-

№

Матіс ). Артистичну діяльність розпочав у
хорі М. Лисенка в Києві та власними кон
цертами (1898). У 1899-1900, 1901-02 соліст Великого театру у Москві, 1900-01 Тифліськоі опери.
Володів
надзвичай

датним драм. талантом.

но

Парпиі: Антоніда, Людмw~а ( •Жипя за ца
ря•, •Руслан і Людмw~а• Глинки), Наташа
(•Русалка• Даргомижського). Лючія ( .Лючія
ді Ламмермур• Доніцетrі), Маргарита (•Фа
уст. Гуно), Віолетта (•Травіата• Верді), Розіна
(•Севільський цирульник" Россіні), Кармен

вим

(с.Кармен• Бізе).
У кінці 70-х

4.

СВИРИДЕНІСО Микола Петрович (н. бл.
1876, м. Киів - 1903, там же) - укр. та
рос. оперний і концертно-камерний співак
(баритон). Закінчив юридичний ф-т Київ
ського ун-ту. Вокальну освіту здобув у Київ
ському муз. уч-щі (1893-96, клас Г. фон

краси

голо

сом м'якого
окса ми то

вого тембру.
Виконавсь
ке

мистецт

во С. харак

на початку 80-х років з

теризувало

пагуючи рос. муз . класику (вперше постави

проникнен

-

ся глибоким

власною трупою гастролювала в італії, про

ням у зміст
партій
і
своєрідним
їх тракту

ла в італії •Життя за царя• Глинки, 1874,
Мілан).
Залишивши дуже рано оперну сцену, взя
лась до пед. діяльності і стала одним із видат
них вокальних педагогів. Викладала в Одесь
кому муз. т-ві, Моск муз.-драм. училищі
( 1892-97), у Муз. школі М. Тутковського в

Києві. Серед учнів: С.

1.

ДруЗІlкіна, М.

1.

рекладів оперних лібретто. Наспівала кілька
ПJІатівок на фірмах.

Л І т. : СобtіІШв Л. Пампи А. А. Саитаrано-Гор

1913.- 28

берез.;

ЧайІсовсЬІСий П. И. •Иван Сусанни• на миланской

сцене//Русские ведомосrи . -

1874, 25

Парпиї:
Томський,

За

крєвсьІСQ, Л. В. Собінов та ін.
Автор цілого ряду драм. творів, віршів, пе

чаковой//Киевска11 мь~сль.-

ванням.

трав.

САПРУН Едді (н. бл. 1920, Галичина) укр. концертно-камер.на співачка (колорат.
сопрано) . Дружина укр. піаніста С. Сапруна.
Вокальну освіту здобула у Відні, де розпочала
свою артистичну діяльність концертами в
1942. Виступала також у Женеві та інших
європейських містах. У 1949 емігрувала до
Аргентини, де разом зі своїм чоловіком
піаністом концертувала по всій країні.
Володіла надзвичайно красивим голосом
широкого діапазону. Відзначалася віртуозною
технікою і артистичним талантом.
У її репертуарі були укр. нар. пісні, роман-

"М9Ф~

111" .,,. ," :: 11, ..11[

Микола Свириденко

Онєгін (•Пі
кова дама•,

•Євген і й

0Нt:rін" Чай-

ковського),
Валентин ( •Фауст• Гуно), Ріголетто ( •Ріго
летто• Верді) .
Відомий як концертно-камерний співак.
Виступав з виконанням романсів вітчизняних
композиторів у Керзинському гуртку в
Москві. У 1902 взяв участь у концертній под
орожі хору М. Лисенка по Україні. У зв'язку
з хворобою горла змушений був залишити
сцену.

Л

1 т.:

Н. П. Свириденко (некролоr)//Театр и

1903.- № 3.
СВіт Павло Якимович (н. бл. 1680, с. Ве

искусСТІІО.-

ликі Бубни, тепер Роменського району Сум
ської обл.- бл. 1750, там же) - укр. співак
XVIII ст. Вчився у Київській академії. Співав
у Київському митрополичому хорі. Потім був
придворним співаком княжни Катерини

с
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Олексіївни в Петербурзі (до 1718). У 1718
повернувся на Україну, в рідне село, де про
вадив церковний хор.

кож Рівненський

пед. ін-т (1971).
з 1972 - со
лістка Львівсь

Л І т.: Модза.левский В. Малороссийский родо
1914.- Т . 4.- С . 569; АкТЬІ И доку
меНТЬІ, относящиеся к Киевской академии.- К.,
1907.- т. 4.- с . 23.

словник.- К. ,

СВЇТЛИЧНИЙ

Левко

кого т-ру опери

та балету.
Парт1ї: Настя
(«Тарас Бульба»
Лисенка), Мар

Федорович

(19.11(3.111) 1887, м. Катеринодар, тепер Краснодар - 9.1 1959, м. Одеса) -укр. опер

фа

ний співак (драм. тенор). За фахом ~вець. З

r

дитинства співав у церковному xopr. Вже
зрілому віці вчився співу в Ю. Рейдер в Одесr.
у 1934-36 - соліст Вінницького, 1936-47 ~
Одеського т-рів опери та балету. Володrв
сильним і красивим голосом широкого
діапазону, рівним у всіх регістрах.

го),

жець

за

Дунаєм"
Гулака
Артемов

ського),
Собінін
(.життя
за

царя»

Глинки),

Андрій,
Герман

( •Мазе
па" , •Пі
кова

да

ма" Чай
ковсько

го),

Левко Світличний - Річард
(•Бал - маскарад" Дж . Верді)

Са

м о з в а

-

н

ь

е

ц

(•Борис
Годунов»
Мусорг-

ського),
Князь («Русалка" Даргомижського), Левко
(«Утоплена» Лисенка), Манріко, Рада мес,
Річард (•Трубадур», •Аіда», •Бал-маскарад»
Верді), Каніо («Паяци» Леонкавалло), Кава
радоссі («Тоска» Пуччіні), Хозе (•Кармен~
Бізе), Григорій Мелехов, Давидов (;·Тихни
Дон» «Піднята цілина» Дзержинського), Ма

тюш;нко («Броненосець •Потьомкін" Чиш
ка).

Л і т.: Боголюбов Н.
М . , 1967.- С. 296.

60

лет в оnерном театре.

СВОБОДА Наталія Борисівна (н . 1.11 1945,
с. Селяницина Черняхівського р-ну Жито
мирської обл . ) - укр. оперна співачка (мец
цо-сопрано). Засл. арт. ~СР_(1984). Вокаль:.
ну освіту здобула у Львrвсьюй консерватор11
(1971-75, клас В. Підоріноі). Закінчила та-

Любаша

(«Царева

наре
чена» Римсько
го- Корсакова),
Кончаківна

(•Князь

Парт1ї:

Андрій
(•Запоро

( «Хованщи

на» Мусоргсько

Наталія Свобода

ігор»

Бородіна), Азу

чена,
Еболі
(•Трубадур»,
•дон Карлос" Верді), Лаура («Джоконда»
Понкієллі), Ядвіга («Зачарований замок» Мо
нюшка), Анна (•Ріхард Зорге» Мейтуса), Варя
(•Героїчна молодість" Шантиря).
Провадить концертну діяльність. З 1988 викладач Львівської консерваторії.
Л і т. : Автобіографія/ І Архів автора.

СВЯТЛОВСЬКА (по чол . - Міллер) Олек
сандра Володимирівна ( 1860, Київська
губ.- 1933, м. Москва) - укр . та рос. опер
на та концерnю-камерна співачка (меццо
сопрано). Походила з укр. поміщицької ро
дини . Закінчила Смольний ін-т шляхетних

дівчат у Петербурзі. Вокальну освіту здобула
в Моск . консерваторії
(1876-80, клас
О. Александрової-Кочетово"r). У 1880-81 солістка Харківської опери, 1881-88 - Ве
ликого т-ру в Москві . З 1888 виступала на
оперних та концертних сценах Німеччини,

Франції, Нідерландів, а особливо - Велико
британії.
Серед оперних партій: Няня, Солоха
(•Євгеній Онєгін», •Черевички» Чайковсько
го), Ваня (•Життя до царя» Глинки), Рогнеда
(<•Рогнеда» Сєрова), Ангел (•демон»
Рубінштейна).
У концертах широко пропагувала твори
рос. та заруб. композиторів, а також укр.
нар. пісні, які виконувала з великою май
стерністю. У 1885, 1886, 1887 виступала з
концертами в Києві (Зал Купецького зібран
ня). У 1898 взяла участь у концерті укр. му
зики в Москві.
З 1913 займалася в Москві приватною пе
дагогічною діяльністю.
Л І т.: Брокгауз и Зфро11. Знциклоnедический

словарь.- спб, 1900.- т. 51.- с. 263-264;
Александра Св11тловская/ /Театрал.- 1891.- № 4;
Концерт А . В. Святловской/ /Моск . ведомости.-

1899.-

19лют.
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с

СЕЛЮК-ЛАПІНА ( спр. прізв .- Селюк)
Галина Сергіївна (311(12.11) 1904, м. Черніrів1983, с. Покотилівка біля Харкова) -укр. ка 
мерна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула в Київській (1923-24, клас В. Цвет
кова) таЛенінгр. (1924-30, клас К. М.Дорлі
ак та Де-Вос-Соболево·І) консерваторіях.
У 1930-37 - солістка Харківської філар
монії. Концертувала в Ленінграді, Харкові,
Киеві, а також виступала на Укр. радіо.
У репертуарі С .-Л. були твори українських
(Лисенко, Степовий, Стеценко, Заремба, Ко
сенко, Вериківський, Лятошинський, Чишко,
Ревуцький, Козицький, Надененко ), росій
ських (Глинка, Гурильов, Бородін, Балакірев,
Мусоргський, Даргомижський) компози
торів. Активно пропагувала також укр. нар.
пісні. У 1930 дала концерт укр. пісні й роман
су в Ленінграді.
У 1937-59 - викладач (з 1957 - доцент)
Харківської консерваторії, 1941-44 - Бар
наульського муз . уч-ща.

Л і т. : Автобіоrрафі11// Архів автора .

СЕЛЯВіН Віктор Олексійович (1875, м .
Петербург - 17.ХІ 1945, м. Одеса) -укр. та
рос. оперний співак (тенор). Засл. арт. УРСР
(1940). Вокальну освіту здобув приватно у
Шавердова (Петербург).
у 1908-11 соліст Київської,

1911-25
Одеської опер .
Співав також на
оперних сценах

Красноярська і
Єкатеринбурга .
У його реперту
арі було близько
80 партій.
Серед кращих

партій: Андрій
(«Запорожець за
Дунаем• Гулака
Артемовського ),
Ленський ( •Єв
геній Оннін»

Віктор Селявін

Л І т. : Недзвідський А. Віктор Селявін/ /Рад. му
зика.-

1941 .-

№

2.

СЕМАШКО Вільям Васильович (н. 811936,
м. Полтава - 1989, м. Куйбишев, тепер - Са
мара) - рос. оперний співак (тенор). Вокаль
ну освіту здобув у Харківському ін-ті мистецтв

(1961-66, клас Т. Веске) . У
Свердловського, 1970-89
го т- рів опери та балету.
Партіі:

Водемон,

1967-70 - соліст
- Куйбишевсько

Герман

(<·іоланта»,

«Пікова дама" Чайковського), КНJІзь ( (•Русал
ка" Даргомижського), Самозванець («Борис
Годунов" Мусоргського), Ликов («Царева на
речена• Римського-Корсакова), Каварадоссі,
Пінкертон ( "Тоскм, «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні),
Хозе («Кармен» Бізе), Дон Карлос, Альфред,
Рада мес (•дон Карлос•, «Травіата», •Аїда»
Верді), Каніо (•Паяци" Леонкава.лло ).
Л і т . : Автобіографія/ І Архів автора .

СЕМЕНЕЦЬ Василь (н. бл. 1910, Україна р . см. невід.) - укр. оперний співак (бас) і
режисер. Вокальну освіту здобув, очевидно, в
Дніпропетровському муз. технікумі (ЗО-і ро
ки). У 1935-42 - соліст Дніпропетровської,
1942-43 - Київської опер . У 1943 емігрував
до Німеччини , де виступав у різних оперних
ансамблях. З 1949 жив в Аргентині, де ор
ганізував Муз .-драм. театр ім. Т. Шевченка в
Буенос-Айресі (виступав тут як соліст і
режисер).
Виконував переважно характерні та комічні
ролі в укр . репертуарі . ПартП: Карась ( «Запо
рожець за Дунаем" Гулака-Артемовського),
Виборний (•Наталка Полтавка» Лисенка).
Здійснив в Аргентині ряд укр. постановок,
зокрема «Наталки Полтавки• Лисенка, «Запо
рожця за Дунаем• Гулака-Артемовського,

«Катерини• Аркаса та ін. У 60-х роках пе
реїхав до США.
Л і т. : В. Хач. «Наталка Полтавка• в Буенос

Айресі/ /Овид (Буенос- Айрес).-

1949.- № 5.
СЕМЕНЇВ Олександр (бл . 1890, Хар

ківщина - 6.V 1943, м. Зальцведель , Німеч
чина) - укр . концертний співак (тенор) і
політичний діяч . Вокальну освіту здобув у
Харківському муз. уч-щі (1906-09, клас Ф.
Бугамеллі) , а також приватно у Г. Алчевсько

Чайковського),

го. Удосконалювався в італії (1913) . Володів

Нерон («Нерон»
Рубінштейна),

красивим

Левко, Ликов («Майська ніч", "Царева наречена» Римського-Корсакова), Володимир
(«Дубровський" Направника), Рудольф, Кава
радоссі (•Богема», «Тоска• Пуччіні), Герцог
( «Ріголетто" Верді), Джеральд ( "лакме»
Деліба).
Виступав разом з Ф . Шаляпіним, який
цінував його талант.
У 1925-45 - проф. Одеської консерва
торії. Серед учнів - Л. Крижанівська.

голосом

з

яскравим

металевим

тембром. Відзначався високою музичною
культурою .

Артистичну діяльність розпочав 1909 кон
цертами в Харкові та Львові . Зокрема, брав
участь у концертах львівського •Бояна » . У
Львові працював в укр. кооперативному бан

ку •дністер".
На жаль, через завантаженість політичною
та дипломатичною роботою, приділ.яв мало
часу виконавській діяльності . З 1914 перебу
вав .як політичний місіонер у Відні, Римі і

с
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Лугано (Швейцарія). Був одним з активних
діячів Спілки визволення України (член
бюро).
Під час імперіалістичної війни відкликаний
до Відня, де працював у бюро СВУ, а також у
Зальцведелі (Німеччина) - серед укр. поло

Гулака-Арте
мовського ),

Микола (•На
талка Полтав
ка• Лисенка),

іван (•Катери

нених. З 1918 - на дипломатичній роботі
(працював у посольстві УНР у Відні). Після

на• Аркаса),
Качура ( ссБро

ліквідації посольства (1921) знов працював у
Зальцведелі, де провадив політичну роботу

•Потьомкін•

н е но се ц ь

(член Укр. Національного Об'єднання у
Берліні).
Епізодично виступав з концертами у Відні,
Римі, Берліні, Зальцведелі та інших містах,
переважно на Шевченківських вечорах. У
його репертуарі були романси Лисенка
(«Мені однаково•, •дума•, •Огні горять•),
Степового, Стеценка, Волошина, а також

численні укр. та італ. нар. пісні.

В італії займався також видавничою

діяльністю на користь України.
Л

і т .: Жук: А. Пам'11ті Олександра Семено

ва/ /Краківські вісті.- 1943.17 черв.; О. З.
Пам ' 11тІ митц11-спІвака/ /Там само.- 1943.- 1
липн .

•СЕМЕНОВ Йосип (рр. н. і см. невід.) укр. співак кінця XVII - поч. XVIII ст. Служив
при дворі Петра І в Москві. У 1702 їздив на
Україну для побачення з рідними. Дальша
його доля невідома.
Л і т.: Харлампович К.. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с . 324.

•СЕМЕНОВ Ярема (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVII ст. Закінчив Києво-Могилян
ську колегію, де співав у їі капелі. У 1666 ра
зом з групою укр. співаків був запрошений до
Москви і став солістом Хору государевих
півчих дяків при дворі царя Олексія Михайло

Чишка),

На

гульнов (•Під
нята цілина•
Дзержинсько

го),

Тарас

("сім'я Тараса•
Кабалевського),

Мефодій Семенюта

Жермон, Ріго-

летто
("Травіата•, ссРіголет
ТО• Верді), Валентин ( ссФауст• Гуно), Еска
мільо ("Кармен• Бізе).

Л І т . : Семенюта В. Мефодій Семенюта/ І Архів

автора.

СЕМЧИШИН Ярослав Васильович (н.
м. Вінніпег, Канада) - укр. та ка

29.1111930,

надський оперний та концертний співак
(бас), режисер і громадський діяч. За фахом
фармацевт. Вокальну освіту здобув у Ко
ролівській консерваторії музики в Торонто.
Артистичну діяльність розпочав у середині

50-х років концертами в Торонто. Виступав
на оперних сценах Торонто, Вінніпега, Отта
ви, в укр. ансамблях.
Серед оперних плртій - Карась ( «Запоро

Харлампович К.. Малорос

жець за Дунаєм• Гулака-Артемовського),
Петро (•Наталка Полтавка• Лисенка), Гремін,
Томський (•Євгеній Онєгін•, "Пікова дама•
Чайковського).
Засновник Укр. т-ру в Вінніпезі, де поста
вив такі вистави: "запорожець за Дунаєм•,

сийское влияние на великорусскую церковную

"наталка Полтавка•, "ноктюрн•, •Маруся Чу

вича.

Л і т .: Разу.мовск:ий Д. Истори11 церковного пени11

в России . - СП6,
жизнь.- Казань,

1866;

1914.-

С.

320.

СЕМЕНЮТА (Барило-Семенюта) Ме
фодій Григорович (8(20).VI 1896, .xyrip Ба
рилівщина, тепер с. Барилове Хорольського
р-ну Поmавської обл.- 26.IV 1955, м. Одеса) укр. оперний співак (баритон). Перший чо
ловік О. Петрусенко. Вокальну освіту здобув
приватно. З 10 років співав у архієрейському
хорі в Києві. У 1918-19 - соліст Т-ру Са
довського в Києві, 1919 - •Муз. драми•
(Київ). У 1920-22 - актор т-рів Хоролу,
Полтави, Вінниці, 1922-24 - драм. т-ру М.
Заньковецької в Києві, 1925-28 - драм. т-ру
ім. Шевченка. У 1928-30 - соліст ДРОТу,

1931-37 -

Ленінгр. Малого,

1937-45 -

Одеського т-рів опери та балету.
Партії: Султан (•Запорожець за Дунаєм•

рай• та ін.
З успіхом виступав на укр. фестивалях в
Давфині, Саскатуні, Вінніпезі, на телебаченні
та радіо. Відомий також своєю культурно-гро
мадською діяльністю: дорадник провінційно
го міністра туризму і культури ( 1972-75), ди
ректор Секретаріату зв'язків з федеральним
урядом з культ. справ (1976-83).
Л і т.: За.ііеськ:ий О. Мала українська муз. енцик
лопеді11.- Мюнхен, 1971.- С. 98; Марунчак М.
Біографічний довідник до історіі украІиців Кана
ди.- Вінніпег, 1986.

СЕРАФИМОВИЧ Ростислав (н. бл. 1924,
м. Кременець, тепер Тернопільської обл.) укр. оперний та концертно-камерний співак

(баритон). У 1944 разом з батьками емігру
вав до Німеччини, де перебував у таборах
ДіПі, а 1950 переїхав до США. У 50-х роках
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с
брав участь у війні в Кореї. Вокальні студії
розпочав ще в Нюрнберзі ( 1949), а потім
продовжив у США в О. Мартиненка.
удосконалювався в Римі.

У

1961-62

Артистичну діяльність розпочав власними
концертами у США та в ссСівік Опера Ком
пані• . З 1962 виступав епізодично на італ.
оперних сценах, а також концертував у Мюн
хені, Римі, Парижі та ін . Лауреат Міжнарод
ного конкурсу вокалістів у Пезаро (1964). З
успіхом концертував в Зах. Європі .
Л і т . : Ле1tuк: В. Наші молоді співаки/ /Гомін Ук

1964.- 11 липн .
СЕРГіЄНКО Людмила Борисівна (17ХІІ

раіни (Торонто).-

1945,

м . Ворошиловград, тепер Луганськ)

-

укр. та рос. оперна співачка (сопрано). Нар .
арт. РРФСР (1986). Вокальну освіту здобула в
Харківському ін-ті мистецтв (1964-71, клас
Т. Веске) . Стажувалась у Великому т-рі СРСР

(1971-72) та міланському т-рі •Ла Скала"
(1973). У 1971 дебютувала на сцені Харків
ського т-ру опери та балету. У 1974-77 солістка Харківського т-ру опери та балету, з
1977 - Великого т-ру СРСР (тепер Росія).
Володіє

над

звичайно

кра

сивим

голосом

широкого

пазону.

діа

Відзна

чається винятко
вою

музи

кальністю і арти
стизмом .

ПартЛ: Татья

на
(•Євгеній
Онєгін•
Чай
ковського), Ку
пава
(•Снігу
ронька• Римсь
кого-Корсако
ва) , Тоска (<·То

Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім . Глинки у Вільнюсі ( 1971, 11 премія),
XXVIII Міжнародного конкурсу музикантів у
Женеві (1972, 11 премія), V Міжнародного
конкурсу музикантів ім. Чайковського в
Москві (1974, 11 премія) .
Л і т .: ОрфеШ>в А. Людмила Серrиенко//Муз.
жизнь. - 1980.- № 24; Б. п. Новий лауреат/ /Му

1973.- № 1.
СЕРrіЄНКО Петро Олексійович (н . бл.

зика . -

1890, Україна - р. см . невід) - укр. та рос.
оперний співак (бас) . Артистичну діяльність
розпочав 1910 в укр . трупі Т. Колесниченка.
У 1911-13 - соліст Опери С. Зиміна в
Москві, 1913-14 - Харківської опери. У
1914 гастролював з концертом в Омську. Во
лодів могутнім голосом широкого діапазону,
надзвичайно красивого тембру. Серед опер
них плртій - Варязький гість ( «Садко" Рим
ського-Корсакова) .
Л і т . : Б. п. Концерт П. А. Серrиенко в Омс

ке//РМГ.-

1914.- № 13.
СЕРГІЄНКО Федір Михайлович (н. бл.

1893, Україна - р . см. невід.) - рос. оперний
співак (тенор) . Родом українець . Вокальну
освіту здобув у Петрогр . консерваторії
(1912-16, клас М. Чупринникова) . У 191417 - соліст моск. Нар. дому, 1919-20 Маріїнської опери в Петрограді.
Володів досить сильним голосом красиво
го тембру, широкого діапазону, рівним в усіх
регістрах, тонкою музикальністю.
Серед оперних партій : Баян (•Руслан і
Людмила• Глинки), Герман (•Пікова дама"
Чайковського) , Герцог ( «Ріголетто• Верді) .
Після 1920 доля його невідома.

СЕРГІЄНКО Раїса Михайлівна (13.VII
1925, м. Новоукраїнка, тепер Кіровоградської
обл .- 20.111 1987, м. Одеса) - укр . оперна
співачка (сопрано) . Нар. арт. СРСР (1973).
Вокальну освіту
здобула в Оде
ській консерва
торії (1946-51,
клас С. Щавин

ска• Пуччіні),
Мікаела (•Кар-

Людмила Сергієнко

мен •

Б і з е) ,

Амелія (•Бал-ма 
скарад• Верді),

сько·І) .

у 1951-85 солістка Одесь

Клеопатра («Юлій Цезар• Генделя), Іфігенія

(«Іфігенія в Авліді• Глюка), Катерина (•Кате
рина Ізмайлова• Шостаковича), Сантуцца

кого т-ру опери

та балету.
ПартЛ:
Наталка (•Наталка
Полтавка• Ли
сенка), Одарка
(•Запорожець за
Дунаєм• Гулака 
Артемовського ),
Катерина (•Ка
терина• Аркаса),

(•Сільська честь• Маскань·І), Луіза (•дуенья•
Прокоф'єва), Назі (•Один крок до кохання•

Жуковського), інга (•Повернений травень•
Губаренка).

Гастролювала в італії, Данії, Німеччині.
Провадить концертну діяльність. В її репер
туарі - твори Лисенка, Степового, Г. Майбо
роди, Глинки, Чайковського, Рахманінова,
Бойто, Пуччіні, Бізе, Верді, а також укр. нар .
пісні .

Раіса Серrієнко

Татьяна, Ліза,

с
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Марія, іоланта (•Євгеній Онегін•, •Пікова да
ма" "мазепа•, •Іоланта• Чайковського), Оль
га, Мілітриса ( •Псковитянка•, •Казка про ца
ря Салтана" Римського-Корсакова), Наташа
(•Русалка" Даргомижського), ~їда. (•Аїда•
Верді), Баттерфляй, Тоска ( •Чю-Чю-сан•,
«Тоска" Пуччіні), Галя (•Назар Стодоля•
Данькевича), Наталія («В бурю• Хренникова),
Настя (•Сім'я Тараса• Кабалевського).
У концертному репертуарі С.- твори У!"
раїнських, російських та заруб. композитор1в,
а також нар. пісні.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів і
артистів балету у Москві (1956, 11 премія).
Гастролювала в Польщі, Румунії, Угор
щині, Болгарії, Чехословаччині та інших

країнах. Наспівала на грамплатівки два ро
манси Косенка («Вони стояли мовчки", •Я
ждав тебе").
Л і т.: Бєлошова А. Щедрий талант//Рад.
жінка.- 1963.- № 9; Фідчунова М. Квіm визнан
ня! /Рад . Україна.- 1973.- 22 берез.; Мшссимен

ко В. Достоинство та.ланта//Вечерняя Одесса.-

1973.-

І лип.

СЕРДЮК Андрій Савелійович (н. 24.VШ
1923, м. Бровари Київської обл.) - укр. кон
цертний співак (тенор). Нар. арт. УРСР
(1982). Учасник Великої Ві'І'fизняної війни.
Вокальну освіту здобув у Київській консер
ваторії. У репертуарі - твори світової й
вітчизняної класики, а також - сучасних ком
позиторів П . Майбороди, А. Кос-Анатольсь
кого, В. Соловйова-Седого; укр. нар. пісні.
Л

співаком С. Андрієвським і відправлений до

Петербурга. З 1758
хору в Петербурзі.

-

соліст Придворного

Л і т.: Хар.ІШМпоsuч К Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань.
1914.- с. 840.

СЕРЕДА Микола Миколайович (4(16).V
с. Старі Санжари, тепер с . Решетники
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.16.11 1948, м. Ленінград] - укр. та рос.
оперний співак (лір . тенор). Нар. арт.
РРФСР (1947). Вокальну освіту здобув у
Моск. консерваторії (1922-25, клас Г. Ган
дольфі).
в дитинстві співав у
Полтавсько
му губерн
ському хорі.
Після закін
чення Пол
тавської ду
ховної семі
нарії вчите

1890,

лю в а в

жм юром.

у

соліст
Харківсько
го, 193335 - Свер

І т.: Виноградова М. «Спой, Андрей, на-

СЕРДЮК (Сердюков) іван (1900, м. Хар
ків - р. см. невід. ) - укр . та. рос. оперний
співак (бас). Співу навчався в Італії (перший
в Україні співак, відряджений на державний
кошт, 1924).
У 1923-31 - соліст Харківської опери,
1931-41 - Великого т-ру СРСР. У 1944
емігрував за кордон.
Володів могутнім і красивим голосом ши
рокого діапазону.
Партіі: Тарас (•Тарас Бульба• Лисенка),
Гремін (•Євгеній Онегін• Чайковського),
Спарафучільо, Рамфіс (•Ріголетто•, •Аїда•
Верді), Мефістофель (•Фауст• Гуно), ~'?н
Базіліо («Севільський цирульник• Росс1н1),
Марсель ( "Гуrенот.и• Мейербера ).
Л і т.: К.ЬлdіJуб О. Іван Сердюк у Харкові/ І Архів
автора.

СЕРЕДА іван Лук'янович (н. бл. 1730, с.
Великі Сорочинці, тепер Миргородського р
ну Полтавської обл.- р. см. невід.) - укр.
співак XVII ст. Вчився, очевидно, в Київській

академії. У

17 58

був помічений у Киеві

1926-

33 -

дловського,

шу•/ /Веч . Киев. 1985.- 3 січ . ; Туркевич В.
Пісня ветерана! /Культура і життя . - 1983.- 8
трав.

на

Поділлі, де
керував и.NJь..

1935-48 Микола Середа -

Індійський rість

(«Садко• м. Римського-Корсакова)

Ленінград

ського т-рів
опери та ба-

лету.

Парпиї: Андрій (•Тарас Бульба" Лисенка),
Левко, Берендей (•Ніч перед Різдвом•,
•Снігуронька• Римського-Корсакова), Сино
дал (•демон• Рубінштейна), Князь (•Русалка•
Даргомижського), Ленський ( ·~вгеній
Онегін" Чайковського), Володимир Ігоревич

(•Князь ігор• Бородіна), Володимир (•дуб

ровський• Направника), Вертер ( с.Вертер»
Массне), Хозе (•Кармен• Бізе), Альфред,
Герцог ( "Травіата•, •Ріголетто• Верді),
Пінкертон ( •Чіо-Чіо-сан• Пуччіні), Альмавіва
(«Севільський цирульник• Россіні), Фауст

(•Фауст.. Гуно), Лоенгрін ("Лоенгрін" Вагне
ра), Рутковський (•Кармелюк• Костенка), Са
лават (•Салават Юлаев• Коваля), Абесалом

( •Абесалом

і Етері" Паліашвілі).

Блискучий інтерпретатор укр. нар. пісень, а
також романсів Лисенка, Стеценка, Степово
го, Чайковського, Римського-Корсакова.
У 1931 наспівав на грамплатівки три ро
манси Стеценка (•Вечірня пісня», •О, не ди-
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с
вуйсь ...•, •Ой чого ти, дівч_инонь~о."• )_. а та
кож арію Надіра (•Шукач~ перл~в• Б1зе) та

пісню Індійського гостя ( •Садко• Римського
Корсакова) .
Л і т.: Б. п. Микола Середа/ !Всесвіт.-

1929.-

№ 18; Дольский А. Воспоминания о Николае Сере
де; КDломе1tский М. Воспоминания о моем партне
ре Николае Середе; 3бергардт С. Николай Середа
в Свердловске/ І Архів автора.

СИБіРЯКОВ (спр. прізв.- Співак) Ле~.
Михайлович ( 1870, с . Половне Волинсько~
губ.- 1938, м. Варшава) - рос. <?перни_~

співак (бас). Співу навчався у~· Росс1 _!! Італн.:
у

1902-04, 1909-21 -

СОЛІСТ Мар11нсько1

опери в Петербурзі.
ПартІЇ: Сусанін (•Жиrrя за царя" Глинки),
Собакін («Царева наречена" Римського-Кор
сакова), Дон Базіліо (<·Севільський цируль
ник" Россіні), Марсель (•Гугеноти•
Мейєрбера), Мефістофель («Фауст• Гун<?),

Нілаканта («Лакме" Деліба), Герман, Генрr.х,
Вотан («Тангейзер», «Лоенгрін", •Золото Рей
на" Вагнера), Рамфіс (•Аіда• Верді).
Провадив концертну діяльність. Гастролю

вав у країнах Зах. Європи (вт. _ч . в •Ла С:ка:
ла•>) та Америки . У 1904 наспrвав на ф1рм1
«Грамофон" каватину Карася з опери •Запо-

рожець за Дунаєм».
..
У 30-х роках професор Варшавсько1 кон

СИМАНОВСЬІСА Тетяна Опанасівна (н .
ЗО .УІІ 1934, м . Ленінград) - укр. оперна
співачка (лір.-колорат. сопрано). Вокаль~
освіту здобула в Ленінrр. консерватор11
(1960-68, клас Т. Докукіно"І)
у 1968-69 - солістка Ленінгр. Малого,
1969-92 - Одеського т-рів опери та балету.
Партzї: Оксана (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Марильця (•Тарас
Бульба• Лисенка), Лебідь (<·Казка про царя

Салтана• Римського - Корсакова), іоланта,
Татьяна ( "tоланта», •Євгеній Онєгін" Чайков
ського), Мімі (<•Богема» Пуччіні), Маргарита
(<•Фауст.. Гуно), Недда («Паяци" Л~онкавал
ло ), Джільда, Віолетта, Оскар ( •Р_1голетто»,
«Травіата•, •Бал-маскарад" Верд1), Фрося
(«Семен Котко+ Прокоф'єва).
Л і т. : Автобіографія// Архів автора .

СИНЕНЬІСА-іВАНИЦЬІСА іванна (н. 24.VII
с. Великі Чорнокінці, тепер ~- Чор :
нокінці Чортківського р-ну Терношлсько1
обл . -28.VШ 1988, м. Мюнхен)-укр. оперна
і концертно-камерна співачка (с.~прано). Во
кальну освіту здобула у Празьюи. консерва
торії (1921-26, клас БрамберговоІ). Удоск?
налювалась у пр_?Ф· Келіни де Рівальт-Рtп
(1930-31) в Італн .
у 1926-

1897,

30 -

серваторії.
Л і т.: Левик С. Записки оперного певца . - М"

1955.-

с.

Ужгороді. У
1931-55 ви

120-122.

СИДОРОВИЧ Теодор (рр . н. і см . невід.) укр . співак і хормейстер кінця XVI - початку
XVII ст. Вчився у Львівській братській школі,
де здобув і муз. освіту. З 1604 був регенто~
Ставропігійської братської школи у Львов~ .
Один з перших на Україні знавців партесного
співу. Відомий також як автор хорових кон
цертів.

ступала

концертами в

Галичині, Бу
ковині, Ру
мунії, Австрії,
Німеччині,
Чехословач

чині, Італії та
ін .
Виступала

СИЗАРіВСЬКИЙ Стефан (рр. н. і см .

Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

839.

•СИЛЬВЕСfРОВ (спр. прізв.- невід.)

tван Сильвестрович -

укр. співак XVII ст.

Походив, очевидно, з Києва. У 1652 був
відряджений з Києва до Москви, де співав в
Андріївському монастирі. Проте через ма
теріальні нестатки повернувся в Україну.
Л і т . : Харлампович К. Малороссийское влиІІННе
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

838.

з

сольними

Л і т.: Разумовский Д. Церковное пение в Рос
сии.- М" 1868.- Вип. 2.- С . 207-209; Кудрик
Б. Огляд історіі укр. церковної музики.- Львів,
1937.- с. 19.

невід.) - укр. співак XVII ст. С!ючатку спів~в
у Києві, а з 1656 - при двор1 царя Олекс~я
Михайловича в Москві, де його називали
•верховним півчим•.

солістка

Укр. театру в

tванна Синенька-Іваницька

в операх •Ка
терина• Ар
каса, "натал-

ка Полтавка•

Лисенка,

•Сільська честь• та •ірис• Масканьї, •Поцілу
нок• •Продана наречена", «Губічка• Сметани,

•Рус~ка• Дворжака, •Сила д~лі• і "Трубадур"
Верді, •Адрієнна Лекуврер• Ч~леа.

У репертуарі С.-1. були твори укр. компо

зиторів, зокрема Лисенка, Н. Нижанківсько
го Барвінського, Січинського, Людкевича,

С;епового, Стеценка, Косенка та ін. Наспі

вала чотири платівки нар. пісень та романсів
ук~. композиторів.
Л І т. : Барвl~ький В. Іванна Синеиька-Іва.ниць
ка//Ноаий час.- 1935.- 28 берез.; БілокJиь С.

с
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Іванна Синенька-Іваницька/ /Сrюбом.- 1993.- 3
верес.; Хронович Л. Споrади про Іванну Синеньку

жист Ве
лико го

Іваницьку //Архів автора.

т-руСРСР.

СИНИЦИНА Євгенія Дмитрівна (н. 24.ХІІ
1900(6.11901), м. Кишинів . - 12.УІ 1984, м .
Одеса) - укр. оперна і камерна співачка (со
прано). Вокальну освіту здобула в Одеській
консерваторії (1920-25, клас Ю. Рейдер).
З 1925 - солістка оперних т-рів Свердлов
ська, Пермі, Воронежа, Вінниці, 1938-41 Київської філармоніі, 1944-48 - Одеського
т-ру опери та балеrу.
ПарпиІ: Татьяна («Євгеній Онєrін• Чайков
ського), Віолетта ( "Травіата" Верді), Баттерф

у 195455 - со

ліст Київ
ськогот-ру
опери

1956--58Великого
т-руСРСР,

1958-62Пермсь

ляй, Ліу, Мімі («Чіо-Чіо-сан", «Турандот",

кого т-ру

«Богема" Пуччіні), Недда («Паяци" Леонка
валло ), Розі на («Севільський цирульник•
Россіні), Ельза ( "лоенгрін" Вагнера). Була
першою виконавицею партії Марини («Кар

опери

1962--69сол іст
Держкон

У концертах виконувала твори укр., рос.

СИНИЦЬКИЙ

Матвій

церту

Анатолій Сироватко - Боrун
(«Богдан Хмельницьки~
К. Данькевича)

церту.

Володів
надзви 

(1895,

Харківської,

1923-24, 1932-33 -

кої опер.

Бакинсь-

.

Партіі: Володимир Ігоревич (•Князь Ігор•

Бородіна), Ленський, Герман («Євгеній
Онєrін•, «Пікова дама• Чайковського), Ли
ков,
Берендей
("Царева
наречена",
•Снігуронька•
Римського-Корсакова),
Голіцин, Самозванець ("хованщина•, «Бо
рис Годунов• Мусоргського ), Князь ( «Русал
ка" Даргомижського), Каварадоссі («Тоска•
Пуччіні), Каніо (•Паяци" Леонкавалло), Аль
фред, Герцог, Манріко, Радамес (•Травіата•,
«Ріголетто•, «Трубадур•, •АJ"да• Верді), Аль
мавіва (•Севільський цирульник• Россіні),
Фауст (ссФауст- Гуно).

Л і т.: Покровський М. Матвій Синиць
кий/ І Архів автора.

СИРОВАТКО Анатолій Антонович [7(20).V
с. Вознесенівка, тепер у складі м. За
поріжжя - 1.11975, м. Москва) -укр. та рос.
оперний та концертний співак (драм. тенор) .
У 1941 закінчив Батайське льотне училище.
Брав участь у Великій Вітчизняній війні як
пілот-винищувач. У 1944-47 вчився співу у
М. Микиші в Києві.
Артистичну діяльність розпочав 1944 со
лістом Ансамблю пісні й танцю Одеського
військового округу. У 1949-50 - соліст Ма
лого оперного т-ру в Ленінграді, 1950-52 Червонопрапорного ансамблю пісні й танцю
ім. Александрова у Москві. У 1952-54 - ста-

1917,

та

Рос кон

Анатолійович

м . Одеса - бл. 1960, там же) - рос.
оперний співак (тенор). Вокальну освіту здо
був в Одеській консерваторії. У 1918-21 соліст Одеської, 1921-23, 1927-29 -

та

балету,

мелюк• Костенка).
композиторів.
З 1948 - викладач Одеського муз. уч-ща.
Л і т.: Автобіоrрафія/ І Архів автора.

та

ба ле ту,

чайно си

льним голосом красивого металевого тембру
широкого діапазону, рівним в усіх реrістрах.
ПарпиІ: Петро («Наталка Полтавка• Лисен
ка), Кобзар (•Тарас Бульба• Лисенка), Андрій
(•Запорожець за Дунаєм• Гулака-Артемовсь
кого ), Богун (•Богдан Хмельницький" Дань
кевича), Садко (•Садко" Римського-Корсако
ва), Герман, Княжич (•Пікова дама•, «Ча
родійка• Чайковського), Котко («Семен Кот
КО• Прокоф'єва), Хозе («Кармен• Бізе), Каніо
(•Паяци• Леонкавалло), Калаф, Пінкертон
( "Турандот-, •Чіо-Чіо-сан• Пуччіні), Радамес

( •А1да•

Верді).

У концертах виконував твори Лисенка,
Глинки, Чайковського, Даргомижського,
Римського-Корсакова, укр. нар. пісні.
Л і т.: ВunшщЬІСий К. Артистw Пермской опе

рЬІ.- Пермь.-

1987.-

С.

102-103.

СИРОВАТСЬКА

Ніна Петрівна (27.ХІІ
1897 (8.1 1898), м. Старий Оскол, тепер
Бєлгородської обл.- бл. 1960, м. Москва) укр . та рос. оперна співачка (сопрано). Во
кальну освіту здобула в Харківській консер
ваторії (1912-16, клас Ф. Бугамеллі). У
1916-22, 1928-30 - солістка Великого т
ру в Москві, 1922-23 - Опери С. Зиміна,
1923-24 - Вільної опери в Москві, 1924-

Одеської і Свердловської, 1925-27 Київської
і
Одеської,
1932-33 Харківської опер, 1933-41 - Московської

25 -

філармонії.

Парпиї: Ярославна (•Князь lгор• Бо
родіна),

Тамара

(•демон•

Рубінштейна),
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с
Татьяна, Ліза
(•Євгеній
Он І!: гін•,
•Пікова да
ма• Чайков
ського), На
таша
(•Ру
салка• Дар
гомижсько

го), Баттер
фляй, Тур ан
дот
(ссЧіо
Чіо-саН•,
•Турандот•
Пуччіні),

Е л ь.за, Зіrлін
да
Ніна Сироватська - Ярославна
(«Кн11зь Ігор> О. Бородіна)

(ссЛоенг

рін•, •Валь
кірія• Вагне

ра).
Л І т.: 36ергардт С. Воспоминани11 о Нине Сw
роватской/ І Архів автора .

СіКАЧИНСЬКИЙ Михайло Миколайович
(бл. 1863, м. Богуслав, тепер Київської
обл.- 1949, м. Київ) - рос. оперний співак
(тенор) і вокальний педагог. Вокальну освіту
здобув у Київському муз. уч-щі (1884-88,
клас Є. Ряднова). У 1888-91 соліст
Київської, 1891-92 - Харківської, 189394 - Одеської, 1895-96, 1904-05 Тифліської, 1896-98 - Пермської, 189899, 1902-03 - Житомирської опер, 1892-

93 - Оперного т-ва t. Прянишникова (Мос
ква), 1894-95 - ПанаІ!:вського т-ру в Пе

тербурзі.

Парпиї: Князь (се Русалка• Даргомижсько
го), Руальд, Агафон ( •Рогнеда•, •Ворожа си
ла• СІ!:рова), Баян, Собінін (•Руслан•, •Життя
за царя• Глинки) , Синодал (•демон•
Рубінштейна), Радамес (ссАJда• Верді), Роберт
( ссРоберт-Диявол• МейІ!:рбера), Фауст («Фа
уст• Гуно), Єлеазар (•Жидівка• Галеві), Тан
гейзер, Лоенгрін (•Тангейзер•, ..Лоенгрін•
Вагнера).

В концертах виконував романси рос., укр . і
заруб. композиторів та нар. пісні .
Л І т . : Чечотт В. Тенор М. Сикачинский/ І Ар
тист . -

1889.- №. 4.
СІРЕНКО Галина Карпівна (н. 2.1 1927, с.

Сенькове Куп'янського р-ну Харківської
обл.) - укр. оперна співачка (меццо-сопра
но). Вокальну освіту здобула в Київській кон
серваторії (1949-54, клас М. Литsиненкtr
Вальzемут).

У 1954-82 опери та балету.

солістка Одеського т-ру

Парпиї: Терпилиха, Настя ( ссНаталка Пол
тавка•, ссТарас Бульба• Лисенка), Мати (•Ка
терина• Аркаса), Одарка (•Запорожець за

ДунаІ!:м• Гулака-Артемовського), Марина
(•Борис Годунов• Мусоргського ), Графи
ня (•Пікова дама• Чайковського), Кармен

(•Кармен• Бізе), Амнеріс, Еболі, Азучена
(•Аїда•, •дон Карлос•, "Трубадур• Верді),
Стеха (•Назар Стодоля• Данькевича), Окса
на (•Загибель ескадри• Губаренка ).
Л і т .: АвтобІоrрафІ11// Архів автора.

СіЯК Марі.я

Михайлівна

(15.VI 1880,

с. Муроване, тепер Пустоми-rівського р-ну
Львівської обл.- 1940, м. Богота, Колум
бі.я) - укр. та колумбійська оперна й кон
цертно-камерна співачка (сопрано). Вокаль
ну освіту здобула в Міланській консервато
рії (1898). Співала на сценах оперних

т-рів італії,

зокрема

(1899-1905), а також
(1906-12), Колумбії

Мілана,

Неаполя

Барселони й Женеви
та інших країн Пд.

Америки.

Парпиї": Норма
(•Норма•
Белліні),
Віолетта, Леонора (•Травіата•, •Сила долі•
Верді), Рахіль (•Жидівка• Галеві), Лейла
("шукачі перлів• Бізе), Манон ("ма нон•
Массне ), Ельза, Єлизавета ( •Лоенгрін•,
•Тангейзер• Вагнера), Джоконда (•Джокон
да• ПонкіІ!:ллі) .
Неодноразово приїздила в Галичину, де
виступала з концертами, зокрема у Львові,
Перемишлі (1898-99, 1907). Співала твори
М . Лисенка, О . Нижанківського, Я. Яросла
венка, Е. Гріга, Вольфа та ін. У 1924 залиши
ла сцену.

Л

І

т .:

Медведик П.

СІ11к

хайлІвна//УРЕ . - Вид . 2-е.- К.,

Марі11

1983.-

Т.

Ми

10.

СКАБОВИЧ (н. бл. 1798, Тернопільщина р. см. невід. ) - укр. співак (тенор). Вчився у
Львівській духовній семінарії (філософський
відділ). У 1818-19 виступав у Львові з кон
цертами. Володів надзвичайно красивим лір.
тенором, виконував укр. нар. пісні.
Л І т. : Лисько З. Словник укр. муз. ді11чів (рук.) .

СКАЛА-СfАРИЦЬКИЙ ( спр. прізв.- Ста
рицький) Мирослав Григорович (26 .VI
1909, м. Скала-Подільська, тепер Тер

нопільської обл.-

20.11 1969,

м. Париж)

-

укр. оперний і концертно-камерний співак
(тенор) . Вокальну освіту здобув у Вищому
муз. ін-ті ім. Лисенка у Львові (1939-39,
клас Л. Улуханової). Удосконалювався у

Відні.
Дебютував 1939 у Львові . З 1943 виступав
на оперних сценах Відня, Кайзерсляутена
( •Пфайц-Опера• ), Лейпцига, Праги, Брно,
Парижа (•Опера комік•), Барселони, Мадри
да. У 1949-52 співав в оперних театрах
Франції, Бельгії, Швейцарії, США. У 1951 був
першим виконавцем заголовної партії в

опері •іван IV• Бізе на сцені оперного театру
м. Бордо у Франції. В цьому ж році нагород-

с
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жений почес

ною грамотою і
медаллю міста
Парижа.

з

1953 -

соліст

селі.
ким

З вели
успіхом
вистуnав у залі
«Музікфе
рейн» у Відні,

"моцартеум" у
Зальцбурзі, в
Баха

в

Берліні, а також
Мирослав Скала
Старицький

на

2.
Л і т.: .Рудницький А Концерт Мирослава Скали

Старицького//Свобода . - 1955.- 21 жовт.; Вірспш
А. Дорогий Мирославе (некролог)//Укр. слово
(Париж).-

театру

"де ла Мон
не" в
Брюс

залі

Тв.: Дещо про мистецтво співу І /Овид.-1962.
№

оперних

сценах Лінца,
Праги, Лейпцига, Цюріха,

Парижа, Марселя,
Тулузи, Ніцци, Бордо, а
також Туніса, Алжира та ін.
Володів чудовим голосом широкого

діапазону, рівним в усіх регістрах. Виконавсь
ка майстерність відзначалася бездоганною
дикцією, блискучим фразуванням, а також

1969.- 22

ва).-

1982.- 19 верес.

СКИБИЦЬКА
Марина
Михайлівна
(24.11(7.ІІІ) 1884, м. Казань - 29.1 1943,
м. Саратов) - укр. та рос . оперна співачка
(меццо-сопрано). Вокальну освіту здобула в
Моск. муз.-драм. уч-щі (1904-07, клас М.
Медведєва). У 1907-08, 1912-23 со
лістка Київської, 1908-09 Казанської,
1921-22 - Житомирської опер, 1923-24 Харківського, 1924-26 Київського,
1926-27 - Тифліського, 1927-29 Одеського, 1930-41 - Саратовського т-рів
опери та балету, 1929-30 - Третьої пере
сувної укр. опери (Вінниця, Бердичів,
Чернігів) .
Володіла над
звичайної краси
і сили голосом.
Відзначалася до
сконалою

Партіі: Андрій (•Запорожець за Дунаєм»

Гулака-Артемовського), Індійський гість,

артистич

ним

талантом,

никненням

зміст твору.
Парпиї:

у

На-

стя
(<·Тарас
Бульба» Лисен
ка), Мати («Ка

Гріє ( «Тоска•, «Богема", •Чіо-Чіо-сан», "ма
нон• Пуччіні), Надір («Шукачі перлів" Бізе),
Турідду («Сільська честь" Маскань·І), Герцог,

терина•

Альфред, Гальваро, Ісмаел ( «Ріголетто",

С.-С.- один з найвидатніших пропаган

кою,

глибоким про

Всеволод ( «Садко", «Сказання про невиди
мий град Кітеж» Римського-Корсакова), Са
мозванець («Борис Годунов• Мусоргського ),
Фауст, Ромео ( «Фауст.., «Ромео і Джульєтта•
Гуно), Каварадоссі, Рудольф, Пінкертон, де

Ерік («Летючий гоJUІандець» Вагнера).

во

кальною техні

драматичним талантом.

«Травіатта», «Сила долі", ссНабукко• Верді),

лютого; Михальчишин Я.

На оперних сценах світу! /Наше слово (Варша

Марина Скибицька

Арка

са),
Любава,
Любаша, Лель
( «Садко", ссЦаре
ва

наречена",

«Снігуронька"

дистів укр . музики за рубежем. У його репер
туарі були твори Лисенка, Степового, Стецен
ка, Людкевича, Барвінського, Н. Нижанків
ського, Січинського, укр. нар. пісні. Майже
щорічно вистуnав на Шевченківських ювілей
них вечорах з творами укр. композиторів на
слова Т. Шевченка. Один час очолював у Па
рижі Укр. т-во ім. Т. Шевченка.

Римського-Корсакова), Ваня, Ратмир («Житrя
за царя", «Руслан і Людмила• Глинки), Лю
бов, Морозова, Графиня, Ольга, Солоха, Кня
гиня («Мазепа", •Опричник•, «Пікова да.ма.>,
•Євгеній Онєгін•, «Черевички•, "чародійка•
Чайковського), Рогнеда, Груня (•Рог неда•,
•Ворожа сила" Сєрова), Кончаківна (•Князь

У 1963 організував у Парижі приватну во
кальну студію, де викладав до самої смерті.

(•Борис Годунов•, •Хованщина• Мусоргсько
rо ), Кармен (•Кармен" Бізе), Амнеріс, Азуче
на, Маддалена (•АІда•, «Трубадур•, •Ріголет
то" Верді), Паж, Фідес («Гугеноти•, •Пророк•
Мейєрбера), Даліла (•Самсон і Даліла• Сен
Санса), Розіна (•Севільський цирульник"
Россіні), Фріка (•Валькірія• Вагнера).

Наспівав чимало платівок на французьких
та американських фірмах, в т. ч. укр. нар.
пісень та арій з опер зарубіжних компози
торів. У 1994 у м. Скала-Подільська на будин
ку середньої школи, де колись навчався
співак, встановлена меморіальна дошка з ба
рельєфним портретом С.-С.

Ігор" Бородіна), Марина Мнішек, Марфа

Пропагувала також укр. музику, зокрема
нар. пісні та романси укр. композиторів, а в
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с

1918 співала партію Солохи (•Черевички•
Чайковського) в Киеві укр. мовою.
У 1938-43 - проф. Саратовської консер
ваторії.
Л 1 т.: Лисеюсо /. З плеяди видатних/ /Музнка.1984.- № 6; Левик: С. Записки оперного певца.
М., 1962.- С. 307; Ква.тшашви.ли М. По трудному
пути . - Тбилиси, 1969.- С. 31-32; Григор'єв Г. У
старому Києві.- К., 1961.- С. і21-122; Ск:оро
багатьк:о Н. Наrаткн оперного концертмейстера.

К., 1973; ЩеІWmьев Н. Матерналь~ к бноrрафнн
Скнбнцкой Марнньr Михайловньr; Жук:овск:ая А.
Воспомннани11 об М . М . Скибицкой; Колсдуб Ол.
Мої зустрічі з Марн ною Скнбнцькою/ І Архів ав
тора.

СКОВОРОДА Григорій Савич (22.ХІ
(3ХІІ) 1722, с. Чорнухи, тепер смт . Полтав
ської обл.- 29Х(9ХІ) 1794, с. Пан-Іванівка,
тепер с. Сковородинівка, Золочівського р-ну
Харківської обл.) - укр. поет, філософ, співак
і композитор. Вчився в Київській академії
(1734-42, 1744-47), де співав в ака
демічній капелі. У 1742, під час набору
співаків в Україні, своїм гарним голосом
звернув на себе увагу Г. Галовні і раз ом з іншими
співаками був
відправлений до
Петербурга. У
1742-44 співав
у Придворному

хорі, діставши
звання

придвор

ного уставника.

У

1744

повер

нувся
на
Ук
раїну.
С. виконував

tкр. нар. пісні.
Иому припису
ють також автор

ство деяких муз.

Григорій Сковорода

творів, в т. ч. ро
мансі в (•Ой ти,

птичко жолтобо-

ко•, •Стоит явор
над ГОРОЮ») .

Л і т.: Шреєр-Тк:ачеюсо О. ГрнrорІ.й Сковорода
К., І

музикант.

-

971.

СКОКАН Марія (н. бл.
р. см. невід.)

-

1885,

-

м. Одеса

рос. оперна співачка

( сопра

но). Вокальну освіту здобула приватно в
Одесі.
Дебютувала на сцені Київської опери. У
1910-12 - солістка Київської, 1912-17 Одеської опер. Володіла невеликим, але до
бре поставленим і красивим голосом.
Партіі: Татьяна («Євгеній Онегін• Чайков
ського), Маша («Дубровський• Направника),
Віолетта, Джільда ( "Травіата•, •Ріголетто•
Верді), Розі на (•Севільський цирульник•

Россіні), Маша (•Гензель і Гретель• Гум
пердінка).
У концертах виконувала твори рос. та за
руб. композиторів. У 1917 емігрувала до Ру

М}'J:!ії.
Л і т . : •Травната• в Одесской опере/ /Южна11
МЬІСЛЬ.-

1916.- 7 ЛИСТ.

СКОРОБАГАТЬКО Павло Олександрович
(22.V1(5.V11) 1913, м. Харків - 17.І 1992, там
же] - укр. оперний співак (бас). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1946-50, клас В. Войтенка). У 1946-70 соліст Харківського т-ру опери та балету.
ПартlЇ:
Карась («Запоро
жець за Дунаем»
Гулака-Артемов

ського ), Вибор
ний
(•Наталка
Полтавка" Ли
сенка), Варлаам
(•Борис
Году
нов• Мусоргсь
кого),
Гремін
(«Євгеній
Оннін•
Чай
ковського),
Цуніга
(<·Кар
мен" Бізе). Спа
рафучільо, Цар
Єгипту
( •Ріголетто",
Павло Скоробагатько
«Аїда•
Верді),
Фрол ("в бурю
Хренникова).
Державна премія (1952) за створення об
разу Варлаама в опері «Борис ГодуноВ» Му
соргського.

Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

СКОРОМНА Любов іванівна (н. 15.ІІІ
с. Дмитрівка Знам'янського р-ну
Кіровоградської обл.) - укр. концертно-ка

194 7,

мерна співачка (ліричне сопрано). Засл. арт.
УРСР (1983).
Вокальну освіту здобула в Київській кон
серваторії (1970-76, клас Л. Ло6ановоі). У
1976-80 - солістка Укр. радіо, з 1980 Київської філармонії.
У репертуарі С.- твори укр. (Гулак-Арте
мовський, Лисенко, Підгорецький, Степовий,

Стеценко), рос. (Верстовський, Глинка, Чай
ковський, Гречанінов, Танеев), заруб. (Шу
берт, Шуман, Гріг, Бізе, Верді, Пуччіні) ком
позиторів.
Лауреат Республіканського конкурсу ка
мерних виконавців у Киеві (1983, І премія).
Гастролювала за рубежем.

скочинськиR

Степан

(рр. н. і см.

невід.) - укр. співак XVIII ст. Вокальну освіту
здобув, очевидно, у Глухівській співацькій

с
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школі. У 1762-64 - соліст придворного Т-ру
геть~ана К~.,рила Розумовського в Глухові.
Л 1 т . : UДІАК, ф.

64,

оп. І, №

l 16S,

арк.

2.

СКУБА Петро Олександрович (1882, Чер
нігівщина - 26.1(7.11) 1917, м. Одеса) - рос.
оперний співак (тенор). Вокальну освіrу здо

був приватно в італії, де вчився на кош

ти С. Зиміна.
У 1910-14 - соліст Опери С. Зиміна в
Москві, 1914-16 - Київської, 1916-17 Одеської опер.
Партtї:
Герман,
Андрій,

Андрій, Воде
мон, Ленсь
кий («Пікова

дама»,

сква)

-

рос. оперна співачка (сопрано). Засл.

арт. РРФСР (1937). Дружина Я. Лу6енцова.
Вокальну освіrу здобула в Одеській консерва
торії (1917-22, клас Є. Сипягіно"І).
У
1921-23 - солістка Трудової
мандрівної опери,
1923-24, 1925-27,
1928-29 - Свердловської, 1924-25 - Ба
кинської опер, 1929-48 - Великого т-ру
СРСР.
Партіі: Марія, Ліза, Оксана ("Мазепа»,
"пікова дама", "Черевички» Чайковського),
Горислава (<•Руслан і Людмила» Глинки),

"оп

Ярославна (<·Князь ігор" Бородіна), Наташа

ричник»,

(<•Русалка• Даргомижського),
Купава,
Мілітриса («Снігуронька•, "казка про царя
Салтана" Римського-Корсакова), АJда ( "Дj·да"
Верді), Ортруда, Брунгільда ( «Лоенгрін",

"мазепа",

«іоланта",
"євгеній
0НЕ:ГіН•
Чайковсько•
го), Самозва

нець ("Борис
Годунов•
Мусоргсько•

го), Собінін
("життя за
царя•
Глин
ки),

Садко

("СадКО•
Петро Скуба - Педро
(«Долина• д'Альбера)

премія), VI Міжнародного конкурсу ім. Чай
ковського в Москві (1978, IV премія).
З 1982 - викладач Моск. консерваторії.
СЛИВИНСЬКА Олена Станіславівна
(9(21).V 1898, м. Одеса - 7. ІІІ 1954, м. Мо

Римського

Корсакова),
Глуховцев
(«Дні нашого
життя» Глуховцева), Альфред, Радамес
( «Травіата», "Аїда» Верді), Хозе («Кармен»

"валькірія" Вагнера), Селі ка («Африканка»
Мейербера), Галька («Галька» Монюшка), Ва
лентина («Гугеноти» Мейербера), Джемма
(«Овід" Спадавеккіа) .

СЛОБОДіНА Ніна Павлівна (н. 12(25).V

м. Катеринослав, тепер Дніпропет
ровськ) - укр. оперна та концертна співачка
(драм. сопрано). Вокальну освіrу здобула в
Дніпропетровському муз . технікумі (193135, клас О. Тарловсько·І).
У 1935-43 - солістка Дніпропетров
ського т-ру опери і балету.
Партіі: Панночка, Наталка, Дідона («Майська ніч»,

1909,

"наталка
Полта в 
ка», «Ене
їда» Ли

Бізе), Турідду («Сільська честь" Масканьї),
Пінкертон ( «Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Педро

сенка),
Одарка
(«Запоро

(«Долина» д'Альбера).

Л і т.: Скуба Петр Александрович (некро
лоr) //РМГ . -1917 . - № 7-8; Б. п. «Мазепа• в
Одесской опере.- Южна11 мЬІсль.- 1916.- 13
лист.; СпЬІmко Е. Воспоминани11 о моем партне
ре// Архів автора.

жець

Гулака
Артемов
ського),

СЮ'СНИЧЕНКО Петро (н. 1950, с. Бе
резівка Пустомитівського р-ну Львівської
обл:) - рос . концертно-камерний співак (те
нор). Вокальну освіrу здобув у Моск. консер
ваторії (1973-77, клас Г. Тіца) .
У 1977-79 - стажист Великого т-ру
СРСР, з 1979 - соліст Моск. філармонії.
У репертуарі С. камерні твори рос. (Глин

Л і з а

,

Татьяна,

Мар і я,
Оксана
(«Пікова
дам а»,

"євгеній
ОнЕ:гін•,
"мазепа•,

ка, Чайковський, Рахманінов, Римський-Кор

саков) та зарубіжних (Шуберт, Шуман, Верді,
Пуччіні, Гріг) композиторів.
Лауреат VIII Всесоюзного конкурсу во
калістів ім. Глинки в Ташкенті (1977, 11

за

Дунаем»

Ніна Сло6одІна

-

Оксана

(«Черевички• П . Чайковського)

•Череви
чки• Чай-

с
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ковського ), Тамара (•демон• Рубінштейна),

Ярославна (•Князь Ігор• Бородіна), Катерина

(•Катерина• Аркаса), Маша (•дубровський•
Направника), АJда (•АJда• Верді), Тоска (•То

ска" Пуччіні), Недда (•Паяци• Леонкава.лло),
Рахіль (•Жидівка• Галеві), Лія (•Щорс• Лято
шинського), Лушка (•Піднята цілина• Дзер
жинського) .
У 1944 емігрувала до Німеччини, в 1948 до Аргентини, де виступала в укр. оперних
мандрівних ансамблях та в концертах.
Веде приваrnу пед діяльність.

Л і т.: І<втобіоrрафіаЇ/Архів автора.

СЛОВ'ЯНСЬКА Катерина Юхимівна (н .
р. см. невід.) - укр. оперна та кон
цертна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула в Одеській консерваторії.
У 1925-26 - солістка Харківської, 192730 - Одеської, 1932-33 - Азерб. опер. Во
лоділа сильним і красивим голосом. Глибо
кий ліризм поєднувався в їі виконавському
мистецтві з високою артистичною май
стерністю.
Серед оперних плртій: Тоска, Баттерфляй,
Турандот (•Тоска•, •Чіо-Чіо-сан•, •Турандот•
П)"!чіні).
Л і т.: Колодуб Ол. Катерина Слов'анська/ І Архів

1900 -

автора.

СЛУПСЬКА Тереза Олександрівна (н.14.11
с. Септеличі, тепер Сорокського р-ну,
Молдова) -укр. та рос. оперна співачка (ко

1945,

лорат. сопрано). Вокальну освіту здобула в
Ростовському муз.-пед. ін-ті (1966-71).
В 1971-73 - стажистка Великого т-ру

СРСР, 1973-77 - Пермського, 1977-81
Казахського, 1981-89 - Київського т-рів
опери та балету.
ПартЛ: Людмила (•Руслан і Людмила•
Глинки) , Марфа (•Царева наречена• Римсь
кого-Корсакова), Лакме ( •Лакме• Деліба),
Амелія, Джільда, Віолетта (•Бал-маскарад•,
•Ріголетто•, •Травіата• Верді), Розіна
(•Севільський цирульник• Россіні).
Лауреат Міжнародного конкурсу оперних
співаків ім . Ф. Еркеля в Будапешті (1975, ІІІ
премія).
Л і т. : Автобіоrрафіа/ І Архів автора.

СЛЮСАРЕНКО Ольга Миколаївна (н.
25.ІХ 1935, м. Одеса) - рос. оперна співачка
(колорат. сопрано) . Вокальну освіту здобула в

Одеській консерваторії (1960-65, к.nас І.
Райченко) .

У 1966-90 - солістка Куйбишевського
т-ру опери та балету.
ПартlЇ: Марфа (•Царева наречена• Римсь
кого- Корсакова), Прилепа (•Пікова дама•
Чайковського), Розі на (•Севільський цируль
ник• Россіні), Віолетта, Джільда ( • Травіата•,

•Ріголетто• Верді), Церліна (•дон Жуан• Мо
царта), Лейла (•Шукачі перлів• Бізе).

У концертах виконує твори Лисенка, Гула
ка-Артемовського, Кропивницького, Косен
ка, Кос-Анатольського, Г. Майбороди, Римсь
кого-Корсакова, Сен-Санса, Равеля, Массне,
Бізе.
Л І т.: АвтобІоrрафІа/ І АрхІв автора.

СМОЛЕНСЬКА Євгенія Федорівна (19.V
м. Горлівка, тепер Донецької обл.24.ХІ 1989, м. Москва) -укр. та рос. оперна
та концертно-камерна співачка (драм. сопра
но). Засл. арт. РРФСР (1951). Учениця Є. Па
наєвої. У 1964 закінчила (заочно) Московсь
кий муз.-пед. ін-т ім. Гнесіних.
У 1946-47 - солістка Донецького т-ру
опери та балету, 1947-72 - Великого т-ру
СРСР.
Володіла рідкісним щодо сили й краси тем 
бру голосом широкого діапазону, а також

1919,

драм. талантом.

Парпиї: Марія, Ліза, Кума (•Мазепа•,
•Пікова дама•, •Чародійка• Чайковського),
Наташа (•Русалка• Даргомижського), Горис
лава (•Руслан і Людмила• Глинки), Маша
(•дубровський• Направника), Ярославна

(•Князь Ігор• Бородіна), Віра Шелога ( •Пско

витянка• Римського-Корсакова), Емма (•Хо
ванщина• Римського-Корсакова), Ортруда
( •Лоенгрін• Вагнера), Сантуцца (•Сільська
честь• Масканьі).
У концертах часто співала укр. нар. пісні, а
також твори вітчизняних та заруб. компози
торів.
Лауреат 11 Всесвітнього фестивалю молоді
й студентів у Будапешті (1949, І премія).
Гастролювала в Угорщині, Болгарії, Ру
мунії, Польщі, НДР, Швейцарії, Китаї та ба
гатьох містах СРСР (1962 виступала з кон
цертом у Києві) . З 1973 займалася пед.
діяльністю.
У 1940 наспівала на грамплатівки пісню
Наталки (•Чого вода каламутна• з опери •На
талка Полтавка•), а 1948 - укр. нар. пісню
•дощик•.
Л І т . : Kutsch К., Riemens L. Unvergangllche
Stimmen.- Munchen. 1962. - С. 365.
СНИЦЬКИЙ Олександр Юрійович (н .

м. Львів) - укр. оперний співак
(тенор). Вокальну освіту здобув у Львівській
консерваторії (1977-82, клас Р. ВітоШШt
ськоzо). З 1980 - соліст Львівського т-ру
опери та балету.
Парпиї: Андрій (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро, Андрій (•На
талка Полтавка•, •Тарас Бульба• Лисенка),
Андрій Хованський.( •Хованщина• Мусоргсь
коrо ), Водемон (•Іоланта• Чайковського),
Турідду (•Сільська честь• Масканьї), Хозе

7.VII 1947,

(•Кармен• Бізе), Пінкертон
Пуччіні).

( •Чіо-Чіо-сан•
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У концертах виконує твори укр. та заруб.
композиторів, а також нар . пісні. Гастролює
за рубежем .
З 1992 - викладач Дрогобицького пед.
ін-rу.
Л і т.: Автобіографія/ І Архів автора .

СНіБРОВСЬКИЙ Володимир Теренті
йович (2(14).V 1892, м. Балта, тепер Одесь
кої обл.- 1954, м. Одеса) - укр. оперний
співак (баритон). Вокальну освіту здобув в
Одеській консерваторії (1921-24,
клас
Дольфіменоrrі і Баришева). У 1924-41 соліст Одеського т-ру опери та балету.
Партй:
Ми
кола,
Остап
(«Наталка Пол

тавка",
Бульба"

"Тарас
Лисен
ка), Султан («За
порожець за Ду
наєм..

Гулака

Артемовського ),
Онєгін, Мазепа
(«Євгеній Онє

гін",

"мазепа»

Чайковського),

Скарпіа («Тоска"
Пуччіні), Ріго
летто,

Амонас

ро ( «Ріголетто",
•Аїда" Верді),

Володимир Снібровський

Невер ( •Гугено

ти" Мейєрбера),
Ескамільо ("кар
мен» Бізе), Свенгалі ("Трільбі» Юрасовського), Качура (<•Броненосець «Потьомкін" Чиш

Л і т.:
л

38.-

20

лет Акад. Гос. Малого театра.

.. 1939.

СОВЯК Оксана (н. 1936, м. Дрогобич, те
пер Львівської обл.) - укр. та амер. концер
тно-камерна співачка (меццо-сопрано). У
1944 разом з батьками емігрувала до Зах.
Європи, пізніше - до США. Вокальну освіrу
здобула в «Куртk-інсти'Т)"rі• в Філадельфії
(1955-61, клас проф. Грегорі) . Удосконалю
валась у Державній вищій муз. школі в Штут
гарті, ФРН (1962-63). Паралельно закінчила
Пенсільванський ун-т у Філадельфії.
Володіє красивим, глибоким голосом окса
митового тембру.
Артистичну діяльність розпочала власними
концертами
у
Філадельфії. Виступала
в
багатьох містах США і Канади, а також
Німеччини (Берлін, Штутгарт та ін.), в тому
числі і з симфонічними оркестрами. В її ре
пертуарі - твори
Лисенка ,
Степового,
Барвінського, Монтеверді, Глюка, Баха,
Вівальді, Шуберта, Шопена, Брамса, Верді,
Сен-Санса Рахманінова, укр. нар. пісні.

Л і т.: Тординська-Каранович Д. Небуденний
1958.- 28 люr.

концерт у Філадельфії/ /Свобом. . -

СОКЇЛ Марія іванівна (18(31).Х 1902, с.
Жеребець, тепер Куйбишевського р-ну За
порізької обл.) - укр. оперна та концертно
камерна співачка (сопрано) . Вокальну освіrу
здобула в Катеринославській консерваторії
(1918-22, клас З. Мш~ютіноі). Дебютувала
1927 в Харкові. У 1927-30 - солістка
Харківської, 1930-32 - Київської опер . З
1932 виступала на оперних сценах Львова,
Варшави, Вільнюса, Риги, Берліна, Відня, Пра
ги та інших міст.
у

ка). Був першим виконавцем парn-і Кармелю
ка в однойменній опері Костенка.
У 1944-45 директор Одеського театру
опери і балету, під час бомбардування театру

1937

з

великим

успіхом гас
тролювала у

США(зкон

в 1944 зробив усе можливе для його вряту
вання. У 1945-54 - директор Одеського

цертами).
Весь збір від

муз. уч-ща .

Л 1 т .: Максименко В. Директор театра/ І Архів

ЦИХ

КОН

цер'Іів (5460
доларів)
віддала на
будівни

автора .

СНіЖИНСЬКА Діна Михайлівна (1900, м.
Одеса 11.ІХ 1984, м. Пушкін, тепер
Ленінград. обл., Росія) - рос. оперна співач
ка (сопрано). Вокальну освіrу здобула в

Одеській консерваторії (1916-21). У 192122 - солістка Одеського, 1923-41 Ленінгр. Малого оперного т-рів.
Партії: Панночка ( «Майська ніч" Римсько
го-Корсакова), Джільда (•Ріголетrо• Верді),
Олімпія («Казки Гофмана" Оффенбаха),
Розіна («Севільський цирульник• Россіні),
Блондхен, Сюзанна ("викрадення із сералю•,
«Весілля Фігаро• Моцарта), Джульєтта («Ро
мео і Джульєтта• Гуно), Есмеральда (•Прода
на наречена» Сметани).

1918-

цтво лікарні
у
Львові,
якій пода
рувала

та

кож кілька
комплектів
медичних

Марі11 Сокіл - Одарка
(«Запорожець за Дунаєм•
С. Гулака -Артемовського)

інстру
ментів.
з
1938
виступала у

США

на
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оперних сценах Нью-Йорка, Чикаго, Філа
дельфії, Детройта, а також як камерна
співачка. У 40-х роках була солісткою кварте
ту "космополітен Старс оф Опера•, з яким
протягом кількох років концертувала по всій

Америці.
У 1946 здійснила велике концерrnе турне
по США, прибутки від якого (10.000 доларів)
переслала в Україну, зруйновану фашистами.
С.- одна з найвидаrnіших укр. співачок.
Амер. критика порівнювала її чарівній голос
з голосами Альбані й М. Еріци.
Найвище досягнення - партія Гальки в од
нойменній опері Монюшка. Як у вокальному,
так і в сценічному відношеннях її інтерпре
тація цієї пар1її вважається фахівцями на сьо
годні однією з кращих.
Серед інших плртій: Наталка, Марильця
(•Наталка Полтавка•, "тарас Бульба• Лисен
ка), Одарка (•Запорожець за Дунаєм• Гулака
Артемовського ), Снігуронька ("снігуронька•
Римського-Корсакова), Татьяна, Ліза

( ссЄвгеній

Онєrін•, "Пікова дама• Чайковсь

кого), Тамара (•демон• Рубінштейна), Мар
гарита (•Фауст• Гуно), Дездемона («Отелло•
Верді), Мімі, Баттерфляй, Манон, Турандот
(«Богема», «Чіо-Чіо-сан•, "манон•, "туран
дот• Пуччіні), Недда («Паяци• Леонкавалло},
Ельза ( ссЛоенгрін• Вагнера).
Була витонченою інтерпретаторкою укр.
муз. літератури, зокрема з успіхом виконува
ла романси Лисенка, Степового, Барвін
ського, Людкевича, Рудницького, Лятошин
ського, Січинського, рос. та заруб. компози
торів, укр. нар. пісні. 1938 знімалась у фільмі

•Запорожець за Дунаєм• (Нью-Йорк), де ви
конувала роль Одарки.

У 1940 на амер. фірмі «Arsch Recording
Sturdios" (Нью-Йорк) наспівала кілька укр.

тиньї ("мірошник-чаклун, обманщик і сваl'*
Сокаповського, 1779), Ізабелли (ссЧаповіки наречені своїх дружин• Булландта, 1784),
Фатьми («Каліф на час• невідомого компози

тора, 1784 ), Пленіри («Щаслива Тоня•
Стабінгера, 1786). У 1786 брала участь у ви
конанні ораторії «Юдіф• Стабінгера в Москві.

Л і т. : Финдейзен Н. Очерки по истории музь~ки
в России . - М.- Л., 1929.- Т. 2.- С . 169, 220;
Лt11сенко И. Соколовская Наталья Васильев

1981.- Т. 5.- С.
177-178.
СОКОЛОВСЬКИЙ Семен (рр. н. і см.

на/ /Муз. знциклопедия.- М"

невід.) - рос. оперний співак XVIII ст. Родом
українець. Співу вчився у Петербурзі. У 60-х
роках - соліст Придворного т-ру в Петер
бурзі. Серед оперних партій - Альцеста

(•Альцеста•

Paynaxa).

Л і т.: Финдеизен Н. Очерки по истории музь~ки
в России. - Л" 1929.- Т. 2.

СОЛОВ'ЯНЕНКО Анатолій Борисович (н.
25.ІХ 1932, м. Донецьк) - укр. оперний
співак (тенор). Нар. арт. СРСР (1975). У
1954 закінчив Донецький політех. ін-т. Співу
навчався приваrnо у О. Коро6ейчеНІСіl (До
нецьк, 1952-62). У 1978 закінчив Київську
консерваторію. У 1962 після успішного вис
тупу на огляді худ. самодіяльності в Києві
був запрошений до стажистської групи
Київського т-ру опери та балету. У 1962-63
стажувався в міланському т-рі ..Ла Скала•. У
1965-93 - соліст Київського т-ру опери та
балету.
ПартП: Анд
рій ( "запоро
жець за Дунаєм•
Гулака-Артемов
ського ), Володи

мир

нар. пісень (в обр. А. Рудницького), а також
романси С. Рахманінова і С. Танєєва.
З 1958 - проф. Філадельфійської консер
ваторії.
Л 1 т. : Лш:енко / . Марія Сокіл/ /Культура і жит
тя.-

1990.-

4

Альфред, Герцог

(•Травіата•,
•Ріголетто•
Верді), Манріко
(«Трубадур•

ших митців на Міжнародному конкурсі співаків та

піаністів у Відні/ !Новий час.- 1933.- 8 серп; Б.
п. Концерт Марії Сокіл у Тернополі/ І Діло.1934.- 15 груд.

1750,

Москві, а також Придворного т-ру в Петер
бурзі.

Була першою виконавицею плртій: Фе-

ігор•

Бородіна), Са
мозванець ("Бо
Годунов•
рис
Мусоргського),

берез.; Барвінський В. Успіхи на

СОКОЛОВСЬКА Наталія Василівна (н. бл.
Україна - р. см. невід.) - укр. та рос.
оперна та камерна співачка (сопрано) XVIII
ст. Співу навчалась в Петербурзі, куди їі бу
ло привезено ще дівчинкою. Артистичну
діяльність розпочала у приваrnому т-рі гра
фа О. Розумовськоzо (Петербург). У 70-80-х
в
т-ру
Петровського
солістка
роках -

Ігоревич

(•Князь

Анатолій Солов'11ненко

Верді),

Едгар

( ссЛючія

ді Лам-

мер мур•

До-

ніцетті), Фра-Ди
яволо («Фра-Дияволо• Обера), Рудольф, Ка
варадоссі («Богема•, «Тоска• Пуччіні), Фауст
(•Фауеl'* Гуно), Надір ("Шукачі перлів• Бізе).
Широко провадив концертну діяльність,
зокрема виконував твори укр. та заруб. ком
позиторів, а також нар. пісні (укр., рос., італ.).
Гастролював у Болгарії, Канаді, Чехословач-

с
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чині, Кубі, Бельгії, США (1977, 1978 - •Мет
рополітен-опера•) . Ленінська премія (1980).
Державна премія України ім . Т. Г. Шевченка

(1997).
На фірмі грамплатівок «Мелодія• записав
багато арій з опер заруб. композиторів, нар.
пісні.
Л і т . : Тереще1«ко А. Анатолий Соловь11ненко.

К . , 1982; Максакова М. В добрь1й час//Сов. музw
ка . - 1962.- № 10; Нонов А. Таланти труд//Дон
басс . -

1966.-

№

2;

Меду1«и.ця М. Розкрилена

пісн11 Солов'11ненка//Соц . культура . -

5;

1968.-

№

Жолдак В. Анатолій Солов'11ненко в сМетропо

- 1978.- 12 лют.
СОЛОГУБ ірина івані вна (травень 1884,

літен-опера•//Культура і житт11.

с . Неслухів , тепер Кам'янсько- Бузь~о го р-ну
Льв і вської обл .- 1971, м. Мілан , Італія) укр. оперна співачка (сопрано). Вокальну

освіту здобула у Львівській консерваторії
(1900-05, клас Ч . Заремби). У 1907 дебю
тувала на сцені Львівської опери. У 1906-07 солістка Генуезької, 1910-13 - Познансь
кої опер, 1907-10 - Великого т-ру у Вар
шаві . Гастролювала в Польщі, Німеччині ,

італії. Володіла голосом виняткової краси й

сили.

Партії: Галь
ка («Галька• Мо
нюшка), Баттер

фляй ( «Чіо-Чіо
сан• Пуччіні),
Євдоксія ( "жи
дівка• Галеві),
Віолетта («Тра
віата• Верді) .
У концертах
пропагувала укр .

нар . пісні, а та 
кож

романси

Лисенка, Матю
ка, Барвінського,
Ярославенка,
Людкевича.
Артистичну

Ірина Соло~уб

діяльність припинила в 1933.

Вийшовши
за
між за італійця, постійно проживала в Мілані.
Тут у неї часто гостювали укр. співаки з Гали
чини (О. Мшиуzа, С. Круше.льницьКІl та ін .).
Л і т .: Ми.хальчи.иш1« я.· З музикою крізь жит-

т11 . - Львів ,

1992.- С. 67; Б. п. Наші
1907.- 29 серпн11 .
СОЛОВЙОВА-МАЦУЛЕВИЧ

співаки за

кордоном! /Рада . -

(сп р.

прізв .- Мацулевич) Олександра Миколаївна
(н. бл . 1866, Україна - р. см. невід. ) - рос.
оперна співачка (драм. сопрано). Вокальну
освіту здобула в Моск. консерваторії (188286, клас Дж. Гальвані) . Дебютувала в Москві
1886. У 1887-88 - солістка Казанської,

1888-91 ської опер. З

Київської, 1891-92 - Харків
1892 співала в Рос . оперному

т-рі під кер. І Прянишникова. Гастролювала в

Єкатеринбурзі (1896, 1900).
Володіла моrуrнім голосом широкого діа
пазону, який найкраще звучав у нижньому

(контральтовому) регістрі (брала нижнє ля).
Однак, за свідченням критиків середн і й, а
особливо верхній, регістри звучали у неї

різкувато. І все ж сучасники порівнювали їі з

Ф. Литвин.
Партії: Ліза («Пікова дама•, перше вик. у
Києві, Харкові й Єкатеринбурзі), Марія, На
талія,
Татьяна
(•Мазепа",
•Опричник•,
•Євгеній Онєгін• Чайковського), Наташа
(се Русалка•
Даргомижського),
Тамара
(•демон" Рубінштейна), Рогнеда ( •Рогне
да• Се;рова), Валентина, Фідес ( «Гугено
ти•, «Іоанн
Лейденський"
Мейєрбера),
Рахіль (•Жидівка• Галеві), Даліла («Самсон і
Даліла• Сен-Санса), Кармен («Кармен•
Бізе), Дездемона, Амелія (•Отелло•, «Бал
маскарад• Верді), Аліса («Роберт-Диявол•
Мейєрбера ).

Л 1 т .: Чеч.отт В. Соловьева-Мацулевич в
•Анде•//Киевл11нин . - 1889.- 26 верес . ; Його ж.
Г-жа
№

Соловьева - Мацулевич// Артист . -

1889.-

4.

соляник Лілія Антонівна (н. 11.х 1941,
с. Абрамівка Оренбурзької обл . , Росія) -укр .
та рос. оперна співачка (сопрано). Нар. арт.
РРФСР (1979). Виховувалась і середню освіту
здобула у Дніпропетровську. Закінчила
Харківський ін-т мистецтв (1961-67, клас К.

Козорєзової та І. Полян). У 1967-69 -

солістка Новосибірського, 1969-93 - Перм
ського т-рів опери та балету.
Володіє красивим голосом широкого
діапазону, прекрасною вокальною школою .
Парпиї: Наталка (•Наталка П.олтавка• Ли
сенка) , Оксана (•Запорожець за Дунаєм• Гу
лака-Артемовського), Ан тоніда (•Життя за
царя• Глинки), Марфа ( ссЦарева наречена»
Римського-Корсакова), Есмеральда (•Прода
на наречена• Сметани), Джільда, Оскар
( «Ріголетто•, «Бал-маскарад• Верді), Лейла
(«Шукачі перлів• Бізе), Лакме («Лакме•
Деліба), Барбаріна (•Весілля Фігаро» Моцар
та) . Виконує також монооперу «Ніжність• Гу
баренка) .
У концертному репертуарі твори Кропив 
ницького, Лисенка, Глинки , Чайковського,
Рахманінова, Баха, Моцарта, Белліні, Массне,
Шумана, Ліста, Прокоф'єва, Глієра, Кос-Ана
тольського, Г. Майбороди, нар . пісні.
Лауреат IV Всесоюзного конкурсу во
калістів ім. Глинки в Києві (1968, 11 премія) .
З 1993 - викладач Пермського ін-ту куль
тури.

Л і т.: АІІтобіоrрафі11// Архів автора .
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СОРОКА Василь (рр. н. і см. невід.) - укр.
співак XVIII ст. У 50-х роках відряджений до
Петербурга, де був солістом Придворного хо
ру. З 1762 - соліст італійської трупи При

дворного теа:геу в Петербурзі.

Л і т.: Финдеизен Н. Очерки по истории музwки

в России.- Л" 1929.-Т.

2.-

С.

146.

Автор спогадів про М . Фігнера, П. Скубу
та ін.
Л І т.: АвтобІоrрафі11//АрхІв автора.

СПЙВАК

Софія

Олександрівна

(н.

24.ХІ(7.ХІІ) 1901, м. Одеса) - укр. оперна
співачка (лір.-колорат. сопрано). Вокальну
освіту здобула в Одеській консерваторії
(1923-28, клас В. Брилинсько·І). У 1926-33,
1936-60 - солістка Одеського, 1933-36 Вінницького т-рів опери та балету.

СПИТКО Олена Андріанівна [24.V(5.VI)
1884, м. Астрахань - 1975, м. Ленінград) рос. оперна співачка (меццо-сопрано). Наро
дилась в укр. сім'ї. Вокальну освіту здобула в
Моск. муз.-драм . уч-щі (1907-11, клас О.
Соколової-Фреліх). Брала уроки співу також
у Ю. Рейдер.
У 1911-12 - солістка Казанської, 191213 - Єкатеринбурзької, 1914-15 - Хар
ківської, 1915-20 -Тифліської, 1920-22 -

Джільда, Віолетта ( «Ріголетто», "Траві ата»
Верді), Розіна (•Севільський цирульник»
Россіні).

Батумської опер. У 1922-25 концертувала на
Закавказзі, 1925-26 - солістка мандрівного
Трудового оперного колективу (Грузія, Азер
байджан), 1926-29 - пересувної Опери В.
Ганфа .

(1895, м. Темрюк, тепер Краснодарського
краю - 14.11 1969, м. Москва) - рос. оперна

Провадила
також

кон

цертну діяль
ність. У її ре
пертуарі були
твори

рос. та

заруб. ком
позиторів, а
також

нар.

пісні, в тому
числі й укр.
Парпиї:
Ганна, Лель,
Любава, Лю
баша (•Май
ська
ніч»,

"снігуронь
ка», "садко»,
«Царева на

Олена Спитко

-

Кармен

(«Кармен• Ж. Бізе)

речена• Рим
ського-Кор
сакова), Гра
финя, Ольга,
Любов, Солоха (•Пікова

дама", •Євгеній Онеrін•, •Мазепа•, •Черевич
ки• Чайковського), Марина, Марфа (•Борис

Го~ов», •Хова!"щина• Мусоргського), Кон
чаювна (•Князь Ігор» Бородіна), Ваня (•Жит
тя за царя• Глинки), Груня (•Ворожа сила•
Сt:рова), Ортруда («Лоенrрін• Вагнера), Лео
нора (•Фаворитка• Доніцетrі), Даліла ( ссСам
сон і Даліла• Сен-Санса), Маддалена, Ам
неріс, Азучена (ссРіголетто•, •Аїда•, •Труба
дур• Верді), Кармен ( ссКармен• Бізе), Лола
(•Сільська честь• Маскань"І), Міньйон ( •Мінь
йон• Тома), Шарлотта (•Вертер• Массне).

Парпиї: Марфа, Шемаханська цариця
(«Царева наречена», «Золотий півник» Римсь

кого-Корсаков а), іоланта,
Прилепа
(«іоланта•, «Пікова дама• Чайковського),

Л і т.: Максименко В. Материаль1 к биографии
С. А. Спивак// Архів автора.

СПРИШЕВСЬКА

Одарка

Трифонівна

та концертна співачка (лір.-колорат. сопра
но). Засл. арт. РРФСР (1934). Українка за по
ходженням. Вокальну освіту здобула в Моск.
філармонічному уч-щі (1913-17, клас Л.
Донського). У 1917-21 - солістка Першої
радянської опери в Москві, 1921-25 Тифліської, 1926-27 - Харбінської, 192837 - Свердловської опер. У 1938-49 солістка Всесоюзного державного концерт
ного об'єднання.
Володіла сильним і гнучким голосом кра
сивого тембру, приваблювала чарівною заду
шевністю виконання.
Парпиї: Людмила, Антоніда («Руслан і
Людмила_», •Життя за царя• Глинки), Марія,
Татьяна, Іоланта, Оксана ("мазепа•, •Євгеній

Онеrін•, «Іоланта•, «Черевички• Чайковсько

го)! Тамара («Демон» Рубінштейна•), Марфа,
Сн1гуронька, Шемаханська цариця («Царева

наречена•, •Снігуронька•, •Золотий півник•
Римського-Корсакова), Електра ( «Електра•
Танеева), Маша ("Дубровський• Направни
ка), Ельза (•Лоенгрін• Вагнера), Ярославна

(се Князь Ігор• Бородіна), Маргарита ( ссФауст"

Гуно), Недда (•Паяци" Леонкавалло),
Джільда, Віолетта ( •Ріголетто", "Травіата»
Верді), Баттерфляй, Мімі ( «Чіо-Чіо-сан•, «Бо
гема• Пуччіні).
У концертах виконувала твори рос. та за
руб. композиторів, а також укр. нар. пісні.

СТАВИЦЬКИЙ Лаврін (рр. н. і см. невід.) -

укр. співак XVII ст. У 90-х роках був відряд
жений до Москви, де співав при дворі княж
ни Марфи Матвіївни. Пізніше повернувся на
Україну.
Л І т.: Харлампович К. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

327.
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СТАДНИКОВА Софія Андріївна (13.ІХ
м. Тернопіль - 21.ІХ 1959, м . Львів) укр. оперна співачка (сопрано) і драм. арти
стка. Вокальну освіrу здобула в Київській
муз .-драм. школі М.Лисенка (1915-17, клас
О. Муравйової) .

1888,

у

1901-13 -

артистка Русько
го

нар.

т-ру

у

Львові. Пізніше
виступала в Т-рі
М. Садовського

в Києві, в Т-рі Й.

Стадника. Після
1939 С.- арти
стка Львівського

т-ру ім. Лесі Ук
раїн ки ( 193941), т- рів Дрого
бича і Львова

риківського ), Варвара («Богдан Хмельниць

кий" Данькевича), Ярославна («Князь Ігор»
Бородіна), Ліза (•Пікова дама" Чайковсько
го), Аїда, Елеонора (•Аїда", «Трубадур"
Верді), Тоска («Тоска• Пуччіні) .
Під час Великої Вітчизняної війни висrу
пала з концертами на фронтах. В їі реперrу
арі були твори укр., рос. та заруб. компози
ТОRіВ.
Л і т. : УРЕ . - Вид . 2-е.- К., 1983.-Т.

СТАРИКОВА ( спр. прізв . - Зарівня) Клав
дія Федорівна (н. 26.ХІІ 1935, м. Луганськ) укр . та білор . оперна та концертна співачка
(сопрано). Вокальну освіту здобула в Харків

ській консерваторії ( 1959-65). У 1965-7 5 солістка Білорус. т-ру опери та балеrу, 197590 - Луганської філармонії.
Володіла кра
си вим

широкого діапа

ПартlЇ:
Наталка («Наталка

зону.

Партіі: Ярос
лав на
(«Князь

Ли

ігор" Бородіна),

сенка) , Одарка

(«Запорожець за
Дунаєм" Гулака
Артемовського ),

Катерина ("катерина" Аркаса), Маргарита
(<·Фауст" Гуно)..
Л

і

т. :

Медведик П. К. Стадникова Софія

Андріівна/ /УРЕ.- К"
С.

1983.-

Вид. 2-е . - Т.

10.-

492.
СТАНіСЛАВОВА Олександра Юхимівна

ІЗ( 16 ).ХІ
захстан -

м. Петропавловськ, тепер Ка
20.Ш 1985, м . Київ) -укр. та рос.
оперна співачка (сопрано). Нар. арт. УРСР
(1948). У 1931 закінчила Моск . муз. технікум
ім. Мусоргського. Артистичну діяльність роз -

1900,

почала

Клавдія Старикова

хорист

кою в Харбіні
(Китай).
У

1926-28
солістка Харбін
ського, 193138 - Саратов 
ського , 193852 - Київського
т-рів опери та
балеІу, 1952-57 Київської філар
монії.
Партй': Окса
на («Запорожець

за Дунаєм" Гула

Олександра Станіславова

голосом

(1944-47).
Полтавка"

Софія Стадникова

10.- С .

498.

ка, Баттерфл.яй

( "Тоска",

Тать.яна,
Ліза
(«Євгеній Онє
гін .. ,
с.Пікова
дама" Чайковсь
кого), Тамара
(«демон• Рубін
штейна), Наташа
(«Русалка• Дар
г ом иж сь ко го),
Аїда, Дездемона,
Леонора («Ліда•,
с.Отелло•, с.Тру
бадур" Верді),
Маргарита («Фауст.. Гуно), Тос

ссЧіо-Чіо-сан" Пуч

чіні).
У концертах з успіхом виконувала твори
укр . композиторів, зокрема Лисенка, Стецен
ка, Кос-Анатольського, а також нар . пісні. Ла
уреат Міжреспубліканського конкурсу во
калістів .
Л і т.: Дуfювик В. Щастя нових зустрічей/ /Пра

5 черв .
СТАРОВСЬКИЙ (Сшаровський) Стефан

пор nеремоrи (Луrанськ) . -1978.-

(рр. н . і см. невід.) - укр. співак XVII ст. Ро
дом з Києва. У 1656 під час набору співаків в
Україні був відряджений до Москви, де співав
у Хорі государевих півчих дяків (при дворі ца
р.я Олексі.я Михайловича).

ка-Артемовсько

Л і т. : Харлампович К МЗJІороссийское влияние

го), Наталка (•На
талка Полтавка"
Лисенка), Ганна
(«Наймичка" Ве-

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

319.

СТАРОСГИНЕЦЬКА
Василина
Три
фонівна [21.1(1.ІІ) 1888, с . Старостинці, те-

287

с
пер Погребищенського р-ну Вінницької
обл.- 1972, м. Горький, тепер Нижній Нов
город) - укр . та рос. оперна співачка ( сопра
но) . Вокальну освіту здобула в Муз.-драм.
школі М. Лисенка в Киеві (1910-14, клас О.
Муравйової). У 1915-18 - солістка т-ру М.
Садовського в Киеві, 1919-22 - Полтавсь
кої опери, 1925-28 - ДРОТу (Донбас),
1928-29 - Вінницької, 1929-32 - Ліво
бержної (пересувно·І), 1932-38 -Донецької
(Луганськ), 1938-40 - Горьковської опер .
Володіла
рідкісним
ЩОДО СИЛИ Й
краси тембру
голосом

ши

рокого діапа

СТАТКОВСЬКИЙ Яків Андрійович (рр . н. і

зону, рівним
в усіх регіст

см . невід.) - укр. співак XVIII ст. У 50-х ро
ках жив у Киеві . У 1761 відряджений до
Кенігсберга, де співав у рос. посольській
церкві.

р ах. Відзна
чалася

арти

стизмом .

Наталка, Ган
на, Панночка
(<·Наталка
Полтавка",

"Утоплена",
"ноктюрн"
Лисенка),
Оксана («За
порожець

за

Дунаем" Гу
лака-Арте

мовського),
Ліза, Марія

(«Пікова дама», •Мазепа" Чайковського), На
таша («Русалка» Даргомижського), Галька
(«Галька» Монюшка), Рахіль (•Жидівка" Га
леві), Аїда («Аїда» Верді), Тоска («Тоска"
Пуччіні).
У концертах широко пропагувала романси
Лисенка, Степового, Стеценка, Чайковсько
го, Рахманінова, укр. нар. пісні.
Л І т. : Тухнер С. Матеріали до біографії В . Т. Ста

ростинецькоі// Архів автора .

СТАРЧЕНКО Зінаїда Іванівна (20.ІХ

1924, м. Кронштадт, тепер Санкт-Петербург,
Росія - 30.Х 1978, м. Київ) - укр . оперна
та
концертна
співачка
(сопрано).
Засл .
арт. УРСР (1952). Походила з родини мор
ського офіцера . Вокальну осві:rу здобула в
Ленінгр. консерваторії

(1940-41, 1944-46,

клас Цесарської). У 1945-46 солістка
Ленінгр . Малого, 1948-50 - Азерб., 195051 - Харківського, 1951-55 - Київського

т-рів опери та балету,

1955-72 -

JI

і т.: ХарJІLlМпович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

ПартП:

Василина Старостинецька Тоска («Тоска• Дж. Пуччіні)

сріблястого тембру широкого діапазону,
рівним в усіх регістрах.
Серед оперних партій: Наталка (•Наталка
Полтавка• Лисенка), Оксана («Запорожець
за Дунаем• Гулака-Артемовського), Марфа
(«Царева наречена" Римського-Корсакова),
Людмила (•Руслан і Людмила» Глинки), Мар
гарита ( "Фауст" Гуно).
Широко пропагувала в концертах твори
Лисенка, Степового, Стеценка, Кос-Анатоль
ського, Глинки, Аляб'ева, нар . пісні.
Лауреат ІІІ Всесвітнього фестивалю молоді
і студентів у Берліні (1951, золота медаль) .
Наспівала на платівки кілька укр. та рос . нар.
пісень та романсів .
Л і т . : Автобіографія// Архів автора.

Укркон

церту.

Володіла надзвичайно приемним голосом

1914.- с . 319.
СТАШКЕВіЧЮТЕ Олександра Стасіо (ви
ступала також під прізвищем Мамонько; н.
22.ХІІ 1899, м. Каунас, тепер Литва) - лит.
та укр. оперна та концертна співачка ( сопра
но) і педагог. Нар. арт. Литовської РСР
( 1954 ). Вокальну освіту здобула у Празькій
консерваторії ( 1926-30) . Артистичну
діяльність розпочала концертами в Празі в
1922. У 1929-41 - соліспс:а Каунаського т
ру опери та балету, 1944-53 - Литовського
т - ру опери та балету . Під час Великої
Вітчизняної війни виступала з концертами на
фронті, а також у Москві, Курську, Орлі та ін.
Парпиї: Татьяна, Ліза («Євгеній Онегін»,
«Пікова дама» Чайковського), Ярославна

(•Князь ігор» Бородіна), Тамара («демон»
Рубінштейна), Маргарита («Фауст" Гуно),
Баттерфляй ( "чіо-Чіо-са11» Пуччіні), Дезде
мона, д:іда ( •Отеmю•, "Дj·да» Верді), Маженка
(•Продана наречена» Сметани).
У концертах виконувала укр. («Ой, не світи
місяченьку•, "гандзя•, •Чом, чом не прий

шов", •дощик•, •Стелися, барвінку», •Ой од
на я, одна»), російські, чеські, словацькі та ли
товські нар. пісні.
У 1944-48 - викладач Каунаської, 194975 - Вільнюської (з 1960 - проф.) консер-

ваторій.
Л

.

1 т .: Maze1ka

У.

..

Opera.- V1ln1us, 1967.

СТЕПАН Степан Васильович (н. 26.V
с. Махнів, тепер Польща) - укр. опер
ний та концертно-камерний співак (бари

1938,

тон) . Засл. арт. УРСР (1977). Вокальну освіту
здобув у Львівській консерваторії (1967-72,
клас О. Дарчука).

У

1965-78 -

соліст Львівської філар-
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с

монії, 1978-83 - Ансамблю пісні і танцю
Південної групи військ в Угорщині, з 1983 Львівського т-ру опери та бале~у.
ПартП: Микола (•Наталка Полтавка• Ли
сенка), Султан (•Запорожець за ДунаЕ:М• Гу

( "Травіата•,
•Ріголетто•,
•Отелло•
Верді),
Мімі, Бат
т ер ф л я й
(•Богема•,
"чіо-Чіосан• Пуч

лака-Артемовського), Шакловитий ( •Хован
щина•
Мусоргського),
Жермон

( "Травіата• Верді), Тоніо, Сільвіо (•Паяци"
Л еонкавалло)
Фігаро
(«Севільський
ци
рульник• Россіні), Альфіо (•Сільська честь.
Маскань·І), Тугар Вовк (•Золотий обруч"
Лятошинського).
У концертному репертуарі - твори Лисен
ка,
Степового,
Стеценка,
Січинського,
Барвінського, Матюка, Гурильова, Булахова,
Заремби, Єдлічки, Рахманінова, Римського
Корсакова, Бородіна, Генделя, Скарлаrrі, Ба
ха, Доніце'Пі, Шуберта, Шумана, Моцарта,
Страделли, Монтеверді, Массне, Ліста, Брам
са, укр. нар. пісні.
Л І т : Герасимчук Д. Пісн11 стиглого пшеничного

зерн11ти//Ленінська молодь.-

1978.- 15 липни .

СГЕПАН З КОБЕЛЯК (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Народився в м. Кобеляки,
(тепер Полтавської обл.) в родині козака. У
1712, під час набору співаків, був відряд
жений до Петербурга, де співав при дворі
Петра І.
Л І т.: Трудь~ Полтавской ученой Архнвной ко
миссии.- Полтава, 1905.- Вип. І.- С . 134.

СГЕПАНОВ Павло (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Родом з Полтави. У
1750 ще хлопчиком був відправлений до
Петербурга, де здобув вокальну освіту.
Пізніше соліст Придворного хору в Пе

•

те~>бУРзі.

Л 1 т.: Харлампович. К. Малороссийское вли11нне

на вепикорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

839.

СТЕПАНОВА-ШЕВЧЕНКО (спр . прізв.

-

Шевченко) Наталія Йосипівна [18(30).VIII

1879, м. Луганськ -28 .VI 1963, м .
Ленінград) - рос. оперна співачка (сопра
но). Вокальну освіту здобула приватно спо
чатку у Фераррі (два роки), а потім у Жана
Решке (Париж, 1908-09). У 1901-04 солістка Моск. оперети, 1905-07 - Томсь
кої опери, 1910-16 Опери С. Зиміна у
Москві, 1917-19, 1926-28, 1931-34 Казанської, 1920-21 - Єкатеринбурзької,

ч і н і ) '

Олімпія
(•Казки
Гофмана•
Оффенба
ха), Марга

рита (•Фа
уст.. Гуно),

М а нон
(•Манон"
Массне).

НаталІ11 Степанова-Шевченко -

оперою гас

Римі, Парижі та Лондоні. Провадила пед.
діяльність (у 1943-48 вокальний педагог у
Саранську).
Л І т.: Автобіоrраф\11// Архів автора .

СГЕПАНКОВСЬКИЙ Йосип [н. бл. 1730 11(22).ІХ 1781, м. Петербург) - укр . співак
XVIII ст. Вокальну освіту здобув у Петер
бурзі, куди ще в дитинстві був привезений з
України. У 1749-81 - соліст Придворного
хору (пізніше - співацької капели) в Петер
бурзі.
Л І т.: ццtлп, ф . 469, оп . 14, No 9, арк. 6 зв. -7 .
СТЕПОВА Галина Никодимівна (н. бл.
р. см. невід.) - укр . оперна співачка
(сопрано) . У 1925-26 - солістка Харків
ського, 1926-31 - Одеського, 1931-34 Дніпропетров
ського, 193437 - Вінниць
кого т-рів опери
та бале~у.
Володіла
сильним і краси

1895 -

вим

лася

та

лантом.

також драм. талантом.

Парпиі':
Ми
рослава ( •Золо
тий обруч" Лято
шинського), Яд

Парпиі': Татьяна (•Євгеній Онеrін" Чайков
ського), Марфа, Снігуронька, Волхова ("Ца
рева наречена•, •Снігуронька•, •Садко• Рим
ського-Корсакова), Марія ("мазепа• Чайков
Дездемона

яскравим

сценічним

Володіла голосом великої сили і краси, а

Джільда,

голосом

широкого діапа
зону. Відзнача

1922-25 - lркутської, 1929-30 - Харків
1935-36 - Ялтинської опер, 193840 - Мосестради.

Віолетта,

1911 ра-

зом з рос.
тролювала в

ської,

ського),

У

Галька ("Галька• С. Моиюшка)

Галина Степова

віга
( •Карме
люк" Костенка,

с
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перше вик . ), Тетяна («Розлом" Фемеліді), На
таша («Русалка" Даргомижського), Тамара
(«Демон• Рубінштейна) , Ліза, Марія (ссПікова
дама», ссМазепа" Чайковського), Аїда, Леоно
ра («Аїда», «Трубадур• Верді).
Після арешту її чоловіка, оперного режисе 
ра С: Каргальського, була звільнена з роботи.

Тв. : Що таке театр . - К .. 1961; Київський театр
опери та балету . - К ., 1968; И . С . Паторжин 

автора.

Гнатюк . - К . ,

л І т .: Колодуб о. Споrади про

r. Степову/ І Архів

СТЕФАН (прізьвисько - Голиш) - рос.
співак к і нця XVI - поч . XVII ст., діяч рос .
культової музики. За походженням українець.
Учень С. Рогова . Працював у купців Строга 
нових в Усольї на Уралі, де створив школу
майстрів церковного співу. Займався педа
гогічною діяльністю на півночі Росії. Серед

його учнів -

І. Т. Лукошко.

Партіі: Тарас (<·Тарас Бульба" Лисенка),
Борис (•Борис Годунов" Мусоргського), Ко
чубей (ссМазепа" Чайковського), Мельник
("Русалка" Даргомижського), Руслан (се Рус

лан і Людмила" Глинки) .

ский . - К . ,

тець красного співу (0. П . Мишуга)/ /Рад . Ук
раїна . - 1963.-12 червня; Визначний укр. співак

<О . Г. Мосін)//Мистецтво.-

1846.-

С.

22;

1981.-Т .

5.-

С.

274.

СТЕФАН З КИЄВА (рр. н . і см. невід.) давньоруський співак ХІ ст. Учень Феодосія
Печерського. До 1074 був доместиком (деме
ственником) Києво-Печерської лаври. Пер
ший з відомих на Русі співаків, добре
обізнаний з мистецтвом церковного співу.
З 1074 - ігумен Києво-Печерської лаври,
пізніше - єпископ Київської Русі . Згадується
в літопису 1108.
Л і т. : Полное собрание русских летописей.- Т .

XV.- СПб.

1841.-

С.

з Києва! /УРЕ.- К.,

171 ; Лисенко/. М. Стефан
1983.- Вид. 2-е . - Т. 10.

СТЕФАНОВИЧ
Михайло
Павлович
м. Київ - 5.VIII 1970, там же) -

[2(14).11 1898,

укр. оперний співак (бас) і режисер. Історик
театру,

музикознавець . Нар. арт. УРСР
Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії
(1918-22, клас Г . Ган

( 194 7).

дольфі).

З

1921 -

соліст

оперних

т-рів

Києва, Одеси,
Харкова, Пер
м і, Саратова,
Новосибірська,
Ташкента .
З
1933 - режи
сер і художній
керівник опер
них т-рів Хар
ко ва, Пермі,
Дніпропетров 
ська, Одеси,
Львова.
У
1947-54 - ху
дожній керів
ник і головний
режисер Київ 
ського

опери
Михайло Стефанович

лету.

т-ру

та

ба-

№

№

5;

4; Неза
1965.-

На великій сцені (М . С. Гришко. О . Д. Роп

ська) //Прапор.-1966 . - № 4; Серце , віддане пісні
<О . Пе т русенко)//Мистецтво.- 1966.№ 6;
Мужній , героїчний тенор (М.Микиша) //Культура і
життя . -

церковного пения в России . - М .,

1958.-

бутнє ім'я (П. І . Uесевич) //Мистецтво. -

1965.-

10 червня.

Л і т .: Автобіографія// Архів автора.

Л і т .: Ундольский В. М. Замечания для истории

ЛЬlсе1tІСо И. М. Стефан/ /Муз. знциклопедия . - М.,

1960; П . С. Белинник.- К ., 1960; Д. М.
1961; М. І. Донець.- К., 1965; Ми

СТЕФАНОВИЧ ( спр. пр і зв.- Вознесенсь
ка) Євдокія Володимирівна [2(14).IV 1880,
Пн. Кавказ - 20.ХІІ 1950, м. Одеса) - рос. і
укр . оперна і камерна співачка (меццо-сопра
но). Вокальну освіту здобула в Моск. консер
ваторії (1897-1901 ).
В 1901-05 - солістка Маріїнської опери
в Петербурзі, 1907-12 -Великого т-ру в
Москві, 1905-06 - Київської, 1914-15 Одеської опери. Співала також на сценах
Харкова та ін. міст.
Парт1ї: Кармен (<·Кармен• Бізе), Азучена,
Амнеріс (•Трубадур", "дїда" Верді), Любаша
(•Царева наречена" Римського- Корсакова) ,
Ольга, Графиня («Євгеній Онєгін», ссПікова
дама" Чайковського), Марина (<·Борис Году
нов• Мусоргського), Дульсінея (•дон Кіхот»
Массне).
У 20-х роках провадила концертну діяль
ність, зокрема гастролювала по Україні (ви
конувала укр . нар . пісні та романси укр. ком
позиторі в).
В останні роки викладала сценічне мис
тецтво в Київській та Одеській консерва 
торіях.
Л

і

т.:

Максименко В. Евдокия Стефано

вич// Архів автора.

с.

СТЕФ'ЮК Марія Юріївна (н.

Рожнів

Косівського

16.VII 1948,

р-ну

івано

Франківської обл .) - укр. оперна співачка
(лір. - колорат. сопрано) . Нар . арт . СРСР
( 1985). Вокальну освіту здобула в Київській
консерваторії (1967-73, клас Н. Захарчен
ко) . У 1972-74 - стажистка, з 1974 солістка Київського т-ру опери та балету. Во
лодіє прозорим, досить компактним голосом
сріблястого тембру, широкого д і апазону ,
рівним в усіх регістрах. Виконавське мистец
тво С. характеризуеться глибиною інтерпре
таціі, бездоганною інтонацією, чудовим фра
зуванням.

с
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ма, Міла
на.
У

ПартЛ:
Антон іда
(•Життя за
царя• Глин
ки), Марфа

1917-21с о л іст
киї в с ь к ої
опери. З

(•Царева
наречена•

1921

ступав на

Джільда

сценах

( • Травіата•,

Польщі,
Франції,

оперних

•Ріголетто•
Верді), Ма

Італії,

нон (•Ма
нон• Мас

Англії,

сне), Мар
гарита Ва
луа (•Гуге

1924-25-

США.

-

Віолетта

єрбер а),

Л е й л а
(•Шукачі
перлів• Бі
зе), Лючія (•Лючія ді Ламмермур• Доніцетrі),
Парася («Сорочинський ярмарок• Мусоргсь
кого), Марильця (<·Тарас Бульба" Лисенка),
Нова русалка («На русалчин Великдень" Ле
онтовича), Милуша («Ярослав Мудрий• Май 
бороди).
С.- одна з найвидатніших укр. концертно
(«ТравІата• Дж . Верді)

камерних співачок. Уї мистецтво характеризує

гармонійне поєднання природних даних з ви
сокою професійною майстерністю, рідкісна
одухотвореність. У концертному репертуарі твори Лисенка, Степового, Стеценка, Чай
ковського, Рахманінова, Генделя, Баха,
Каччіні, Гуно, Верді, Моцарта, Керубіні, Мас
сне, Россіні, укр. нар . пісні .

Гастролювала за рубежем, зокрема в Італії

У

солістЧи
кагської,

1925-32-

ноти" Мей
Марія Стеф'юк

ви

Римського
Корсакова),
Віолетта,

Іван Стешенко

-

Борис («Борис

ГодуноР М . Мусорrського)

Філадель
фійської
опер.

У

1932

на запрошення радянського уряду

повернувся на Україну, де став солістом
Харківської опери (1932-34), самовіддано
працюючи на ниві укр. оперного мистецтва.
У 1934-37 - соліст Київської філармонії.
С. володів могутнім голосом, сповненим
дивовижної м'якості і краси тембру. Виконав
ська майстерність його відзначалась вираз
ною і чіткою дикцією, яскравим фразуванням,
неабияким драматичним талантом.
Найвище досягнення С .- партія Бориса
Годунова в однойменній опері Мусоргського.
Як неодноразово відзначала зарубіж. преса, в
цій ролі С . був гідним суперником Ф. Ша

ляпіна . Серед інших плртій: Карась

( •Запо

рожець за Дунаєм" Гулака-Артемовського),

Німеччині, Франції,

Тарас ("Тарас Бульба• Лисенка), Мельник
(«Русалка• Даргомижського), Галицький

Фінляндії, Чехословаччині, США. Канаді.
Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка
за оперно-концертне виконавство (1988).
У 1983 та 1989 наспівала на фірмі "ме
лодія• дві rрамnлатівки укр. нар . пісень, а та
кож кілька арій з опер укр. композиторів.
Л і т.: Лисенко І. Влада таланту/ /Киів.- 1986.-

царя• Глинки), Дон Базіліо («Севільський ци
рульник" Россіні), Мефістофель ( «Фауст" Гу
но), Нілаканта («Лакме• Деліба), Лепорелло,
Зарастро («дон Жуан", •Чарівна флейта" Мо
царта), Рамфіс (•Ліда• Верді), Генріх (•Ло
енrрін" Вагнера), Доктор (•Воццек" Берга).

("ла Скала•,

No

1981),

З; Головащенко М. Нова зірка! /Культура І жит

тя . -

1983.- 20 rерез.;

МЄЛЬІШJС О. Незглибиме твор

че ремесло! /Культура І житт11.-

1985.-

З лист .

СТЕШЕНКО Іван Никифорович (14(26).1
м. Лебедин, тепер Сумської обл.- З.У
м. Москва) - укр. оперний і концерт
но-1<амерний співак (бас). Вокальну освіту

1894,
1937,

здобув приватно: брав уроки співу в /. Тар

такова та Бухтоярова (Петербург), а також у

проф. Дельфіума і Люченті в Італії. У 1914-

17

виступав на оперних сценах Бергамо, Ри-

(<·Князь Ігор• Бородіна), Сусанін («Життя за

Широковідомий як концертно-камерний
співак. Здійснив цілу низку концертних под
орожей по США, виступаючи перед
робітничою аудиторією, в тому числі й укр .
емігрантами . Подиву гідні були його кон
цертні поїздки по Україні, Кавказу, Уралу,
Сибіру і Далекому Сходу.

С.- блискучий інтерпретатор укр. музики,
зокрема нар. пісень, а також романсів Лисен
ка, Степового, Стеценка, Заремби, творів
рос. (Даргомижський, Чайковський, Mycopr-

с
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ський, Бородін) і заруб. (Бетховен, Моцарт,
Шуман, Россіні, Верді, Бойто) композиторів.
Виступав на оперних і концертних сценах
Москви, Тбілісі, Варшави, Кракова, Парижа,
Лондона , Чикаго, Філадельфії, Вашингrона
та ін .
Перший лауреат вокального конкурсу се
ред укр . співаків (Мілан, 1914). Залишив
цінні щоденники. У 1966 у Лебедині, в будин

а також драм.
талантом.

Діапазон го
лосу с. охоп
лював

понад

дві октави.
Великої ува

ги приділяв
зовнішності
своїх героїв.

ку, де народився співак, відкрито музейну

кімнату та встановлено меморіальну дошку С.
Л і т.: lовса О. іван Стешенко! /Рад. культура.1964.- 16 лют . ; Деркач. 1. З ряду великих//Літ .
Україна.- 1967.- 11 серпня; Лисенко 1. Зірка

Відзначався

особливого блиску //Культура і життя.

роботою над

12

-

великою пра

цьовитістю і
вдумливою

1984.-

образом . С.
був
гідним

серп.

СТОЛЬНИЧЕНКО Андрій Олександрович
[н. 29.ХІ(12.ХІІ) 1909, м. Київ] - укр . опер
ний співак (тенор). Закінчив Київський
гідромеліоративний ін-т. Вокальну освіту
здобув приватно у Ф. OpeШJCesuчa. Арти
стичну діяльність розпочав в оперному ан
самблі під кер. М. Бозенсона (Підмосков'я) .
У 1939~6 - соліст Донецького т-ру опери
та балету.
Парт1ї: Андрій ("запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Ленський ("євгеній
Онєгін» Чайковського), Синодал (•демон"

Рубінштейна•>), Альфред ( "Травіата" Верді),
Альма ві ва («Севільський цирульник»
Россіні), Сергій Тюленін ("Молода гвардія•
Мейтуса), Мишук (<•Тихий Дон» Дзержинсь
кого).
Л 1 т . : Автобіографія// Архів автора .
СТОРОЖЕНКО Дмитро Данилович
Полтавщина - 1879, м. Петербург)

(1812,
- укр.

співак і хормейстер. У 1832-62 - соліст
Придворної співацької капели в Петербурзі
(з 1852 паралельно працював учителем
співів у Ліце·l) . У 1862-64 - управляючий
клиросом капели. У 1870 - завідуючий
бібліотекою Придворної співацької капели,
де залишався до смерті.
Л і т.: Финдейзен Н. Очерки по истории музЬІки
в России.- Л.,

1929.СТРАВИНСЬКИЙ

Т.

2.
Федір

Гнатович

с. Новий Двір Речицького
повіту Мінської губ. - 21.ХІ(4.ХІІ) 1902, м.
Петербург) - рос. оперний співак (бас). У
1869 закінчив Ніжинський ліцей . Співав у
церковнім хорі . Вокальну освіту здобув у Пе
терб. консерваторії (1869-73, клас К. Еве
рарді). У 1873-76 - соліст Київської опери,
1876-1902 - Маріїнської опери в Петер
бурзі. Володів дуже масштабним, сильним го
лосом широкого діапазону. Виконавське ми
стецтво відзначалося високою вокальною
культурою, психологічною глибиною, май
стерністю вокально-сценічного перевтілення,

(8(20).VI 1843,

продовжува
чем

Федір Стравинський Андрій Дубровський
(«Дубровський• Е. Направника)

реа

л істи ч них
традицій віт
чизняної во
кальної шко
ли О. Петрова,

створив

ши
яскраві
образи в операх рос. і заруб. композиторів:

Олоферн, Єрьомка ( "юдіф", "ворожа сила"
Сєрова), Мельник ("Русалка• Даргомижсько
го), Варлаам ("Борис Годунов" Мусоргсько
го ), Голова (перше вик . ), Панас (•Майська

ніч•, "ніч перед Різдвом" Римського-Корса
кова), Фарлаф (•Руслан і Людмила» Глинки),
Орлик (•Мазепа" Чайковського), Дон Базіліо
(«Севільський цирульник" Россіні), Мефісто
фель в операх •Фауст.. Гуно і «Мефістофель•
Бойто, Марсель (<•Гугеноти» Мейєрбера).
Був
першим
виконавцем
партій
Свєтлєйшого, Діоніда і Мамирова в операх
Чайковського •Коваль Вакула•, •Орлеанська
діва• та •Чародійка•, Андрія Дубровського в
опері Направника •дубровський", Аrамемно
на в опері Танєєва •Орестя", Мороза в опері
Римського-Корсакова «Снігуронька•.
Відомий .як виконавець укр. музики, зокре
ма нар. пісень, творів М. Лисенка. Виконував

також роль Миколи в муз. п'єсі І. Котлярев

ського "наталка Полтавка", а також Миколи
Бурлаки в укр. опереті "покійник Опанас• Ян
ковського (1864, м. Мозир).
Серед бібліофілів широкою популярністю
користувалася його бібліотек.а. Портрет С. ро
боти худ. Л. Позена ( 1897).

Л 1т: Ф. Стравинський. Сб. Статьи, письма, вос
поминанНІІ.- л
1972; Богданов-Березовский В..
Федор Стршшнский.- М.- Л., 19.SJ; Бакуменко
В. Маючи нездоланну пристрасть! /Культура 1 жит

..

т11.-

1977.- 10 лют.
СТРИЖЕВСЬКИЙ Олександр Іванович

(26.11(10.ІІІ)

1866, м.

Київ

-

13(26).ХІ

1911,

с
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1911, м. Москва, похований в Киеві) - рос.
оперний співак (бас-баритон). Народився в
міщанській сім'ї. Вокальну освіту здобув у
Моск. муз.-драм. уч-щі (1887-91).
у 1891-1911 соліст Великого
т-ру в Москві.
Парт1ї:
Зла
тогор, Зарець
кий («Пікова да
м а .. , •Євгеній
Онегін" Чайков
ського), Щелка

нов («Борис Го
дунов• Мусорг
ськоrо ), Вален
тин
( «Фауст•
Гуно), Нілаканта

( •Лакме• Де
ліба),
Гунтер
(•Загибель
богів" Вагнера),

Олександр Стрижевський

Феррандо (•Тру
бадур• Верді).

СТРЇЛЕЦЬКИЙ Володимир Степанович
(н. бл. 1840, м. Київ - 24. V(5.VI) 1898, м.
Москва) - рос. оперний співак (бас-бари
тон). Закінчив Київський ун-т. Артистичну
діяльність розпочав 1868 концертами в
Київському відділенні РМТ.
У 1874-83 - соліст Київської опери,
1883-98 - Великого т-ру в Москві. Співав
як баритонові, так і басові партії. Серед них:
Фарлаф («Руслан і Людмила" Глинки), Голо
ва («Черевички" Чайковського, перше вик . ),
Фігаро («Севільський цирульник• Россіні),
Януш (<·Галька• Монюшка), Єрьомка («Воро
жа сила• Серова).
Л і т.: Кузьмі!( М. Забуті сторінки муз. життя
Києва.- К.,

1972.-

С.

160.
СТРОГАНОВ
Платон Степано
вич (1(13).ХІІ
1880, с. Сте
панці, тепер в
мережі м. Києва 29.ХІІ 1967, м.
Київ)
- укр.
оперний співак
(драм. тенор).

Платон Строrанов

Вокальну освіту
здобув у Муз.
драм. школі М.
Лисенка (1912)
та Київській кон
серваторії (клас
Є. Єгорова). У
1921-22 - со
ліст Ростовської,

1922-23 - Опери Зиміна (Москва), 192324, 1933-51 - Харківської, 1927-28 -

Сибірської (Новосибірськ, іркуrськ, Томськ),

1924-25, 1928-29 1929-33 -

Київської,

Азерб.,

1926-27 -

Укр. лівобережної

(Вінниця, Черніrів, Донбас) опер.

Парт1ї: Герман, Вакула («Пікова дама•>,
«Черевички• Чайковського), Самозванець
(<·Борис Годунов•> Мусоргського), Садко
( «Садко• Римського-Корсакова), Рада мес,
Манріко («Дj"да•, «Трубадур" Верді), Тангей
зер («Тангейзер• Вагнера), Єлеазар
(«Жидівка• Галеві), Самсон («Самсон і
Даліла" Сен-Санса), Хозе («Кармен" Бізе).
Л і т . : СтрогаІЮв Ю. Платон Строганов// Архів
автора.

СТУКАНОВСЬКА (спр. прізв.- Мойсеєва)
Ганна Петрівна (22.1(3. 11) 1895, с. Широке,
тепер смт Дніпропетровської обл.- 22.УІІ
1955, м. Київ) - укр. оперна та концертно
камерна співачка (меццо-сопрано). У 1922
закінчила Катеринославську консерваторію
(клас З. Малютіної та Г. Енгелькрона). У
1924-26 - солістка Харківської, 1926-28 Одеської опер.
Серед оперних партій: Любава, Лель, Ба
бариха (<·Садко", «Снігуронька", «Казка про
царя Салтана" Римського-Корсакова), Поліна
(«Пікова дама• Чайковського), Мадам Баллі
( «Трільбі• Юрасовського ), Амнеріс («Аїда"
Верді), Зібель («Фауст" Гуно), Сузукі («Чіо
Чіо-сан• Пуччіні).
У

1929-40 -

кального

солістка Укр. камерного во

ансамблю

при

Харківській

філармонії. В концертному репертуарі С. були
твори укр. та рос. композиторів.

У 1945-48 художній керівник
Чернігівського обласного т-ру ляльок.

Л і т.: Стукащюська Н. Іііографія моєї ма
тері/ І Архів автора.

СУПРУНЕНКО

Йосип

Гаврилович

(8(20).ІХ 1861, м. Харків - 14.І 1936, м.
Ленінград) - рос. оперний співак (тенор) і
педагог. Вокальну освіту здобув у Петерб.
співацькій капелі (1871) та Петерб. консерва
торії (1882-85, клас К. ~верарді). У 189192 удосконалювався в Італії. У 1885-86,
1909-10 - соліст Маріїнської опери в Пе
тербурзі, 1886-87 - Київської, 1887-89 Тифліської, 1890-91 - Казанської, 189395, 1899-1907 - Одеської, 1895-96 Харківської опер, 1889-90 - Великого теат
ру в Москві, 1896-97 - приватної опери в
Петербурзі. Співав також на оперних сценах
Мілана, Бергамо, Туріна.
Володів невеликим, але добре поставле
ним голосом. Відзначався першокласною во
кальною школою і сценічним талантом.
Парпиї: Андрій (•Катерина• Аркаса), Левко
(<·Майська ніч" Римського-Корсакова), Гер-

с
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ман (•Пікова дама• Чайковського), Собінін
(«Життя за царя• Глинки), Юрій (•В грозу"
rебікова), Репетилов ("Лихо з розуму•
Іванова), Хозе (•Кармен" Бізе), Фауст (•Фа
уст. Гуно).

Його виконавську майстерність високо

оцінював Чайковський.
Провадив широку концертну діяльність,
зокрема відомий як інтерпретатор камерних
творів Чайковського, Кюї, Римського-Корса
кова, Лисенка. У 1918 взяв участь у великому
укр. концерті в Петрограді.
З 1900 працював як педагог в Одесі. У
1907-17 - викладач сольного співу При
дворної капели в Петербурзі, 1923-25 - Пе
тербурзької консерваторії, потім - у муз.
технікумі. У 1913 член президії Петербурзь
кого вокального т-ва. Серед учнів - Я.
Міщенко.
Л і т.: Вечер Супруненко в Одессе//РМГ.Необь~чнь1й автограф//Нева.-

1901.- № 12;
1959.- № 5.

СУРЖИНА Нонна Андріївна (н.17.Х 1937,
м. Дніпропетровськ) - укр. оперна співачка
(меццо-сопрано). Нар. арт. СРСР (1976). Во
кальну освіту здобула в Харківській консерва
торії (1959-64, клас П. Голубєва). У 196373 - солістка Харківського, з 1974 Дніпропетровського т-рів опери та балету.
ПартlІ: Со
ломія (•Богдан
Хмельницький"

СУРМАЧ Василь Григорович [31.ХІІ 1906
(13.І 1907), с. Ковалі, тепер Канівського р-ну
Черкаської обл.- 26.Х 1979, м. Канів] -укр.
оперний співак (тенор) . Вокальну освіту здо
був у Харківському муз. драм. ін-ті ( 1928-33,
клас М. Чемезова). У 1932-33 - соліст Хар
ківської музкомедії,1933-34 - Дніпропет
ровського, 1934-36 - Київського, 193638 - Великого театру СРСР, 1939-40 - Він
ницького, 1940-41 - Моск. театру ім. Ста
ніславського, 1941-42 Горьковського,
1942-44 - Сизранського, 1944-53, 195660, 1962-65 - Львівського, 1953-54 Куйбишевського, 1938-39, 1954-55 Харківського,
1955-56 - Донецького,
1960-62 - Таджицького (Душанбе) т-рів
опери та балету. Володів голосом красивого
тембру, широкого діапазону, але відсутність
міцної вокальної школи не дозволила йо
му посісти належне місце в оперному мис
тецтві.
Парт1Ї:
Петро
("Наталка
Полтавка"
Лисенка),
Андрій
("Запоро
жець

~,_~ Гулака
Артемов
ського),

Данькевича),

Поліна, Ольга
(«Пікова дама",
«Євгеній Онє
гін• Чайковсь
кого), Марина
(•Борис Году
нов" Мусоргсь
кого), Косова

(•В

Кармен (•Кар
мен" Бізе), Ам
неріс,
Еболі

("Аїда", "дон
Нонна Суржина

Карлос• Верді),
Маддалена

(•Рі голетто•
Верді).
У концертному репертуарі - твори
вітчизняної та заруб. класики, а також твори
сучасних укр. композиторів, нар. пісні.
Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка
(1978). З 1974 - викладач Дніпропетров-

ського муз. уч-ща.
'
Л і т.: КраснопольсІСШІ Т. Нонна Суржина//Сов.
музь~ка.-

1966. - N! 5;

ЧалдраІUІн Л. Карменси

та//Комсом. знамя.- 1965.-16травн11.

Герман
(•Пікова
да

ма•

Чай ков
ського),

Манріко,
Радам ес

(<·Труба

бурю"

Хрєнникова),

за

Дунаєм"

Василь Сурмач - Хозе
(«Кармен• Ж. Бізе)

д у р

" '
• АЇд а "
Верді),

Кавара
досі (•То
ска• Пуччіні), Каніо (•Паяци" Леонкава.лло),
Хозе (•Кармен" Бізе), Григорій Мелехов, Да
видов (•Тихий Дон•, "піднята цілина" Дзер
жинського), Богун (•Богдан Хмельницький"
Данькевича).
Л 1 т.: Автобіографі11// Архів автора.

СУХОДОЛЬСЬКА Надія Леонідівна (1889,
м. Одеса - 6.IV 1964, там же) -укр. камерна
співачка (лір. сопрано). Вокальну освіту здо
була в Одеській консерваторії (1913-18,
клас Ю. Рейдер). Удосконалювалась у М.
Оленіної-д'Альгейм у Москві.
У 1920-41 - солістка Одеської філармо-

т
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нії. Володіла ду
же

СУХОРУКОВА Галина Станіславівна (н.
24.ІІІ 1923, м . Запоріжжя) - укр . концертно
камерна співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР
(1960). Вокальну освіту здобула в Київській
консерваторії (1946-51, клас К. Брун).
У 1951-60 - солістка Київської філар
монії, 1960-68 - Укрконцерту.
У репертуарі С.- близько 400 творів, се
ред яких - романси Чайковського, Рах
манінова, Гріга, твори Шуберта, Шумана,
франц. композиторів.
Співала з симф. оркестрами під орудою К.
Сімеонова, Н. Рахліна та інших диригентів.
Наспівала

красивим,

ДОСИТЬ гнучким і
чистим

голосом

широкого

діапазону,

висо

к ою

музикаль

ною

культурою.

Ії виконання від
значалося

гли

боким ліризмом.
В репертуарі
були
камерні
твори вітчизня
них і зарубіжних
композиторів
різних часів: укр. Лисенка, Степо
Надія Суходольська
вого, Стеценка,
Сениці, Козицького, Людкевича, Чишка; рос. Аляб'єва, Варламова, Титова, Гурильова,
Глинки, Даргомижського, Чайковського,
Танєєва, Римського-Корсакова, Василенка,
Прокоф'єва; заруб. - Бетховена, Шуберта,
Мендельсона, а також ~р. та рос. нар. пісні.
Л і т .: Концерт Надії Суходольськоіf /Вісті . -

1929.- 5 черв.
СУХОДОЛЬСЬКИЙ

Євген

на

грамп

латівки низку
романсів Ли
сенка, Сте
ценка, Сте
пового, На
ден е н ка,

Мейтуса, Г.
Майбороди

та ін.
Гастролю
вала в Ру

м у н і ї

Леонідович

'

Польщі,

м. Одеса -1965, там же) -укр. опер
ний співак (бас). Брат Н. Суходальської.
Вокальну освіту здобув в Одеській консер
ватор її. У 1922-24 - соліст Київської,
1924-25 - Харківської, 1925-27, 1928-30 Тифліської, 1927-28 - Свердловської,
1930-41 - Одеської опер.
Володів могутнім голосом широкого
діапазону з особливо розвиненим нижнім
регістром . Відзначався драм. талантом.
ПартІЇ: Фарлаф (•Руслан і Людмила»
Глинки), Гремін («Євгеній Онєгін» Чайковсь
кого), Пімен («Борис Годунов" Мусоргсько
го ), Кардинал («Жидівка• Галеві), Крес п ель
(«Казки Гофмана" Оффенбаха), Спара
ф}"Іільо ( «Ріголетто» Верді).

(1900,

Фінляндії,
НДР, Чехо
словаччині,
Китаї, В'єт
намі та ін. З
Галина Сухорукова
1961 - ви
кладач (з 1977 - доцент) Київської консер
ваторії.
Серед
учнів :
В.
ПU8оваров,
В. Стрілець.
Л і т .: Щербина В. Пропагандист радянської му

зики! /Мистецтво.-

1968.-

No І.

СУШИНСЬКИЙ Леонтій (рр. н. і см. не
від.)

-

укр. співак

XVII

ст. У 90-х роках від

ряджений до Москви, де співав при дворі

Марфи Матвіївни.

Л 1 т . : Харлампович К Малороссийское мияние

Л і т.: Збергардт С. Евгений Суходольский в

на великорусскую церковную жизнь. -

Свердловске/ І Архів автора.

1914.-

с.

Казань,

327.

т
ТАБАЧНИК Ольга (н.

1924,

м. Коломия,

тепер івано-Франківської обл.) -

укр. та

польська оперна і концертна співачка ( сопра
но). Вокальну освіту здобула у Глівіцькій муз.
школі (1948-52, клас А Ленчевсько"t).
У 1952-57 - солістка Глівіцької опери. У
1957-62 виступала переважно як концертна
співачка (солістка Щецинської філармоніІ).

Артистичну діяльність розпочала солісткою

Гуцульського ансамблю пісні і танцю у
Станіславі (1939).
Серед оперних партій: Анна («Трембіта»
Мілютіна)', Графиня («Вільний вітер» Ду
наєвського).

У концертах виконувала твори Лисенка,
Степового,

Стеценка,

Кос-Анатольського,
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Людкевича, Верді, Монюшка, Россіні, Пуччіні,
укр . та польські нар . пісні.

ТАВЕЦЬКИЙ іван Федорович (рр. н. і см.

невід.) - укр . співак (тенор) XVIII ст. Ще
хлопчиком відправлений до Петербурга , де
здобув вокальну освіту . У 60-х роках - соліст
Придворної співацької капели.

Л і т .: ХарJ/ОМ/108uч К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с . 837.

ТАРАНЕЦЬ Олександр Михайлович (н.
с. Зелене, Петрівського р-ну
Кіровоградської обл.) - укр . концертно-ка
мерний співак (баритон). Нар. арт. УРСР

26.111 1924,
(1984).

Вокальну освіту здобув у Київській консер

ваторії

(1951-55, клас і. Паторжинськоzо).
З 1953 - соліст Укр. державної естради (з
1959 - Укрконцерт) .
У репертуарі Т .- твори укр . та рос. компо
зиторів , зокрема Глинки, Вільбоа, Лисенка,
Степового, Косенка, Білаша, А. Філіпенка, П.
Майбороди (перший виконавець «Пісні про

рушник•>) ,

t. Шамо, а також укр. нар. та масові

пісні .
Брав участь у Декадах укр . мистецтва в
братніх республіках, гастролював з концерта 
ми за кордоном.

Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів у Києві (1959, 11 премія) . Наспівав на
грамплатівки чимало укр . нар. пісень і творів
укр . композиторів .
Л

і

т. :

Списаренко Б. Неначе ластівки

-

пісні/ !Ранок. - 1983.- № 5; Левандовський С. Як
тепла хвиля.І /Культура і життя.- 6.V 1984; Сом
М. Пісня серця/ !Вечірній Киів.-

1984.- 2 квітня .

ТАРАНОВА Клавдія (н . бл. 1922, Україна) укр . та амер . концертно-камерна сп і вачка
(меццо-сопрано). Вокальну освіту здобула в
Київській
консерваторії ( 1938-43, кл.
О. Браzіна). Артистичну діяльність розпочала
концертами в Києві 1942. З успіхом концер
тувала
у
Львові
(1944), Карлсбадені
(Німеччина,
1945). У 1949 емігрувала
до США, де продовжила свою концертну
діяльність .
Володіла красивим голосом широко~о
діапазону
з
розвиненим
верхюм
регістром . Приваблювала блискучою во
кальною технікою, а також поєднанням во
кального і драм. таланту.
У її репертуарі були твори укр" рос. та за
руб. композиторів .

У 1961 відкрила у Нью-Йорку власну во
кальну

школу, де

виховала чимало укр. та

амер . співаків.
Л і т . : Б. п. Перед концертом «Самопомічі•//
Америка.-

1953.-

№

39.

ТАРАС Таїсія (н . бл. 1920, Полтавщина) укр . та австралійська оперна співачка (сопра-

но). Вокальну освіту здобула у Київській кон
серваторії (1938-41, клас Колесниково'І) та
Будапештській муз . академії ім . Ф . Ліста
(1943-44, клас проф . Малецької-Біанки).

Удосконалювалась у А. Лянга та М. Івог'юн.

Артистичну діяльність розпочала ще сту
денткою в Оперній студії Київської консерва

торії. У 40-х роках

- солістка інтернаціо

нального симф. оркестру в Німеччині. З 1950
живе в Австралії. У 1951-53 - солістка Но
воавстралійської ortepи в Мельбурні, з 1953 Національної опери Австралії та «Елізабет
Траст Опера Ко" в Сіднеї.
ПартlЇ: Маргарита ( (< Фауст" Гуно),
Джільда, Леонора ( «Ріголетто», «Трубадур»

Верді) , Мімі («Богема» Пуччіні).
Виступала з укр. концертами в багатьох
містах Австралії, співала на радіо .
Л і т . : Тарнавська О. Таїса Тарас// Архів автора .
ТАРАСОВИЧ Степан Михайлович (н.
Велика Білина Самбірського р
ну Львівської обл.) - укр . оперний співак
(баритон). Вокальну освіту здобув в Одеській
( 1976-77, клас Г. Поливановоі) та Львівській
(1977-81, клас В. Ко6ржицькоzо іП. Карма
люка) консерваторіях.
З 1981 - соліст Львівського т-ру опери та
балету.
Парпиї: Гурман («Украдене щастя" Мейту
са), Івашко ( «Олеська балада" Янівського),

22.Vl 1955, с.

ігор (•Князь lгор» Бородіна), Грязной («Ца

рева наречена• Римського-Корсакова), Шак
ловитий («Хованщина" Мусор гського), Але

ко («Алеко• Рахманінова), Роберт («іоланта»
Чайковського) , Скарпіа , Шанар («Тоска»,
«Богема» Пуччіні), Бітерольф («Тангейзер»
Вагнера), Альфіо («Сільська честь» Мас
каньї), Барнаба («Джоконда» Понкієллі),

Фіоретю («Севільський цирульник" Россіні) .
У концертах виконує твори Лисенка, Люд
кевича, Заремби, Данькевича, Кос-Анатоль
ського , Г. Майбороди та ін.
Л і т .: Автобіографія// Архів автора .

ТАРНАВСЬКИЙ Станіслав (29.І

1874, м.

Львів - бл . 1947, м . Сколімов, біля Варшави) польський оперний співак (бас) і режисер .
Учень П. Стружецької у Львові. Удосконалю

валася в Італії.
у 1895-96, 1900-1901, 1908-16 ,
1926-39 - соліст, а пізніше і режисер
Львівської опери. У 1902-07 - соліст Вели
кого т-ру в Варшаві, 1916-20 - Краківської,
1920-26 - Познанської опер.

Парпиї:
Стольник,
Сколуба,
Збігнєв
(«Галька•, • Зачарований замок• Монюшка),
Дон Базіліо («Севільський цирульник» Россі
ні), Феррандо (•Трубадур• Верді) , Король
Хундінг ( «Лоенгрін•, «Валькірія• Вагнера),
Маттео ( «Фра-Дияволо• Обера).
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Як режисер поставив цілий ряд опер, зок

рема •А.Їду• Верді, •Гальку• Монюшка, •Жи
дівку• Галеві, •Фауста• Гуно, •Севільського
цирульника• Россіні.

Л І т.: Slovnlk. biograficzny teatru polsk.lego.Warszawa, 1973.- С. 733-734.
ТАРНАВСЬКИЙ Степан Миколайович

(рр. н. і см. невід.) - укр. співак XVIII ст. У
1744-77 - соліст Придворного хору, а по
rім - Придворної співацької капели в ПетеІ'бУРзі.
·
Л 1 т.: цдtАп, ф.

469,

оп.

14,

№

9,

арк .

ТАРТАКОВ іоаким Вікторович

S зв.- 6.

(1860, м.

Одеса - 23.1 1923, м. Петроград) - рос.
оперний співак (баритон) . Засл. арт. Ре
спубліки (1923). Вокальну освіту здобув у Пе
терб. консерваторії (1877-81, клас К. Еве
рарді).

У 1881-82 - соліст Одеської, 1884-91Київської, 1892-94 - Тифліської, 1882-84,
1894-1923 - Маріїнської (Петербург) опер.
Володів гнучким голосом широкого
діапазону красивого оксамитового тембру,
рівним в усіх реrістрах. Відзначався вокаль
ною школою, а також драм. талантом.

Парт1ї: Демон (•демон• Рубінштейна),
Грязной («Царева наречена• Римського-Кор
сакова), Онєгін, Мазепа, Томський (•Євгеній
Онєгін», •Мазепа•, •Пікова дама• Чайковсь
кого), Валентин ( •Фауст.. Гуно), Жермон, Яго,
Ріголетто, Амонасро ( "Травіата•, •Отелло•,
«Ріголетто•, «Аіда• Верді), Вольфрам, Тельра
мунд ( "Тантейзер•, •Лоенгрін• Вагнера), Не
луско (•Африканка• Мейербера), Фігаро
(«Севільський цирульник• Россіні) , Дон Жуан
(«Дон Жуан• Моцарта).
Мав популярність як камерний співак, зок
рема виконавець творів Чайковського.
У 1909-23 - головний режисер Маріїн
ської опери . У 1920-23 - професор Пет
рогр. консерваторії. Серед учнів - М. Кузне

цова-Бенуа, О. Батурин,
Л і т.: їартаков

ков//Муз . жизнь.-

r.

/. Стешенко.

Иоаким Викторович Тарта

1960.-

№

23.

ТЕЛЮК Лідія Миколаївна (1902, с. Ди
канька, тепер місто Полтавської обл .- З.ІІІ
1980, м. Київ) - укр. оперна й концертна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула в
Полтавському муз. уч-щі (1924-28, клас М.
Денисенко) та Харківському муз.-драм. ін-rі
(1928-29, клас М. Чемезова) .
У 1929-33 - солістка пересувної Ліво
бережної опери (Вінниця, Бердичів, Полтава,
Черніrів, Миколаїв, Херсон, Суми, Донбас),
1933-34 - Харківського т-ру опери та бале
ту, 1934-59 - Укр. радіо.
Парпиї: Наталка (•Наталка Полтавка• Ли
сенка), Оксана (•Запорожець за Дунаєм• Гу
лака-Артемовського), Марильця (•Тарас
Бульба• Лисенка), Катерина (•Катерина• Ар-

каса), Татьяна (•Євгеній Онєrін• Чайковсько
го), Маргарита (•Фауст• Гуно), Мікаела
(•Кармен• Бізе).
У концертах виконувала нар . пісні, а також
твори вітчизняних та заруб. композиторів.
Л І т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

• ТЕРЕНТЬЄВ Андрій (н. бл. 1710, м.
Опішня, тепер Полтавської обл.- р. см .
невід.) - укр. співак XVIII ст. Вокальну освіту
здобув у Глухівській співацькій школі (173841,

клас Ф. Яворовськоzо). З

1741 -

соліст

Придворного хору в Петербурзі, де досяг
значних успіхів. Мав вплив при дворі (1742
звільнений від податків).
Л І т. Харлампович К. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

839.

ТЕРЕЩЕНКО Людмила Михайлівна (н .
19.111. 1958, м. Краснодар, Кубань) - рос.
оперна співачка (лір.-колорат. сопрано). По
ходить з укр . козацької родини. Дружина В.
Косенка. Закінчила Краснодарську музичну
академію ( 1982). Вокальну освіту здобула в
Саратовській консерваторії (1982-87, клас
А. Шевелево·t).
У 1987-90 солістка Бурятського (м. Улан
Уде), з 1990 - Пермського театрів опери та
балету.
Парпиї:
Віолетта,
Джільда,
Оскар
("Траві ата•,
•Ріголетто•,
•Бал-маскарад•
Верді),
Норіна,
Марія
(•дон
Паскуале•,
•дочка полку• Доніцетrі), Тереза ("Груди
Терезія• Пуленка), Церліна («Дон Жуан»
Моцарта).
Провадить концертну діяльність. У її ре
пертуарі твори рос . (Даргомижський, Чай
ковський, Рахманінов), заруб. (Верді, Сен
Санс, Гуно, Гендель), укр . (Гулак-Артемов
ський, Лисенко), а також укр. народні пісні
(•Ой не світи місяченьку", •Місяць на
небі" та ін.).
Літ.: АвтсібіоrрафІ11// Архів автора.

ТЕРНОПІJІЬСЬКИЙ Федір Якович (рр. н. і
см. невід.) - укр. співак, хормейстер і компо
зитор XVII ст . Походив з Киева. Вчився у
Киево-Могилянській колегії, де здобув і муз .
освіту. У 40-50-х роках - регент капели ко
легії в Києві. У 1652 запрошений до Москви,
де був регентом Хору государевих півчих
дяків. Однак у тому ж році повернувся до
Киоа. Творець строчного співу і один із кра
щих вітчизняних співаків свого часу. На жаль,
його хорові твори в~ачені.
Л І т.: Разу.мовский Д. Uерковное пение в Рос-

сии.- М.,

1868.- Вип. 2.-

С.

210; Лш:енко Н.

М.

ТернопОІІьский Федор/ /Муз. знциклопеди11.- М . ,

s.-

1982.- т.
с. 508.
ТЕРШОВСЬКИЙ іларіон (tван) (рр. н. і
см. невід.) - укр. співак XVIII ст. У 30-х ро
ках був ієромонахом Киево-Печерської лав-
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ри . З

1741 -

керівник Придворного хору в

Петербурзі.
Л

т.: ДПБЛ, ф.

380,

карт.

6,

№

3;

арк.

355

зв.

• тимоФєєв Данило (рр. н. і см. невід.) -

укр . співак XVIII ст. У 30-х роках був
відряджений до Петербурга , де став солістом
Придворного хору. У 1741 повернувся в Ук
раїну.
Л І т. : Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- с . 838.
Тимохін

Володимир

lлліч

(н. 19.IV

с. Дмитрівка , тепер Знам 'янського р
ну Кіровоградської обл.) - укр . оперний та
концертно - камерний співак (тенор) . Нар .
арт. УРСР (1965). У 1951-55 навчався

1929,

співу у Моск. (клас С . Юдіна та

1.

Назарен

ка) та Ленінrр. (клас Є . Ольховського) кон
серваторіях.
У
1975 закінчив Київську
консерваторію .
у

1953-56 -

соліст Ленінгр.,

1956-80
Київського т- рів
опери та балеrу,
1980-88 - Ук
рконцерту.

ПартП:
Андрій (•Тарас
Бульба" Лисен
ка), Сераковсь
кий
(«Тарас
Шевченко" Май
бороди), Все
слав ( «Асколь
дова

могила"

Верстовського),
Ленський ( «Єв 
Володимир Тимохін

гені й

Оннін"

Чайковського) ,
Альфред ("Тра

ві ата» Верді), Лоенгрін ( "лоенrрін" Вагнера),
Пінкертон, Рудольф ( «Чіо-Чіо-сан•, «Богема•
Пуччіні), де Гріе (•Манон" Массне), Турідду
(«Сільська честь.. Маскань·І), Джеральд («Лак
ме» Деліба), Едгар (•Лючія ді Ламмермур"
Доніцетrі) .
Лауреат Всесоюзного і VI Всесвітнього фе
стивалів молоді та студентів у Москві ( 1957,
золота і срібна медалі) та Міжнародного кон
курсу вокалістів у Тулузі (1958, 11 премія).

Наспівав на грамплатівки дві укр. нар . пісні
("Там, де Ятрань круто в'еться, «Чорнії брови,
карії очі") та кілька арій з опер укр. та заруб.
композиторів.
З 1976 - викладач (з 1989 - доцент, з
1991 - проф.) Київської консерваторії.
Серед учнів - О. Дяченко, В. Кузьменко,
М. Дідик, А. Романенко .
Л І т.: Рудик В. Співає Володимир Тимохін! /Мо-

лодь Украіни.-

1959.- 7

хи й пісні/ /Мистецтво . -

трав.; Солошин Л. Шля

1964. -

№

6.

ТИМЧЕНКО Опанас (рр. н. і см . невід.) укр . співак XVIII ст. Походив , очевидно, з
Полтавщини. Ще юнаком був відряджений до
Петербурга, де в 60- 70-і роки був солістом
Придворної співацької капели . У 1772 при
значений на посаду радника в м. Апошен
ское .

Л і т . : Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

838.

ТИМЧЕНКО Яків Андрійович (н. бл . 1730,
Полтавщина - бл . 1810, м. Петербург) - укр .
співак (бас) XVIII ст. У 1751, під час набору
співаків в Україні, відряджений до Петербур
га, де став солістом Придворного хору
(пізніше - співацької капели) . З 1754 - «Ве
ликий півчий• . За свідченням Я. Штеліна, був
одним з видатних співаків. З 1782 -уставник
капели (призначений на місце померлого
Н. Ладуюш). Зі смертю М. Палторацькоzо до
призначення директором капели Д. БорmНІІн
ськоzо (квітень 1795 - ли стопад 1796) був
•начальствующим

над

придворнь~ми

ми•. В капелі згадуеться до
ний вплив при дворі.

1807.

певчи

Мав знач

R . Очерки по истории музЬІки
1929.- Т. 2; Месицеслов.- СПб,
1807; ДБЛ, ф . 380, карт. 8, NO 9, арк . 17 зв.
ТИСОВСЬКИЙ Володимир (н. 1922, м.
Л І т . : Финдейзен

в России . - Л . ,

Старий Самбір, тепер Львівської обл . ) - укр.
концертно-камерний співак (бас-профундо).
Вокальну освіту здобув у Вищому муз . ін-ті ім .

Лисенка у Львові (1937-39, клас. О. Банд
рівськоі) . Удосконалювавс::..я в О. Марпшнен
ІЩ К. Чічки-Андрієнка, И . Метарніха та в
оперно-драм. студії М . Гарнот-Гайндель у
Мюнхені . Володів могутнім голосом широко
го діапазону. Артистичну діяльність розпочав
1939 у львівських хорових колективах. Після
війни - соліст Укр. капели бандуристів (під
орудою Г. Китастого), Хору донських козаків

(під орудою Жарова), хорових капел - «Ук
раїна" (під орудою Н . Городовенка), ім. Шев
ченка в Детройті (під орудою В. Божика),
«Трембіта• (під орудою К. Цеnенди), «Сурми"
(під орудою О . Плешкевича), Укр . національ
ного хору (під орудою Осташевського).
У Німеччині та США виступав з власними
сольними концертами . У репертуарі Т. були
укр . нар. пісні, а також романси Лисенка,
Людкевича, Барвінського, Гнатишина, Дань
кевича, Соневицького, а також твори Моцар
та , Бетховена, Шуберта , Верді та ін .
У США наспівав дві платівки з укр. репер
туаром . Після автомобільної катастрофи пе
рестав виступати. Живе у ClIIA.
Л І т.: Чор#UІ.й М. Володимир Тисовський//ГомІн
Украіни (Торонто).-

1986.- 10

верес .

т
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ТИСЯК Василь Васильович (З.ХІ 1900, с.
Велдіж, тепер - Шевченкове Долинського р

ну tвано-Франківської обл.- 5.Vll 1967, м.

Торонто) -укр. оперний і концертно-камер

ний співак (тенор). Закінчив юридич~ий фа
культет Празького ун-1)'. Вокальну осв1rу здо
був в Укр. Високому пед. ін-rі ім. Драгомано

ва у Празі (1922-25). Удосконалювався У. Т.
Ле.ліви (Варшава, 1927-29) т~ Є . .Гарб1но

1930-32). Артистичну ДІЯЛЬНІСТЬ роз
почав концертами в Празі, а також на Закар
паm де співав в Ужгородському муз.-драм.
(Мілан,

т-рі. 'у 1932-33 - соліст Львівської (поль

ськоі) опери, 1933-36 - Великого т-ру у Вар
шаві 1939-44 - Львівського т-ру опери та

бал~. У 1944 емігрував за кордон, де співав
на оперних сценах Франції, 1спанії, Бельгії, на

африканському континенrі (Алжир).
у

1950

переїхав до
Канади (ви
ступав

пе

реважно

як

концертно

37),

де виконував тенорові па.ртії. Широко

пропагував також

романси

заюдноукр.

Діло.-

1932.- 3 липн11;

Великий успіх Васил11 Ти

с11ка у Варшавській опері/ !Новий час.-

ТИТАРЕНКО Марія Семенівна (н. 28.111
м. Севастополь, тепер Республіка
Крим) - укр. та азерб. оперна й концертно
камерна співачка (сопрано). Засл. арт. АзРСР
(1960). Вокальну освіrу здобула в Бакинській
консерваторії (1942-48, клас С. Лисенка
Гальськоі) . У 1943-69 - солістка Азерб. те
атру опери та балеrу.
Парпиї:
Оксана

1918,

(«Запоро
жець

співак).
Співав та
кож у Капе
лі бандурис

Артемов
ського),

Антоніда

("життя

"ІрОЙrі (аІІА).
Володів

за

досить

красивим

голосом

гуронька",

шовкового

"Царева

тембру

Онеrін" Чайковського), Садко

з
особливо

наречена•

розвинутим

( "садко•

Рим

ського-Корсакова), Єник («Продана нарече
на• Сметани), Фауст (t•Фауст.. Гуно), ТурЩцу
(«Сільська честь• Маскань·t), Джеральд (..Лак
ме• Деліба), Грабц ("Гоплана• Желенського),
Каварадоссі ("Тоска• Пуччіні), Хозе ("Кар
мен• Бізе), Альфред, Герц?.г, Радам~с
( •Травіата•, «Ріголетто•, «А1да• Верд1),
Пінкертон ("Чіо-Чіо-сан Пуччіні), Педро
(•долина• д'Альбера).
Спричинився до популяризації укр. ~:шер в
Галичині, зокрема виступав у мандр1вному
оперному ансамблі А. Рудницького ( 1936-

царя"

Глинки),
Снігуро
нька, Мар
фа (•Сні

невеликим,

верхнім
реrістром.
Парпиї: Андрій (•Запорожець за Дунаем•
Гулака-Артемовського), Петро ("натал~~
Полтавка" Лисенка), Ленський ( "євгенrи

за

Дунаем•
Гулака

'JіJІ ім. Т. Шев
ченка в Де-

Василь Тис11к - Фауст
( "фауС"Р Ш. Гуно)

1934.- 8

лип.

камерний

але

ком

позиторів (Барвінський, О. Нижанківський,
Матюк, Січинський, Н. Нижанківський, Людкевич) та нар. пісні.
. .
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалІС11В
у Відні (1932, І премія, золота ме-:жаль). ~же в
зрілому віці наспівав на. амер. ф1рмах ~_олька
rрамплаrівок укр. нар. п1сень та романс•!!·
Л І т.: Концерт нашого співака у JГьвовІ//Д~ло.1928.- 29 лист.; Успіхи нашого співака у Відні//

Мар\11 Титаренко - Іоланта
(«Іоланта• П. Чайковського)

Римсько
го-Корса
кова),
Татьяна
(•Євгеній

Оне гін"

Чайков
ського), Маргарита ( «Фауст• Гуно), Недда
(«Паяци• Леонкавалло), Мімі («Богема•
Пуччіні), Надія («Надія Светлова• Дзержинсь
кого), Нігяр (•Кер-огли• Гаджібекова), Ануш
(«Ануш• Тиrраняна), Рене (•Нізамі• Бадаль
бейги), Маро (•даїсі• Паліашвілі), Дільбер

("Севіль• Амірова).
У концертах виконувала твори рос., азерб.,
укр. та заруб. композиторів, а також укр. нар.
пісні. Співала з симф. оркестрами.

У

1969-75 -

серваторії.

JI

викладач Бакинської кон-

І т.: АвrобІоrраф\11//АрхІв автора.

299

т
ТИХОМИРОВА (вист. також під псевд.
Водар, спр. прізв.- Вишинська) Олександра
Михайлівна [22.IV(5.V) 1879, м. Київ - бл.
1950, м. Томськ] - рос. оперна співачка (со
прано). Вокальну освіту здобула приватно в
Києві, а потім у Моск. консерваторії (190409, клас У. Мазетті). У 1910-11 удосконалю
валася в Мілані (проф. Деллі-Понті) та в Па
рижі (проф. Де Ментрі). З 1911 співала на
оперних сценах Харкова, Одеси та інших

міст.
У

1912

ТКАЧЕНКО Віктор Олександрович (28.Х
1990, м. Харків) - укр.
м. Київ оперний співак (бас). Вокальну освіту здобув
(1964-69, клас
консерваторії
Моск.
у
М. Рейзена). У 1969-71 співав на оперних
сценах Новосибірська, Улан-Уде, Воронежа,
1971-80 - соліст Ворошиловградської
Харківського т-ру
філармонії, 1980-90
опери та балету.
ВиПартІї':
борний («Натал

1937,

гастролювала в Нижньому Новго

Полтавка»
ка
Лисенка), Рене,
Гремін, Мами

роді.
ПартІї': Людмила («Руслан і Людмила»
Глинки), Лакме («Лакме" Деліба), Віолетта,
Джільда («Травіата», «Ріголетто» Верді), Мар
гарита («Фауст» Гуно).
У 20-30-х роках викладач Томського муз.

ров (<•іоланта»,

«Євгеній
«Ча
Онєгін»,
Чай
ковського), Кон

род1ика»

уч-ща.

Л і т.: Воробйова Н. Олександра Тихоми~ю

чак («Князь ігор»

ва/ І Архів автора.

Бородіна),
Філіпп 11, Рамфіс

ТИХОНОВ Семен Тихонович (рр. н. і см.
невід.) - укр. співак (бас) XVIII ст. Ще хлоп
чиком був відряджений до Петербурга, де
здобув вокальну освіту. У 40-х роках був
солістом Придворного хору в Петербурзі
(«Великий півчий»). Пізніше повернувся в
Україну.

•

( «дон Карлос",
ссАїда• Верді) ,
Базіліо
Дон
(«Севільський
цирульник»

Л і т.: Харлампович К, Малороссийское алииние

на вt:ликорусскую церковную жизнь.- Казань.

1914.-

с.

833.

ТИЧИНСЬКА Ніна Георгіївна (14.1 1942,
с. Олександро-Григорrівка, тепер у складі м.

Макіївки Донецької обл. - 5.ХІІ 1989, м.
Львів) - укр. оперна співачка (сопрано).
Засл. арт. УРСР (1972). Вокальну освіту здо
була у Київській консерваторії (1962-67,
клас Р. Разумовоі) .
У 1967-89 - солістка Львівського т-ру
опери та балету.

Парrrиї: Наталка («Наталка Полтавка» Ли
сенка), Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Мирослава ( "золо
тий обруч» Лятошинського), Тетяна (•У

неділю рано зілля копала" Кирейка), Татья
на, Ліза («Євгеній Онєгін", «Пікова дама»
Чайковського), Наташа («Русалка" Дарго
мижського), Баттерфляй, Мімі («Чіо-Чіо
сан», «Богема» Пуччіні), Донна Анна («дон
Жуан• Моцарта), Єлизавета, Леонора, Ель

віра («Дон Карлос•, «Трубадур•, «Ернані»
Верді), Маргарита ( «Фауст• Гуно), Мікаела
(«Кармен» Бізе), Сантуцца («Сільська честь»
Масканьї).

Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів на краще виконання партії Наталки
(Полтава, 1969). Гастролювала за рубежем.
Л і т.: Терещенко А. Львівський державний ака

демічний театр опери та балету Імені Івана Фран
ка.- К.,

1989.-

С.

130-131.

Віктор Ткаченко

11

-

Філіпп

(«Дон Карлос• Дж. Верді)

Россіні), Шпак
мимо
(«Сват
волі» Губарен
ка).
У концертах
виконував твори

укр. (Лисенко

-

•Музика до •Кобзаря» ШеБЧенка», Майборо
да, Данькевич), рос. (Чайковський, Рах
манінов, Шостакович), заруб. композиторів,
а також укр. нар. пісні.
Лауреат Республіканського конкурсу про
фесіональних виконавців .
Л і т: Автобіоrрафі11/ І Архів автора.
ТКАЧЕНКО Нінель Олександрівна (н.
21.ХІ 1928, м. Харків) - укр. та рос. оперна
співачка (сопрано). Нар. арт. СРСР (1964).
Вокальну освіту здобула в Харківській кон

(1953-58, клас Т. Веске). У
солістка Оперної студії Київської
консерваторії, 1960-62 - Львівського,
1962-68 - Білоруського, 1968-80 Одеського театрів опери та балету, 1982-88 солістка Моск. філармонії.
Парпиї: Одарка («Запорожець за Дунаєм»
серваторії

1958-60 -

Гулака-Артемовського), Мавка («Лісова піс
ня» Кирейка), Ліза, Татьяна («Пікова дама»,
«Євгеній. Онєrін» Чайковського), Ярославна
(•Князь Ігор• Бородіна), Кассандра («Оре
стея• Танєєва), Розіна («Севільський цируль
ник• Россіні), АJ"да, Амелія, Леонора, Дезде
мона ( •А:Їда•, •Бал-маскарад», "Трубадур»,
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•Отелло• Верді),
Тоска (•Тоска•
Пуччіні), Юзефа
(•Ясний світа
нок• Туренкова).
Блискуча ін
терпретаторка

камерної літе
ратури, зокрема

творів укр. (Ли
сенко, Степо
вий, Лятошинсь
кий , Майборода), рос. (Чай 
ковський,
Рахманінов ,
Глинка, Римський-Корсаков) ,
Нінель Ткаченко
заруб . (Бетхо
вен, lllуберт, lllу
ман , Верді, Пуччіні) композиторів, а також
укр . , рос. та білор . нар . пісень .
На фірмі •Мелодія• записала на грамп
латівку ряд романсів та оперних арій рос . та
заруб . композиторів .
З успіхом гастролювала за кордоном .
Л 1 т . : Фадькович К Рассвет застает в rrути//Те 
атра.льна11 жизнь.

-

1964.-

№

9;

Черкашина М.

Голоса молодьLХ//Сов . музь1ка. 1964.- № 11 ;
Швачко Т. Успіх українськоі співачки//Музика.-

1976.-

№

6; Зарубu1t

В. Вокальнь~й_ вечер Нинель

Ткаченко! /Сов. культура . -

1980.- 4

січ.

ТКАЧЕНКО Олександр Дмитрович (н. 1.Х

1940, с . Трудовське Петровського р-ну До
нецької обл . ) - укр. оперний співак (бари 
тон). Вокальну освіту здобув у Харківській
консерваторії (1965-70, клас Є. Червоню
ка). У 1969 - 96 соліст Харківського т-ру
опери та балету.
Парт1ї: Султан (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Микола (•Наталка
Полтавка» Лисенка), Єлецький, Роберт,
Онєгін (•Пікова дама», «іоланта•, •Євгеній
Онєгін" Чайковського), Генріх , Малатеста
( «Лючія ді Ламмермур", •дон Паскуале"
Доніцентті), Жермон ( •Травіата• Верді),
Фігаро (•Севільський цирульник• Россіні),
Ескамільо («Кармен• Бізе), Земнухов (•Мо
лода гвардія» Мейтуса) , Азіс (•Один крок до
кохання• Жуковського) .
В концертах виконує романси Мусоргсько
го, Чайковського, Рахманінова, Кабалевсько
го, а також нар. пісні.
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

ТКАЧЕНКО (спр. прізв . - Барбітова) Та
мара Яківна (8(21).IV 1917, м . Харків - 19.V
1992, м. Львів) -укр. оперна співачка (мец
цо-сопрано). Вокальну освіту здобула в
Харківській консерваторії (1938-47, клас
М . Вітте) . У 1947-50 - солістка Харківсько-

го, 1950-72 - Львівського т-рів опери та
балету.
Парт~ї: Мати (•Катерина• Аркаса), Одарка
(•Запорожець за Дунаєм• Гулака-Артемовсь
кого), Терпилиха (•Наталка Полтавка• Ли
сенка), Графиня (•Пікова дама• Чайковсько
го), Любаша (•Царева наречена• Римського
Корсакова), Ваня (•Життя за царя" Глинки),
Кармен (•Кармен• Бізе), Азучена, Амнеріс,

Ульріка ("Трубадур», •Аїда•, "Бал-маскарад•
Верді), Соломія, Варвара, Стеха («Богдан
Хмельницький•, •Назар Стодоля• Данькеви
ча).t Акс инья (•Тихий Лон" Дзержинського) .
JІ і т .: Автобіоrрафі11/ І Архів автора.
ТОВСГОЛУЖСЬКА Віра Василівна (н. бл .
м. Полтава - 1957, м . Пржевальськ) укр. оперна співачка (меццо-сопрано) . Засл.
арт. УРСР (1933). Вокальну освіту здобула в
Полтавському муз . уч-щі (клас М. Дени
сенко).
У 1920-23 - солістка Київської, 192326 - Одеської, 1928-32 - пересувної
Лівобережної, 1932-34 Дніпропетров 
ської, 1936-40 - Вінницької опер.
Володіла великим голосом красивого тем
бру, відзначалася драм. талантом .
Парт~ї: Любаша ("Царева наречена" Рим
ського-Корсакова), Ольга, Графиня ( •Євге
ній Оне гін•, •Пікова дама" Чайковського),
Марина Мнішек (•Борис Годунов• Мусорг
ського), Даліла («Самсон і Даліла" Сен-Сан
са), Амнеріс (•Аїда" Верді), Кармен («Кар
мен• Бізе), Фідес (•Пророк• Мейєрбера),
Розіна (•Севільський цирульник" Россіні) .

1895,

Л і т .: Ко.ломе11ский М. Воспоминание о певице

Вере Товстолужской/ І Архів автора .

ТОМАШЕВСЬКИЙ Михайло Петрович
[20.ІХ(2.Х) 1880, с . Олишівка, біля м. Черні
гова - 27.VШ 1960, м. Саратов) - укр. та
рос. оперний співак (баритон) . Вокальну
освіту здобув у Петерб. консерваторії (190611, клас С . Габеля) . У 1910-11 - соліст пе
терб. Нар . дому, 1911-14- Опери С . Зиміна
в Москві, 1917-23 - Великого Комунально
го т-ру в Петрограді (з 1918 паралельно
співав у Маріїнській опері), 1923-24 Київського, 1924-25 - Одеського, 192526 -Азерб., 1927-35 - Ленінградського т
рів опери та балету.
Володів великим соковитим голосом ши
рокого діапазону, рівним в усіх регістрах.
Відзначався драм . талантом .
Партіі: Султан (•Запорожець за ДУJ-!аем•

Гулака-Артемовського), Ігор (<•Князь ігор"

Бородіна), Демон (•демон• Рубінштейна) ,

Оне гін, Мазепа (•Євгеній Онєгін", •Мазепа"
Чайковського), Руслан (•Руслан і Людмила"
Глинки), Грязной (•Царева наречена• Римсь
кого-Корсакова), Ріголетто,
Ренато, Яго

т
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( •Ріголетто•,
•Бал-маскарад•,
•Отелло• Верді),
Невер (•Гугено
ти• МейЕ:рбера),
Скарпіа (•Тоска"
Пуччіні) , Фігаро
(•Севільський

цирульник" Рос
сіні), Вольфрам

(•Тангейзер• Ва
гнера).
Влаштовував
укр . концерти, де

виконував твори

Лисенка, Степо

вого, Сениці, Ре -

Михайло Томашевський

ня, Ратмир (•Жипя за царя•, •Руслан і Люд
мила• Глинки), Марина Мнішек, Марфа ("Бо
рис Годунов•, •Хованщина• Мусоргського),
Любов, Ольга, Графиня ("мазепа•, •Євгеній
ОнЕ:rіН•, •Пікова дама• Чайковського), Кон

чаківна (•Князь ігор• Бородіна), Ортруда

( •Лоенгрін•

Вагнера), Азучена, Амнеріс,
Ульріка («Трубадур•, "Дj·да•, •Бал-маскарад»
Верді), Кармен (•Кармен• Бізе), Соломія

(<·Богдан Хмельницький• Данькевича), Ірина

(«Доля людини• Дзержинського .
Записала на грамплатівку арію Закревської
з опери •Тарас Шевченко• Г. Майбороди .
Державна премія СРСР (1949) за виконан
ня парrії Вані в опері "життя за царя• Глинки.
Л І т .: ЛЬlсен.ко И. Томм Злеонора Николаев

иа//Муз. знциклопедии.-

1981.-

Т.

С.

5.-

560.

вуцько го, Вери-

ТОПЧЇЙ Ніл Георгійович (13(25).ХІ 1893,

та ін. У 1930 дав укр. концерт у Ленінграді.
У 1935 зазнав репресій (висланий до Са
ратова). У 1935-36 - викладач (з 1952 проф.) Саратовської консерваторії.

м . Одеса - 31.Х 1980, там же) - укр . опер
ний співак (тенор). Засл ..арт. УРСР (1956).
Вокальну освіту здобув приватно. У 1913-16
співав у хорі Одеської опери. У 1916-26,
1927-33, 1941-60 - соліст Одеського ,
1926-27 - Харківського, 1933-39 - Свер
дловського т-рів опери та балету.

кі вс ького, Ко
сенка, Верьовки

Т в. : Вокальное искусство в России

XVIII

ве 

ка/ /Приватний архів.
Л і т.: Томашевская Е. Михаил Томашев
ский// Архів автора .

Володів
теплим,

від

ТОМЕВСЬКИЙ Яким (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. Вокальну освіту здобув у
Петербурзі, де в 60-х роках був солістом При
дворної співацької капели .

сом .

Парт1ї:
Андрій
(•Запоро

ТОММ Елеонора Миколаївна [н.13(26). ІV
1915, м. Петроград - 29.IV. 1988, м . Київ) оперна

жець

співачка
п ран о).
Нар .
арт .
с

ського),
Харлам
пій (•Кар

р

(1964).
Вокальну
освіту здо
була в Київ
ській кон
серваторії

мелюк»

Костенка,
перше

вик.), Інс
Ніл Топчій

-

Каніо («Паици•

пектор

(1938-41,
1947-49,

Р. Леонкавал.ло)

класМ.Люд
віг та Д. Єв
тушенка) . У

ЛОН• Чишка, перше вик.), Богун ("Богдан
Хмельницький" Данькевича), Герман , Ленсь
кий (•Пікова дама•, •Євгеній ОнЕ:гіН• Чайков

1948-73 -

ського), Самозванець (•Борис Годунов• Му
соргського) , Собінін ("Життя за царя» Глин
ки), Андрій Дубровський ("дубровський» На
правника), Князь (<•Русалка• Даргомиж
ського), Хозе (<·Кармен" Бізе), Герцог, Рада
мес (•Ріголетто•, "Аїда" Верді), Синодал

солістка Ки
ївського т-ру
опери та ба Елеонора Томм - Ортруда
(«Леонrрін• Р . Bamepa)

за

ДунаЕ:М•
Гулака
Артемов

(меццо-со

р

по

ним голо

на великорусскую церковную жизнь . - Казань,
1914.- с . 838.

у

до

бре

ста вл е

Л і т.: ХарЛіlМІІОвuч К. Малороссийское влииние

укр.

при 

роди

лету.

Парпиї: Ва-

(«Яблуне ВИЙ

ПО-

302

т
Партіі:
Карась (се Запоро
жець за Дунаєм•
Гулака-Артемов
с ького), Тарас

(«Демон• Рубінurrейна), Каніо (•Паяци• Ле
онкавалло), Джеральд (ссЛакме• Деліба),
Пінкертон ( ссЧіо-Чіо-сан" Пуччіні).
Л І т.: Автобіоrраф\11// Архів автора .

ТОРЧИНСЬКИЙ

Михайло

Ісайович

("Тарас Бульба"

(1(13).І

1899, м. Єлисаветград, тепер
Кіровоград - 9.VII 1986, м. Львів) - укр.
оперний співак (бас). Засл. арт. УРСР (1951).
Вокальну освіту здобув у Харківському муз .
драм. інстиrуті (1920-25, клас М. Чемезова).
У 1925-30 - соліст Великого т-ру СРСР,
1931-32 - Куйбишевського т-ру опери та
балету, 1932-37 - Військово-театрального
бюро Харківського дому Червоної Армії,
1937-41 - Київської філармонії. У 194144 концертував по Далекому Сходу, Уралу,
Середній Азії. У 1945-59 - соліст Львівського т-ру опери

та балету.
Парт1ї: Борис
Годунов («Борис

Годунов" Му
с орг сь ко го),
Гремін( •Євгеній
Онєrін" Чайков
ського), Мель
ник ( ссРусалка"
Даргомижсько 

го), Галицький

(.·Князь

Ігор"

Бородіна), Ва
рязький
гість

( ссСадко"

Рим
ського-Корсако
ва), Нілаканта

Михайло Торчинський
Ганжа («Богдан

Хмельницький"
К. Данькевича)

-

(<·Лакме• Де
ліба), Мефісто
фель (•Фауст"
Гуно),
Дон
Базіліо
(•Се
вільський ци
рульник• Россіні).

Л і т.: Автобіграфія/ І Архів автора.

ТОЦЬКИR Іван Корнилович (24.IV(6.V)

1896, с. Буяничі біля Могильова, Білорусь 16. ХІІ 1957, м. Одеса] - укр. оперний
співак (бас). Нар. арт. УРСР (1948). Вокаль
ну освіту здобув у Київській консерваторії

( 1922-25, клас М. Чистякова), одночасно
співаючи в капелі "думка•. У 1925-27 соліст Харківського, 1927-43, 1946-57 Одеського, 1943-45 - Ленінградського ім.
Кірова, 1945-46 - Київського т-рів опери
та балету .
Володів звучним голосом оксамитового
тембру широкого діапазону, рівним в усіх
регістрах. Відзначався драматичним талан
том.

Лисенка), Су
санін, Руслан
(•Життя за ца
ря•, •Руслан і
Людмила" Глин
ки),
Мельник
(•Русалка• Дар
го м иж сь ко го),
Галицький

(•Князь

Ігор»

Бородіна),

Іван Тоцькнй

Гремін,

Рене,

Кочубей (<•Єв
геній
Онєrін•,

•Іоланта•, "мазепа" Чайковського), Пі мен,
Досифей (•Борис Годунов", •Хованщина"

Мусоргського), Собакін, Іван Грозний, Ва

рязький гість, Чуб ("царева наречена•,
ссПсковитянка•, ссСадко", ссНіч перед Різдвом»
Римського-Корсакова), Мефістофель (<·Фа
уст" Гуно), Дон Базіліо (•Севільський цируль

ник" Россіні), Нілаканта ( «Лакме" Деліба),
Сен-Брі (<•Гугеноти" Мейєрбера), Янчевець
кий («Кармелюк" Костенка, перше вик.), За
хар Беркут (•Золотий обруч" Лятошинсько
го), Кривоніс (<·Богдан Хмельницький" Дань
кевича), Фрол (•В бурю" Хрєнникова), Ваку
ленчук (•Броненосець •Потьомкін• Чишка),
Половцев (•Піднята цілина• Дзержинського),
Тарас (•Сім'я Тараса" Кабалевського).
Відомий також як концертно-камерний
співак. У 1955-57 - голова Укр. театр. т-ва
(Одеса).
Т в . : Леонід Собінов/ /Чорноморська комуна.-

1952.- 7 червн11.
Л і т.: Лисенко І. Від Сусаніна до Захара Берку
та/ /Культура і житт11.- 1986.- 27 квіт.

ТОЧАНСЬКИЙ Михайло (рр. н. і см.
невід.) -укр. співак

XVIII

ст. Вокальну освіту

здобув у Глухівській співацькій школі (173841, клас Ф. Яворовськоzо). З 1741 - соліст
Придворного хору в Петербурзі.
Л І т.: XapJ/ilМnoвutt К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 837.

ТРАЦИКЕВИЧ Марія (5.ХІ 1883, Галичи
на - 27.ІХ 1953, м. Варшава) - польська
оперна співачка (сопрано). За походженням
українка. Вокальну освіту здобула приватно у
А. Домбровської у Львові. У 1903-04 -

солістка Львівської опери,

1904-12 -

Вели

кого т-ру у Варшаві. Серед оперних партій:

Мікаела (•Кармен" Бізе), Джільда (•Ріголет
то• Верді), Церліна (•дон Жуан• Моцарта),
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Софія (<·Галька• Монюшка). У

1909

гастро

(•Милана»,
«Ярослав
Мудрий»

лювала в США.

ТРЕЗВИНСЬКИЙ Степан Євтропович
[28.Xl(lOJШ)

с. Семигори, тепер Бо

Майборо

гуславського р-ну Київської обл.- 21.111
1942, м. Москва) - рос . оперний співак
(бас) . Засл.
арт.
Рес
публіки
(1924). Ге

ди), Мамай,
Адмірал
(«Мамаї•>,
«Загибель

1860,

ескадри»

(1924).

Во

кальну

ос

Губаренка),
Ликов,
Гвідон
(<·Царева

віту здобув у
Моск. кон
серваторії

«Золотий
півник»

рой

Праці

наречена» ,

Римського
Корсакова),
Герман,
Андрій («Пі-

(1884-89,
клас Ф . Ко
місаржев
ського, Дж.

Гальвані, М.
Тальябуе).
У 1889 де

Василь Третяк Отелло
(«Отелло• Дж . Верді)

кого т-ру, де

Степан Трезвинський

-

Сусанін

(«Життя за царя• М . Глинки)

років. Ос
танні роки
життя
цював

прау

Моск. муз. т-рі ім. Станіславського (зав. тру
пою). ~ 1898 брав участь у моск. прем'єрі
«Князя Ігоря». В репертуарі Т. було близько
100 партій, серед них: Сусанін (<·Життя за ца
Р.Я» Глинки), Сурин, Рене («Пікова дама»,
«Іоланта» Чайковського), Бермята («Снігу
ронька» Римського-К.орсакова), Рамфіс
( «Аіда» Верді), Гундінг («Валькірія» Вагнера),
Зарастро («Чарівна Флейта» Моцарта).
Л і т. : Кашкин Н. Дебють1 на сцене Большого те
атра// Артист.- 1889.- № 2; Два юбилея//Сов.
искусство.-

1939.- 14

груд.

ТРЕТЯК Василь Якович (н. б.ХІІ 1926, с.
Комарівка, тепер Коренєвського р-ну Курсь
кої обл .- 16.IV 1989, Київ) - укр. оперний
співак (тенор) . Нар. арт. СРСР (1980). Ди
тинство провів на Полтавщині. У 1944-51
служив у лавах Радянської Армії. Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії

клас Т. Веске). Артистичну діяль
ність розпочав солістом армійського ансамб
лю пісні і танцю (1947-51). У 1958-62 соліст Молд., 1962-83 - Київського т-рів
опери та балету. Володів міцним красивим

(1953-58,

голосом широкого діапазону.

ПартГі: Андрій («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського),
Богун
(«Богдан
Хмельницький" Данькевича), Василь, Микита

дама»,

Чайковського),

бютував на
сцені Вели
співав про
тягом
40

кова

«Мазепа»

Са

мозванець,

Андрій Хованський («Борис Годунов», «Хо
ванщина» Мусоргського), Хозе («Кармен»
Бізе), Каніо ((•Паяци" Леонкавалло), Кавара
доссі ( «Тоска» Пуччіні), Річард, Радам ес,
Манріко, Отелло ((•Бал-маскарад», (•Аїда•,
«Трубадур», «0TeJU10» Верді).

Серед інших плртій: Рауль (~·Гугеноти»
Мейєрбера), Сергій («Катерина» Ізмайлова»
Шостаковича), Абесалом («Абесалом і Етері
Паліашвілі), Антонов («В бурю» Хрєннико
ва). Гастролював у Югославії, Кубі, Румунії,
Польщі, Чехословаччині. Записав на грамп
латівки дві арії з опер укр . композиторів .
Л І т. : Животенко А. Заслужений успіх/ !Мис
тецтво . - 1969.- № 5; ФЇ.іІькевич Г. Натхненно,
емоційно! /Культура і життя . - 1980.- 20 берез.

ТРИПОЛЬСЬКИЙ Петро [1720 - 3(14).ІХ

1787, м.

Петербург] -укр. співак (тенор). Ще

хлопчиком був відряджений до Петербурга,
де здобув вокальну освіту. З 17 40 - (•великий
півчий» Придворного хору (пізніше - спі

вацької капели) в Петербурзі. За свідченням
Я. Штеліна, був одним з кращих співаків ка
пели.

Л іт

.:

ШтеJШн Я. Музь1ка и балет в Росии

XVIII

1935.- С. 59.
ТРіШИН Віктор Миколайович (н. З.ІІІ

века.- Л.,

1936, с. Арбузово, тепер Дмитровського р-ну
Курської обл.) - укр. оперний співак (бари
тон). Засл. арт. УРСР (1974). Вокальну освіту
здобув у Московській (1960-62, клас О. Ба
турина) та Харківській (1964-65, клас Т. Ве
ске) консерваторіях.
У 1964-65 - соліст Харківського, 196696 - Київського т-ру опери та балету.
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Партії: Мико

т-ру (Москва).
Співав також на

ла, Остап (•На
талка Полтавка•,

оперних сценах

•Тарас Бульба•

Харкова, Тиф

Лисенка), Фре
гат, Єгор ( "заги
бель ескадри•,
•Мамаї• Губа
ренка), Мартин
("милана» Май
бороди), Мазепа
(•Мазепа• Чай
ковського),
Грязной ("Царе

ліса, Одеси, Рос
това . З 1898 соліст Т-ру Со

ва

лодовник о в а

(Москва),

1905-17
Опери С. Зиміна
(пізніше - Моск.
Ради робітничих
депутатів).
Серед опер
них плртій: Рус

наречена»

Римського-Кор

Віктор Тріwин

с а ко в а), ігор
(•Князь Ігор•
Бородіна), Ренато,

Амонасро,

Ріголетто,

Яго

(•Бал-маскарад•, •Аїда•, •Ріголетто•, •Отелло", Верді), Зурга (•Шукачі перлів• Бізе), Не
вер («Гугеноти• Мейербера), Лістрат (•В бу
рю" Хренникова).
Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів (1964, І премія), ІІІ Всесоюзного
конкурсу вокалістів ім. Глинки (1965, ІІІ
премія) та IV Міжнародного конкурсу во
калістів ім. Чайковського у Москві (1970, ІІІ
премія). Записав на грамплатівку арію Фрега
та з опери •Загибель ескадри" Губаренка.
Л і т . : Авто6іоrрафі11/ /Архів автора .

ТРО ЦИНА Антон Трохимович ( 1662, с.
Переволочна, пізніше Кобеляцького р-ну
Полтавської обл., нині затоплене водами
Дніпродзержинського моря 1749, м .
Срібне, тепер Чернігівської обл. ) - укр .
співак XVIII ст. Походив з козацької родини.

Ще хлопчиком був відправлений до Москви,
де співав при дворі царівни Софії Олексіївни

(70-80-і роки) . Мав деякий вплив при дворі.
У 90-х роках повернувся на Україну, де став
згодом срібнянським сотником (1707-37).

Мав довір'я гетьмана І. Скоропадського, який

часто посилав його в державних справах до

Москви.

Л і т . : Ханенко Н. Дневник ... -

К"

лан,

Володимир Трубін

1884.-

С.

4;

Харлампович К. Малоросснйское вли11ние на вели

корусскую церковную жизнь.- Казань, 1914.- С.
326.
ТРУБіН Володимир Миколайович (1861,

м . Чернігів - 30.IV 1930, м. Москва) - рос.
оперний співак (бас). Вокальну освіту здобув
у Київському муз . уч-щі (1883-87, клас К.
Брагіна) , а також Петерб. консерваторії
(1887-89, клас К. Еверарді). У 1889 дебюту
вав на сцені Великого т-ру у Москві, де співав
кілька років. У 1891-92 - соліст Маріїнської
опери в Петербурзі, 1892-95 - Великого

Сусанін

( ссРуслан і Люд-

мила», •Життя за
царя• Глинки),

Галицький, Кончак (се Князь ігор• Бородіна),

Сен-Брі (•Гугеноти• Мейербера).
·
Відомий також як виконавець укр. нар .
пісень і творів Лисенка. Був активним чпеном
муз.-драм. товариства •Кобзар• у Москві. У
20-х роках займався приватною пед.
діяльністю.
Л і т.: Бенефис Владимира Трубина/ /Моск . ве

1902.- 6 лютого.
ТРУБЧЕВСЬКИЙ Андрій (рр. н. і см.

домости . -

невід . ) - укр. оперний співак XVIII ст. Во
кальну освіту здобув у Придворній співацькій
капелі в Петербурзі (клас А. Вакарі). У 176465 - соліст Придворного т-ру в Петербурзі.
До його репертуару входила партія Меніса в
опері •Альцеста• Раупаха.
Літ.: Бернандт Г. Словарь опер".- М . ,

1959.19.
. ТРУГОВСЬКИЙ Василь Федорович (1740,

С.

Івановська слобода, тепер Бєлгородської
обл.- 1810, м. Петербург) - укр. і рос .
співак-rуслист, композитор і фольклорист.
Спочатку служив гуслистом при дворі вели
кого князя Петра Федоровича в Оранієнбаумі.

З 1761 - співак і камер-гуслист при
імператорському дворі в Петербурзі. Т.- ав
тор першої виданої в Росії муз.-фольклорної
збірки •Собрание русских простьuс песен с
нотами• (ч. I-IV, 1776-95), у якій були
представлені різні жанри рос. нар. пісні, а та
кож укр. нар. пісні, зокрема: •Ой кряче, кряче
та чорненький ворон•, •Ой коли я Прудивуса

любила•, •Ой гай, гай, гаю зелененький" та ін.
Багато пісень цього збірника були пізніше за

позичені І. Прачем для свого пісенного

збірника і послужили матеріалом для рос.
опер XVIII ст., в т. ч.- для опери •Мірошник
- чаклун, обманщик і сват.. М. Соколовсько
го. Серед композицій Т. вирізняються варіації
для фортепіано на теми нар. пісень (1780) -
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один з перших зразків вітчизняної камерної
інструментальної музики.
Лї т.: СимОІш Л. Камер-rуслист В. Ф. Трутов

схий и изданнwй им первwй руссхий песенник.

Бізе), Віолетта (•Травіата• Верді), Манон

(•Манон.. Массне) , Тоска (•Тоска• Пуччіні) ,
Ліза (•Пікова дама• Чайковського).
Активна про

М., 1905; Финдейзе11 Н. Очерки по истории музwки
в России . - Л., 1929.-Т. 2.- С. 313.

пагандистка

творчості укр .
(Лисенко, Ні

ТУРАШ Стефанія (н. 1930, США) -укр . й
амер. оперна співачка (сопрано) . Вокальну
освіту здобула в Джульярдській школі (Нью

щинський , Бар

вінс ький, Люд

Йорк) . Була стипендіаткою фундації •Фул

кевич , О. Ни
ж анків сь ки й,
Кудрик, Степо

брайт•. Удосконалювалась в Італії ( 195254 ). Дебютувала на сцені міста Сполето з
Римською оперою. З успіхом виступае на

вий, Стеценко),

оперних сценах італії, США, Канади.

заруб. (Шуберт,

Співаt!: також у концертах, зокрема пропа
rуе творчість укр. та амер. композиторів .

Мендельсон,
Массне) компо

Л і т .: Руд11ицький А. Українська музика.
Мюнхен , 1963.- С. 280.

ТУРЕЦЬ Володимир Григорович (н. 31.V
с . Курилівці Жмеринського р-ну
Вінницької обл . ) - укр. концертний співак
(бас) . Нар. арт. УРСР (1988). Вокальну освіту
здобув у Київській консерваторіі (1966-71,
клас В. Козерацького). З 1964 - соліст Де
ржавного укр. нар. хору ім. Г. Верьовки.
У репертуарі Т . - укр. нар. пісні, твори
вітчизняних і заруб . композиторів.
На фірм і •Мелодія• записав на грамп
латівки ряд укр. нар . пісень (•Вечір надворі•,
•Одна гора високая•, •Ой зійди, зійди, ясен

зиторів.
У 1944 емі
грувала

1945,

місяцю", •Ой кум до куми залицявся•, •Копав,
копав криниченьку" та ін.), а також пісні П.
Майбороди, Білаша, Жуковського та ін.
Л І т. : Драгомирецький А. ПІсн11

тв//Молодь Украіни . -

1971. - 13

-

йоrо жит

листоnада.

ТУРКЕВИЧ (по чол.- Мартинець) ірина
іванівна (25 .ХІІ 1899, м. Броди , тепер
Львівської обл .нада)

-

5.VII 1983,

м. Вінніпег, Ка

укр. оперна , концертно-камерна

співачка (сопрано), режисер і педагог. Сест
ра диригента Л . Туркевича та композиторки
С . Туркевич . Муз. освіту одержала у Вищому
муз. ін-ті ім. Лисенка у Львові (клас ф-но).
Вокальну освіту здобула у Львівській (клас Ч .
Заремби) та Берл і нській (1924-27, клас
Вейсенборна) консераторіях. Удосконалюва
лася у Празі та Парижі . Закінчила також
філософський ф-т Львівського ун -ту.
Артистичну діяльність розпочала солісткою
льві вського хору •Бандурист.. (1923, концер
ти по Галичині), а також - в Укр. театрі
йосипа Стадника . У 1927-33, 1942-44 солістка Львівської, 1933-41 - Празької
опер. Володіла чудовим голосом широкого
діапазону.
Партіі: Оксана (•Запорожець за Дунаем•

Гулака-Артемовського) , Мати (•Катерина•
Аркаса) , Галька (•Галька• Монюшка) , Ма
женка (•Продана наречена• Сметани) , Мар
гарита (-Фаусn Гуно) , Мікаела (•Кармен•

за

кор

дон. З успіхом
концертувала

Ірина Туркевич

у

Відні та Парижі
як радіоспівачка.

У 40-х роках керівник Укр. оперного ансамблю у Карлс 
фельді (Німеччина) . У 1950 переїхала до Ка
нади, де займалась режисерською та пед. ро

ботою. У Вінніпезі заснувала оперно-драмат.
театр, а потім працювала в ансамблі •Рене
санс• (під кер. Г. Ярошевича). Була фундато
ром Укр. дитячого т-ру (Вінніпег, Оттава).
Серед поставлених вистав - •Катерина•
Аркаса, •Запорожець за Дунаем• Гулака-Ар
темовського, •Утоплена•, •Ноктюрн•, •Коза
дереза" Лисенка , •Ольга Басараб• Лугового
та ін .
Л І т.: Б. п. Концерт Ірини Туркевич//Діло.1924.- 3 вересн11; Б. п . Співає Ірина Турке
иич//Глобус . 1927 . - № 17; Мару11чак М.
Біоrрафічний довідник до історіі українців Кана
ди . - Вінніпег, 1986.

ТУРОВСЬКИЙ (рр. н. і см. невід.) -

укр.

співак XVIII ст. Походив, очевидно, з Глухова
(тепер Сумської обл. ) . У 40-х роках - регент
церковного хору в Глухові . 1744 його хор із

задоволенням
слухала
імператриця
Єлизавета Петрівна під час своеї подорожі по
Україні, подарувавши хористам 200 крб.
л І т .: ХарJІІUСпоtШч К. М8лороссийское ВJІи11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с . 838.

ТУРЧАНІНОВ

Петро

Іванович

(20.ХІ(l.ХП) 1779, м. Київ - 16(28).1111856,
м. Петербург) -укр. і рос. співак (тенор), ди
ригент і композитор, учитель співу. Спочатку
навчався в нар. училищі. Учень Д. Сарті та
А. BeiJeJur. Співав у хорі генерала Леванідова
у Киеві. З 1804 - регент митрополичого хору
в Петербурзі, з 1827 - учитель співу При
дворної співацької капели. У 1833-41 -
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протоіf:рей двірцевих церков. Твори Т. (хо
рові композицїІ) за своїм стилем наближа

Глюка), Галя (•Щорс" Лятошинського), Ок
сана (•Загибель ескадри• Губаренка), Княги

ються до музики А. Веделя.

ня (•Русалка• Даргомижського).
Лауреат І Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Глинки в Москві (1960, IV премія), І Між
народного конкурсу молодих оперних співа
ків у Софії (1962, 11 премія), Міжнародного
конкурсу вокалістів у Тулузі ( 1962, 11 премія),
Міжнародного конкурсу ім . Еркеля в Буда
пешті (1965, ІІІ премія). Записала на грамп
латівки арії з опер укр., рос. та заруб. компо
зиторів. З 1981 - викладач (з 1989 - проф.)
Київської консерваторії.
Л і т . : Рождественская Н. Конкурс в Тулу-з,е./ І
Сов. музьака.- 1963.- № 1; Терещенко А. Образи
живі, правдиві // «Культура І життя.- 1983.-

Л І т. : ПріООраженасий А. Протоиерей П. И. Тур

чанинов. спб,-

1910.

ТУРЧИНОВСЬКИЙ

Ілля

Михайлович

(ЗО.УІІ 1695, с. Березань, тепер Баришів
ського р-ну Київської обл.- р. см. невід.) укр. співак і письменник XVIII ст. Освіту
здобув у Київській академії. З 1710 мандру
вав по Лівобережній Україні (Чернігів,
Седнів та ін.) і Білорусі (Могилів, Шклов,
Гомель). Був учителем, дяком, писарем,
співаком, зазнав багато пригод. Один час
служив

регентом

хору

у

переяславського

архіf:пископа Кирила Шумлянського, а з
1718 - був священиком у Березані. По до
носу за службові зловживання, а також за
с.предерзостнь~е

речи

...

против

архиерея

и

консистории" його судили, закували в кай

дани й вислали на три місяці •Чорних робіт..
до Золотоніського монастиря. Пізніше по
вернувся на священство, але в іншому при
ході. Помер у глибокій старості.
Т в.: Автооиоrрафи11 южно-русского священника

І половинь~ XVIII ст/ /Кмев. старина . 2; Українська література XVIII ст.- К . ,

1885.1983.-

№
С.

572-582.

6 лют.
ТУХНЕР Софія Михайлівна (н .

25.11(8.111)

м. Катеринослав] -укр. та рос . оперна
співачка (лір .-драм . сопрано). Вокальну освіту
здобула в Дніпропетровському (1929-33,
клас Ц. Лівщиць-Альтман) та Моск. (193335, клас В. Туровсько·І) муз . технікумах.

1912,

У 1935-39 - солістка Медвежогорського,
1939-44 - Дніпропетровського, 1944-48 Харківського, 1948-60 - Горьковського т-рів
опери та балету.

(н. 14.Х

Парпиї: Ярославна («Князь Ігор• Бо

1933,

м. Новосибірськ) - укр. оперна та ка
мерна співачка (меццо-сопрано). Нар. арт.

родіна), Наташа («Русалка• Даргомижсько
го), Настасія, Морозова, Оксана (•Ча

СРСР
(1980). Вокальну освіту здобула
в
Ленінгр.
консерваторії (1955-60,
клас
О. Мшанської). У 1956-59 - солістка
Ленінгр. ВДКО, 1959-60 - Ленінгр. т-ру
опери та балету ім. Кірова, 1960-61 Ленінгр. Малого оперного, 1961-90 Київського т-ру опери та балету. Володіf:
сильним голосом, яскраво забарвленим,
рівним в усіх регістрах.
Партіі: Настя («Тарас Бульба» Лисенка),
Ольга ("євгеній
Онf:гін" Чайков
ського), Марина
(«Борис Году
нов" Мусоргсь
кого ),
Кон
чаківна ("князь

родійка•, •Опричник• •Черевички• Чайковсь
кого), Дj"да, Леонора, Амелія ( "Дj·да•, •Труба

ТУФТЇНА

Галина

Опанасівна

дур• •Бал-маскарад• Верді).
Лауреат І Всеукр. конкурсу музик-вико
навців у Киf:ві ( 1945).

Л і т . : Автобіоrрафі11// Архів автора.

ТЮТЮННИК Василь Савич (7(19).IV
1860, м. Недригайлів, тепер Сумської обл.24.V 1924, м . Москва] - рос. оперний співак
(бас). Вокальну
освіту здобув у
Моск. консерва
торії (1880-86,

клас Л. Казатті і
Ф. Комісаржев
с ького).
У

1886-88

ігор• Бородіна),

Галина Туфтіна

Марфа ( "хован
щина• Мусорг
с ького),
Ам
неріс, Азучена,
Ульріка, Мадда
лена
(•Аїда•,
•Трубадур•,
•Бал-маскарад",
•Ріrолепо" Вер
ді), Орфей (•Орфей і Еврідіка•

соліст Маріїн
ської опери в
Петербурзі,

1888-1912 Великого т-ру в
Москві.
У
1903-10 був та
кож

головним

режисером Ве
ликого т-ру. Во

лоді в
Василь Тютюнник

гнучким

голосом

широ-
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у

кого · діапазону. Особливо вдавалися йому .ха

ки), Скула («Князь ігор• Бородіна), Мамиров,

•Весілля Фігаро• Моцарта•), Джакомо ( •Фра
Дияволо• Обера).
У 1910-х роках працював викладачем
Моск. муз.-драм. уч-ща, 1920-24 - проф.
Моск. консерваторії. Серед його учнів - О.

Єлецький, Томський (•Чародійка•, •Пікова
дама• Чайковського), Мефістофель (<·Фауст..
Гуно), Лепорелло (•дон Жуан• Моцарта),
Папагено, Дон Бартоло ("чарівна флейта•,

стувалася популярністю його розкішна
бібліотека.
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора .

рактерні пар,;і.

Партlі': Варлаам (•Борис Годунов• Мусор
гського ), Фарлаф (•Руслан і Людмила• Глин

Пирогов, І. Скобцов. Серед бібліофілів кори

у

УКРАЇНКА (спр. прізв.- Вертепова) Гали
на Дмитрівна (н. бл.

1892 - 1944,

Урал)

-

укр . оперна співачка (сопрано) і драм. арти
стка. Дочка укр. актора і театрального діяча Д.
Гайдамаки. Вокальної освіти не здобула. Пра
цювала солісткою в трупі Д. Гайдамаки та
інших трупах.

Володіла унікальним щодо сили і краси
тембру голосом широкого діапазону.
Партlі': Оксана ("запорожець за Дунаем•
Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка
Полтавка• Лисенка), Катерина (•Катерина•
Аркаса), Галька (•Галька• Монюшка), Марга
рита (<·Фауст.. Гуно).
Відома також як першокласна виконавиця
нар. пісень та романсів укр. композиторів,
зокрема Лисенка і Степового.
Л і т. : МОJШШІСО А. Галина Українка/ І Архів ав

тора.

УКРАЇНСЬКИЙ Микола Олексійович (н.

1.1 1935, с. Весела Лопань,

біля Белгорода)

-

рос. та укр. оперний співак (тенор). Народний
артист УРСР (1975). Вокальну освіту здобув
приватно. Артистичну діяльність розпочав в
Ансамблі пісні і танцю Балтійського флоту
(1958-59, 1960-64). У 1964-70 - соліст
Пермського, 1970-74 - Свердловського, з
1974 - Дніпропетровського т-рів опери та
балету.
Володk міцним голосом красивого тембру,
широкого діапазону.
Парпиї: Богун («Богдан Хмельницький•

Данькевича), Володимир Ігоревич (•Князь
Ігор• Бородіна), Ликов (•Царева наречена•
Римського-Корсакова), Княжич, Ленський

(•Чародійка•, •Євгеній Онегін• Чайковсько
го), Самозванець (•Борис Годунов• Мусорг
ського ), Альфред, Герцог, Річард ( • Травіата•,
«Ріголетто•, •Бал-маскарад• Верді), Фауст
(<·Фауст• Гуно), Рудольф (•Богема• Пуччіні),
Альмавіва («Севільський цирульник• Россіні),
Клембовський («Семен Котко" Прокоф'ева),
Олексій ( «Оrпимістична трагедія• Холминова).
Л і т.: Лвтобіоrрафі11// Архів автора.
УЛЯНИЦЬКА Оксана Овсіївна (12(24).І
1900, м. Київ - ЗО.ІХ 1983, там само) - укр.

оперна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула в Київській консерваторії (1919-23,
клас О. Myposйoвdt) . У 1924-25, 1928-29 солістка Харківського, 1925-27, 1944-48 Київського т-рів опери та балету. У 1927-28 солістка Харківської пересувної опери,
1932-41- Київської філармонії. У 1941-45
співала в Саратовському т-рі опери та балету,
а також на фронтах Великої Вітчизняної війни.
Парпиї: Оксана («Запорожець за Дунаt:м•
Гулака-Артемовського), Ма рильця ("Тарас
Бульба• Лисенка), Марфа, Сніrуронька («Ца
рева наречена•, •Снігуронька• Римського
Корсакова ), Розі на (•Севільський цирульник•
Россіні), Віолетта, Джільда ( •Травіата•,
«Ріголетто• Верді), Маргарита («Гугеноти•
Мейt:рбера), Баттерфляй (•Чіо-Чіо-сан•
Пуччіні), Маргарита ( «Фауст.. Гуно).
Л І т. : Автобіографі11// Архів автора.

( спр. прізв.- Гелло) Наталія Ар
(1904, м. Київ - 5Х 1961, м. Одеса) -

УРБАН

кадіївна

укр . оперна співачка (ліричне сопрано). Во

кальну освіту
здобула
в
Київській кон
серватор і ї

(1920-25,
клас о.
м~
равйовоі) •
В

1926-27
солістка Київ
ського, 1927-

32, 1935-41 Одеського,

1932-33
Донецького,

1933-34
Дніпропетров
ського т-рів
опери та балету.
Наталі11 Урбан
в 1941-44 художній керів
ник вокального ансамблю в Магнітогорську.
Партіі: Наталка (•Наталка Полтавка• Ли
сенка), Оксана (•Запорожець за Дунаt:м• Гу-

ф
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лака-Артемовського), Татьяна (•Євгеній
Онеrін• Чайковського), Антоніда (•Життя за
царя• Глинки), Марфа ("царева наречена•

Парпиї: Терпилиха, Татарка ("наталка Пол
тавка•, •Тарас Бульба• Лисенка), Графиня
(•Пікова дама• Чайковського), Л юбаша ( «Ца
рева наречена• Римського-Корсакова), Кон 

Римського-Корсакова), Маргарита

( •Фауст..
Гуно), Недда (•Паяци• Леонкавалло),
Мікаела (•Кармен• Бізе), Баттерфляй (•Чіо

чаківна

Чіо-сан• Пуччіні), іва (•Яблуневий полон•
Чишка), Лушка, Наталія (•Піднята цілина• ,
•Тихий Дон• Дзержинського).
В 1944-61 - викладач (з 1954 - доцент)
Одеської
консерваторії.
Серед
учнів Г. Олійниченко.

УРСАТЇ

1903, м . Оде
- укр .

с а)

е

р

н

а

співачка
(меццо-соп
рано ). Уче
ниця Н. Се
тової (Оде
са) .
у

1926-

солістка
Одеського,

33 -

1933-34 Донецького,

1934-38 Дніnропеrров
Марія Урсаті

-

Татарка

(•Тарас Бульба• М . Лисенка)

Бородіна), Марина

1847 -

МАКАРОВА
Марія Мико
лаївна
(н .
8(21)ІХ

п

ігор•

УСАТОВ Дмитро Андрійович (10(22).11
10(23) .VПІ 1913, м. Ялта) рос .
оперний співак (тенор) , педагог. Вокальну
освіту здобув у Петерб . консерваторії
(1869-73, клас К. Еверарді) . Дебютував на
сцені Київської опери. У 1873-75, 187980 - соліст Київської, 1875-79 - Казансь
кої опер, 1880-89 Великого т - ру в
Москві.
Володів красивим голосом приемного
тембру. Був першим виконавцем на моск.
сцені партій Андрія , Вакули і Ленського в
операх •Мазепа•, •Черевички• і •Євгеній
Онєгін• Чайковського. Серед інших партій:
Баян, Собінін (•Руслан і Людмила•, •Життя
за царя• Глинки), Рауль, Роберт ( •Гугено
ти» , •Роберт-Диявол•
Мейєрбера), Аль
мавіва (•Севільський цирульник" Россіні),
Альфред (•Травіата• Верді), Фауст (•Фаус,-..
Гуно).
Відомий також як автор романсів на тексти
Т. Г. Шевченка та ін.
Займався пед. діяльністю. Серед його учнів Ф . Шаляпін.
Л І т.: Д. А. Усатов (некролоr)//ЕИТ.- 1913.-

Л і т : Максименко В. Материаль~ к биографии Н.
А. Урбан/ І Архів автора .

о

(•Князь

Мнішек (•Борис Годунов• Мусоргського) , Кар
мен (•Кармен• Бізе) Амнеріс ("Ліда• Верді),
Груня, Червоноармієць (•Броненосець
•Потьомкін•, •Яблуневий полон• Чишка),
Невільниця (•Самійло Кішка" Яновського).
Л і т .: Автобіографія/ І Архів автора.

с ького т-р і в
опери та ба

Вип.

7.-

С.

жизни.- л"

лету.

143; ШQ.JISlnuн
1926.

Ф. Страниць~ из моей

ф

ФАБРИКА (псевд.- Фабріччі) Микола (н.
Уманщина, тепер Черкаської обл .) укр. оперний та концертно-камерний співак

1945,

(баритон) . Його рід мае італ. корені. Вокальну

освіту здобув у Моск . муз. уч-щі (1971). З
1971 - соліст Укрконцерту та Москонцерту
(концерти по Україні й СРСР). У 1980

емігрував до США. Концертував у Нью-Йорку,
Філадельфії, Торонто, Едмонтоні та ін. З 1982
з успіхом виступае на оперних сценах Нью

Йорка, Бостона та ін . У 1982-83 -

соліст

оперного т-ру в Кентакі, а також Невадської
опери в Ріно. Виступає на оперних сценах
Торонто, Едмонтона, Санта-Барбари та ін.

Володіє красивим голосом широкого діапа
зону.

Партіі: Султан, Карась ( е<Запорожець за
Дунаєм• Гулака-Артемовського), Микола
(•Наталка Полтавка" Лисенка), Фанцуель
(•Нерон• Бойто ), Батько (•Гензель і Гре
тель• Гумпердінка), Ріголетто, Яго, Жермон,
Макбет, Амонасро ( •Рі голетто•, •Отелло»,
•Травіата•, •Макбет., •Аїда• Верді), Тельра
мунд, Орсіні (.Лоенrрін•, •Рієнці• Вагнера),
Ескамільо (•Кармен• Бізе), Єлецький, Том 
ський (•Пікова дама• Чайковського).
У концертах виконує нар. пісні, а також
твори укр., рос. та заруб. композиторів.

ф
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і т .: Б . п . Микола Фабрика/ /Свобода . -

Л і т .: ХарJ/іlМпович К. Малороссийское вли11ние

1984.- 1 берез.
ФАТЄЄВА Зінаїда іванівна (н. бл. 1860,

Л

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

м. Київ

-

р. см. невід., м. Самара)

-

укр. та

1914.- с. 836.
ФЕДЇР З ЧЕРНЇГОВА (рр. н. і см. невід.) -

рос . концертно-камерна співачка (сопрано).
Вокальну освіту здобула в Моск. консерва
торії (1880-84, клас Ф . Комісаржевського).
З 1884 впродовж двадцяти років активно
виступала зі своїми концертними програма
ми в Самарі, де постійно проживала . Висту
пала також на сцені Великого т-ру в Москві

укр . співак (бас) XVIII ст. Походив з міста
Чернігова. Співав при дворі тобольського

(1889).

ФЕДОРОВ Стефан (рр. н . і см. невід.) укр . співак XVIII ст. Вокальну освіту здобув у
Глухівській співацькій школі (1738-41, клас
Ф. Яворовськоzо) . З 1741 - соліст Придвор
ного хору в Петербурзі .

Л і т .: ХарJ/іlМпович К. Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань ,

1914.-

с.

838.

•

Володіла рідкісним щодо сили й краси тем
бру голосом широкого діапазону, першок
ласною вокальною школою .

У її репертуарі були твори рос . і заруб . ком
позиторів , а також укр . нар. пі сні, які вона ви
конувала з високою майстерністю. Нерідко
виступала із симф. оркестрами та з відомими
музикантами-гастролерами.

Серед оперних партій: Наташа ("Русалка»
Даргомижського) .
Л і т.: Цветова Е. Самарские любители музь1-

ки//Из музЬІкальноrо прошлого.- М"

1964.- С .
184-185.
ФАтіяН ЄfОСИПОВИЧ (прізв.- невід.) -

укр. сп і в.ак і регент XIV ст. За свідченням
історика І. Попадопуло (1387), володів не ли
ше чудовим голосом, а й був гарячим пропа 
гандистом професійного співу в Україні. Пра
цював у школах,

створених при

церквах, де

вже тоді надавали великого значення вокаль
ному мистецтву.

Л і т. : Іванов В. Співацька освіта в Украіні. - к"

1992.- с . 13.
ФЕДИЧкіВСЬКА

Софія

(псевд .

Lesniewska; 16.VIII 1900, м. Лежайськ біля
Ланцута) - польська оперна співачка (сопра
но) . За походженням українка . Муз . освіту
здобула у Львівській консерваторії (1915,
клас С. Гловацького, фортепіано) . Вивчала
також диригентську справу у проф . М . Солти

са . Співу навчалась у Відні у Т. Лергаммера . У
1919-22 співала в опереті (Сосновець, Ка
тов і це, Вільно), одночасно диригуючи в цих
театрах. У 1922-23 - солістка Львівської,
1924-31, 1936-38, 1945-48 - Познансь
кої опер, 1932-36, 1938-39 - Великого т
ру у Варшаві . Співала також на оперних сце
нах Австрії, Німеччини, Естонії.
З 1948 - на пед. роботі. У 1953-58 - пе
дагог Великого т-ру у Варшаві.
Л і т .: Концерт Федичківськоі в Стрию//Діло. -

1924.- 7 травн11.
ФЕДЇР З БАТУРИНА (рр. н. і см. невід.) укр. співак кінця

митрополита іоанна Максимовича, котрий

взяв його до себе силою.

XVII -

поч .

XVIII

ст. Похо

див з козацької родини міста Батурина . У 90х роках співав при дворі боярина Л. На

ришкіна в Москві, з 1796 - у митрополичому
хорі Києво-Печерської лаври.

Л і т. : ХарJ/іlМпович К. Малороссийское вли11ние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

833.

ФЕДОРОВСЬКА-СЛАВИНСЬКА
(сп р .
прізв. - Федоровська) Ольга Федорівна
(1885, м. Одеса -1964, м. Москва) -укр . та
рос. оперна і концертно-камерна співачка
(лір.-драм. сопрано) і педагог .
Вокальну освіту здобула приватно у Л. Ва
сWІенко-Левітан і Ю . Вишневецької. З 15
років співала в Одесі в церковному хорі,
потім виступала в другорядному репертуарі
на сцені Одеської опери . У 1904-13 солістка Одеської опери, 1913-22 - Опери
С . Зиміна в Москві . Володіла красивим го
лосом м'якого тембру широкого діапазону.
ПартlЇ: Тамара (•демон» Рубінштейна),
Ліза («Пікова дама» Чайковського), Недда
(«Паяци" Леонкавалло), Тоска («Тоска»
Пуччіні).
З 1925 вела концертну діяльність. Зокрема,
в 1926 концертувала в Києві. В її репертуарі
були твори рос . і заруб . композиторів , а також
укр. нар. пісні.
З 1926 - викладач Муз. уч-ща ім. Гнесіних

(пізніше - МДПі ім . Гнесіних). З 1944 - до

цент. Серед учнів : Н . Вербова, Г. Сахарова,
А. Москаленко та ін .
Л і т. : МоскШJенко А. Ольга Федоровна Федо
ровска11 . Методическое пособие (рукопис) . - М"

1980/І Архів Моск . консерваторії.
ФЕДОТОВ Володимир іванович (н. 16.111

1946, с. Берез і вське Красноярсько го краю) укр . оперний співак (тенор). Нар. арт. Ук
раїни ( 1992). Вокальну освіту здобув у
Львівській консерваторії (1970-74, клас П.
Кармалюка).
У 1970-75 - соліст Львівського, з 1975 Київського т-рів опери та балету.
Парпиї: Андрій (•Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Козак (•На русалчин
Великдень• Леонтовича), Андрій («Тарас
Бульба• Лисенка), Марко («Наймичка• Ве
риківського), Василь (<·Милана" Майбороди) ,

ф
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Собінін ( •Жипя
за царя• Глин
ки), Ленський,
Водемон ( •Єв
гені й Онегін•,

Володимир Федотов

У

1976-77

рос. оперний співак (баритон), композитор і

сакова), гор (•Князь Ігор" Бородіна), Демон

цетті),

Л і т . : Па.м.жче11к:о В. Дороrи Володимира Федо

това! /Прапор комунізму.-1981.- 9 червн11; Са
таева Т. Так рождаетс11 образ! /Комс . знам11 . 
І 981 .- 15 берез.

ФЕДЧУК Стефанія Василівна (н. З.І 1926,
с. Глибочок, тепер Борщівського р-ну Тер
нопільської обл.) - укр. та канадська оперна
та концертно-камерна співачка (сопрано),
громадська діячка, меценат. Ще в молодому
віці виїхала разом з батьками до Люксем
бурга. Вокальну освіту здобула в Люксем
бурзі та Франції (учениця Н. Бален) . Удоско
налювалася в Торонтському університеті. З
1948 - солістка оперного ансамблю при
Люксембурзькому дворі. Виступала також на
сценах,

а

також

на

радіо в Люксембурзі, Франції, Швейцарії,
Бельгії. З 1952 жила в Канаді, де була

солісткою Т-ва укр. опери, а також виступа
ла в концертах.

Серед оперних партій: Маргарита (•Фа

уст• Гуно, •Мефістофель" Бойто, •Осуд Фа
уста• Берліоза), Тоска, Баттерфляй (•Тоска•,
«Чіо-Чіо-сан» Пуччіні), Дездемона («Отелло•
Верді) .
В концертах активно пропагуе: твори Ли
сенка, Вахнянина, Лопатинського, Фоменка,
Білогруда, Євсевського, Пономаренка та ін.
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів
у Бельгії (Лійон, 1948). Наспівала nлатівку з
укр. репертуаром.

Член уряду громадських та пед. організацій
Канади, де провадить широку культурно
освітню роботу. Відома своїми пожертвуван
нями значних коштів для розбудови укр. нау
ки та культури.

З

1965

живе в Торонто.

1986.

ФИЛИМОНОВ Микола Миколайович
(1884, м. Київ - 13.11943, там же) -укр. та

ковського), Ка
варадоссі, Пін
кертон (•Тоска",
•Чіо-Чіо-сан•
Пуччіні), Альф
ред, Річард, Гер
цог ( • Травіата",
•Бал-маскарад•,
•Ріголетто•
Верді),
Едгар
( «Лючія ді Лам
мер мур• Доні

Рауль
(•Гугеноти•
Мейе:рбера).
стажувався в міланському т-рі

концертних

Історіі українців Канади.- Вінніпег,

•Іоланта• Чай

«Ла Скала•.

оперних,

Л і т .: Книга мистців. Довідник.- Торонто,

1954; Мару11чак М. Біографічний довідник до

педагог. Вокальну освіту здобув приватно у
Кие:ві. У 1907-08, 1913-14, 1917-20,
1941-42 - соліст Київської опери.
Серед оперних nлртій: Онегін, Мазепа
(<·Євгеній Оне:гін•, •Мазепа• Чайковського),

Грязной f•Царева наречена" Римського-Кор

(•демон• Рубінштейна), Валентин (•Фауст..
Гуно), Жермон, ді Луна, Ріголетто
(<• Травіата•, •Трубадур•, «Ріголетто• Верді),
Вольфрам (•Тангейзер• Вагнера).
У концертах виконував твори укр ., рос. та
заруб. композиторів, а також нар. пісні. На
фірмі •Грамофон• наспівав кілька арій з опер
рос. та заруб. композиторів.
Як композитор відомий своїми романсами
на тексти О. Пушкіна, П. Беранже, О. Толсто
го, В. Інбер, обробками укр. та рос. нар .
пісень.

У 1925-32 - викладач Київського муз.
драм. ін-ту ім. Лисенка, 1938-41 - Київ
ського театр. ін-ту, 1941-42 - Київської
консерваторії.

У 1933 був репресований і перебував на
засланні до 1937.
Л і т.: ЕУ.- Париж-Нью-Йорк, 1980.- Т. 9.С.

3508.
ФіJІАТОВА Варвара Костянтинівна (н. бл.

1840, м. Київ -1900) - рос. оперна співачка
(сопрано). Закінчила Київський ін-т LШ1Я.Хет
них дівчат. Вокальну освіту здобула приватно
в Італії у Дж. Рубіні та Л . Рондзі.
Дебютувала

1862

у Флоренції. У

1862-72

співала на оперних сценах італії, іспанії,

Північної та Південної Америки . У 1872 по
вернулася до Кие:ва (в 1872-73 - солістка
Київської опери).
Пізніше виступала переважно як камерна
співачка. Володіла рідкісним щодо сили й
краси тембру голосом широкого діапазону.
Парпиї: Норма (•Норма• Белліні), Леонора
("Трубадур• Верді). Вела активну концертну
діяльність (в Кие:ві на одному з концертів у
1872 їй акомпанував М. Лисенко) .
Л і т . : П. Я. В . К. Філатова/ /Киевл11нин . 
І 872.- 21 ЖОВТНІ!.

ФЇЦИЧ Степан Миколайович (н. 1.VI

1951,

с. Нижній Березів Косівського р-ну

Івано-Франківської обл.) -

укр. оперний

співак (тенор). Нар. арт. України

(1994).

Во

кальну освіту здобув у Львівській консерва

торії

(1972-78, КJІас П. Кармалюка). У
1976-78 - соліст Львівського, з 1978 -

Київського т-рів опери та балету.
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Парпиі": Петро, Андрій (•Наталка Полтав
ка", ссТарас Бульба" Лисенка), Андрій (•Запо
рожець за Дунаєм" Гулака-Артемовського) ,
Ленський ( ссЄвгеній Онєгін• Чайковського),

Вокаль
ну освіrу здобув
у Київській кон
серваторії (з пе

(«Севільський цирульник" Россіні), Журейко

рервою, 1932клас
О.
Браzіна) .
У

(1960) .

Йонтек («Галька» Монюшка) , Альмавіва

46,

(«Ярослав Мудрий" Майбороди).
Лауреат Міжнародного конкурсу молодих
оперних співаків у Софії (1984, ІІІ премія).
Гастролював у Болгарії, Польщі, Канаді .

1937-38
соліст Укр. радіо ,

1938-41

ФЇЦНЕРЇВНА-МОРОЗОВА Марія іванівна

Оперної студії
Київської кон
серватор їі,
1941-45 - Ан
самблю пісні і
танцю
Ки ї в
ського військо 

(8.ХІІ 1873, м. Львів - 1920, м. Кам'янка
Струм илова ,
тепер
Кам'янка-Бузька
Львівської обл.) - укр . оперна співачка (со
прано) і драм. артистка. Співу навчалась при
ватно .

В 1889-91 - солістка Львівської опери,
1892-1902 - Руського нар. т-ру у Львові .
Партіі: Наталка, Терпилиха («Наталка
Полтавка» Лисенка) , Одарка («Запорожець за
Дуна є м» Гулака-Артемовського), Солоха,
Панна («Різдвяна н і ч», «Утоплена» Лисенка),
Сантуцца («Сільська честь» Маскань"t) . Висrу
пала також в оперетах: Кулина (•Чорно
морці» Лисенка), Соффі («Циганський ба
рон» Штрауса) , Фрузя («Корневільські дзво
ни» Ппанкетта).
Л і т. : Медведик П. МатеріВJІн до біографії М.
Фіцнерівнн-Морозовоі/ І Архів автора.

t.

ФЛОРИНСЬКИЙ Кирило (рр. н . і см.
невід.) - укр. співак XVIII ст . Вчився в
Київській академії, де співав у капелі . У ЗО-і
роки графиня М . Г. Шувалова, почувши його
голос, відвезла юнака до Петербурга, де ві н
став солістом Придворного хору. Через дея
кий час Ф. повернувся до Києва. За іншими
даними, у 1741 він співав у Петербурзі при
імператорському дворі .
Л 1 т .: Хар.лампович К Малороссийское влияние

на вел икорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.- с. 833.
ФЛОРЇАНСЬКИЙ Владислав ( спр. ім'я та
прізв.- Флоріан Коман;

4.V 1854,

м. Львів

-

там же) - польський оперний
співак (тенор) і режисер. Вокальну освіту
здобув приватно у А. Сувестра . У 1884-86 соліст Львівської, 1886-98 - Празької опер ,
1898-1906 - Великого т-ру у Варшаві. У
1906-11 - соліст і режисер Львівської опе

11.IV 1911,

ри .

Партіі: Герман («Пікова дама » Чайковсь
кого), Далібор, Янек («Далібор•, «Продана на
речена» Сметани), Лоенгрін, Тангейзер (•Ло

енгрін•, «Тангейзер» Вагнера), Роберт («Ро
берт-Диявол• Мейєрбера) .

Л і т. : Slownik biograficzny teatru polskiego.Warszawa, 1973.
ФОкіН Микола Сергійович (6(19).111912,

м . Київ

-

22.Х

1990, там

же) -укр. оперний

та концертний співак (тенор). Нар. арт. УРСР

Микола Фок і н

вого

округу,

1946-48 -

Ансамблю
черво
ноармійської пісні й танцю рад . військ у Ні

меччині.
У 1948-54 - соліст Львівського, 195462 - Київського т-р і в опери та балету. Мав
ніжний, красивий голос.
Парт1і": Петро , Дяк («Наталка Полтавка»,

«Різдвяна ніч" Лисенка), Ленський (•Євгеній
Онєгін• Чайковського), Юродивий («Борис
Годунов» Мусоргського) , Герцог, Альфред

( «Ріголетто•,

"Травіата• Верді ) , Фауст, Ромео
(«Фауст•, •Ромео і Джульєтта• Гуно), Аль
мавіва («Севільський цирульник.. Россіні),
Тюленін (•Молода гвардія» Мейтуса).
Займався концертною діяльністю . Наспівав
на грамплатівки кілька романсів Лисенка
(•Місяцю-князю•, •Оце тая стежечка», «На
личеньку у тебе•, •Коли настав чудовий май»,
«Милованка•>) , Степового («Тихо гойдають
ся• , «Серенада") .
У 1966-80 - викладач Київського ін-ту
театр . мистецтва.

Л І т . : Майстри укр. радянської сцени . - К.,

1962.-

с.

234.

ФОМЕНКО Олександра Миколаївна (н .
8.111 1923, м. Бершадь, тепер Вінницької
обл.) -укр . концертно-камерна співачка (со
прано). Нар. арт. УРСР (1979). Вокальну
освіту здобула в Одеській консерваторії
(1950-54, клас Н. Ур6ан). У 1955-80 солістка Одеської філармонії.
У реперrуарі Ф. були твори Чайковського,
Рахманінова, Шумана, Шуберта, а також укр.
композиторів (П. Майборода, Мейтус , Наде
нен ко , Жербін та ін . ) . Виконувала сольні

партії в •Реквіємі• Моцарта та •Реквіємі"
Верді, Чотирнадцятій симфонії Шостаковича
та інших творах.
Виступала з концертами в СРСР та за рубе
жем (Болгарія, Фінляндія та ін. ) .
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ФРАНКЇВСЬКА (спр. прізв.- Батурина)

Лауреат Все
укр аїн сь ко го
конкурсу

Наталія Павлівна (2(14). VI 1888, м. Київ 28.V 1964, м . Москва) - рос. оперна
співачка (меццо-сопрано ). Вокальну освіту

во

калістів у Києві
(1957, І премія).
Записала
на
грамплатівки

здобула в Муз.-драм. школі М . Лисенка в
Києві (1912-15, клас О. Муравйової). У
1915-20 - солістка Київської, 1920-22 Харківської опер, 1922-24 - Опери С. Зи
міна (Москва), 1924-27, 1928-29 - Свер 
дловського, 1929-30 Казанського,
1930-33 - Ростовського т-рів опери та ба
лету. У 1927-28 - солістка т-ру «Акваріум»
у Москві.
Серед оперних партій: Вакханка («.Нок
тюрн» Лисенка), Кончаківна («Князь Ігор»
Бородіна), Зібель («Фауст» Гуно), Кармен
(«Кармен» Бізе), Амнеріс (<·Аіда» Верді).

кілька романсів
та пісень укр. та
рос.

компози

торів.
з 1970 - вик
ладач (з 1991 проф.) Одеської
консерваторії.

Л і т.: Ілюшин І.

Пропагандист укр .

музики/ І Культура
Олександра Фоменко

і життя .-

Л і т.: ФранІСовсІСий О. Наталья Франков
ская/ І Архів автора.

1967.-

2 лнп.

х
ХАРЧЕНКО

Артем
Борисович
с. Вербівка, тепер Кам'ян
ського р-ну Черкаської обл.- 20ХІ 1937, м.
Київ) - укр. оперний співак (бас). Вокальну
освіту здобув у Київському муз.-драм. ін-ті
( 1931-34, кл. О. Муравйовоі). Трудову
діяльність почав у с . Вербівці рахівником,
поlім працював головою сільради. У 192024 перебував у Червоній Армії, 1925-31 робітник Київського трамвайного тресту.

(23.V1(6.VII) 1901,

1933-

Л і т . : Автобіографія/ /ІЩАЛМ .

ХАРЧЕНКО Василь (н. бл. 1730, с. Козари,
тепер Носівського р-ну Чернігівської обл.
р. см. невід.) - укр. оперний і концертний

співак (тенор). Вокальну освіту здобув у
Глухівській співацькій школі (учень К. Юзе
фовича). Співав спочатку в Глухівській хо

35 -

ровій капелі, а з 1751- соліст Театру Кирила
Розумовського в Глухові.

1935-36 -

раіні/ І Ленінська правда (Суми).-

у

соліст
Київської,

Вінницької
опер, 193637 -Веnико
гот-ру СРСР.
Серед
оперних

партій
Мал юта
Скуратов
(«Царева
наречена•

Артем Харченко

9 .Х 1937 був безпідставно репресований
НКВС, а 20.ХІ 1937 за постанової «трійки»
розстріляний. Реабілітований 1960.

Римського
Корсакова),
А р х и п
( «Дубровсь
К И Й»
На
правника),
М ефі сто
фель («Фа
усТ» Гуно) .

Л і т . : ШемчушенІСо Ю. Перший театр на Ук

ХВОРОСТ

Володимир

1962.- 22

лип.

Степанович

(30.V(ll.VI) 1906, м. Харків - 17ХІІ 1991,
там же) - укр. оперний співак (тенор). За
кінчив Харківський ін-т нар. освіти. Вокальну
освіту здобув у Харківському муз. технікумі.
Артистичну діяльність розпочав хористом
Укр. зразкової капели в Харкові (1927-41).
У 1942-72 - соліст Харківського т-ру опери
та балету.
ПартП: Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Петро («Наталка
Полтавка• Лисенка), Юродивий ((•Борис Го
дунов• Мусоргського), Синодал («Демон»
Рубінштейна), Арлекін («Паяци» Леонкавал
ло).

У концертах виконував твори укр. та рос .
ком1:юзиторів, а також нар. пісні.
ХЩЧЕНКО (спр. прізв.- Василина) Бог
дана Іванівна (н. 12.11 1949, с. Великі Гри
бовичі біля Львова) - укр. концертно-ка-

х
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мерна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула у Львівській консерваторії (196570, клас Т. О. Карпатсько"І). У 1970-71 стажистка Київського т-ру опери та балету, з
1971 - солістка Львівської філармонії.

Київському кафедральному архіе:рейському
хорі та в капелі Троїце-СерnІвської лаври
(поблизу Москви). У 1752-54 - соліст При
дворного хору в Петербурзі. З 1754 - монах,
з 1761 - архімандрит Троїце-Сергїівської

У репертуарі Х. твори укр. (Лисенко,
Січинський, Людкевич, Вериківський, Колес
са, Косенко), рос. (Глинка, Рахманінов, Чай
ковський), заруб. (Скарлатті, Бах, Гендель,
Шуман, Шуберт, Сметана, Монюшко, Гріг,
Пуччіні, Верді) композиторів, нар. пісні.
Лауреат Республіканського конкурсу моло
дих виконавців у Кие:ві (1968). Гастролюе: по
Україні й за рубежем.

лаври.

Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

ХЛОПИЦЬКИЙ Григорій (рр. н. і см.
невід.) - укр. співак XVII ст. У 90-х роках
відряджений до Москви, де співав при дворі
княжни Євдокії Олексіївни.

Л І т.: Харла.мпович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь . - Казань,
1914.- С. 836; ДПБЛ, ф. 380, карт . 10, NO 18, арк.

92 зв.
ХРИСТИЧ Зоя Петрівна (н. 1.ХІ 1932, м.
Тирасполь, Молдова) -укр. оперна співачка
(сопрано). Нар. арт. УРСР (1965). Вокальну
освіту здобула в Одеській консерваторії
(1951-56, клас О. М. Блаzовидовоі). У
1956-70 - солістка Київського т-ру опери
та балету. Володіе: голосом м'якого красивого
тембру, широкого діапазону, рівним в усіх
регістрах.
Партй":
Оксана,
Одарка
(«Запоро
жець за Ду
нае:м» Гула
к а - Арте мовського ),
Наталка,

Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 833.

ХОЛОДНА Олександра Григорівна (1880,
м. Харків - 1967, Київщина) - укр. концер
тно-камерна співачка (колорат. сопрано). Во
кальну освіту здобула в Харківському муз. уч
щі (1897-1901, клас Ф. Буrамеллі). Володіла
надзвичайно красивим голосом широкого

діапазону, рівним в усіх регістрах.
Зі своїми сольними концертами виступала
переважно в Харкові: до революції - в залі
Дворянського зібрання, за радянського часу в Харківській філармонії. Гастролювала по
Україні.
У її репертуарі були твори укр. (Лисенко,
Степовий, Стеценко, Сениця), рос. (Рах
манінов, Чайковський, Варламов, Гурильов,
Мусоргський, Римський-Корсаков), заруб.
композиторів, а також укр. нар. пісні .

Оксана
(«Наталка
Полтавка»,
«Різдвяна
ніч» Лисен
ка), Катери
на («Кате
рина» Арка
са), Галя,
Г е л е н а
(«Назар
Стодоля»,

Л і т .: Ржецька Л. Матер1али до біографії О. Г.

Холодної/ І Архів автора .

ХОМЕНКО Ріта (н. бл. 1938, Бразилія) укр. концертно-камерна співачка (сопрано) в
Бразилії. Вокальну освіту здобула в Ріо-де
Жанейро, де й розпочала свою артистичну
діяльність.
З 1957 постійно концертуе: по амер. конти
ненту (Бразилія, Аргентина, США, Канада), а
також у Великобританії, Франції.

У її репертуарі твори укр. (Гулак-Артемов
ський, Лисенко, Стеценко, Степовий, Лято
шинський, Барвінський) та заруб., вт. ч. бра
зильських (Шуберт, Верді, Пуччіні, Гоміс, Віла
Лобос) композиторів, а також укр. та бра
зильські нар. пісні. Володіе: шістьма мовами.
Л і т . : Б. п. Концерт Ріти Хоменко//Свобода . -

1959.- 1 груд .
ХОЦЯТОВСЬКИЙ Лаврентій (р. н. невід.-

1766,
вою)

Троїце-Сергїівська лавра, під Моск
укр . співак XVIII ст. Співав у

-

«Богдан
3011 Христич - Наталка
(•Наталка Полтавка• М. Лисенка)

ХмельницьКИЙ» Данькевич а),

іоланта
(«іоланта» Чайковського), Леонора («Труба-

дур» Верді), Ельза («Лоенгрін» Вагнера), Мар
гарита ( с.Фауст• Гуно), Мікаела («Кармен»
Бізе), Біанка («Приборкання непокірної» Ше
баліна).
У концертах виконувала твори вітчизняних
та заруб. композиторів, укр. нар. пісні.
Лауреат міжнародних конкурсів вокалістів:
у Женеві (1958, 11 премія),
Тулузі
(1962, 11 премія), а також VII Всесвітнього
фестивалю молоді й студентів у Відні (1959,
золота медаль).
Гастролювала за
кордоном
(Польща,

Швейцарія, Австрія, Франція, tталія, Норвегія
та ін.).

ц
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Записала на грамплатівки ряд укр. нар.
пісень (•Гандзя•, •Ой не світи, місяченьку•,
•Спать мені не хочеться•), а також численні
арії з опер укр. та заруб. композиторів.

ки), Берендей
( •Сніrуронька• Римського
Корсакова ), Юродивий (•Борис Годунов•

Мусоргського ), Володимир Ігоревич (•Князь
Ігор• Бородіна), Альфред, Герцог (•Травіата",
•Ріголетто• Верді), Альмавіва (•Севільський
цирульник• Россіні).
У концертах виконував твори Глинки, Шу
мана, Ліста, Мендельсона, Брамса, Чайковсь
кого, Рахманінова, нар. пісні.

З 1965 - викладач (з 1972 - доцент, з
1984 - професор) Київської консерваторії.
Серед учнів - Л. За6іляста.

Л І т.: Яворський Е. Зо11 Христич.- К., 1975;
ЛЬlсенко Н. Христич 3оІІ Петровна/ /Муз. знцикло
педия.- М .• 1982.-Т.

6.-

С.

85.

Гастролював за рубежем. Записав на грам
матівки романси укр. композиторів - Сте

ХРОМЧЕНКО Соломон Маркович [н.
21.ХІ(4.ХІІ) 1907, м. Златополь, тепер м. Но
вомиргород Кіровоградської обл.) - рос.
оперний співак (лір. тенор) і педагог. Засл.
арт. РРФСР (1947). У 1932 закінчив Київ
ський муз.-драм . ін-т (клас М. Енгелькрона),
у

1935 -

ценка ("о не дивуйсь"."), Клебанова ("леле
ченя"), а також два дуети:: Кропивницького Заремби (•де ти бродиш, моя доле") та Ли

сенка (•Коли розлучаються двоє") разом з К.
Лаптєвим. Лауреат І Всесоюзного конкурсу

аспірантуру при Моск. консерва

торії (кер. Н. Дорліак). У

1934-57 -

вокалістів у Москві

соліст

(1933,

ІІІ премія). Автор

методичних праць .

Великого т-ру СРСР.
Парпиї: Ленський (•Євгеній Онєrін• Чай
ковського), Баян (•Руслан і Людмила• Глин-

Л І т .: Весенцн Е. Соломон Хромченко//Молодь~е

мастера искусства.- М.- Л.,

1938; Соломон Марко
1958.

вич Хромченко//Бальwой rеатр СССР.- М.,

ц
ЦАМБЛАК ( спр. прізв.- Симвлах) Гаври
ло, чернечі імена - Григорій, Гавриїл ( 1364,
м. Тирново, Болгарія - після 1450) - болг. та
укр. церковний діяч, співак, композитор і
письменник . За походженням серб. Освіту
здобув у Константинополі. Учень болг.
просвітителя Є. Тирновського. Спочатку слу
жив ігуменом Сербської Дечанської обителі.
У 1409 запрошений до Києва, де активно
включився в церковно-культурне життя (в
1415-18 - київський митрополит).
Відомий своїм знанням церковного співу.
Був першим на Русі знавцем сербського
розспіву, який усіляко пропагував . Автор
літературних творів (численні •слова• та •ска
зання"), а також стихири, написаної до дня
Успенія Пресвятої Богородиці (на вісім го
лосів) і виконаної в Києві під його керуван-

ня~

'

З 1418 жив у Молдавії, де вів церковно
просвітницьку діяльність.

Л і т. : Яци.мирский А. Н. Григорий Uамблак.
СПб, 1904; Разумовский Д. Церковное пение в Рос

сии.- Вь~п. 11.- М., 1868. - С. 174; КупайJІо
Григорій Uамблак//Украіна.- 1991.- № 7.

1.

ЦЕБЕНКО Віра (н . 1910, Україна) - укр .
концертно-камерна співачка (сопрано). У
1938 закінчила Харківську консерваторію
(клас ф-но і вокалу). Артистичну діяльність
розпочала в оперній студії Харківської кон
серваторії. У 1943 емігрувала до Німеччини.
У 40-х роках з успіхом концертувала в бага-

тьох містах За
хідної Європи.
Деякий час пра
цювала на Гам
бурзькому радіо.
У 1950 пе
реїхала до США,
де продовжувала

концертну діяль
ність. Мала ве
ликий реперту

ар. Крім укр . кла
сики,

виконува

ла твори сімома
мовами . Амер .
преса

широко

відзначала

·,-..

во-

кальні успіхи.

Віра Uебенко

у 60-х роках

оселилася

у

Трентоні, де ста

ла директором філії Укр. муз. інституту в Аме
риці.
ЦЕПЕРНИК

Карл

Костянтинович

(22.VII(3.VIll) 1896, м. Харків - 1973, м .
Київ) - укр. оперний співак (тенор). Вокаль
ну освіту здобув у Харківській консерваторії

(1920-24, клас М. Чемезова).
У 1929-41, 1945-54 -соліст Київського
т-ру опери та балету, 1942-45 - Челябін
ській філармонії.

ц
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Партіі: Андрій (•Тарас Бульба• Лисенка),
Ленський (•Євгеній Онєrін• Чайковського),
Левко, Ликов, Бомелій ( •Майська ніч•, .ца
рева наречена• Римського-Корсакова), Гер
цог ( «Ріголетто• Верді), Альма ві ва (•Се
вільський цирульник" Россіні), Вашек (•Про
дана наречена" Сметани).

ЦЕСЕВИЧ Платон Іванович (25.ХІ(7.ХП)

с. Негневичі, тепер Мінської обл.,
Білорусь - ЗО.ХІ 1958, м. Москва) - укр. та
рос. оперний та концертно-камерний співак
(бас). Нар. арт. РРФСР (1947). У 1887 разом
з батьками переїхав до Києва, де ще хлопчи
ком співав у хорі Я. Калішевського. Вчився в
церковно-парафіяльній школі та духовному
уч-щі в Києві. З 1897 працював на Катери
нославському металурrійному заводі. Тоді ж

1879,

почав брати уроки співу у Й. Левіна. Дебюту

вав 1901 в Катеринославі . У 1902-03 соліст Укр. муз . комедії, 1903-04 - Хору Са
фонова, а також укр. трупи О. Суслова,
1904-05 - Харківської опери, 1905-06 петерб. Нар . дому, 1906-07 - Казансько
Саратовської опери, 1907-10, 1912-15 Київської, 1910-12 - Одеської опер, 191516 - Великого т-ру, 1916-19 - Опери
С. Зиміна в Москві. У 1919-24 виступав на
оперних сценах України (Одеса, Київ, Полта
ва, Харків), у 1924-25 - соліст Харківської
опери. У 1925-33 гастролював з великим
успіхом на сценах оперних т-рів Парижа
(«Гранд-Опера•, •Опера комік•), Неаполя,
Барселони, Бухареста та ін . У 1933-48 соліст Гастрольбюро (об'їздив з сольними
концертами майже всі великі міста СРСР).
Володів
могутнім
рухливим

голосом
широкого

діапазону.
Виконавсь
ке

мистецт

во Ц.

від

значалося

шляхетніс

Виборний (•Тарас Бульба•, •Наталка Полтав
ка• Лисенка), Батько (•Катерина• Аркаса),
Сусанін, Руслан («Життя за царя•, •Руслан і
Людмила• Глинки), Галицький, Кончак

(<•Князь lгор• Бородіна), Борис, Варлаам, До

сифей (•Борис Годунов•, «Хованщина" Му
соргського ), Додон, Варязький rість («Золо
тий півник•, •Садко• Римського-Корсакова),
Гремін, Кочубей, (•Євгеній Онєrін•, •Мазепа"
Чайковського), Олоферн (•Ворожа сила»

Сєрова), Мефістофель (•ФаусТ» Гуно, «Мефі
стофель" Бойто), Філіпп, Сільва («Дон Кар
лос•, •Ернані• Верді), Дон Базіліо («Се
вільський цирульник• Россіні), Кардинал
(«Жидівка• Гал еві), Сен-Б рі, Марсель,
Міністр (•Гугеноти•, •Африканка» Мейєрбе
ра), Вотан, Бітерольф, Король, Генріх Птахо
лов (•Валькірія•, •Тангейзер•, •Лоенгрін•
Вагнера), Граф де Гріє («Манон• Массне) .
Прагнув до оригінального тлумачення
оперних парrій, ніколи не підпадаючи під ша
ляпінський вплив. Сприяв утвердженню на
сцені реалістичної манери виконання .
Один з найвидатніших камерних співаків
свого часу. В його концертному репертуарі
були численні твори Чайковського, Римсько
го-Корсакова, Мусоргського, Рахманінова,
Моцарта, Россіні, Мейєрбера, Верді, Массне,
Вагнера, романси укр . композиторів, а також
нар. пісні. Записувався на грамплаrівки в Пе
тербурзі (•Грамофон•, 1903-04), в Києві
(<·Екстрафон•, 1912). Серед записаних творів укр. нар. пісні («Ой зійди, зійди, ясен місяцю",
«Реве та стогне Дніпр широкий», "у сусіда ха
та біла•, «Ой не шуми, луже", «Ой не спиться,
не лежиться"), ряд укр. дуеrів (з М. Борчен
ком) та дві арії Карася з опери •Запорожець
за Дунаєм• Гулака-Артемовського.
Т в. : Полвека на оперной сцене//Приватний

·

архів.

Л і т.: Стефанович М. Незабутнє Ім'11//Мистец
тво.-

1965.-

певца.-

М.,

№

5;

Левик С. Записки оперного

1962; Лисе11ко І. Народний
1984.- № 8; Платон Uесевнч. Вос

темпера

співак! /Киів.помннани11 . Письма . Материалw. Сб./ І Архів авто

ментом,

ра; ЯфрзМ4у У.11. Беларус UІІсевич.- Мінськ,

тю,

палким

не

абияким
драм. талан

том. Діапа
зон

голосу

Ц. був над
звичайно
широким

Платон Uесевич - Мефістофель
(«Фаует» Ш. Гуно)

(партія Кардинала) до баритонових нот в
партії Кочубея (сапь-бемапь першої октави).
Партіі: Карась («Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Тарас (перше вик.),

-

від

мі-6е

мапь

вели

кої октави

1974.

ЦИБУЩЕНКО Марія Григорівна (1872,
Полтавщина -1929, м. Москва) - рос. опер
на співачка (колорат. сопрано) і педагог. Во
кальну освіrу здобула в Петерб. консерваторії
(1889-93, клас С. Сонкі). Дебютувала 1893

у Вільно. У 1894-1914 - солістка Великого
т-ру в Москві.
Володіла досить рухливим голосом краси
вого тембру широкого діапазону, рівним в
усіх реrістрах, мала хорошу вокальну школу.

ц
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Парпиї:
Людмила,
Антон іда
(«Руслан і
Людмила•,
«Життя за
царя• Глин
ки), Ксенія
(«Борис Го
дунов• Му

Гуно),
Рамфіс, Спа
р а фу чі ль о,
Людовік
(•Аїда• ,
«Ріголетто•,
«Отелло•
Верді),
Стольник
(•Галька»

соргсько

го), Снігу
ронька, Ок

Монюшка).
Провадив
концертну ді

сана, Вол

яльність.

хова,

Л і т. : Коз

Ос

JJОвский И. Ис

каль сь ка

кусство любить

(«Снігу

искусство

ронька• ,

Марія Uибущенко

-

«Ніч перед
Різдвом•,
«Садко•,
•Пан воє

Мікаела

(•Кармен• Ж. Бізе)

вода• Римського-Кор

сакова), МаргіІрита (<·Фауст• Гуно), Марга
рита, Берта, Інеса («Гугеноти•, «Пророк•,
(•Африканка• Мейєрбера), Донна Ельвіра

(«дон Жуан» Моцарта) , Мікаела (•Кармен"
Бізе), Софія («Галька" Монюшка), Ієді (•Син
мандарина" Кюі) . Була першою виконавицею
пар1її Забави Путятишної в опері «добриня
Нікітіч• Гречанінова .
У концертах виконувала твори рос . та за

руб . композиторів, укр. нар. пісні .
У 1926-29 - проd>. Моск. консерваторії.
Л і т . : Корещеюсо А. М. Г. Ць1бущенко в «Русла
не и Людмиле•//Моск. ведомости.-

1894.- 10 ве

рес; ЛЬІсенко И. Ць1бущенко Мари11 Григорьев

на/ /Муз . знциклопеди11.- М. ,

1982.-

Т.

6. -

С.

151.
ЦИНЬОВ Євдоким Карпович [31 .VII
м . Катеринослав , тепер
Дніпропетровськ - 29.І 1977, м. Київ] - укр.
оперний співак (бас) . Засл. арт. УРСР (1951).
Вокальну освіту здобув у Катеринославському
муз . уч-щі (1913-17, клас М . АнтонеJUІі) . У
1917-23 - соліст Катеринославської опери ,
1925-27 - Харківського, 1927-57 Київського т-рів опери та балету. Володів го
лосом широкого діапазону.
Парт1ї: Виборний , Тарас («Наталка Пол
тавка», «Тарас Бульба» Лисенка), Карась (•За 
порожець за Дунаєм» Гулака-Артемовсько
го ), Тур ((•Богдан Хмельницький• Данькеви
ча, перше вик . ), Кончак («Князь Ігор» Бо
роді на), Варлаам
(«Борис
Годунов"
Мусоргського), Чуб, Малюта Скуратов («Ніч
перед Різдвом», «Царева наречена» Римсько
го-Корсакова), Дон Бартоло («Севільський
цирульник» Россіні), Мефістофель ( «Фауст»

(12 .VIII) 1893,

//Сов . культу
ра . -

1972.- 7

верес.; Мирко

Євдоким Uиньов - Тарас
(«Тарас Бульба• М. Лисенка)

тан В. Це був
видатний

ар

тист/ /Молода
rвардія.-

1983.-

ЗІ

серп .

ЦИПОЛА Гізела Альбертівна (н . 27.ІХ
с. Гать, тепер Берегівського р-ну За
карпатської обл . ) - укр. оперна співачка (со
прано). Нар. арт . СРСР (1988). Вокальну
освіту здобула в Харківському ін-ті мистецтв
(1963-69, клас Т . Веске) .
У 1969-94 - солістка Київсько г о т-ру
опери та балету.
Партіі: Оксана («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського , Марильця («Тарас
Бульба» Лисенка), Татьяна («Євгеній Онєrін»
Чайковського), Марфа («Царева наречена"
Римського-Корсакова) , Ксенія ((•Борис Году
нов" Мусоргського), Мімі, Баттерфляй ((•Богема», « Чіо-Ч і о
са н" Пуччіні) ,
Дездемона, Лео

1944,

н ор а,

Ульріка
«Тру

( «ОтеJUІо",

бадур», «Бал-ма
ска рад» Верді),
Ма нон ( «Манон»
Массне), Недда
(«Паяци• Леон
кавалло ), Етері
( оАбесалом і
Етері•
Паліа
швілі) .
У концертах з
успіхом виконує
твори укр.,

Пзела Ципола

рос .

та заруб. компо
зиторів, а також
нар. пісн і.

ч
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Лауреат IV Всесоюзного конкурсу во
калістів ім . Глинки в Киеві (1968, І премія) та
Міжнародного конкурсу на краще виконання
партії Баттерфляй ( •Чіо-Чіо-сан• Пуччіні) в
Токіо (1976, І премія) .
Гастролювала за кордоном (Болгарія,
Польща, Фінляндія, НДР, Чехословаччина).
Державна премія Груз. РСР ім. Паліашвілі за

Тамара ( ссДемон• Рубінштейна), Дездемона
(•Отелло» Верді), Маргарита (ссФауст.. Гуно),
Мікаела (<·Кармен• Бізе), Мімі, Баттерфляй

виконання партії Етері (1973).
Записала на грамплатівки ряд укр. нар .

( •Манон

го, 1963-77 - Харківського т-рів опери та
балету.
Партt.Ї: Оксана ( ссЗапорожець за Дунаем»
Гулака-Артемовського), Татьяна, Іоланта

(•Євгеній Оне гін•, "Іоланта• Чайковського),

(•Богема•, •Чіо-Чіо-сан• Пуччіні), Манон
Леско• Пуччіні).

пісень (•В кінці греблі шумлять верби•, •Зоре
моя вечірняя•, •Серед села дичка•), а також

Відома також як камерна співачка. В кон
цертах виконуе твори Гулака-Артемовського,
Лисенка, Стеценка, Косенка, а також укр.
нар. пісні .
Лауреат Республіканського конкурсу во 
калістів (1959, 11 премія). З концертами гас

романси та арії з опер укр., рос. та заруб. ком
позиторів.
Л І т. : Деревенк:о Г. На столичній сценІ//Музи
ка . -

1971.- NO

З ; Виноградова М. Високий про

фесіоналізм//Веч . Киів.-

1984.- 27

берез.

тролювала в Угорщині (1961).
З 1975 - викладач (з 1993 - професор)
Харківського ін-ту мистецтв.
Т в. : Формуваню1 співака! /Музика . - 1983.-

ЦУРКАН Людмила Георгіївна (н. 22.VIll
1937, м. Миколаїв) - укр. оперна співачка
(сопрано). Вокальну освіту здобула в Оде
ській консерваторії (1955-60, клас О. Блаzо
видовоі). У 1960-63 - солістка Одесько-

№ З.

Л і т.: Автобіографія// Архів автора

ч
ЧАВДАР Єлизавета іванівна (23.111925, м.
Одеса - 27.ХІ 1989, м. Київ) - укр. оперна
співачка (колорат. сопрано). Нар. арт. СРСР
( 1952 ). Вокальну освіту здобула в Одеській
консерваторії (1944-48, клас О . Асланово"~) .
У 1948-70 - солістка Київського т-ру опери
та балету.
Володіла інструментально чистим голосом
красивого тембру з широкою кантиленою,
рівним в
усіх регі
стр ах .

Викона
вське ми

стецтво їі

лося фі
лі гр ан
ніС110 від

студентів у Берліні (1951, І премія), Буда
пешті (1949, 11 премія).
Гастролювала в Австрії, Афганістані, Бірмі,

творення

Індії, Канаді, Китаї, НДР, Норвегії, Польщі,

образу,
органіч

Угорщині, Фінляндії, Греції, Чехословаччині,
Швеції, Югославії та ін.

ним

Записала на грамплатівки укр. нар. пісню
ссГандзя" , романси Кропивницького - Зарем
би («Соловейко»), Лисенка (<•Садок вишневий
коло хати•>), Стеценка ((•Вечірня пісня•), Кос
Анатольського (•Соловей і троянда»), а також
арії з опер укр., рос., заруб. композиторів.
У 1968-88 - викладач (в 1970-85 - зав.
кафедрою сольного співу, з 1979 - проф
есор) Київської консерваторії.

по

вокалу зі
сценіч
ним

ви

рішення
ролі, му

-

Венера

(перше вик.) (•Арсенал•, •Тарас Шевченко»,
•Милана» Майбороди), Шевцова («Молода
гвардія• Мейтуса), Людмила, Антоніда («Рус
лан і Людмила", •Життя за царя» Глинки),
Марфа, Царівна Лебідь («Царева наречена»,
сеКазка про царя Салтана» Римського-Корса
кова), Розі на («Севільський цирульник»
Россіні), Віолетта, Джільда («Травіата»,
«Ріголетто» Верді), Лакме («Лакме» Деліба),
Мюзетта («Богема» Пуччіні), Лючія ( «Лючія ді
Ламмермур• Доніцетrі).
Ч. була блискучою камерною співачкою,
зокрема виконавицею творів вітчизняних та
заруб . композиторів, а також нар. пісень.
Лауреат Всесвітніх фестивалів молоді та

еднанням

(«Енеїда• М. Глинки)

•Енеїда• Лисенка), Ярина, Оксана, Йолан

ри зув а

характе

Єлизавета Чавдар

Парт1ї: Марильця, Венера (<•Тарас Бульба»,

зикаль-

ністю.

ч

318
Л І т . : Киричеюсо Т. Єлизавета Іванівна Чав
дар.- К., 1958; КауфмаІС Л. Елизавета Иваиовиа
Чавдар . - К., 1960; ГоІСчареюсо В. Талановита

співачка! /Соц . культура.-

1956.- № 2.
ЧАЙКА Володимира Павлівна (н. 2.ІУ

1928, с . Шми, тепер Збаразького р-ну Тер
нопільської обл . ) - укр. оперна співачка (лір.
колорат. сопрано). Закінчма філологічний
ф-т Львівського ун-ту, після чого деякий час
працювала учителем. Вокальну освіту здобула
у Львівській консерваторії (1958-63, клас П.
Кармалюка). У 1963-85 солістка
Львівського т-ру опери та балету.
ПартІі': Оксана («Запорожець
за Дунаєм" Гула
ка-Артемовсько
го), Марильця
(«Тарас Бульба»
Лисенка), Пан
( «Майська
ніч» Римського
ночка

К ор сак о в а),
Віолетта ,
Джільда ("Тра
віата", «Ріголет
то" Верді), Ганна
(«Зачарований

Володимира Чайка

замок.. Монюш
ка), Донна Анна,
Констанца (•дон
Жуан», «Викра
дення із сералю»

Моцарта), Лейла

(«Шукачі перлів»
Бізе).
викладач Львівської консерва

батьками за кордон. З 1949 у США. Вокальну
освіту здобув у Балті морській консерваторії та
Темnл-університеті у Філадельфії. Артистичну
діяльність розпочав 1959 в Укр . капелі банду
ристів , з якою об'їздив Америку і Європу. З
1970 виступає поперемінно в Оперному т-ві
Ріттенгауз, •Берке оперній компанії" та
ссРіккола-Опера• (всі - у Філадельфі~) . Крім
того, починаючи з 1981, постійно співає в
Укр. оперному ансамблі ім. Лисенка в Нью

йорку.
ПартП: Андрі й («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Артемовського), Степан («Купало»
Вахнянина), Андрій («Катерина» Аркаса),
Пінкертон («Чіо-Чіо-сан» Пуччіні, укр. мо
вою), Едгар («Лючія ді Ламмермур»
Доніцетті), Альфред , Радамес ( «Травіата»,
«Ріголетто• Верді), Фауст ( «Фауст" Гуно).
Широковідомий своєю концертною
діяльністю . У 197 5 у складі хору «Джермен
товн• гастролював з концертами по Велико

британії. Виступає також із симфонічними
оркестрами (у 1981-82 співав з амер. симф .

оркестром у «Карнегі-Холл», Нью-Йорк). Ви

конує сольні партії у складних формах
(«Реквієм• Верді та ін.).
Активно пропагує творчість Лисенка, Люд

кевича, Гайворонського, укр . нар. пісні .
Л і т .: •Мадам Баперфляй• у Нью-Йорку//Сrю
бода . - 1985.- 19 березня .

ЧАсrій Микола Андрійович (22.111(7.IV)
м. Валки, тепер Харківської обл . 18.ХІ 1962, м. Київ) - укр. оперний співак
(бас). Нар . арт. УРСР (1941). У 1923 за

1905,

кінчив Валківське реальне учмище. Працював

на Но
в о і в ан і в -

З 1981 тоJ>ії.
Л і т . : РомаІСЮІС П. З піснею

ському

Патріот Батьківщини.

ровому

- за океан//
- 1969.- 9 травня.
ЧАЛИЙ Микола Тихонович (1903, Пол
тавщина - 13.VJll 1980, м. Ньюарк, США) укр . оперний та концертний співак (бас) . Во
кальну освіту здобув у школі співу на Дону.

цук
за

вод і

(1923-

25),

де брав

участь у

худ .

самодіяль
ності. Вчився
у Харківсько

Удосконалювався в Австрії. У 20-30-х роках
соліст Харківської та Дніпропетровської
опер .

му муз . -драм .

У 1943 емігрував до Австрії. На еміграції
виступав з Донським хором (під орудою Жа 
рова) . З 1949 жив у США. У 1975-80 - про
тодиякон і соліст хору церкви св . Вознесіння
в Мейпелвуді.
Володів смьним і красивим голосом ши
рокого діапазону.

ін-ті (192730, клас М. Че
м ез ова) . У

1930-35 соліст Хар
ківсько го,

1935-41,
1944-58 -

Л І т. : Степовий К. Микола Чалий (некро

лог) .//Свобода.-

1980. - ЗО верес.
ЧАПЛИНСЬКИЙ Богдан (н. бл. 1938, м .
Станіслав, тепер Івано-Франківськ) - укр. та
амер. оперний та концертно-камерний співак
(тенор) . Ще в дитинстві емігрував разом з

Ки ї вського,

1941-44 Микола Частій - СусанІи
( •Житт11 за царР М . Глинки)

Тбіліського
т-рів опери
та балету.
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ч
Володів великим голосом красивого темб
ру, рівним в усіх регістрах, а також різнобіч

ним сценічним талантом. Йому однаковою
мірою вдавалися як драм., так і жанрово-ха

рактерні партії.
Парт1ї: Виборний, Голова, Тарас («Наталка

Полтавка•, «Різдвяна ніч•, •Тарас Бульба• Ли
сенка), Карась («Запорожець за Дунаєм• Гу
лака-Артемовського), Батько (•Катерина• Ар
каса), Потоцький (перше вик.), Кривоніс, Дяк
Гаврило («Богдан Хмельницький• Данькеви
ч~), дід Артем («Кармелюк• Костенка), Гре
м1н, Кочубей («Євгеній Онєгін•, •Мазепа»
Чайковського), Фарлаф, Сусанін («Руслан і
Людмила», «Життя ~а царя• Глинки), Кончак,
Галицький («Князь Ігор» Бородіна), Мельник
(«Русалка» Даргомижського), Варлаам, Пі мен
(«Борис Годунов» Мусоргського ), Цангала ( "даї
сі» Паліашвілі), Мефістофель (<·Фауст" Гуно),
Дон Базіліо («Севільський цирульник» Россі
ні), СТQЛьник («Галька" Монюшка), Кецал («Про
дана наречена» Сметани), Генріх Птахолов
(«Лоенгрін» Вагнера), Рамфіс («Аj"да• Верді),

Жрець Дагона («Самсон і Даліла» Сен-Санса).
У концертному репертуарі Ч. були твори
укр ., рос. та заруб. композиторів, а також укр.
нар. пісні, які він виконував з особливою ви
разністю.

Л і т.: Вен.явський В. Петро Чеканів/ /Жечпос
політа (Варшава).

- 1925.- 25 квіт.
ЧЕПІГА Ніна Федорівна (н. 7.ХІ 1951, с.

Вовча Гора, тепер Хмельницького р-ну
Хмельницької обл.) - укр. концертно-камер
на співачка (лір . колорат. сопрано). Вокальну
освіту здобула в Київській консерваторії
(1976-81, клас Є. Човдар).
З 1982 - солістка Київської філармонії.
Виступала з сольними концертами в Києві,
Чернігові, Чернівцях, Херсоні, Харкові,
Дншропетровську. В репертуарі Ч. твори А.
Кос-Анатольського, М. Глинки, Баха, Доні
цетrі, Моцарта та ін .
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів

ім. Г:11инки у ~інсь!<У (19~1, ІІІ премія).
Л 1 т . : Автооюграф1я/ l Арх1в автора .

ЧЕРВОНЮК Євген іванович (21.IV 1924,
с. Брусилів, тепер Коростишівського р-ну
Житомирської обл. - 12.11 1982, м. Харків) укр. оперний співак (бас). Нар. арт СРСР
(1967). Вокальну освіту здобув у Київській

консерваторії (1946-50, клас і. Патор:ж:ин

ськоzо). Володів голосом значної сили і кра
си, рівним у всіх регістрах. У 1950-52 соліст Київського, 1952-77 - Харківського
т-рів опери та балету.
Партіі:
Карась

Записав на грамплатівки 13 укр. нар.
пісень («Казав мені батько", •Ой важу я, ва

((<Запоро
жець

жу», «Ой не пугай, пугаченьку», «Пісня про

ба

І. Спогад про Миколу Часті11// Архів автора; Гаман
В. Жита половіють/ /Віче.- 1996.- No 2.

іванович

(1892

Харківщина - 1934, м. Гамбург) - укр. кон~
цеетний співак (бас-профундо). Закінчив
Киtвський комерційний інститут. Співав у
хорі ~офійського собору в Києві (під кер .
Я. Кал1шевського). У 1922-34 - соліст Укр.
Наддніпрянського хору (під кер. Д. Котка), з
яким об'їздив Польщу, Німеччину і Францію.
Володів могутнім голосом з прекрасним
звучанням найнижчих нот (вільно брав фа і
сапь контроктави).

Активно займався концертною діяльністю
(виконував твори укр., рос. та заруб. компо
зиторів, а також нар. пісні).

ка

Полrавка»,

риади О. Николай Частий в Тбилиси; Маркотенко

Петро

("на

тал

Л і т.: Скоробагатько Н. Нотатки оперноrо кон
цертмейстера.- К., 1973.- С. 236-239; Димит

ЧЕКАНіВ

за

Дунаєм»
Гулака
Артемов
ського),
Вибор
ний, Та
рас Буль

~озака Ревуху»,« То в колисці, то в коробці" та
tн.), романс Лисенка "понад полем іде•, Сте
ценка «Ой чого ти, дубе», а також арії з опер
Аркаса та Данькевича.
Лауреат Всесоюзного конкурсу музик.-ви
конавців у Москві (1935, ІІІ премія). Знімав
ся в кінофільмі (<Щит Джургая» (Державна
премія СРСР, 1950).
Гастролював з концертами на Далекому
Сході і Кузбасі.

Євген Червонюк

-

Дон Паскуале

(«Дон Паскуале» Г. Доніцетті)

•Тарас
Бульба»
Лисенка)
Б ори с
(•Борис
Годунов•)
Мусорг
ського),
Сусанін
(•Життя
за

царя»

Глинки),
Мельник («Русалка» Даргомижського), Кочу
бей, Гремін (•Мазепа", «Євгеній Онєгін» Чай

ковського), Мефістофель ( •Фауст• Гуно),
Дон Базіліо (•Севільський цирульник»
Россіні), Дон Паскуале (•дон Паскуале"
Доніце;n), Водяник («Русалка» Дворжака),
Кривон1с («Богдан Хмельницький» Данькеви-
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ча), Філіпп (•дон Карлос" Верді), Монтанеллі
(«Овід» Спадавеккіа), Жухрай (•Павло Кор
чагін» Юхновсько·r), Арбенін (•Маскарад" Ар
тамонова).
Блискучий інтерпретатор укр. нар. пісень та
камерної літератури. Лауреат Міжнародного
конкурсу вокалістів у Празі (1950, І премія).
Гастролював у Польщі, Ч.ехословаччині,
Угорщині, Болгарії, Румунії, Ізраїлі, Канаді.
У 1957 записав на грамплатівку роман~

Степового •У долині село лежить» (сл. І.
Франка).

У 1960-77 - викладач (з 1974 - проф.)
Харківського ін-ту мистецтв.
Л і т. : Юрко Ю. Спів серц11//Соц . Харківщи
на.- 1960.18 груд; Модестов В. Талант і май
стерність . - Рад. культура.- 1957.- 29 верес;

Яворський Е. Головна роль житт11//Украіна.

-

1974.- № 16.
ЧЕРНЕВСЬКИЙ Зіновій (рр. н. і см.
невід.) - укр . співак XVIII ст. Ще хлопчиком
відправлений до Петербурга, де в 1754-60
був солістом Придворної співацької капели.
У 1761 відряджений до Парижа, де служив
півчим рос. посольської церкви {до 1788).
Л і т. : ХарЛіІМпович К. Малороссииское али11ние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

833.

ЧЕРНЕНКО Марія Дмитрівна (н . бл. 1877 р . см . невід. ) - рос. оперна співачка (меццо
сопрано) . Вокальну освіту здобула приватно в
Парижі (1898, проф. Бертрамі), де вчилась на
кошти С. Мамонтова. У 1897-1900 солістка Приватної опери С. Мамонтова (Мо
сква), 1901-03- Київської опери, 1903-04театру «Акваріум" (Москва), 1909-10 - пе
ресувної Опери Кручиніна (Казань, Саратов),
1911-12 - Опери С. Зиміна (Москва),

Санса), Орфей (•Орфей та Еврідіка" Глюка),
Амнеріс (•Аїда• Верді) . Відома також як вико
навиця укр. нар. пісень та камерної літера
тури.

З

1918 -

Л і т. : Левик С. Записки оперного певца.- М"

1957; Геника Р.
1901.- № 49.

інга (•Пам'ятай мене" Губаренка), Тоска

(•Тоска" Пуччіні), Аїда («Аїда» Верді), Недца
(«Паяци» Леонкаваruю).
В концертах виконує твори Лисенка,
Гулака-Артемовського, Степового, Майбо
роди,
Мейтуса,
Глинки,
Чайковського,
Белліні, Пуччіні, Рахманінова, Гречанінова,
Р. Штрауса.
Лауреат Республіканського конкурсу во
калістів ім. Лисенка в Одесі (1978, 11 премія).
Л і т . : Автобіографі11//Архів автора.

ЧЕРНЯК Петро (3(16).ІХ 1907, м. Ковель,
тепер Волинської обл.- 3JCI 1987, м. Торон
то, Канада) - укр. оперний і камерний співак
(тенор) . Вокальну освіту здобув у проф. За
рембінського (Ковель), С. Славінського

(Кельци), а також у Діані (Варшава) .
у 1939-40 соліст Великого
т-ру у Варшаві. З
1940 співав на

1913-12

оперних

(•Ілля

Mapl11

Черненко

і Фра~щіі. З 1948 соліст Торонтсь
кої опери в Ка
наді.
Володів чудо

широкого

діапазону,
рівним в усіх
регістрах.
Парпиї: Мар 
фа ( •Хованщи
на» Мусоргсько
го),
Рогнеда
(•Рогнеда•
Сєрова), Дафна
(•Намисто•
Кроткова),
Неніла, Онися

Муро

мець" Сєрова),
Даліла (•Самсон
і Даліла" Сен-

сценах

Італії, Німеччини

надзви

чайної краси і
сили

Черненко в «Хованщине•//РМГ.-

ЧЕРНИХ (спр. прізв.- Кисельчук) Ліна
Климентівна (н . 27.1 1949, м. Полтава) -укр.
оперна співачка (сопрано). Вокальну освіту
здобула в Харківському ін-ті мистецтв
(1971-78, клас Т. Веске) . З 1978 - солістка
Харківського т-ру опери та балету.
Парт1ї: Ліза, Татьяна («Пікова дама•,
«Євгеній Онєгін» Чайковського), Домна Са
бурова («Царева наречена• Римського-Кор
сакова), Вона (•Листи кохання• Губаренка),

Одеської опер.
Володіла го
лосом

проф. Харківської консерва 

то~ії.

вим

голосом

широкого діапа
зону, рівним в
усіх регістрах.
Партіі:
Андрій ( •Запо
рожець за Ду

Петро Черник

наєм»

Гулака-

Петро,

Левко

Артемовського),

(•Наталка Полтавка•, •Утоплена» Лисенка),
Андрій (•Катерина• Аркаса), Каніо (•Паяци"
Леонкавалло), Герцог (•Ріголетто• Верді),
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Каварадоссі

(•Тоска•

Пуччіні),

Іоанн

лон•

Чишка,

(«Тр іумф лорда» Пойнтера) .
У концертах виконував твори Лисенка,

перше
вик . ),
Ленський, Гер

Січинського, Ярославенка, Степового, Баха,

ман (•Євгеній
ОнЕ:гін•, •Пікова
дама• Чайковсь
кого),
Князь

Генделя та і н.
Лауреат Всеканадського конкурсу во
калістів у Торонто ( 1953, І премія) . Брав

((•Русалка• Дар
гомижського),

участь у канадських фестивалях, де одержував

перші нагороди. Записав на грамплатівку ро
манси та арії з опер укр. та заруб. компози 
торів .
Знімався у фільмі •Чорноморці», де зіграв

Безухов (•Війна і
мир•
вик.),

роль молодого козака.

Займався приватною пед . діяльністю .

Гуно),
Хозе (•Кармен»
Бізе), Радамес

ЧИЖЕВСЬКИЙ Петро Лазарович (н . бл.

1700-1763, м . Петербург) - укр . співак
XVIII ст. У 30-40 роках - соліст Придвор
ного хору в Петербурзі (з 17 46 - керівник
хору). Мав значний вплив при дворі (в 1743
дістав дворянство).
Л і т . : Xap.llilМnoвuit К. Малороссийское мияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

С.
с.

829;
371.

Ханенко М. Дневник ...

-

К.,

ЧИСТЯКОВ Василь Олексійович ( 17.ХІ
с . Крупиця , тепер Бериславського р-ну
Херсонської обл . ) - укр. і молд . оперний
співак (баритон). Вокальну освіту здобув у
Львівській консерваторії (1964-69, клас
М . Сиверіної).
У 1969-92 - соліст Молд. т-ру опери та
балету.
Парrrиї: Султан (•Запорожець за ДунаЕ:м•
Гулака-Артемовського), ОнЕ:гін , Єлецький
(«Євгеній ОнЕ:гін•, •Пікова дама" Чайковсь
кого) , Грязной (•Царева наречена" Римсько
го-Корсакова) , Валентин (•Фауст• Гуно) ,
Фігаро («Севільський цирульник• Россіні) .
Лауреат Республіканського пісенного кон
курсу (Кишинів, 1975, 11 премія) .
ЧИШКО Олесь Семенович (20.V1(2.VII)
1895, с. Дворічний Кут, тепер Дергачів

1932,

ського р-ну Харківської обл .- 4.ХІІ

1976,

(•Аїда• Верді),

Олесь Чишко

Т в.: Певческий голос и его свойства. Л.,

1966.
1960.
ЧіЧКА-АНДРЇЄНКО (спр . прізв.- Чічка)

Л і т. : Гусин И. О. С . Чишко . - Л . ,

Климентій Андрійович (1885, м. Копичинці,
тепер Гусятинського р - ну Тернопільської
обл.- 5.ІІІ 1967, м. Ротrенбург, Німеччина) укр. оперний і камерний співак (тенор) .
Вчився на юридичному та філософському фа
культетах Львівського та Віденського універ
ситетів, водночас займаючись співом . У

1926-28 удосконалювався в італії.
У 1922-26 - соліст Львівської опери . У
1928-41 - соліст Берлінської філармонії. Як

камерний співак виступав з величезним успі
хом у Німеччині,
Польщі, Швеції,

Італії, Франції,

Нідерландах.
Володів фено

м.

соліст Харківської, 192732 - Одеської опер, 1932-38 - Ленінrр .
філармонії та Академічної капели . У 193940 - організатор і керівник Ансамблю пісні і
танцю Балтійського флоту, 1946-48 - соліст
Ленінгр . Малого т-ру опери та балету.
Парrrиї: Андрій, Кобзар (перше вик.) (•Та
рас Бульба• Лисенка), Петро (•Яблуневий по-

Каварадоссі, Ка-

л а ф ( •ТОСКа»,
(•Турандот• Пуч
чіні), Хлопуша (•Орлиний бунт• Пащенка).
Широко пропагував укр. музику, зокрема
нар. пісні та класичні романси.
У 1944-45, 1948-65 - викладач Ленінгр .
консерваторії.

Ленінград] - укр. і рос . оперний та камер
ний співак (тенор) і композитор . Засл. діяч
мистецтв УзРСР (1944) та РРФСР (1957). У
1919 закінчив Харківський ун-т. Брав уроки
співу в Ф. Буrаме.ллі й Л. Кича. У 1924 екс
терном закінчив Харківський муз .-драм . ін-т,
у 1937 - Ленінгр. консерваторію (кл . ком
позиціl) .

У

Фа уст

( •Фауст•

Л і т .: Автобіографія// Архів автора.

1914. 1884.-

Про

коф'Е:ва, перше

менальним
лосом

го

надзви

чайно красивого

тембру неосяж
ного діапазону з
блискучими ме
талевими

верх

німи нотами .
Мистецтво Ч.

1924-27 -

А . неодноразово
порівнювалось з
мистецтвом Е .
Карузо.
Серед
опер
Кли111 Чічка-АндрІєнко

них

партій

-

ч
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Герцог

( •Ріголетrо•

Верді), Фауст (•Фауст..

Гуно), Іоанн Лейденський (•Пророк• Мейєр

бера).
Як камерний співак Ч .-А. пропагував твори
Лисенка, Людкевича, Січинського, Барвін
ського, Чайковського, Шуберта, Брамса,
Верді, Бізе, Флотова, Пуччіні, Масканьї, нар.
пісні.
Знімався у кінофільмах. Записав на нім .
фірмах (•Телефункен» та ін.) ряд творів укр.
та заруб . композиторів, нар . пісень.
У 40-х роках заснував власну школу співу
в Ротrенбурзі, де виховав чимало нім . співа
ків . Відомий також як реформатор вокального
співу, автор праці «Про модерний вишкіл го
лосу» (рукопис) .

Л і т .: Dr. В. Еіп neuer Caruso//Dortmunder

Zeitung.-

1934.-

25

лютого ; ЛисеІіК:О І. К . А .

Чічка-Андрієнко//Укр. календар ( Варшава).1985.- с . 86-89.

Січинський, О. Нижанківський, Людкевич, М.
Колес с а, Кос-Анатольський), рос. (Глинка,
Булахов, Чайковський, Римський-Корсаков,
Рахманінов), заруб. (Моцарт, Пуччіні, Верді,
Гріг, Шимановський) композиторів , а також
укр. нар . пісні.
Гастролювала за рубежем (ClllA, Канада ,
НЛР, Угорщина).
· JI і т. : ШnU.JІJІep Н. Галина Чорноба/ /Муз .
жизнь . -

1981 .-

№

8.

ЧОРНОБРИВЕЦЬ Людмила Дмитрівна (н .
4 .IV 1941, м. Сімферополь) - рос . оперна
співачка (сопрано). Вокальну освіту здобула в
Молд . ін-ті мистецтв ( 1963-68, клас О.

АзрікаНіl) .
У 1968-71

-

солістка Муз. т-ру Комі

АРСР, з 1971 Горьковського (тепер Нижньоновгородського) т-ру опери та ба
лету.

Володіє

ЧКОНЇЯ Лама ра Григорівна (н . 27 .ХІІ

голосом

1930, м. Батумі) - груз . та укр . оперна
співачка (сопрано) . Нар . арт. СРСР (1976).
Вокальну освіту здобула в Тбіліській консер
ваторії (1951-56, клас Г. Гоrічадзе) .
У 1956-60 - солістка Груз., 1960-68 Київського, з 1968 - Груз . т-рів опери та ба

широкого

діапазону
та

ПартП:
Наташа
(«Русал

Володіла соковитим голосом красивого
тембру, компактним і водночас рухливим .
Відзначалась чудовою вокальною технікою.
ПартП: Оксана ( •Запорожец за Дунаєм»
Гулака-Артемов с ького), Віолетта, Дездемона

ка"

Онєгін"
Чайков

ного конкурсу молодих оперних співаків у
Софії (1963 ІІІ премія).

І т.: Бо-;.дQреюсо С. Щедрість/ /Вечір. Київ . -

10 січня.

14.VI

1948, с . Білогорща, тепер Пустомитівського
р-ну Львівської обл.) - укр . та рос . оперна та
кам~рна співачка (лір . сопрано) . Вокальну
освіту здобула у Львівській консерваторії
(1969-74, клас М. Бойко) . У 1975-77 стажистка, з 1977 - солістка Великого т- ру
СРСР .
Партіі: Татьяна, іоланта («Євгеній Онє
гін» , «Іоланта" Чайковського), Марфа (•Царе
ва наречена" Римського-Корсакова), Віолетта
(•Травіата" Верді) , ~еопатра («Юлій Цезар"

Генделя), Іфігенія (•Іфігенія в Авліді• Глюка),
Мікаела («Кармен» Бізе), Софія, Ліза, Наташа
Ростова («Семен Котко•, •дуенья", «Війна і
мир" Прокоф'єва), Донна Анна («Кам'яний
гість" Даргомижського) .
У концертах виконує твори укр. (Лисенко,

-

ського),
Татьяна
((•Євгеній

(«Траві ата", •Отелло" Верді), Баттерфляй
Пуччіні ), Етері ( •Абесалом і
Етері" Паліашвілі) .
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім . Глинки (1960, ІІІ премія) та Міжнарод

ЧОРНОБА Галина Йосипівна (н .

Дар

г оми ж

( «Чіо - Чіо - сан"

Jt

драм.

талантом.

лету.

1985.-

яскра

вим

Людмила Чорнобривець
(•ТрубадуJ>- Дж . Верді)

-

Леонора

ського),
Земфіра
((•Алеко»
Рахмані
нов а),
Наталія
(«В бурю»

Хрєнни
кова), Маргарита (<•Фауст" Гуно) , Леонора
(•Трубадур" Верді), Баттерфляй, Мюзетта
( •Чіо-Чіо-сан", •Богема» Пуччіні) .
У концертах активно пропагує твори укр .
композиторів (Лисенко, Степовий, Кос-Ана 
тольський, Г. Майборода), а також укр . нар .
пісн і.
Л і т .: Автобіографі11// Архів автора.

ЧОРНОРУК Георгій Семенович (1873, с .
Велика Білозерка, тепер Кам'янсько-Дні
провського р-ну Запорізької обл . - р. см.
невід.) - рос . оперний і камерний співак
(бас). Мав медичну освіту. Співу вчився при

ватно в італії (1902-03).
В

1898-99 -

соліст Опери Мамонтова
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ч
(Москва), 1899-1904 - Великого т- ру в
Москві.
ПартП: Пімен (•Борис Годунов• Мусорг
ського ), Гремін (•Євгеній Онєгін• Чайковсь
кого), Скарафучільо ( •Ріголетто• Верді) , Джа
комо ( •Фра-Дияволо• Обера), Свєтозар
(•Руслан і Людмила• Глинки) .
В концертах виконував укр . нар. пісні та
романси укр . композиторів. У зв'язку з хво
робою рано залишив оперну сцену.

про

Корсакова),
Татьяна,
Л
і
з
а
(•Євгеній
Онєгін•,
•Пікова да
ма• Чайков
ського), Го

Л і т. : АвтобіоrрафІя//ЦЦАЛМ .

ЧОРНОДОЛЬСЬКА Анна (н. 21.IV 1946,
м . Відень) - укр. і канадська оперна та кон
цертно-камерна співачка (сопрано) . Народи
лась в родині укр . емігрантів . Невдовзі разом
з батьками виїхала до Канади . Вокальну освіту
розпочала приватно спочатку у проф. М. Фо
рестер, а потім закінчила Квебекську консер
ваторію в м. Монреалі (1970) . Здобула також
гуманітарну освіту в приватному ун-ті (має
ступінь бакалавра) .
Артистичну діяльність розпочала концерта
ми в Монреалі 1965. У 1971 дебютувала в
оперному т-рі •Пласт Де-Зарт•. Співала та
кож на сцені Квебекської опери в Монреалі
та інших т-рів Канади і США.
Серед оперних партій - Мікаела (•Кар
мен• Бізе), Мімі (•Богема• Пуччіні), Леонора
(«Трубадур" Верді) . Співала також в операх
Моцарта, Равеля, Орфа та ін.
Широковідома як концертно-камерна
співачка. Виступала з власними концертами в

Канаді (Торонт~lс. Монреаль, Вінніпег, Отта
ва) , США (Нью-иорк, Вашингтон), а також у
Франції (1972, понад 40 концертів) . В її ре
пертуарі - твори укр . (Лисенко, Заремба,
Барвінський, Людкевич), заруб. (Моцарт, Бах,
Гендель, Бетховен, Брамс, Пуччіні, Равель,
Пуленк) композиторів, укр. нар . пісні.
Виступала з Монреальським та Торонтсь
ким симф . оркестрами (Дев'ята симфонія

Бетховена, Друга та Четверта симфонії Мале
ра) . Брала також участь у муз. фестивалях Ка
нади : Отrаеському та Національному фести
валі митців .

Л і т. : Бризгун-Сок:о.JШк: О. Анна Чорнодольська

в Торонто//С&ООодв.-

1976.- 12 березня;

Марун

чак: М. Біографічний довідник до Історіі украrнцІв
Канади.- Вінніпег,

1986.

ЧУБЕНКО Надія Самійлівна (1(14).V 1907,
с. Смородківка , тепер Куп'янського р-ну
Харківської обл . - 1989, м . Москва) -укр . та
рос. оперна співачка (сопрано). Засл. арт.
РРФСР (1947) . Учениця М. Микиші (Харків).
Артистичну діяльність розпочала солісткою
Харківської хорової капели (1928-30) . В
1936 по конкурсу була прийнята до Великого
т-ру, де співала до 1959.
ПартП: Маша (•дубровський• Направни
ка), Ольга , Мілітриса (•Псковитянка• , •Казка

царя

Салтана•
Римського

ри сл а в а

(•Руслан і
Людмила•
Глинки),
Марина
(«Борис Го
дунов• Му-

,

соргсько

го), Наташа

Надія Чубенко - Ліза

(•Пікова дама• П. Чайковськоrо>

(•Русалка•

Даргомиж-

ського),
Донна Ель
віра (•дон Жуан• Моцарта), Галька (•Галька"
Монюшка), Лушка, Аксинья (•Піднята
цілина" , •Тихий Дон• Дзер~инського) . В

1943 гастролювала в Ірані та Іраку.

В концертах виконувала укр . нар. пісні, а
також твори Глинки, Рахманінова, Чайковсь
кого, Шуберта , Массне, Сібеліуса та ін. Запи
сала на грамплатівку арію Матері з опери
•Катерина" Аркаса .
В 1965-84 - викладач Моск . муз. уч-ща

ім. іполитова-іванова.

Л і т . : Светов А. Концерт НадеждЬІ Чубен
ко//Курорmая газета (Ялта).-1960.- 22 жовт .;
Тюрина М. Вся жизнь - искусству пения//Сов.
культура.-1981 . - 21 лип.

ЧУБУК-ОЛЕКСЇЄНКО (спр . прізв.
Олексієнко) Тетяна іванівна [н. 27.ХІІ 1902

(8.1 1903) , м . Катеринослав , тепер
Дніпропетровськ) - укр . концертно-камерна
співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР (1951).
Вокальну освіту здобула в Харківському
муз.-драм. ін-ті (1922-27, клас М. Михай
лова) . У 1927-41 - солістка Харківської
філармонії.
У репертуарі Ч .-0 . були камерні твори рос.
(Глинка, Чайковський, Римський-Корсаков),
укр. (Лисенко, Сениця, Степовий, Стеценко,
О. Нижанківський, Вахнянин, Ревуцький, Ша
равський, Данькевич , Тіц), а також заруб.
(Бетховен, Брамс, Шуман, Моцарт) компози
торів . З особливою виразністю виконувала
укр . нар. пісні, зокрема в обробці Лисенка,
Коціпінського, Козицького . Співала багато
лемківських пісень.
Брала активну участь в концертах ВУТОР
Му (була головою виконавської секціl). Зі

ч

324

ЧУЛЮК-ЗАfРАЙ Олександр Олександро

своїми сольни
ми

вич (н . 16.111 1934, с. Верховцево Криничан
ського р-ну Дніпропетровської обл.) - укр.
оперний співак (бас). Засл. арт. УРСР (1967).
Вокальну освіту здобув у Київській консерва
торії ( 1953-58, клас Є . Степанової) . У
1958-93 - соліст Київського т-ру опери та
балету.

концертами

гастролювала по

всій
Україні,
Білорусії, Дале
кому Сході. Під
час
Великої
Вітчизняної вій

ПaptrUЇ: Кончак (•Князь Ігор• Бородіна),

ни висrупала пе

Полкан ( •Зологий півник• Римського-Корса
кова), Гремін (•Євгеній Онt!:гіН• Чайковсько
го), Досифей (•Хованщина• Мусоргського) ,
Цуніга (•Кармен• Бізе) , Спарафучільо, Рамфіс
(•Ріголетто•, •Аїда• Верд і ), Дон Базіліо
(•Севільський цирульник• Россіні), Дон Пас
куале (•дон Паскуале• Доніцетrі), Потоцький,
Хома (•Богдан Хмельницький• •Назар Стодо
ля• Данькевича) , Устим Мамай (•Мамаї• Гу
баренка), Гортензіо (•Приборкання непокір
ної• Шебаліна) . Записав дві арії з оп ер укр .
композиторів.
Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалісrів
ім . Глинки в Москві (1960, V премія), Всеук
раїнського конкур~ вокалісrів ll 959).
Л І т.: Жарков А. ·Бас-кантанте//Rультура І жит

ред армійськими
частинами,

а та

кож у госпіталях,
маючи значний
успіх. ()сrанК І<ОН
ц ерТИ співачки
відбулися
в
Киt!:ві 1947 року.

Тет11на Чубук-Олекdєнко

У 1952-64 -

викладач Харків
ського театр . ін-

Л І т.: Козицький П. Тет11н;?'Чубук-Олексієн

ко//Безбожник . - 1930.- № 2; Його ж. Творчий
портрет Т. І . Чубук-Олексієнко! /Рад. музика . -

1934.- № 2-3.
ЧУДНОВСЬКИЙ Олександр Іванович

т11. 1970.- І березн11 ; Ходак Л. Хороший
заспів/ !Молодь Украіни . - 1961.- 19 rруд; Харла
мова Л. На пути к большому искусству//Сталин
ское плем11.- 1960.- 28 січ .

(17(29).ХІІ 1817, м. Охтирка, тепер Сумської
обл.- 24.1(5.11) 1875, м . Петербург] - укр.
співак (бас) і педагог. В дитинстві співав у

ЧУМАЧЕВСЬКИЙ Василь (н. бл. 1830, м.

церковному хорі в Oxrnpцi. У 1827, в деся
тирічному віці , відправлений до Придворної

Кишинів - 1898, м. Петербург) - укр . кон
цертний співак (тенор). Ще хлопчиком співав
у Кишинівському архіерейському хорі. В 1853
всrупив до Київської духовної академії, де був
солістом капели, а пізніше її регеtп0м.
Володів рідкісним щодо краси та широти
діапазону голосом (•Широкий, виразний, чу

співацької капели в Петербурзі , де й здобув

вокальну освіту. Солістом ціt!:Ї капели був до
Відтоді працю вав помі чником учителя
співу, а з 1849 - управляючим лівим, а поrім
правим клиросом капели. З 1862 - учитель
спі ву Придворної співацької капели. У 1864

1839.

пішов у відставку в зв'язку з хворобою. Мав
вплив при царському дворі.
Л і т .: Русский биографический словарь . - СПб,

1905.- т. 22.- с . 449.
ЧУЙКО Світлана Лаврентіївна (н . 28.IV

1939, м . Київ) - укр . оперна співачка (коло
рат. сопрано) . Вокальну освіту здобула в
Київській консерваторії (1956-63, клас М.
Донець-Тессейр) .
У 1963-64 - солістка Київського т-ру
опери та балету, 1964-70 - Великого т-ру
СРСР. Володіла надзвичайно красивим голо
сом широкого діапазону.
ПaptrUЇ: Людмила (•Руслан і Людмила•
Глинки), Джільда, Оскар, Тібо ( •Ріголепо•,
•Бал-маскарад•, •дон Карлос• Верді), Титанія
(•Сон в літню ніч• Бріпена).
У концертах виконувала твори укр., рос. та
заруб. композиторі в, а також нар. пісні .
Лауреат VIII Всесвітнього фестивалю мо
лоді та студенrів у Хельсінкі (1962, І премія) .
Л І т .: Голпващенко М. Свіжі rолоси//Рад. куль
тура . -

1963.-

11

лист.

·

довий тремтливий тенор•) , рівним у всіх
регістрах.

Прославився своїми концертами, які часто
давав у Київській духовній академії, а також у
салонах багатих вельмож.
Після закінчення академії працював у де
ржконтролі в Петербурзі, одночасно висrупа 
ючи в аматорських концертах.

Л І т. : Пегющкшl В. Мои воспоминани11 . - К. ,
Т. 2.- Кузьмін М. Забуті сторінки музич
ноrо ЖЮТІІ Києва . - К., 1972. - С. 39.

1911.-

ЧУРАЙ (Маруся Чурай) Марія Гордіївна (н.
м. Полrава - 1650, там же) - укр. ле
гендарна співачка та автор пісень. До~ен
тальних свідчень про Ч. не збереглося. Ті вва
жають автором пісень •Ой не ходи, Грицю•,

1625,

•Когилися вози з гори•, •За світ встали коза
ченьки• та ін. За легендами, в першій з них
розказано про трагічний кінець її кохання з
козаком Грицем . Сюжет пісні •Ой не ходи,
Грицю• ліг в основу близько десяти повістей
і романів (найкраща повість О. Кобилянсь
кої •У неділю рано зілля копала•), кількох
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ш
драм та поем К. Тополі, В. Александрова, М.

обл.). Після розгрому Коліївщини разом зі
своїм дідом переселилась до Гуцульщини . За

на початку ХІХ ст. пісню була перекладено

переказами, жила в с . Город біля Косова. Ма 
ла голос надзвичайної краси, а також від
значалася чарівною вродою. Відома як чудова
виконавиця укр . нар . пісень . Легенда

Старицького, В. Самійленка, І. Сенченка. Ще

нім. та франц. мовами.

Л І т.: ШКJІЯреtJСкuй А. Марус11 ЧураА, N&JІорос
сиАска11 певунь11//Пчела . - 1877. - № 45; Шахов
ский А. Марус11

-

малороссиАска11 Сафо. Истори

ческа11 повесть//Сто русских литераторов.
1839.-Т.

1;

-

КауфМІJ11Л. Марус11 ЧураА.- к..

СПб,

1966.

ЧУРИЛО Чурилко (рр. н. і см. невід . ) укр . співак і хормейстер XV ст. Служив реген
том королівської капели Олександра Ягайло
вича . Супроводжував також короля Зігмунда

І Стаrшого в усіх його подорожах.
Л

т .:

Slovnik muzykow polsklch.-

Warsuwa, 1962.-

С.

Т.

1.-

217.

ЧУРКО Оксана (рр. н. і см. невід.) - леген
дарна укр. співачка та авторка пісень XVIII ст.
Походила з Білої Церкви (тепер Київської

оповідає, що польський король , дізнавшись
про їі красу, просив у своєму листі стати його
дружиною, на що вона відповіла відмовою.
Ображений король послав на Гуцульщину

полк рейтарів, і воєвода власноручно відсік

дівчині голову. Лише на кілька годин запіз
нився наречений Ч.- Г. Кременюк, ватажок
опришків, який привів до Косова повстансь
кий заrін. Месники повністю знищили поль
ський полк, піднявши повстання на Гуцуль
щині.
Л І т. : ГавуЧіlк Я. Оксана Чурко//Рад. Гуцуль

щина (Косів).-

1967.- 25

верес .

ш
ШАКУ.110 Юрій
Чернігів

Іванович (1835, м.

- 25.Vll(7.Vlll) 1903,

м. Москва)

-

укр. та рос . оперний та камерний співак (бас).
Вокальну освіту здобув у Петерб. консерва
торії (1866-69, клас К. Еверарді). Удоскона
лювався у А. Буцці (Мілан, 1882).
У 1880-82 - соліст Великого т-ру в
Москві, 1879-80, 1884-85 - Харківської,
1886-88 - Тифліської, 1888-89 - Казан
ської, 1890-91 - Саратовської, 1877-78,
1893-94 - Київської опер. Виступав також
в укр . муз.-драм . трупі М. Старицького

(1887).

З 1974 - солістка Одеського т-ру опери та
балету.
Парпиі": Наталка ("наталка Полтавка• Ли

сенка), Татьяна, Ліза, Іоланта (•Євгеній
Онєгін•, •Пікова дама•, "іоланта" Чайковсь
кого), Земфіра (•Алеко• Рахманінова), Дj'да
(•Аїда" Верді), Софія (•Семен Котко• Про
коф'єва) .
Лауреат Республіканського конкурсу во-

калістів в Одесі (1978, ІІІ премія) .
Гастролювала за кордоном (Болгарія) .
Л І т.: Автобіоrрафі11/ ГАрхІв автора .

ШАНДРОВСЬКИЙ

Гліб

Данилович

Володів рідкісним щодо сили і краси темб
ру голосом широкого діапазону, з особливо
розвинутим нижнім регістром .

с. Байбузівка, тепер Бал
тського р-ну Одеської обл .- 1976, м . Нью

Партіі: Карась (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Пацюк (•Різдвяна
ніч• Лисенка), Мельник (•Русалка• Дарго

(бас-профундо). Вокальної освіти не здобув.
У 1919-27 - соліст Укр. республіканської

мижського , Гудал ("демон" Рубінштейна),

Кардинал (•Жидівка" Галеві), Марсель ( "Гуге
ноти• Мейєрбера), Рамфіс ( •АІда• Верді), Дон
Базіліо («Севільський цирульник• Россіні) .
Блискучий виконавець камерної літерату
ри, зокрема творів рос . та заруб . компози
торів, а також нар. пісень.
В останні роки вів пед . діяльність в Моск.
муз . -драм. уч-щі.
Л І т .: Шакуло Ю . И . (некролоr)//РМГ. -

1903.-

№

20.

ШАКУН Надія Федорівна (н. 25.111 1949, с.
Степанівка Роздільнянського р-ну Одеської
обл.) -укр. оперна співачка (драм . сопрано).
Вокальну освіту здобула в Одеській консерва
торії (1970-75, клас Н. Войцехівсько·І).

20.Vll(l.Vlll) 1896,
Йорк) -

укр. концертно-камерний співак

капели під орудою О . Кошиця, в складі якої
побував в Австрії, Франції, США, Канаді, Бра
зилії, Уругваї, Кубі. У 1927-59 виступав як
концертно-камерний співак.
Володів могутнім надзвичайно широкого
діапазону (понад три октави) голосом (його
діапазон сягав від верхнього ре до саль контр
октави).
Неодноразово запрошувався на оперні
сцени уславлених театрів (в т. ч . "метро
політен-опера• і •Гранд-Опера), на що від
повідав відмовою. У 1928 співав у присуг
ності англійського короля у Віндзорському
палаці в Лондоні.
В репертуарі Ш. були твори укр ., рос . та за 
руб. композиторів . Часто виступав як соліст з
симф . оркестрами, а також в оперних спек-

ш
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таклях: Карась (•Запорожець за Дунаt!:М• Гу
лака-Артемовського), Виборний ("наталка

Полтавка• Ли
сенка), Мельник
( ссРусалка• Дар 
го м иж сь ко го),

Полтавка» Лисенка) . Записав на грамплаtівку
ряд укр . нар . пісень та арій з опер укр . компо
зиторів.
Гастролював у Північній та Південній Аме
риці , Японії, Австрії, Новій Зеландії та ін.

Борис, Черевик
(•Борис Году
нов•, ссСорочин
с ький ярмарок•
Мусоргського ),
Сусанін ( ссЖиття

Л і т. : Автооіоrрафі11// Архів автора .

ШАПАРЬ Іван Платонович (н . 8.Х 1930, с.
Малий Бакай Решетилівського району Пол
тавської обл . ) - рос . оперний співак (драм .

за царя• Глин
ки), Варязький
гість (се Сад ко•
Римського-Кор
сакова), Гремін,

тенор) .
Вокальну
освіту здобув у
Моск. консерва

торії

(1956-62,

Кочубей ( •Єв
геній Онєгін»,

клас С . Мигая і
В. Гусельнико
ва) . В 1961 удо
сконалювався

в

Академії

мис

тецтв

Римі

у

(клас Дж . Ма
нурітта).
у

1962-92 -

соліст Моск. муз.
т-ру ім. Стані
славського і Не
мировича-Дан
ченка.

Іван Шапарь

Парпиї:

Гер-

ман (•Пікова да
ма• Чайковсько
го), Кані о ("паяци• Леонкавалло ), Каварадоссі, Пінкертон ( "Тоска•, •Чіо-Чіо-сан•
Пуччіні), Дон Карлос (•дон Карлос• Верді),
Хозе (•Кармен• Бізе), Антонов (•В бурю•
Хрt!:нникова), Зіновій Борисович ("катерина

ізмайлова• Шостаковича) .

Л і т. : Автобіоrрафі11// Архів автора .

ШАПОВАЛОВ
Григорій
Трифонович
( 1878, с. Журбинці, тепер Бердичівського
р-ну Житомирської обл.- 14.ХІ 1948, м.
Уфа) - укр. оперний співак (бас) та режи
сер. Засл . арт. Башкирської РСР (1945). Во
кальну освіту здобув приватно у К. Мш:сіні
(Київ, 1902-05).
У 1905-07, 1915-25 соліст Київської
опери, 1907-08 - Опери С . Зиміна в
Москві, 1909-10 - оперної трупи Нар. дому
в Москві, 1913-14- Харківської опер .
Співав також на оперних сценах Пермі, Ка
зані, Ростова, Єкатеринбурга, Одеси, Вінниці,
Дніпропетровська та ін . З 1925 працював ре
жисером оперних т- рів на Україні. У 194048 - головний режисер Башкирського т-ру
опери та балету.
Пaprrui: Карась (•Запорожець за Дунаt!:М•
Гулака-Артемовського), Виборний (•Наталка

ГриrорІй Шаповалов

•Мазепа• Чай

ковського), Дон
Базіліо ( •Севіль
ський цирульник• Россіні), Нілаканта ( ссЛак
ме• Деліба), Цуніга ("Кармен• Бізе) .
Серед поставлених опер: •Пікова дама•
Чайковського, •Русалка• Даргомижського,
•Аіда• і • Травіата• Верді, •Кармен• Бізе
та ін .
Л І т.: КD.л.оіtуб О. Споrадн про Г. Т. Шаповало

ва// Архів автора.

ШАРАТТА Таїсія Дем'янівна

(1911,

м.

Кривий Ріг, тепер Дніпропетровської обл.
З.ІХ 1973, м. Київ) - груз . оперна співачка
(меццо-сопрано). Засл . арт. Груз . РСР
(1941). Родом українка .
Вокальну освіту здобула в Дніпропетров
ському муз. технікумі (1928-32, клас О. Тар
ловськоі) .
У193235 соліст
ка Вели
кого

т-ру

СРСР,

193.5-51Тбілісько
ГО

Т-ру

опери

та

балету.
Володі
ла рідкіс
ним ЩОДО

краси

го

л ос ом
широкого

ТаІсІ11 Шарапа - Марфа
(«Царева наречена•
М. Римськоrо-Корсакова)

діапазону,
рівним у
всіх ре
гістр ах
(від ниж
и

ь

ого

контраль-
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ш
тового фа до сопранового до третьої октави) .
Відзначалася високою вокальною культурою,

стенка ,

Парпиї: Любаша ("царева наречена• Рим
ського-Корсакова), Ольга (•Євгеній Онєrін•
Чайковського), Кармен (•Кармен• Бізе), Ам
неріс, Маддалена ( "АТда•, •Ріголетто• Верді),

записав

не

вернь~й друr (некролоr)//Веч. Тби

12 лист.

ШАША Костянтин Григорович (н . 8.1
1929, м. Мелітополь, тепер Запорізької обл.) укр. оперний співак (тенор) . Засл. арт: УРС:~
(1980). Вокальну освіту здобув у Харюв~ьюи
консеваторії (1957-61, клас Є. Петрової) .
У 1961-90 соліст Харківського т-ру опери
та балету.
Парт1ї: Петро, Кобзар , Левко (•Наталка
Полтавка•, "Тарас Бульба•, •УтоІUІена• Ли
сенка), Ликов, Берендей, Гвідон (•Царева на 
речена", •Снігуронька", •Казка про царя Сал 
тана• Римського-Корсакова), Князь ( "Русал
ка» Даргомижського) , Юродивий, Шуйський
("Борис Годунов• Мусоргського ), Ленський,

Водемон (•Євгеній Онєrін•, «Іоланта• Чай
ковського), Едгар, Неморіно ("Лючія ді Лам
мермур•, «Любовний напій• Доніцетrі), Альф

ред

( "Травіата•

Верді) •. ~ьм~віва

( "сев~ь
( "чю

ський цирульник• Росс1н1), П1нкертон

Чіо-сан• Пуччіні), Льонька ("в бурю• Хр~нн~

мовського.

Л і т. : Шведова Л. Іван Шведов/ І Архів автора .
ШВЕЦЬ Михайло Федорович

тавщина -

(1940).

(1880,

Пол

12.х:І 1938, м. Нью-Йорк, США) -

укр. оперний співак (бас-профундо) . Вокаль
ну освіту здобув у Полтавському (1901-05,

клас М . Денисенко) та Петерб. (1905-09,
клас Сонкі) муз. уч-щах. У 1909-12 соліст

оперної трупи Нар. дому в Петербурзі, ~ 912-::13 - Київської, 1913-16 - Тифласько1 ,
1916-17 - Одеської опер . У 1918 емігрував
до США. У

1923-28

соліст Нар. дому в Нью

йорку. Епізодично виступав на оперних сце
нах Нью-Йорка, Філадельфії та інших міст.
Володів могутнім і водночас м'яким голосом

ши

рокого

діапазону,
чудовою

дикцією й
неабия
ким фра

м. ~уе

нос-Айрес, Аргентина) -укр. оперний сшвак

(тенор) . Засл. арт. ~СР

також

з
опер Лисенка
та Гулака-Арте-

Іван Шведов

ШВЕДОВ іван Михайлович (25.ХІІ . 1898
Вока!'м~

освіту здобув у Харювському муз .-драм . 1н.-11
(1926-31, клас М . Чемезова) . У 1929-33
соліст Харківського, 1933-36 - Одеського ,
1936-43 - Київського т- рів опери та балету.
Володів красивим голосом широкого
діапазону, рівним в усіх регістрах, музи
кальніс110 та артистизмом.
Парт1ї: Андрій ("запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Петро, Андрій (•На
талка Полтавка•, «Тарас Бульба• Лисенка),
Андрій ("мазепа• Чайковського), Єни~
(«Продана наречена• Сметани), Каварадосс1
(•Тоска• Пуччіні), Хозе (•Кармен• Бізе) .
У 1944 емігрував за кордон . З 1950 жив у
Аргентині , де провадив переважно концертну
діяльність. У його репертуарі були твори Ли
сенка , Гулака -Артемовського, Степового, Ко-

а

фрагменти

Л і т . : Автобіоrрафі11//Архів автора .

- 28.VIl.1959,

лу

калинонька• та

ін.),

кова), Люченціо ("Приборкання непоюрноІ•
Шебаліна) .

с. Липці, біля Харкова

шуми,

же•, •Повій,
вітре,
на
Вкраїну•,
•Цвіла, цвіла

В концертах виконувала твори рос . компо
зиторів, а також укр. нар . пісні .

1 т.: Наш
1973.-

на

ІUІатівках низку
укр . нар . пісень
("ой гай, ма
ти•, •Ой я не
щасний•, «Ой

Шарлотта ( •Вертер• Массне ), Даліла (•Сам
сон і Даліла• Сен-Санса).
Знімалась в кіно.
У 1937 брала участь в Декаді груз . мистец
тва в Москві.

Л

укр.

нар. пісні.
у 1937-39

артистизмом.

лиси . -

Сан

длера,

зуванням.

Парпиї:
Карась
(•Запоро
жець

за

Дунаєм»
Гулака
Артемов
ського),
Виборний

Михайло Швець

- Карась
(«Запорожець за Дунаєм•
С. Гулака-Артемовськоrо)

(•Наталка
Полтавка•
Лисенка),
Батько
(•Катери
на• Арка
са), Фар-

ш
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лаф, Сусанін (•Руслан і Л ю д м и ла•, •Життя

кого),

Ольга

за царя• Глинки), Кончак (•Князь Ігор• Бо

( ссПсковитянка•

родіна), Кочубей, Гремін (•Євгеній Онt!:гіН•,
«Мазепа• Чайковського), Мельник (•Русалка•
Даргомижського), Борис (•Борис Годунов•
Мусоргського), Полкан (•Золотий півник•
Римського-Корсакова), Мефістофель (•Фа
уст• Гуно), Кардинал (<·Жидівка• Галеві),
Марсель («Гугеноти• Мейt!:рбера).
Блискучий інтерпретатор укр. муз. літера
тури, зокрема нар. пісень. У 1923 вис1)'ПИВ з

Римського-Кор
сакова), Леоно

ра, Ліда ("Труба
дур•
•Аїда»
Верді),
Ельза
( "лоенгрін» Ваг
нера), Мікаела

(«Кармен• Бізе),
Манон («Манон

концертом укр. нар. пісень по Нью-йорксь

кому радіо. Активний учасник Шевченків
ських концертів.
Один з перших серед укр. співаків запи
сався на грамплатівки, зокрема на фірмах
«Гр11мофон" (1906), "колумбія• (1907), "па
те• (1911), де наспівав чимало укр. нар.
пісень, романсів Лисенка, Заремби, Єдлічки
та уривків з опери «Запорожець за Дунаt!:М•.
У США знімався в фільмах •Наталка Пол

тавка• та «Запорожець за Дунаt!:м• (Виборний,
Кара.сь~, високо оцінених амеР.. пресою.
Л 1 т .. Б. п. Концерт М. Швеца//РМГ.-

№

5;

1909.-

Русова С. Украінський вечір у Петер

бурзі/ !Рада.-

1908.- 22

лют.

ШЕВЧЕНКО Галина Павлівна (н. 23.ІІ
1919, м. Бахмач, тепер Чернігівської обл.) укр. та молд. оперна співачка (меццо-сопра
но). Засл. арт. МРСР (1970). Вокальну освіту
здобула в Одеській консерваторії

(1947-52).

Учениця А. Теодоріні. У 1955-76 солістка
Молд. т-ру опери та балету.
ПарmlЇ: Одарка (•Запорожець за Дунаt!:м•
Гулака-Артемовського), Хівря ( "сорочинсь
кий ярмарок• Мусоргського), Парасківа
(«Грозован• Гершфельда), Ольга («Домніка•
Стирчі), Графиня, Ольга (•Пікова дама•,
•Євгеній Онt!:гін• Чайковського), Любаша
(•Царева наречена" Римського-Корсакова),
Амнеріс, Азучена, Емілія («Аїда•, •Трубадур•,
с.Отелло• Верді), Кармен (•Кармен• Бізе).
У концертах виконувала твори Лисенка,
Г. Майбороди, Чишка, Данькевича, Глинки,
Чайковського, Рахманінова, TaHt!:t!:Ba, Дарго
мижського, Рубінштейна, Шумана, Ліста,

Лt!:ско• Пуччіні).
Лауреат Між
народних

культура . -

1983.-

19

березн11.

ШЕВЧЕНКО Михайло Іванович (н. 26.111

1923, с.

Олексіївка, тепер Маловиськівського
р-ну Кіровоградської обл.- 20.V 1993, м.
Київ) - укр. оперний співак (баритон) . Нар.
арт. УРСР (1969). Вокальну освіту здобув у
Київській консерваторії (1950-55, клас Д. Г.
Євтушенка).

У

1955-79 соліст Київського т-ру опери
1945-51- Ансамблю пісні і танцю

та балету,

Центральної
групи військ.
ПартП:
Султан (•За
порожець

за

Дунаt!:м• Гу
лака-Арте

~овського),
І ван («Кате
рина" Арка
са), Ониін,
Єлецький
(•Євгеній

Брамса, укр. нар . пісні.
·
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора .

ШЕВЧЕНКО Лариса Андріївна (н. 1950,
м. Львів) - укр. та рос. оперна співачка (со
прано). Нар. арт. РРФСР (1983). Вокальну
освіту здобула у Львівській (1970-72, клас
Т. Карпатсько"t) та Ленінгр. (1972-76, клас
Н. Серваль) консерваторіях. З 1976 солістка Ленінградського театру опери і ба
лету (тепер - Маріїнська опера).
Володіt!: чудовим голосом, музикальністю

0Нt!:ГіН•, •Пі
ко в а

та артистизмом.

Партіі: Татьяна, Марія, Ліза (•Євгеній
Онt!:гіН•, •Мазепа•, •Пікова дама• Чайковсь-

кон

курсів вокалістів
у Хартогенбоші
(1978, І премія) і
в
Остенде
Лариса Шевченко
(1979, І премія)
та Всесоюзного конкурсу вокалістів ім. Глин
ки в Тбілісі (1976, 11 премія).
У концертах виконуt!: твори укр ., рос., та за
руб. композиторів. Гастролювала в Чехосло
ваччині та Бельгії.
Л і т.: Ороховацкий Ю. Крь~лать~й голос! /Сов.

Михайло Шевченко - ді Луна
(«ТрубадуJJ- Дж. Верді)

дама»

Чайковсько
го), Жермон,
ді
Луна
( ссТравіата»,
•Трубадур»
Верді), Зурга
(•Шукачі
перлів• Бізе),
Валентин
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(<•Фауст" Гуно), Генріх ("Лючія ді Ламмер
мур" Доніцетті), Марсель (•Богема" Пуччіні),
Шевченко (•Тарас Шевченко" Майбороди),
Щорс (•Полководець" Лятошинського).
Записав на грамrutа'rівку кілька арій з опер
укр . композиторів.
У 197 4-79 викладач Київської консерва
то~ії.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора .

консерваторії

(1957- 62,

196364 - Молдавського, 1964-68 - Донецького,
1975-95 - Бурятського (Улан-Уде) т-рів
опери та балету.
В 1968-75 соліст Красноярського т-ру
оперети.

Партіі:
Андрій ("за

ШЕВЧЕНКО Ніна Марківна (1(14).І 1917,
м. Оріхів, тепер Запорізької обл.- 1985, м .
Львів) - укр. оперна співачка (сопрано).
Засл. арт. УРСР (1953). Вокальну освіту здо
була у Львівському муз . уч-щі та Львівській

порожець

мовського),
Андрій Хо

у 1944-65
солістка Льв і в
т-ру

в ан сь ки й,

Голіцин,
Шуйський

опе 

ри та балету. Во
лоділа голосом
широкого діапа
зону, рівним в
усіх реrістрах.
Партіі: Окса
на ("запорожець
за Дунає м" Гула 
ка-Артемовсько
го), Наталка, Га
ля
(•Наталка
Полтавка•,
•Утоплена• Ли
сенка), Мавка

(•Лісова пісня»
Кирейка) , Лю
Ніна Шевченко
бов
Шевцова
(•Молода гвар
дія• Мейтуса), Антоніда (•Життя за царя•

Глинки), іоланта, Татьяна (•Іоланата",

за

Дунаєм• Гу
лака-Арте

консерваторії.

ського

клас Є. Г. Кре

стинського ).
У 1%0-63 соліст Горьковського,

(•Хованщи
на", •Борис
Годунов" Му
соргського ),
Ленський,
Водемон,
Княжич, Гер 
ман («Євге
ній Онєгін»,

•іоланта»,
«Чародійка•,

•Пікова да
ма" Чайков
ського),
Князь (•Ру
салка• Даргомижського), Радамес, Альфред,
Герцог, Дон Карлос, Отелло, Форесто

Юрій Шевченко

-

Форесто

(•Атілла• Дж. Верді)

(•Аїда•,• Травіата•, •Ріголетто•, •дон Карлос•,
•Отелло•, •А'rілла• Верді), Хозе, Надір («Кар

«Євгеній Онєгін• Чайковського), Марфа
( •Uарева наречена" Римського-Корсакова) ,
Джільда, Віолетта ( •Ріголетто•, • Травіата•
Верді), Маргарита, Джульєтта ( •Фауст.., •Ро
мео і Джульєтта" Гуно) , Мімі, Мюзетта (<·Бо
гема» Пуччіні).
У концертах виконувала твори укр . , рос . та
заруб. композиторів, а також нар . пісні .
У 1957 і 1959 роках наспівала на грамп

мен•, •Шукачі перлів" Бізе), Альмавіва
(•Севільський цирульник" Россіні), Фауст
( •Фауст• Гуно), Каніо, Дюффен (•Паяци•,
"заза• Леонкавалло), Турідду (•Сільська
честь• Масканьї), Пінкертон, Каварадоссі
( •Чіо-Чіо-сан•, «Тоска• Пуччіні), Макс
(•Вільний стрілець.. Вебера), (•дочка по
лку" Доніцетті), Синодал
(•демон•
Рубінштейна).
Л і т. : Автобіографія// Архів автора.

латівки дві лемківські нар. пісні ("шуміла
дзедзіна•, •Ляляй же мі , JUІЛЯЙ•) в обр. М. Ко

малій) Дарина Іванівна (1(13).111 1870, Пол

лесси.

У 1965-74 художній керівник Львівського
обл. палацу піонерів, з 1974 - Театру-студії
при обласному Будинку вчителя .
Л і т.: Терещеюсо А. Львівський театр опери та

балету . - К . ,

1989.-

С.

72-73.

ШЕВЧЕНКО
Юрій
Костянтинович (н.
22.ІХ 1935, м. Омськ) - укр . та рос . опер
ний співак (тенор) . За походженням украї
нець. Вокальну освіту здобув у Горковській

ШЕВЧЕНКО-ГАМАЛЇЙ (спр. прізв.- Га

тавщина - р. см . невід.) - укр. оперна
співачка (сопрано) та драм. артистка. Вокаль
ну освіtу здобула в Київській муз . школі М.
Тутковського ( 1891-95, клас Р.яднової).
Працювала в трупах М. Кропивницького
(1896-900), О. Суходольського (1900). Д.
Гайдамаки, О. Суслова (1904-05), М. Садов
ського, П. Саксаганського та ін. У 20-30-х
роках - в театрах Ленінграда, зокрема в укр.
муз.-драм. театрі "жовтень.. .
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Володі
ла

вели

ким голо
сом

кра

си в ого

тембру,
широкого

діапазону.
ПарпиІ:
Оксана,
Одарка
(«Запоро
жець

за

Дунаем•
Гул а ка
Артемов
ського),

Дарина Шевченко-Гаr.салій Катерина («Катерина• М . Аркаса)

Наталка
(«Наталка
Полтавка"
Лисенка),
Мати («Катер и на"

Аркаса, перше вик.) . Серед ролей : Шканди 

биха («Лимерівна" Панаса Мирного), Палаж
ка («Зайдиголова" Кропивницького) та ін.
Л і т. : Б. п. Преr.сьера
оперь~ «Катерина•//
Моск.

ведоr.сости . - 1899.- 13 лют.
ШЕКУН-КОЛОМИЙЧЕНКО (спр. прізв.

Шекун) Марія Феофанівна (1892, за іншими
даними : 1889, 1893, м. Єлисаветград (нині Кіровоград) - 2. ІІІ 1938, м. Сімферополь) укр. концерrnо-камерна співачка (сопрано) . Во
кальну освіту здобула в Моск. філармонійному
уч-щі (1913-15, клас Д. Донського) та Моск.
консерваторії (1915-17, клас У. Мазетrі) . Бра
ла уроки також у М. Заньковецької. У 1917-19

Л і т. : Б. п. К rастрол11r.с М . Шекун-Колоr.сийчен

ко//Пролетарска11 правда (Москва).- 1924.- 4
черв ; Магер П. Вечер укр. песни/ /Зар11 Востока
(Тбілісі).-

1929.- 3

квіт; Казневськшl М. Як ко

r.сета/ /Культура і житт11.-

1984.- 26 серп.; Лисен

ко І. РозстрІл11ний талант/ /Голос Украіни.-

1994.- 19 лип .
ШЕЛЕШНИЦЬКИЙ

іван

(рр . н. і см .

невід . ) - укр . співак ХУІІІ ст. Ще в дитинстві
був відправлений до Москви, де співав при
дворі Марії Олексіївни (до 1703). У 1703-12
придворний співак імператриці Катерини
Олексіївни в Петербурзі . У 1712 повернувся
в Україну.
Л і т.: Харлампович К Малороссийское вли11ние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

833.

пертуар

ШЕЛЮШКО
Микола
Володимирович
(5(18).Х 1912, м. Кам'янське, тепер
Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл .6.11 1983, м. Львів] -укр. оперний співак (те
нор) і педагог. Засл . діяч мистецтв (1967). Во
кальну освіту здобув у Львівській консерва
торії (1945-50). У 1948-76 соліст Львів

опанову

ського т-ру опери та балету.

удоскона

лювалася

в

італії .

Укр

ре

вала

у

компози

тора О. І-і+
жанків
с ького

(1919). у
1920 по
вернулася

в Україну,
де

взяла

активну

участь

у

відрод
женні укр.
муз .

Марі11 Шекун-Колоr.сийченко

Ш.-К. з великим успіхом гастролювала зі
своїми сольними концерами у Харкові, Киеві ,
Одесі , Херсоні, Житомирі , Москві, Ленін
граді, Тифлісі, Баку, містах Донбасу, Криму,
Пн. Кавказу та ін .
Володіла великим голосом широкого
діапазону надзвичайно м'якого, красивого
тембру. Відзначалася високою вокальною
культурою . Ш.- К. - перша професійна камер
на співачка на Україні, яка дала чудові зразки
виконання камерних творів, а також числен
них нар. пісень. Уїї репертуарі були твори Ли
сенка, Січинського, О. Нижанківського, Се
ниці, Степового, Стеценка , Римського-Корса
кова, Чайковського, Мусоргського, Рах
манінова, Глюка, Шуберта, Шумана, Бізе,
Верді, Сен-Санса, укр . нар . пісні.
У 1937 була безпідставно репресована і
невдовзі розстріляна . Реабілітована 1957.

мис

тецrва.

ПарпиІ: Богун («Богдан Хмельницький"
Данькевича) , Самозванець («Борис Годунов"

Мусоргського) , Йонтек («Галька" Монюшка),
Овід («Овід" Спадавеккіа).
З 1950 - викладач Львівської консерва
торії. Серед учнів : Б. Базшшкут, В. Іzнл
теюсо.

Л і т .: Митці Украіни.- К. ,

1992.-

С.

648.

ШЕМЧУК Людмила Степанівна (н . 14.ІХ
1946, с . Стила Старобешівського р-ну До
нецької обл.) -укр. та рос. оперна та концер
тно-камерна співачка (меццо-сопрано) . Засл .
арт. РРФСР (1987). Закінчила Одеську кон
серваторію (1968-73, клас О. Блшовидовоі).
У 1973-74 стажистка Київського, 1974-77 солістка Білор. т-рів опери та балету, 1977-

ш
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Великого т-ру СРСР. З
Віденської опери.

89 -

1989

солістка

Володіє голо
сом

широкого

діапазону, кра

сивого тембру .
Відзначається
неабиякою му
зикальністю та
артистизмом .

Парпиї: Люба

ша (•Царева на
речена•
Рим
ського-Корсако
ва),
Марина
Мнішек, Марфа
(•Борис Году
нов", •Хованщи
на• Мусоргсько
г о),
Поліна

Людмила Шемчук

(•Пікова дама•

Чайковського),

Кармен (•Кар
мен• Бізе), Амнеріс, Азучена, Ульріка ( •Аіда..,
•Трубадур", •Бал-маскарад" Верді).
Широко провадить концертну діяльність. В
їі концертному репертуарі укр. нар. пісні, а та
кож твори рос . та заруб. композиторів.
У 1978 наспівала на фірмі "мелодія• укр.
нар. пісню •Чотири воли пасу•, а також ро
манси та арії з опер Чайковського, Римсько
го-Корсакова, Верді, Сен-Санса та ін. З ве
ликим успіхом гастролювала на оперних
сценах Мілана (..Ла Скала», 1981), Неаполя,
Верони (1985), Мюнхена (1986), Відня
( 1988) та ін.
Лауреат VII Всесоюзного конкурсу во
калістів ім. Глинки в Тбілісі (1975, 11 премія),
VII Міжнародного конкурсу вокалістів в Ріо
де-Жа не й ро
( 1977, 11 премія), VI
Міжнародного конкурсу ім. Чайковського
(1978, І ПJJемія).
Л І т.: С.мuрІ(()в А. Людмила Шемчук//Сов.
культура.-

1983.- 27

верес.

ШЕПЕТОВСЬКИЙ Андрій (рр. н. і см.
невід.) - укр . співак XVIII ст. Вокальну освіту
здобув у Петербурзі. У 1751-60 - соліст
Придворного хору в Петербурзі, у 1760-70 співав у рос. посольській церкві в Кенігсберзі.
У 1770 повернувся до Петербурга.
Л І т. : Харлампович. К. Малороссийское вли11ние
на велнкорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 838.

ШЕРЕЙ (спр. прізв.- Кузьміна) Ганна
Костянrинівна (31.1(13.ІІ) 1907, м. Ромни,
тепер Сумської обл.- 21.Х 1993, м. Нью

Йорк] -

укр. концертна та оперна співачка

(меццо-сопрано). Вокальну освіту здобула у
Роменській муз. школі ( 1923-28,
клас
О. Варецької).

Артистичну діяльність розпочала в сере
дині 20-х років у Роменському муз.-драм. т-рі.
У 1928-37 солістка укр. капели •думка", з
якою 1929 гастролювала в Парижі (під кер. Н.
Городовенка), 1937-43 - Ансамблю укр.
пісні й танцю (Київ).
З 1943 на еміграції. Виступала з концерта
ми в Західній Німеччині, пізніше у США і Ка
наді. Активна учасниця ук)J. концертів Літ.

мистецького клубу в Нью-Йорку. Виступала
також на радіо і телебаченні, у співочому т-ві
•Кобзар•. У 1961-65 солістка Укр. оперного

ансамблю в Нью-Йорку.

Володіла досить сильним і красивим голо
сом. Виконавська майстерність відзначалася
блискучою дикцією і артистизмом. Одна з не
багатьох укр. співачок, яка у своєму виконанні
глибоко втілювала душу народу, про що нео
дноразово писала укр. преса .

У її концертному репертуарі були твори
Лисенка, Воробкевича, Аркаса, Січинського,
Степового, Леонтовича, Кошиця , Шуберта,
Шопена, Мусоргського, Рахманінова, а також
численні укр. нар. пісні.
Серед оперних плртій: Мати ("катерина"
Аркаса), Терпилиха, Вакханка, Цвіркунка
(•Наталка Полтавка", •Ноктюрн", •Чорно
морці• Лисенка), Дзвінка (•Відьма• Печеніги
Углицького), Нянька (<·Вій• Кропивницько
го), Циганка ("сорочинський ярмарок• Му
соргського ).
Записала дві платівки з чудовим виконан
ням нар. пісень та романсів укр. композиторів.
Т в.: Нестор Городовенко

-

майстер хорового

мистецтва/ /Наше жип11.- 1979.- №. 3.
Л І т.: MQJIQHIOIC Є. З нотатника//Киів (Нью

Аорк) . -

1954.- NO 5; Во.11uІUІІС П. Ганна Шерей у

Торонто! /Нові дні.- 1958.- NO 2; Гришко Г. До
ювілею Ганни Шерей/ /Украінський голос (8Інн1пеr) .- 1978.- 21, 28 черв .

ШЕСТАКОВА Олександра Федорівна (н.
Озерки, тепер Воронезької
рос. оперна співачка (сопра
но). Засл. арт. РРФСР (1967). Вокальну освіту
здобула у Київській консерваторії (1950-55,
клас М. Литвинеюсо-Вальzе.мут). У 1955-60
солістка Київського, 1960-82 - Ленінград
ського т-рів опери та балету.
Парпиї: Оксана (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Катерина (•Катери
на• Аркаса), Милана (•Милана• Майбороди),
Оксана (•Перша весна• Жуковського), Надія
(•Аскольдова могила• Верстовського), Го
рислава (•Руслан і Людмила• Глинки),
Земфіра (•Алеко• Рахманінова), Ярославна

23.IV 1927, с.
обл.) - укр. та

(•Князь Ігор• Бородіна), Домна Сабурова

(•Царева наречена• Римського-Корсакова),
Ліза, Кума, Марія (•Пікова дама•, •Чародійка•,
•Мазепа• Чайковського), Тамара (•демон•
Рубінштейна), Аїда, Леонора, Амелія (•Аїда•,

ш

332
•Трубадур•,
•Бал- мас ка рад•
Верді), Галька
(.галька• Мо
нюшка), Ельза

( "лоенгрін•

Ваг
нера),
Софія
(•Петро І• Пет
рова).
Лауреат Все
союзного

кон

курсу вокалістів
у Москві (1957,
ІІІ премія) та
Всесвітнього фе
стивалю молоді
та студентів у
Москві (1957,

Олександра Шестакова

срібна медаль).

Записала на грамплатівки дві арії з опер укр.
композиторів (Аркас, Кос-Анатольський).
Л І т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

ШИДЛОВСЬКИЙ Олександр Олексійович
тепер Сенненський р-н
Вітебської обл., Білорусь - 16.1 1954, м.
Перм) - укр. та рос. оперний співак (ба~).
Засл. арт. РРФСР (1934). Вокальну осв1~
здобув у Муз.-драм. школі М . Лисенка в Киев~
(1904-07, клас М. Зотово"І).
У 1907-08 соліст пересувної Опери М. Ши
гаевої (Смоленськ, Черніnв, Суми~! 1908-09 Цар~щинсьЩlWJ-10-Пе~мськ~~.1910-12Київської, 1912-13 -Харювсько~, 1913-14Єкатеринбурзької, 1917-19, 1929-30-опер
ної трупи Нар. дому (Ленінград), 1919-22,

(24.1(5.11) 1880,

1924-25,
1931- 36 Свердлов

ської,

23 -

1922Харків

ської,

192527 - Київсь
кої, 1927-28,
1930-31 Бакинської,

1928-29 Одеської,

1938-54 -

Олександр Шидловський
Мельник («Русалка•

О. Даргомижського)

-

Пермської
опер, 193738 - Сверд
ло вс ької
філармонії.
ПартІЇ:
Тарас (•Тарас Бульба"
Лисенка),
Борис (•Бо
рис Годунов•

Мусоргського), Кончак ( •Кн~зь Ігор• Бо
родіна), Кочубей, Рене, Грем1н (•Мазепа•,

•Іоланта• •Євгеній Онегін• Чайковського),

Мельник (.Русалка• Даргомижського), Сусанін

(•Життя за царя• Глинки), Малюта (•Царева
наречена• Римського-Корсакова), Кардинал
(•Жидівка• Галеві), Мефістофель ( ссФауС'І'> Гу

но), Дон Базіліо ( "севільс~кий ~:ирульник•
Россіні), Гудал ("демон• Ру<?_1нштеина ). .
Тв.: МемуарЬІ из театральнои жизни/ І Арх1в автора.

Л і т.: ЛЬІсенка

t.

Унікальнь1 бас Ал11ксандра

ШЬІдлоускага/ /Мастацтва Білорусі (Мінськ).-

1986.-

№

1.

ШИМАНСЬКИЙ Йосип (21.1 1870, м.
Львів

- 1941,

там же)

-

укр. та польськ~й

оперний співак (баритон). Вокальну осв1ту
здобув у П. Стружецької у Львові. Удоскона
лювався у Відні (проф. Генсбахер).
У 1893-1906 соліст Львівської (поль
сько·~) опери, 1908-13 (з перервами) співав
у Руському нар. т-рі у Львові, 1910-11 соліст Львівської опери.
Гастролював у Варшаві (Великий т-р,
1897, 1906, 1908), Кракові (1895, 1903,

1906), Познані (1914).

ПартП: Карась («Запорожець за Дунаем»
Гулака-Артемовського), Микола («Наталка
Полтавка• Лисенка), Януш, Мечник («Галька•,
•Зачарований замок" Монюшка), Валентин
(•Фауст.. Гуно), Сільвіо (•Паяци" Леонка~ал
ло), Ріголетто, Яго, Амонасро, Ренато («Р1го

летто"

•Отелло•, •Аїда•, «Бал-маскарад»

Верді),' Ескамільо (•Кармен• Бізе), Скарпіа

(•Тоска• Пуччіні), Тельрамунд, Вольфрам
Вагнер~)_.
Був одним з кращих у Польщ1 1нтерпретатоІ'ів Вагнера.
.

( «Лоенгрін•, "Тангейзер•
Л І т.:

Slownik biograficzny teatru polsk1ego.-

Warszawa, 1973.- С. 720.
ШИРіНА Людмила Сергіївна (н. 1.Vll

1948, м. Білозерка Херсонської обл.) - ~Р·
оперна співачка (сопрано). Нар. арт. Укра1ни
(1993). Вокальну освіту здобула в Одеській
консерваторії (1970-75, клас М. Голятовсь
коі). З 1975 солістка Одеського т-ру опери та
балету.
ПарпиІ: Ліза ("пікова дама" Чайковсько
го), Любка (•Семен Котко• Прокоф'ева),
Амелія ("Бал-маскарад» Верді).
Гастролюе за рубежем. Лауреат ХХІІІ
Міжнародного конкурсу вокалістів у Тулузі
(1977,

І премія).
Л І т.: Шварцман Е. На язь1ке искусства/ /Сов.

1983.- 8 січ.
ШИХУЦЬКА-МіНЧЕНКО Надія Євгенівна

культура.-

(н. бл. 1882, м. Київ - р. см. невід.) - укр. та
рос. оперна співачка (контральто). ~окальну
освіту здобула приватно у М. Зотово1 в Киев~.
Дебютувала 1902 на сцені Великого т-ру
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(Москва) . У

солістка Київської,
Опери Кожевникова (Москва),
Тифліської, 1905-07 - Опери
С. Зиміна (Москва).
Виступала також на оперних сценах Харко
ва, Одеси, Петербурга та ін.
Володіла великим і красивим голосом ши
рокого діапазону, зокрема прекрасним
нижнім регістром. Мала неабиякий драматич

ма", •Мазепа» Чайковського), Епіхариса
(«Нерон" Рубінштейна), Азучена, Ульріка, Ам

солістка Укр. оперного ансамблю (під.
кер. Б. Пюрка) в Німеччині, з 1951 у США, де
провадила концертну діяльність.
Парпиї:
Наталка, Марильця
("наталка Пол
тавка", "тарас
Бульба" Лисен
ка), Катерина
(«Катерина" Ар
каса),
Марфа
(«Царева наре
чена" Римсько
го-Корсакова),
Лялька («Казки
Гофмана" Оф

1902-03 -

1903-04 1904-05 -

ний талант.

Парт1ї: Ваня, Ратмир («Життя за царя",
«Руслан і Людмила" Глинки), Лель, Любаша
(«Снігуронька", «Царева наречена" Римсько
го-Корсакова), Графиня, Любов (•Пікова да

48 -

неріс («Трубадур", "Бал-маскарад", "Аїда»

фенбаха), Мар

Верді), Фідес («Пророк" Мейєрбера), Шар
лотта ( «Вертер" Масс не), Кармен ("Кармен»
Бізе).

гарита ( «Фауст..
Гуно),
Розіна
(«Севільський

у кон-

цирульник" Рос
сіні), Віолетта,
Джільда ("тра-

цертах
пропагу

Олена Шишацька

вала

віата", "Ріголет
то" Верді), Маргарита Валуа («Гугеноти»
Мейєрбера).
У 1932 гастролювала з концертами в
Берліні й Парижі . Уїї концертному репертуарі
були твори Лисенка, Заремби, Стеценка, Сте
пового, Людкевича, Чайковського, Рах
манінова, Моцарта, Шуберта, Верді, Россіні,
Гріга, а також укр. нар. пісні.

ри

тво
укр.,

рос. та за

руб. ком
поз ито

рів, а та
кож

нар.

пісні.
у

1917

Л і т.: Бі.ляів В. Олена Шишацька . - Філадель

емігрува
ла за кор

дон,

де

з

великим

успіхом
виступала
на

опер

них

сце

нах Фран
ції, Бель

-

Наді11 Шихуцька-Мінченко
Ван11 («Ж:итт11 за цар11• М. Глинки)

гії, і талії,
Велико
британїі
та ін.

Записала на грамплатівки ряд укр. нар.

пісень ("Гандзя", "дощик", "хусточка") та ро
манси Лисенка, Єдлічки та ін.
Л

І

т. :

Б.

п. Надежда Шихуцка11-Минчен

ко//Тифлисский листок . -

1905. -

13 січ.

ШИШАЦЬКА Олена Миколаївна (FІ.

1904,

м. Харків) - укр. оперна та концертна спі
вачка ( колорат. сопрано). Походить з робітни
чої родини. Вокальну освіту здобула в Харків
ській консерваторії ( 1922-27) та Харків
ському муз.-драм. ін~ті (1927-32, клас М. Че
мезова). У 1932-43 солістка Харківської
опери . У 1944 емігрувала за кордон: у 1946-

фі11,

1983.
ШКАФАРОВСЬКИЙ Стефан Петрович (н.
1957, м. Нью-Йорк, США) - укр. та амер.

оперний та концертно-камерний співак
(бас). Народився в сім~і укр. емігрантів . Во
кальну освіту здобув у Студії К. Таранової та
Є. Крахна, у Вестчерській консерваторії
(1980-84) і в Джульярдській муз. школі у

Нью-Йорку (з 1984).

Артистичну діяльність розпочав солістом

укр. хорів, а потім давав концерти в Нью-Йор
ку

( 197 4 ). З 1985 виступає

на оперних сценах

Чикаго ("Лірична опера"), в "Даллас-Опері",
"пацифік-Опері•, "опері Колумбус~ Нового
Орлеана, «Крайовій опері" Нью-иорка. З
1989 солісТ«Сіті Сентер Опера" (Нью-Иорк).
Володіє красивим голосом широкого діа
пазону, рівним в усіх реrістрах. Один з кра
щих нинішніх басів у США.
Парnuї: Пімен ("Борис Годунов" Мусорг
ського ), Лоцаріо, Філіпп 11 ("Набукко", "дон
Карлос" Верді), Старий іудей ("самсон і
Даліла" Сен-Санса), Раймонд ( «Лючія ді
Ламмермур" Доніцетті), Лоран ("Ромео і
Джульєтта• Гуно), Дон Базіліо («Севільський
цирульник• Россіні.
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Широковідомий у США як концертно-ка
мерний співак. З 1987 виступав з Націо
нальним симф. оркестром (під кер. М. Рост
роповича), симф. оркестром Міннесоти (під
кер. Л. Слаткіна), в укр. концертах, зокрема
на Шевченківських вечорах.

ла у Відні, Парижі, Варшаві, Кракові, а най
частіше в Галичині (Львів, Тернопіль, Станіс
лав, Коломия, Перемишль та ін . )
Мистецтво Ш.-П. відзначалося високою
культурою, неабиякою музикальністю, тонким

У його репертуарі - твори Лисенка, Сте
ценка, Степового, Барвінського, Людкевича,
Соневицького, Гайворонського, Мусоргсько 

ру. В її репертуарі були твори укр. (Лисенко,
Степовий, Стеценко, Людкевич, Н . Ни
жанківський, Січинський, Ярославенко, Руд
ницький, Козицький) та заруб. (Гендель, Шу
берт, Шуман, Марчелло, Бонончіні) компози
торів, укр. нар. пісні.
У 30-х роках педагог Вищого муз. ін-ту
ім. Лисенка у Львові. У 1938 емігрувала до
США, де стала головою ф-нного відділу
приватнОі муз. школи Грагам-Екес у Пальм-Біч

го, Рахманінова, Шуберта, Бетховена, Верді,
Сен-Санса та ін.
Гастролює по США та Канаді. Наспівав
платівку з укр. репертуаром.
Л і т. : Терен-Юськів Т. Виступ С. Шкафаровсь

коrо в Уlл//Свобода.-

1987.- І І жовт .

ШЛАКОВСЬКА Шарлотта Варфоломіївна
(н. бл. 1730, Полтавщина - р. см. невід.) рос. оперна співачка (сопрано) XVIII ст.
Співу навчалася в Петербурзі (учениця А. Ва
карі). У 1756-77 солістка італ. трупи При
дворного т-ру в Петербурзі. Виступала також
на сцені Ермітажного т-ру (Петербург) та
Петровського т-ру в Москві.
Серед оперних партій: Мінерва, Лаодіка
(«Притулок доброчесності» Paynaxa), Аргена
(«Олімпіада» Манфредіні), Доріса («Іфігенія в
Тавриді» Галуnпі) .
Виступала також у концертах, де виконува

ла твори італ. композиторів і нар. пісні.

Л і т.: Финдейзен Н. Очерки по истории музь~ки
1929.- Т. 2.

в России.- Л.,

ШМЕРИКОВСЬКА-ПРИЙМОВА

Іванна

(19.1 1898, м. Надвірна, тепер івано-Фран
ківської обл.- 19.1 1982, м. Нью-Йорк) укр. камерна співачка (меццо-сопрано),
піаністка і педагог. Муз. освіту (ф-но) здобу
ла у Краківській і Львівській консерваторіях
(клас Курца і Лелевича) . Співу навчалась
спочатку приватно у С. Козловської у Львові, а потім у
Віденській
муз.

ака

демії. Удо
сконалю

-

валась

у

А.
Дідура
(Львів) та
А . Ель-Тур
(Париж).
Була пер
шою .камер

ною співач
кою в Гали
чині, висту
паючи тіль
ки

в

цьому

жанрі.

У

1928-38
Іванна Шмериковська-Приймова

проникненням в характер виконуваного тво

(Флоріда, США). Уї дочка

- Рома Прийма,

відома балерина у США.
Л і т.: Барвінський В. Іванна ШмериковськаПриймова//Новий час.- 1931 .- 13 лист.; Грицай
О. Успіх украінської співачки у Відні/ /Там само.-

1934.- 3 жовт; Кедрин
1982.- 27 лют.

І Іванна Прийма/ /Свобо

да.-

ШОВКОВИЙ Ярослав Андрійович (н.
13.VШ 1937 1 с. Печеніжин, тепер Коломий
ського р-ну Івано-Франківської обл.) - укр.
оперний співак (тенор). Вокальну освіту здо
був у Львівській консерваторії ( 1957-63,
клас П. КарМ/lІ/JОка). У 1961-62, 1966-67 соліст Львівського, 1963-66 - Свердловсь
кого, 1967-72 - Одеського, 1972-77 - Ка
захського, 1977-82 - Киргизького театрів
опери та балету, 1982-87 - Чернівецької
філармонії.
Партіі: Петро, Кобзар, Левко («Наталка
Полтавка•, «Тарас Бульба", «Різдвяна ніч»
Лисенка), Андрій («Запорожець за Дунаєм»
Гулака-Атемовського ), Ленський («Євгеній
Онєгін• Чайковського), Юродивий («Борис

Годунов• Мусоргського), Князь (~Русалка»
Даргоми_жського), Володимир Ігоревич
(•Князь Ігор» Бородіна), Баян («Руслан і
Людмила• Глинки), Альфред, Герцог
( • Травіата•, •Ріголетто» Верді), Рудольф,
Пінкертон («Богема", «Чіо-Чіо-сан• Пуччіні),
Фауст («Фауст" Гуно), де Гріє (<·Манон»
Массне), Альмавіва («Севільський цируль
ник» Россіні), Неморіно («Любовний напій"
Доніцетті), Надір («Шукачі перлів" Бізе),
Гофман (•Казки Гофмана» Оффенбаха),
Дюфрен (•Заза» Леонкавалло) .
У концертах виконував твори Лисенка,
Степового, Барвінського, Людкевича, Січин
ського, укр. нар. пісні.
Гастролював на оперних сценах Києва
(1965, 1969), Мінська, Донецька, Душанбе,
Ташкента1 Вільнюса, Новосибірська та ін.

успішно

Л і т.: J\.Втобіоrрафія/ І Архів автора; КJшіJковой
Н. Сwн Карпат - уральский артист/ !Правда Ук

концертува-

раинь~.-

1965.- 22 серп.
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ШОЛіНА ( спр. прізв.- Панченко) Галина

Тимофійович
(•Катерина

Семенівна (н. 25Х 1918, с. Будаївка, тепер
м. Боярка Києво-Святошинського р-ну Київ

ської обл.)

-

укр. оперна співачка

Ізмайлова• Шо

( сопра

стаковича).
Лауреат ре
спубліканських
конкурсів: "мо
л оді
ГОЛОСИ»
(1978, І премія),
ім. М. В. Лисен
ка (1979, І пре
мія), а також
Міжнародного

но). Засл . арт. УРСР (1951). Вокальну освіту
здобула в Київській консерваторії ( 194448, клас Д. Євтушенка). У 1948-70 солістка Київського т-ру опери та балету.
ПартlЇ:

На

талка ("наталка
Полтавка• Ли
сенка), Оксана

("запорожець за
Дунаєм• Гулака
Артемовського ),
Антон іда («Жит
тя за царя" Глин
ки),
Татьяна
(«Євгеній Онє
гін" Чайковсько
го), Маргарита
( "Фауст• Гуно),

Мімі ("Богема"
Пуччіні), Галька

("галька• Мо
нюшка), Недда

(«Паяци" Леон
кавалло), Ельза

Галина Шоліна

( "лоенгрін"

Ваг

нера), Галя («Назар Стодоля" Данькевича).
Лауреат 11 Всесвітнього фестивалю молоді
і студентів у Будапешті (1949, 11 премія).
Наспівала на грамплатівки низку укр. нар.

пісень ("ой за гаєм, гаєм•, "ой не світи,
місяченьку», "ой з-за гори та буйний вітер
віє», "полюбила Петруся» та ін.).
У 1968-88
ін-ту.

-

викладач Київського пед.

ШОПША Микола Сергійович (н. 8.VIII
с. Вереміївка Семенівського р-ну Пол
тавської обл.) - укр. оперний та концертно
камерний співак (бас). Нар. арт. України

1947,

Вокальну освіту здобув у Київській
консерваторії (1974-79, клас М. Кондратю
ка). З 1979 соліст Київського т-ру опери та
балету.

(1995).

Парпиї: Виборний, Тарас («Наталка Пол
тавка", "тарас Бульба• Лисенка), Карась ("За
порожець за Дунаєм" Гулака-Артемовсько
го ), Захар Беркут ("Золотий обруч• Лятошин
ського )1 Гремін («Євгеній Онєгін• Чайковсь

кого), Ігор ("князь Ігор• Бородіна), Пімен,

Варлаам, Борис ("Борис Годунов• Мусоргсь
кого ), Соба кін, Скуратов ("царева наречена•
Римського-Корсакова), Філіпп ("дон Карлос•
Верді), Мефістофель (•Фауст• Гуно), Дон

Базіліо (•Севільський цирульник• Россіні),
Шибак (•Милана• Майбороди), Григорій Ме
лехов ("Тихий Дон• Дзержинського), Борис

конкурсу

вока

лістів ім. Р. Ві
ньєса в Барсело
ні (1980, 11 пре
мія). Гастролю

Микола Шопwа

вав з концертами

в ФРН, Данії,
Ні д е р л а н д а х,
США. Державна премія України ім Т. Г. Шев
ченка ( 1995).
Л І т. : ЖоJідак В. Перемоrа в Барселоні! /Куль
тура І життя.-

1980.- 21

груд; Суярко Т. Колір,

який любитьтато//Украіна. - 1985.- № 13; Мах
симов А. Песня начинается с дуwи//Правда.1985.- 2 берез.

ШОСГАК Микола Григорович (6(19).І

1907,

с. Яхники, тепер Лохвицького р-ну

Полтавської обл.- 20.V 1973, м. Київ) укр. оперний співак (баритон). Засл. арт
УРСР (1951). Вокальну освіту здобув у Київ
ській консерваторії (1930-35, клас О. Му
ра8йовоі).
У 1935-60 соліст Київського т-ру опери
та балету.
Парnuї: Микола, Остап, Батько, Бахус

(«Наталка Полтавка•, "Тарас Бульба•, •Різд
вяна ніч•, •Енеїда•, Лисенка), Султан ("Запо
рожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського),
Грязной ("Царева наречена» Римського-Кор
сакова), Жермон, Амонасро ( «Травіата•,
«Аіда• Верді), Сільвіо, Тоніо («Паяци• Леон
кавалло ), Валентин ("Фауст• Гуно), Януш

("Галька" Монюшка).
Провадив педагог. діяльність в Київському
муз. уч-щі ім. Глієра.
ШОСГЬ Віктор Васильович (н. l.V 1952,
с. Попівка, тепер Красноградського р-ну
Харківської обл.) - рос. та укр. оперний
співак (бас). Вокальну освіту здобуf! у Де
ржавному ін-ті театр. мистецтва (ДІТМ) у
Москві (1976-81, клас О. Огнівцева та А.
Гршор' иа).
У 1981-83 стажит Великого т-ру СРСР,
1984-90 - соліст Пермського т-ру опери та
балету, з 1990 - Великого т-ру (Москва).
Парпиї: Пімен («Борис Годунов• Мусорг

ського ), Гремін (•Євгеній Онєгін• Чайковсь-
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ш

кого), Бертран, Інквізитор (•Орлеанська діва•

клас
Габека). Дебюту
вав
на сцені
Віденської опе

(1909-11,

Чайковського), Карась (•Запорожець за Ду
нає~м Гулака-Артемовського), Дон Бартоло,
Дон Базіліо (•Севільський цирульник•
Россіні).
У концертах виконує твори укр. (Лисенко,

ри. У 1911-12 соліст оперного
т-ру
м. Лінц
(Австрія),
1913-16 - Те

Степовий), рос. (Глинка, Гурильов, Дарго

мижський, Чайковський, Рахманінов), ком
позиторів, укр. та рос. нар. пісні.
Лауреат І Всесоюзного конкурсу вокалістів
ім. Ф. Шаляпіна в Казані (1989, 11 премія) та
Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Чай
ковського (Шаляпінського) у Москві (1993,

11

атру

премія).

Л і т . : АвтобіоrрафІ11// Архів автора.

ШПіллЕР Наталія Дмитрівна (н. 7(20)JG
м. Київ) - рос. оперна співачка (лір .
сопрано). Нар . арт. РРФСР (1947). Дочка М.
ПОЛRковоі: Вокальну освіту здобула в
Київській консерваторії (1926-31, клас О.
Шперлінг).
У 1931-35 - солістка Куйбишевського т
ру опери і балету, 1935-58 - Великого т-ру
СРСР.
Володіла сильним і красивим голосом ши
рокого діапазону.
Партії: Антоніда (•Життя за царя• Глин
ки), Царівна Лебідь, Ольга, Волхова (•Казка
про царя Саптана•, «Псковитянкасс, «Садко•

1909,

Римського-Корсакова), Татьяна, Іоланта
(•Євгеній Онєгін•, •Іоланта•, Чайковського),

Маргарита («Фауст• Гуно), Зіглінда
(«Валькірія• Вагнера), Графиня (•Весілля
Фігаро• Моцарта).
Широко провадила концертну діяльність.
Гастролювала в Австрії ( 1945), Польщі
(1947), Чехословаччині (1948), Болгарії

(1959).
З 1950 -

викладач (з 1963 - зав. кафед
рою оперної підготовки) Моск. муз.-пед. ін-ту
ім. Гнесіних.
Державні премії СРСР (194illl 1943, 1950).
Л f т.: Наталь11 Дмитриевна
пиллер.- М.,

31, 1933.-49 -

Михайло

1884.-

Л і т. : Бойкиня Н. Мой сослуживец М. Г. Шуй
ский . Воспоминани11 оперного певца/ І Архів автора.

ШУЛЯК Олександр Гаврилович (н. 17.VII
с. Медведівка Кегичівського р-ну
Харківської обл.) - укр. оперний співак
(драм. тенор). Засл. арт. УРСР ( 1985). Во
кальну освіту здобув у Харківському ін-ті ми

1940,

стецтв

(1968-72,

Парrrиї: Анд
рій ( •Запоро
жець за Дунаєм"
Гулака-Артемов
ського ), Герман,
Водемон
(•Пікова дама•,

С.

Григорович

«Іоланта" Чай

ковського), Са
мозванець («Бо

Перм) - укр. та рос. оперний співак (бари
тон). Засл. арт. РРФСР (1945). Вокальну

здобув у

Віденській

консерваторії

клас Т. Веске).
у 1972-76
соліст Харків
ського, 197679 - Киргизько
го, з 1979 Харківського т
ріо опери та ба
лету.

(1(13).ХІ 1883, м. Новогеорп-івськ, тепер за
топлене Кременчуцьким морем - 1952, м.

освіту

1931-32

Одеського, 1930Пермського т-рів опери та

Парrrиї: Остап (•Тарас Бульба• Лисенка),
Грязной («Царева наречена• Римського-Кор
сакова ), Онєгін, Мазепа, Томський (•Євгеній
Онєгін•, •Мазепа", •Пікова дама• Чайковсь
кого), Жермон, Амонасро, Ріголетто, Яго, Ре
нато ( "Травіата•, «Аїда•, «Ріголетто•, •Отел
ло•, «Бал-маскарад" Верді), Валентин («Фа
уст.. Гуно), Фігаро (•Севільський цирульник•
Россіні).

сом.

К. ,

Харківського,

балету.

см. невід.) - укр. співак (бас) XVIII ст. Ще
малолітнім хлопчиком був відправлений до
Петербурга, де здобув муз. освhу. У 40-50-х
роках соліст Придворного хору в Петербур
зі (•великий півчий•). За свідченням су
часників, володів великим і красивим голо
Л і т .: Ханеюсо Н. Дневник ... -

драми

1926-27
Михайло Шуйський

1953 (буІСJІет) .
ШУБСІ.КИЙ Яків Олексійович (рр. н. і

414.
ШУЙСІ.КИЙ

муз.

(Петербург),
1917-23 - Ка
теринославської
опери. У 192326
соліст
Київського,

Олександр Шул11к

рис
Годунов•
Мусоргського ),
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щ
Князь (•Русалка« Даргомижського) , Рада мес
(•Аїда• Верді) , Рудольф, Каварадоссі,
Пінкертон (•Богема•, •Тоска•, •Чіо-Чіо-сан•
Пуччіні), Кані о (•Паяци• Леонкавалло ), Хозе
(•Кармен• Бізе) , Ернесто (•дон Паскуале•
Доніцетті) , Андре Шеньє (•Андре Шеньє•
Джордано), Фауст (•Мефістофель• Бойто),
Меншиков ("Петро Перший• Петрова) , Мал
хад (•да їсі• Паліашвілі), Олег Кошовий
("молода гвардія• Мейтуса) .
Л і т .: Автобюrрафі11// Архів автора .

ШУМЛЯНСЬКИЙ Фелікс (рр . н. і см .
невід.) - укр. концертно-камерний співак
(бас) ХІХ ст. Походив з Галичини . У 183334 співав в Укр . хорі в Чернівцях (лід керу

ванням І . Сінкевича) . Деякий час працював
гувернантом у князя Костянтина Чарторийсь

кого.

Гастролював з концертами у Великобри
танії. У 1854 взяв участь у великому укр . кон
церті у Львові. Останні роки житrя працював

учителем музики у Львівській (латинській)
семінарії.
ШУФЛИН Тетяна (н . 1927, м. Надвірна,

тепер lвано-Франківської обл.) - укр. оперна

та концертно- камерна співачка (лір . сопра
но). Ще в дитинстві виїхала з батьками за
кордон, де здобула вокальну освіту. З 1960

солістка Флорентійської опери в Італії. Гаст

ролювала з успіхом в Амстердамі, Брюсселі,
Стамбулі , Мальті, Алжирі та ін.
Серед оперних плртій: Татьяна (•Євгеній
Онєгін• Чайковського), Джільда ( •Ріголетто•
Верді) , Ро з і на (•Севільський цирульник•
Россіні).
Виступає також з концертами. У 1968-69
здійснила концертне турне по амер. конти
ненту (Торонто, Вінніпег, Філадельфія) .
Співає багато творів укр. композиторів, нар.
пісні.

Л І т.: Рудницький А. Українська музика.
Мюнхен, 1963.

щ
ЩАВИНСЬКИЙ Мечислав Мечиславович
[н . 8(21).VIII 1915, Вінниччина) - укр. та
рос . оперний співак (тенор). Засл. арт .
РРФСР (1957). Закінчив Вінницький медич
ний ін-т (1945). Брав уроки співу у Л. Шор
Плотникової (1947-49) і О. Стрельникової

(1955-59) у Москві.
У 1940-41, 1946-47 соліст Вінницького
муз .-драм. т-ру, 1947-49 - Моск. оперно
драм . т-ру ім . Станіславського, 1949-65 Моск. муз . т-ру ім. Станіславського та Неми
ровича-Данченка.
ПартП: Андрій (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Петро ("наталка
Полтавка• Лисенка), Левко ( •Майська ніч•
Римського-Корсакова) , Ленський (•Євгеній
Онєгін• Чайковського), Альмавіва ( •Севіль
ський цирульник• Россіні), Фауст (•Фаус~
Гуно), Альфред (•Травіата• Верді), Безухов
("Війна і мир• П{)окоф'єва) .

ЩЕРБАЦЬКИЙ Василь (р. н. невід.-

1740,

м . Берлін) - укр. співак XVIII ст. У 20-х роках
співав при дворі князя О . Меншикова в Пе
тербурзі . У 1727 одержав місце священика в
Оранієнбаумі (біля Петербурга) . У 30-х роках
співав у рос. посольській церкві в Потсдамі
(біля Берліна), куди був відряджений

імператрицею Анною іоаннівною.

Л 1 т.: ХарламN>вич К. Малороссийское ВJІи11ние

на великорусскую церковную жизнь . - казань,

1914.-

с.

834.

ЩЕРБАЦЬКИЙ Петро (рр. н. і см. невід.) укр. співак XVIII ст. У 1751, після набору
співаків на Україні , був відряджений до Пе-

тербурга (соліст Придворного хору) . У 1760
виїхав до Кенігсберга, де співав у рос. по
сольській церкві .
Л І т.: ХарламNJвич К. Малороссийское вли11ние
на велнкорусскую церковную жизнь . - Казань,

1914.-

с.

838.

ЩЕРБАЦЬКИЙ Тимофій Іванович (1698,
м . Трипілля, тепер Київської обл . - 2(13).V
1767, м. Москва) -укр. співак, письменник і
педагог. Закінчив Київську академію. У 1706
Петро І, відвідавши Київ, звернув увагу на
надзвичайної краси голос Щ. і наказав узяти
його до Придворної імператорської капели в
Петербург. Однак через кілька років Щ. знову
повернувся до Київської академії і закінчив її.
Тривалий час сп і вав в академічній капелі в
Києві. Згодом прийняв монашество і став
митрополитом київським (1747-57). У
1757-67 - моск. митрополит.
Л І т. : ГроеtJСкий Н. Киевский митрополит Тнмо

фей Щербацкий//Трудw КДА . -

126; АскОСІенский В.

1910.- С. 97ero учили
2.- С . 73-74.

Киев с древнейwим

щем Ахадемиею. - К., 1856.-Т.

ЩУР Ярослав (н.

1927,

Галичина)

-

укр.

та канадський оперний та концертно-камер

ний співак (баритон) . Ще в дитинстві разом
з батьками виїхав до Канади . Вокальну освіту
здобув в Альбертському муз . коледжі в Ед
монтоні (1967-69, клас Д. БерезеНЦR). На
вчався також приватно у проф . Г. Гвайттед у
Вінніпезі) .
Артистичну діяльність розпочав в укр. хорі
•Бурлаки• . З 1971 соліст •Опери Маннітоба•

ю
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у Вінніпезі. Висtуnає епізодично в Укр. нар.
т-рі в Торонто.
Серед оперних партій; Султан ( «Запоро
жець за ДунаєІ'м Гулака-Артемовського),
Микола («Наталка Полтавка• Лисенка).
Широко провадить концертну діяльність. У
його репертуарі твори Лисенка, Степового,

Вокальну освіту здобула у Вищій муз. школі в
Лодзі

Стеценка,
Січинського,
Людкевича,
Барвінського, Чайковського, Рахманінова, а

також заруб. композиторів.

Л і т.: Ярошевич Г. Концерт Ярослава Щу
ра//Новий ШJІІІХ.- 1968. - 15 черв.

ЩУЦЬКА Марія (н. 1941, Польща) - укр.
і польська оперна та концертно-камерна
співачка (сопрано). Походить з укр. родини .

(1965-69).

У

1969

дебютувала на

оперній сцені в Лодзі. У 1970-73 солістка
капели мадригалістів в Бидгощі, з 1973 оперного т-ру в Лодзі.
ПартП: Мікаела (•Кармен• Бізе), Папагена
(•Чарівна флейта" Моцарта), Олімпія («Казки
Гофмана" Оффенбаха), Жриця ("Аїда» Верді),
Еврідіка ( •Орфе~· Монтеверді), Половецька
дівчина («Князь Ігор» Бородіна).
З 1958 виступає солісткою хору УСКТ
(пізніше - "журавлі»). У 1986, 1990 гастро
лювала з цим хором в Канадіj СІІІА.
Л і т .: ЕУ.- Париж-Нью-Иорк,
с. 3923.

1984.-

Т.

10.-

ю
ЮЗЕФОВИЧ Корнелій іванович (1726, с.
Парафіївка, тепер ічнянського р-ну
Чернігівської обл.- після 1766, м . Глухів, те
пер Сумської обл.) - укр. співак (тенор) і
хормейстер. Вчився в Київській академії
(1741-50), де одержав і вокальну освіту. До
вгий час був солістом академічної капели в
Києві. З 17 51 - регент Глухівської хорової
капели і соліст Т-ру Кирила Розумовського в
Глухові. У 1753 у складі т-ру гастролював у
Москві. Обіймав також посаду військового
капелана у Глухові. Часто роз'їздив по Ук
раїні в пошуках співаків і музикантів . Серед
його учнів - співак Василь Харченко. В ос
танній період життя був глухівським протопо

У 1886-1913 викладач Київського муз.
уч-ща, в 1913-16 - проф. Київської консер
ваторії. Серед їі учнів: М. Литsиненко-Валь
zемут.

Л І т .: Мари11 Юневич//Муз. свет.- 1878.- No
6.; Slownik biograficzny teatru polskiego.- Warszawa,
1973.- С. 269; Ми.хай.лова Т. Виховання співаків у
Київській консерваторії. - К., 1970.- С. 20-21.

ЮРЕНЄВ (спр. прізв .- Близнюк) Георгій
Митрофанович (н. бл. 1890, Україна - р. см.
невід.) - рос. оперний співак (баритон) . Во
кальну освіту здобув у Моск. консерваторії.
Дебютував у 1918 на сцені Великого т-ру в
Москві .
У

1923-24
соліст Бєлград
ської опери. З
успіхом висту

пом.

Л і т . : Ханенко М. Дневник ...К., 1884.- С .
Всеволодский-Генгросс В. Русский театр от ис
токов до серединь~ XVIII века . - М., 1957.- С. 241.

484;

пав на оперних

сценах Загреба
(1924), Монте
Карло ( 1924 ),

ЮНЕВИЧ (Алексєєва-Юневич) Марія

Павлівна (1848-1922, м. Київ) - рос. опер
на співачка (сопрано) і педагог. Вокальну
освіту здобула в Моск. консерваторії. В
1873-75 солістка Великого т-ру у Варшаві,
1875-77 -Львівської, 1877-78 - Казансь
кої опер, 1880-86 - Великого т-ру в Москві;
у 1886-87, 1892-93 - Київської опери.
Володіла досить сильним і красивим голо
сом, добре вирівняним в усіх регістрах. Ши
рокий діапазон співачки давав їй можливість
виконувати і меццо-сопрановий репертуар .
ПартП: Антоніда («Життя за царя• Глин
ки), Рогнеда («Рогнеда" Сєрова), Валентина,
Фідес (<•Гугеноти", «Пророк• Мейєрбера),
Амелія, Азучена, Єлизавета, Ельвіра («Бал
маскарад», «Трубадур», "дон Карлос•, •Ер
нані" Верді), Галька (•Галька" Монюшка),
Аліса («Роберт-Диявол• Мейєрбера), Марга
рита (•Фауст.. Гуно), Ольга (•Євгеній Онєгін•
Чайковського).

Георгій Юренєв

Бухареста, Пра
ги,
Варшави
(1927), Мюн
хена, Мілана
(«Ла Скала•)), Па
р и ж а (<·Гранд
Опера» ), Лондо
на
(1931),
Брюсселя, Буе
нос - А й ре с а
(«КОЛОН»,

1936), Барсе(1948).

лони

У 30-х роках соліст пересувної •Рос. опе
ри• у Франції.
Виконував провідний баритоновий репер
туар. Провадив також широку концертну
діяльність.

ю
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Л і т. : Ві.ІІьямс Ф. Матеріали до біоrрафіі Г. М.
Юренєва/ І Архів автора.

ровський• На
правника), Аїда,
Леонора, Єли
завета (•Аїда",
се Трубадур•, •дон
Карлос• Верді),
Галька ("галька"
Монюшка).
Гастролювала

ЮРКЇВ Антін (н. 1940, Аргентина) - укр.
та амер. концертно-камерний співак (те
нор). Народився в родині укр. емігрантів з
Тернопільщини. У 1962, по завершенні се
редньої освіти, переїхав до США. Вокальну
освіту
здобув в Укр.
муз. ін-ті в Нью

йорку

(1965-72, клас

К.

Таранової та

Є. Крахна).
Артистичну діяльність розпочав концерта
ми в Буенос-Айресі та солістом нью-йорксь
кої капели ссТрембіта• (1962). З 1972 актив
но виступає з сольними концертами у США,
Канаді, Аргентині, Чілі та інших країнах
амер. континенту. У його репертуарі твори
Лисенка, Стеценка, Н. Нижанківського, Ко
сенка, Чілеа, Каччіні, Скарлатrі, Дуранте,
Чайковського, Р. Штрауса, Бізе, Фалла Т<І. ін.

в Польщі, НДР,

Угорщині.

ладач
сибірської,

1967-74
Львівської кон
серваторій.
Галина Юровська

1972.- 10 лист .
ЮРКЇВ Леся (н. 15.VI 1962, м. Мельбурн,

Австралія) - укр. та австралійська оперна та
концертна співачка (сопрано). Народилася в
сім~і укр. емігрантів. Вокальну освіту здобул~
в Консерваторії ім. Мельби в Мельбурн~
клас Д. Арнольд), де мала сти
пендію ім. Мельби. Брала участь у численних

(1977-81,

вокальних конкурсах Австралії.
У 1986-90 - солістка Вікторіанської
Стейтової опери в Мельбурні. Серед оперних
партій: Турандот (" Турандот- Пуччіні), Аіда
( "Дj·да• Верді) та ін . Вистуnал~ також на сц~~
нах інших оперних компан~й у АвстраЛІІ .
Відома також як концертна співачка. У 1982
та

1990

лету.- К.,

кого т-ру опери та балету (тепер Нац.
опера України) .
Партіі: Настя
(•Тарас Бульба"
Лисенка), Галя

("полководець"
Лятошинсько
го), Клеопатра

(•Мамаї• Губа
ренка), Марина,
Марфа, Хівря
(«Борис

ський ярмарок"
Мусоргського ),

Л і т.: Енциклопедія укр. діаспори.- Мель

4. -

С.

Любаша («Царе

245.

ва

ЮРОВСЬКА Галина Йосипівна (4(17).11

1914, м. Київ - 8.VI 1983, там же) - укр.
оперна співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР
(1953). Вокальну освіту здобула у Львівській
консерваторії (1944-46, клас В. Качмлра).
У 1944-59 солістка Львівського, 1959-63 Новосибірського т-рів опери та балету.
Партіі: Одарка («Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Панночка ( •УтоГUІе
на• Лисенка), Гелена («Богдан Хмельниць
кий• Данькевича), Кошова (•Молода
гвардія• Мейтуса), Ліза, Оксана ( ссЄвгеній
Онєгін•, •Черевички• Чайковського), Ярос

лавна (•Князь ігор• Бородіна), Маша (•дуб-

Году

нов", •Хованщи
на», "сорочин

Мельбурні.
Т.

1989.

консерваторії (1964-69, клас Р. Разумово1).
Володіє сильним голосом красивого тембру
широкого діапазону. З 1970 солістка Київсь

здійснила тривалі концертні турне по

1995.-

І т.: Тереще11А . Львівський

ЮРЧЕНКО Людмила Володимирівна (н .
14.111 1943, м. Харків) - укр. оперна
співачка (меццо-сопрано). Нар. арт. УРСР
(1981). Вокальну освіту здобула в Київсь~й

Австралії, під час яких виконувала укр. т~ за
руб . репертуар. Записувалася на плапвки,
зокрема 1990 випустила ГUІатівку «Рідна мати
моя" з укр. народними піснями та романсами
вітчизняних композиторів.
З 1988 провадить власну музичну школу в

бурн- Киів . -

JI

ко

театр опери та ба

Л І т.: Б. 11. Концерт Антона Юркова в Нью-Иор-

ку/ /Свобода.-

У

вик
Ново 

1963-67 -

наречена»

Римського-Кор
са кова), Кон
чаківна ("князь

Людмила Юрченко

ігор• Бородіна),

Любов (се Мазе-

па• Чайковсько
го),
Амнеріс,
Маддалена ( ссДj·да•, ссРіголетго• Верді), Кармен (•Кармен• Бізе), Азучена, Фенена (ссТру
бадур•, •Набукко• Верді), Орфей ( ссОрфей і
Еврідіка• Глюка).
Відома також як камерна співачка, зокрема
виконавиця творів Баха, Генделя, Шуберта,
Чайковського, Рахманінова, Ліста, Гріга,

я
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Гулака-Артемовського), Фігаро ( ссСевіль
ський цирульник• Россіні, •Весілля Фігаро•
Моцарта), Жермон, Амонасро, Ріголетто
(•Травіата•, •Аїда• , ссРіголетто• Верді) , Ес
камільо (•Кармен• Бізе) . Виступав також в
опері •Янек• Желенського.
У 1945-49 концертував у Зах. Німеччині.
З 1949 в США, де займався концертною
діяльністю. У його репертуарі - романси Ли
сенка, Людкевича, Січинського, Барвінсько
го, Матюка, О. Нижанківського, численні укр .
нар . пісні.
Автор багатьох статей і рецензій з питань
укр . муз. мистецтва, в тому числі й вокального.
Лауреат конкурсу вокалістів у Львові

Массне, Бізе, Прокоф' єва, Шостаковича, Ля
тошинського, Г. Майбороди.

Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалісrів
ім. Глинки у Вільнюс і (1971, ІІІ премія),
Міжнародного конкурсу вокалістів ім. М. Ка
нальс в Барселоні (1975, І премія) .
Л і т . : Сатаєва Т. Сходинки успіху/ /Веч.
Киів.-

1980.-

10 січ .

ЮСЬКЇВ-ТЕРЕН (спр . прізв .- Юськів)
Теодор (н.

1911,

с. Поточище, тепер Горо

денківського р-ну івано-Франківської обл.) укр . оперний та концертний співак (баритон)
і муз. критик . У
30-х роках вчив
ся у Вищому муз.
ін-ті ім . Лисенка
у Львові . Удо
сконалювався

(1939,

С . Людкевича.- Лондон,

у

А.

Дідура .
У
1937 дебютував
на сцені Львів
ської опери у
«Фаворитці• До
ніцетті . Пізніше
виступав

1984.

Л і т. : Б. 11. До столичноі опери Норвеrіі/ /Наші
дні . -

1942.- NO 10; ЛасовсЬІСиіі. Я. Речиталь Т.
1965-7 лист .

Те

рена в Нью-Йорку//Свобода.-

ЮХНОВСЬКИЙ Павло (рр. н. і см. невід.) укр. співак

XVII

ст. У 70-80 -х роках співав у

Хорі государевих півчих дяків у Москві, де

його звали •Верховним півчим" . Мав деякий

на

ВІUІИВ при рос . дворі . У 1682, після смерті ца
ря Федора Олексійовича, повернувся в Ук

оперних сценах

Теодор Юськів-Терен

І премія) .

Тв . : Національно-державна мотивація творчості

Польщі, Німеч
чині, Норвегії і в
Парижі .
Парпиї: Сул
тан ( •Запоро
жець за Дунаєм"

раЇ!:fУ.

Л 1 т.: Харлампович. К. Малороссийское вли11ние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.- С . 324; Широцьк:иіі. К. Знамениті украінські
артисти-співці XVII-XVIII ст.І/Рада . - 1914.18 лип .

я
ЯБУР Янця (18JШ 1898, с . Стокчин Гу
менської округи на Пряші вщині, тепер Сло
ваччина - р . см . невід . ) - укр. нар. співачка
й авторка укр . пісень у Словаччині. З дитин
ства знала багато нар. пісень й виконувала їх
з особливою виразністю. У 1933 на прохання
проф . Саханова дала закритий концерт на
філософському факультеті Карлового ун-ту в
Празі, який мав великий успіх серед учених і
викликав бурхливу реакцію преси у Зах .
Європі . В цьому ж році дала концерт укр . пісні
президентові Т. Масарику.
У 1935 її було викликано вдруге до Праги,
де Слов'янський ін-т влаштував їй концерт
закарпатських нар . пісень в палаці Лубкови
ця. Тоді ж було записано на rutатівки у її ви
конанні чимало укр. пісень . У цьому ж році
відбувся її концерт у Брно . З 1936 жила без
виїзно в рідному селі до початку 2-ї світової
війни (1939). Під час війни брала участь в ан
тифашистському русі, потім працювала на
гірничому заводі в Чехії.

З 1946 знову жила в рідному селі, де пра 
цювала в лісовому господарстві (до 1955).
До глибокої старості не розлучалася з
піснею.
Л і т . : Мушцюса М. Співачка Янця Ябур/ /На

1969.
ЯВОРОВСЬКИЙ Федір (рр. н. і см. невід.) -

родний календар.- Братислава,

укр . співак і педагог

XVIII

ст. Вокальну

освіту здобув у Глухівській с півацькій школі.
З 1738 - викладач ціеї школи, а також ре
гент Глухівської хорової капели . Виховав
цілу ІUІеяду співаків, більшість з яких співали
в Придворній імператорській капелі в Пе
Те\)бурзі.
Л

1 т.:

Харлампович. К. Малороссийское вли11ние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,

1914.-

с.

324.

ЯВОРСЬКА Гафія Петрівна (н . бл. 1745,
Україна - р. см. невід., м. Петербург) - рос.
оперна співачка (сопрано) XVIII ст. Ще
дівчинкою була привезена до Петербурга, де
здобула вокальну освіту у А Вакарі. У 1773-

я
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(1959-64,

83 солістка італійської оперної трупи При
дворного т-ру в Петербурзі. Перша виконави

клас О. Свеш
ни кової).
У
1964-90 со
ліст Казахсько

ця партії Зефіра в опері •Амур і Псіхея" Тра
етти і PaY!Jaxa (1773).

Л і т.: Сто.11пянскии П. Музь1ка и музицирова

ние в старом Петербурrе/ /Муз. современник.1915.- № 2.- С. 84; Финдейзен Н. Очерки по ис

го

тории музь1ки в России.- Л.,

1929.- Т. 2.- С.
145-146.
ЯКИМЕЦЬ іван Кирилович (н. 1.IV 1919,

с. Власівка Глобинського р-ну Полтавської
обл., тепер затоплене водами Кременчуцько
го моря) - укр. та рос. оперний співак (бас).
Засл. арт. Таджицької РСР ( 1979). У 1941
закінчив 2-й Харківський медичний інститут.
Вокальну освіту здобув у Білоруській консер
ваторії (1951-56, клас Є . Вітrінга).
у

1956-

соліст
Донецько

58 го,

1958Горь

59 -

ковського,

1959-60 Башкирсь
к

о

г

о

•

1960-79 Таджиць
кого т-рів
опери та ба
лету .

ПартП:
Карась
(•За поро
жець за Ду

наем" Гула

Іван Якимець

-

Мефістофель

<•ФаусР Ш. Гуно)

к а -Арте мовського),
Виборний
(•Наталка
Полтавка•
Лисенка),

Пімен, Варлаам (•Борис Годунов" Мусоргсь
к_ого), Гремін, Рене (•Євгеній Онегін",
«Іоланта» Чайковського), Мефістофель (•Фа
уст" Гуно), Дон Базіліо («Севільський цируль
ник» Россіні), Нілаканта ( «Лакме" Деліба•>),
Рамфіс , Спарафучільо («Аїда", •Ріголето»
· Верді), Баптіста Манола (•Приборкання не
покірної" Шебаліна), Фрол Баев (<·В бурю»
Хренникова), Алім-хан, Іванов (•Айні•, •Пу
лат і Гульру" Сайфіддінова).
У концертах виконуе твори укр., рос. та за
руб . композиторів, а також укр . нар . пісні.
Л і т.: Автобіографія// Архів автора.

ЯКОВЕНКО Василь Никифорович (н. 25.Х:
с. Рубанка, тепер Недригайлівського р
ну Сумської обл .) - укр. і казахський опер
ний співак (тенор). Нар. арт. КазРСР (1976).
Вокальну освіту здобув у Моск. консерваторії

1930,

т-ру

опери

та балету.
ПартlЇ:
Андрій ( "запо 
рожець за Ду
на е м" Гулака
Артемовсько
го), Грицько,
Самозванець

( •Сорочинсь
кий ярмарок»,
Василь Яковенко - Князь
(•Русалка•
О. Даргомижського)

•Борис Году
нов» Мусоргсь

ко го), Л енсь
кий,
Герман
(«Євгеній Онегін»,
•Пікова
дама• Чайковського), Естай (•Степова загра
ва" Рахмадієва), Радамес, Річард, Дон Карлос

( "Дj·да",

•Баn-маскарад•, «дон Карлос• Верді),

Каніо («Паяци• Леонкавалло ), Хозе (<·Кар
мен• Бізе), Пінкертон, Каварадоссі ( •Чіо-Чіо
сан», «Тоска" Пуччіні).
У концертах виконує укр. нар. пісні, а та
кож твори Лисенка, Степового, Кос-Анатоль
ського, Дремлюги, Білаша та ін .
Лауреат Державної премії КазРСР (1972).
З 1978 - викладач (з 1985 - доцент) Ал
матинської консерваторії.
Л і т.: Автобіоrрафі11// Архів автора.

•яковлєв Остап (рр. н. і см. невід.)

-

укр. співак XVII ст . Спочатку служив при
дворі князя Андрія Мещерського у Москві. У

50-і роки придворний співак моск. патріарха
Никона.

Л і т. : Хар.!ІіLМпович К. Малороссийское влияние
на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 833.

ЯКУБОВИЧ Джульєтта Антонівна (н. 20.ІХ
Кельбенд ІсмаfUJінського р-ну, тепер
Азербайджан) - укр. концертно-камерна
співачка (сопрано). Нар. арт. УРСР (1973).
Вокальну освіту здобула в Бакинській консер
ваторії ( 1958-63, клас Шевкет Ха нум Ма ме
до в ої). У 1963-92 солістка Луганської
філармонії.
У репертуарі Я. твори укр. (Лисенко, Кро
пивницький, Кос-Анатольський, Г. Майборо
да, Жуковський, Жербін), рос. (Глинка, Чай
ковський, Мусоргський, Рахманінов, Римсь
кий-Корсаков), заруб. (Моцарт, Шуберт,
Верді, Гріг, Ліст, Пуччіні, Массне) компози

1935, с.

торів, а також нар. пісні.
Гастролювала в містах СРСР та за рубе
жем.

я
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Л І т.: Тимофеева И. Соловьина11 песн11 Джуль

еТТЬІ.//Вороwиловrрадска11 правда.- 1975.- 23 ве
рес. ; Миха.лева Е. «Когда душа поет-//Вороwилов
rрадскаи правда . -

1984.- 22

трав .

ЯЛКУГ Владиліна Наумівна (н. 28.ХІ 1924,
м . Харків) - укр. концертно-камерна
співачка (лір.-колорат. сопрано). Вокальну
освіту здобула в Київській консерваторії
(1947-52, клас Д. Єв'І)'Шенка). У 1952-76
солістка Київської філармонії.
У реперrуарі Я. твори Лисенка, Степового,
Єдлічки, Кропивницького, Стеценка, Косен
ка, Кос-Анатольського, Мейтуса, Жербіна,
Глинки, Римського-Корсакова, Глієра, Доні
цеrrі, Шумана, Шуберта, Верді, укр. та рос.
нар. пісні.
Виступала з концертами в Україні, Се
редній Азії, на Кавказі, Уралі. Лауреат Всесо
юзного конкурсу вокалістів у Москві (1956, 11
премія).
Л І т.: Юр'єв Л. Концерт Владилінн Ялкут//Рад.
мистецтво.-

1953.- 1 квіт.

ЯНИКОВСЬКА Леоніда Савівна ( 1853, с.
Троцьке, тепер Білоцерківського р-ну Київ
ської обл.- 1927, м. Ленінград) -укр. та рос.
оперна співачка (сопрано). Дружина Г. Мор
ського. Походила з укр. поміщицької родини.
Закінчила Київський ін-т uтяхетних дівчат.
Вокальну освіту здобула в Петерб. консерва
торії (70-і роки, клас К. Еверарді). Удоскона

лювалася в Італії, де й розпочала артистичну
діяльність.
у 1879-80,
1881-82,
1894-96

солістка Київ
ської, 1889-92 -

Л І т.: Дебют Яниковской на Мариинской сце

не//Новое врем11 . - 1880.- 23 верес.; ЯІШковский
Г. Леонида Яниковска11/ І Архів автора.

ЯНКО Тамара Федорівна [н. 27.Vl(7.VII)
м. Жмеринка, тепер Вінницької обл.м. Москва) рос. оперна співачка (мец
цо-сопрано). Нар. арт. РРФСР (1977). Во

1912,
1993,

кальну освіrу здобула в Моск. консерваторії
клас Н. Дорліак). У 1937-71 со
лістка Моск. муз. театру ім. К. Станіслав

(1934-39,

ського та В. Немировича-Данченка.
Партіі: Люба ша («Царева наречена• Рим

ського-Корсакова), Ольга («Євгеній Онєгін»
Чайковського), Аксинья ("Тихий Дон• Дзер
жинського), Елен («Війна і мир• Прокоф'єва),

Ніклаус («Казки Гофмана• Оффенбаха) .
У концертах виконує твори Лисенка, Гула
ка-Артемовського, Чишка, Кос-Анатольсько
го. Державна премія СРСР ( 1952, за створен
ня образу Єфросинії в опері «Сім'я Тараса•
Кабалевського).

Л І т. : Грошева Е. Тамара Янко! /Сов. музЬІка.№ 10.

1967.-

ЯНОВСЬКИЯ Гаврило Семенович (1775,
Україна - 1830, м. Петербург) - укр. співак
і педагог. Ще в дитинстві був привезений до
Петербурга, де став солістом Придворної
співацької капели (до втрати голосу). З 1804
служив у департаменті, а потім у дирекції
імператорських театрів. З 1817 - викладач
співу в Петерб. шляхетному ін-ті. Серед його
учнів - М. Глинка .
Л І т. : Ри.ман.. Музь1кальнЬІй словарь.- СПб. ,
с. 1496.

1904. -

ри в Петербурзі.
Володіла вели

ЯНСА Марія Яківна (н. бл. 1880 - р. см.
невід.) - рос. оперна співачка (меццо-сопра
но). Вокальну освіту здобула в Київській муз.
школі
М. Тутковського
(1895-99, клас
О. Сантаzано-Горчаковоі).
У 1905-06, 1912-14 солістка Київської,
1914-24 -Тифліської опер.
Володіла голосом великої сили, красивого
соковитого тембру, що подекуди наближався

ким і красивим

до

голосом

відзначалося точною і чистою інтонацією,

Одеської,

94 -

1893-

Харків

ської

опер,

1880-81
Маріїнської опе

широ

кого діапазону.
ПарrtиІ:
Натал ка, Оксана
(«Наталка Пол-

Леоніда Яниковська

У концертах виконувала укр . нар. пісні та
романси Лисенка.

тавка•, «Різдвяна

ніч• Лисенка,
перше вик. ), Го
рислава («Руслан і Людмила• Глинки), Марія
(«Мазепа• Чайковського), Галька («Галька•
Монюшка), Маргарита («Фауст• Гуно), Ліда,

контральто.

Виконавське

мистецтво

драм. талантом.

ПарrtиЇ: Поліна, Графиня (•Пікова дама•
Чайковського), Ратмир (•Руслан і Людмила•
Глинки), Весна («Снігуронька• Римського
Корсакова), Памела («Фра-Дияволо• Обера),
Ангел (•демон• Рубінштейна), Малліка
(•Лакме• Деліба), Марина («Борис Годунов•
Мусоргського), Джоконда («Джоконда»
Понкієллі).
Л І т.: ОпернЬІй спектакль wколЬІ Тутковско

Віолета («Аїда•, «Травіата• Верді), Розі на
(«Севільський цирульник• Россіні), Валенти

rо.//Жизнь и искусство. -

на («Гугеноти• Мейєрбера).

1941,

1899.- 19 лют.

ЯРЕМЕНКО Інесса Олексіївна (н. 7.ХІІ
с. Норки, тепер Краснокутського р-ну
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Саратовської обл.) - укр. концертно-камер
на співачка (сопрано). Засл. арт. УРСР
(1981). Вокальну освіrу здобула у Львівській
( 1960-62, клас О. Карпатськоzо) та
Київській (1962-66, клас М. Снаги-Патор
жинсько't) консерваторіях.
У 1966-72 солістка укр. хорової капели
«Думка•, з 1973 - Київської філармонії.
У реперrуарі Я. твори укр. (Лисенко, Сте
ценко, Степовий, Г. Майборода, Скорик),
рос. (Глинка, Булахов, Римський-Корсаков,
Чайковський, Рахманінов) та заруб. (Бах,
Белліні, Каччіні, Верді, Пуччіні) компози
торів.
Здійснила ряд записів укр. музики на Ук
раїнському радіо. Гастролювала з концертами
в Польщі, Чехословаччині, Кореї та ін.
Л і т.: Гри~шшин М. Палітра «думки•! /Культура

й життя.- 1971.- 1 квіт.; Заєць І. Окри
леність//Кl1івська правда.- 1976.- 25 груд.
ЯРОШЕНКО
Лаврентій
Артемович
[10(23).VШ 1909, м. Таганрог - 24.ХІ 1975,
м. Ленінград) - укр. та рос. оперний співак
(бас). Нар. арт. РРФСР (1956). Вокальну
освіту здобув у Харківській консерваторії
(1937-41, клас П. Голубева).
у

1938-

соліст
Харківсько

41

го т-ру опе

ри та бале
ту, 194142 - Ан
самблю піс

ні і танцю
Харківсько
го військо

но), Кочубей (•Мазепа• Чайковського), Мар
сель (•Гугеноти• Мейербера), Лепорелло

("дон Жуан• Моцарта ), Бес'І)'Жев ( •декабри
сти• Шапоріна), Ткаченко ("семен Котко•
Прокоф'е:ва), Тарас ("Сім'я Тараса• Кабалев
ського).
Відомий також як виконавець укр. музики,
зокрема нар . пісень та романсів Лисенка,

Степового.
У 1969-75 викладач муз. уч-ща ім. Рим
ського-Корсакова в Ленінграді. Державна
премія СРСР (1951) за виконання партт-і Та
раса в опері "сім'я Тараса" Кабалевського.
Л І т. : АвтобІоrрафія//ЛрхІв автора.

ЯСИЛКОВСЬКИЙ Стефан (р . н. і см.
невід.) - укр. співак XVII ст. Походив, оче
видно, з Киева. Закінчив Києво-Могилянську
колегію, співав там у капелі. У 1666 відряд
жений до Москви, де став півчим при дворі
Олексія Михайловича.
Л і т.: Харлампович К. Малороссийское влияние

на великорусскую церковную жизнь.- Казань,
1914.- с. 320.

ЯЦЕНКО Ірина Дмитрівна (н. 19.V 1945,
м. Харків) -укр. оперна співачка (меццо-со
прано) . Нар. арт. УРСР (1988) . Вокальну
освіrу здобула в Харківському ін-ті мистецтв
(1964-66, клас П. Голубева) та Одеській
консерваторії (1966-69, клас О. Блаzовидо
воі) . У 1969-71 солістка Новосибірського,
1971-75 - Пермського, з 1975 - Харків
ського т-рів опери та балету.
Парпиі':
Ольга,
Л аур а
(«Євгеній
Онєгін•,

"іоланта»

вого окруту,

Чайков
ського),

1942-46 Червоно

Княгиня
("Русал

прапорного

ансамблю

ка•

Радянської
Армії
ім .
Александ
рова,

Люба ша
(•Царева

1948-

наречена•

градського
т-ру

Римсько
го-Корса
кова),

опери

та балету ім.
Кірова.
Парпиі': Карась ("запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Виборний ("наталка
Полтавка• Лисенка), Борис Годунов, Варла

ам, Іван Хованський ("Борис Годунов•, «Хо

ванщина", Мусоргського), Сусанін ("Житrя
за царя• Глинки), Кончак1 Галицький ("князь

Ігор• Бородіна), Салтан, Іван Грозний (•Каз

ка про царя Салтана•, сПсковитянка• Римсь

кого-Корсакова), Мефістофель (•Фауст.. Гу-

-

ського),

68-Ленін
Лаврентій Ярошенко - Марсель
(«Гугеноти• Дж. Мейєрбера)

Дар

г оми ж

Ірина Яценко

Азучена,

Ульріка,
Амнеріс,
Еболі (•Трубадур•, •Бал-маскарад•, "Аїда•,
•дон Карлос• Верді), Ортруда ( "лоенгрін•
Вагнера), Даліла ("Самсон і Даліла• Сен
Санса).
Відома також як концертно-камерна
співачка, зокрема виконавиця творів укр.
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(Лисенко, Гулак-Артемовський , Заремба, Ре
вуцький, Данькевич, Вериківський), рос.
(Чайковський, Римський-Корсаков , Мусорг
ський) та заруб. (Моцарт, Сен-Санс) компо

зиторів .
З 1983 викладач Харківського ін-ту мис
тецтв .

Л і т .: Бєленкова І. Героіні Ірнни Яценко! /Куль

тура і житт11 . -

кальний

1980.- 6 берез . ; Олексієнко
вечір//Музика . - 1981 .- № 2.

Т. Во

ЯЦЕНКО Оксана Володимирівна (н. 17.111
м. Белз Львівської обл.) -укр. оперна
співачка (сопрано) . Засл . арт . України
(1993). Вокальну освіту здобула в Київській

1944,

консерваторії ( 1969-77, клас і . Вілінської і
Д . Євтушенка). У 1968- 72 - хористка капе
ли •думка•, 1972- 78 - хористка, з 1978 солістка Київського т-ру опери та балету.
Партіі: Одарка (•Запорожець за Дунаєм"
Гулака-Артемовського), Ганна (•Наймичка"
Вериківського) , Милана (•Милана" Майборо

ди), Ярославна (•Князь Ігор" Бородіна) ,

Поліна, Ларі на («Пікова дама• , •Євгеній
Онєгін" Чайковського), Сабурова (•Царева
наречена• Римського-Корсакова), Ельвіра

(•дон Жуан" Моцарта), Сантуцца («Сільська
честь" Масканьі).
Л І т .: Автобіоrрафі11// Архів автора .
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БЇЛЕВИЧ Надія (бл. 1880 - р. см. невід.) укр. та рос . оперна співачка (меццо-сопра
но ). Вокальну освіту здобула в Моск . консер

ваторії (1898-19~2 , клас А. Барцалл) . Удо
сконалювалась у І. Прянишникова в Петер

бурзі (1902-03). У 1903-05 солістка
Київської опери.
Партії: Амнеріс (•Аїда• Верді), Зібель
(•Фауст• Гуно).
Активно виступала в укр. концертах у

Києві. У 1903 брала участь у ювілейному Ли
сенківському концерті: співала у фіналі 2-го
акту •Тараса Бульби• та в кантаті •Б'ють поро
ги•.

Л і т .: Пахаревськ:ий Л. Світлій пам'ІІТі Миколи
Лисенка/ /М. 8. Лисенко у споrадах сучасників.
і 968.-

с . 608. 609.
БЇЛИЦЬКИА Рудольф Михайлович (н .

20.Х: 1923, м . Київ) - укр. оперний співак
(бас). Вокальну освіту здобув у Київській кон

серваторії (1946-51, клас І. Паторжинсько
zо) . У

1951-53 - соліст Харківського,
1949-51, 1953-70 - Київського театрів

опери та балету.
Парпиї: Карась (•Запорожець за Дунаєм•
Гулака-Артемовського), Тарас (•Тарас Буль
ба• Лисенка), Кривоніс (•БогданХмельниць
кий• Данькевича), Руслан (•Руслан і Людми
ла» Глинки), Кочубей (•Мазепа• Чайковсько
го), Соба кін (•Царева наречена» Римського

Корсако ва), Нілаканта ( •Лакме• Деліба),
Мефістофель (•Фаусn Гуно), Скарпіа (•Тос
ка• Пуччіні), Малатеста (•дон Паскуале•
Доніцетті).

З 1970 - викладач (з 1997 - проф.) Нац.
музичної академії.
Л і т.: Белоуrов А. Солист оперw. Бас/ /Незави
симость.-

1997.- 28

лют.

ВАЛЮХ Анатоль (н. 5.ІХ. 1930, м. Гуляй
поле Запорізької обл.) - укр. концертний
співак (баритон) у США. Навчався деякий час
у Гуляйполі, а 1943 разом з батьками
емігрував до Німеччини, пізніще до США.
Закінчив у Детройті середню школу та
університет.
У 1959-93 - викладач англійської мови в
середніх школах Лос-Анджелеса. Вокальну
освіту здобув приватно у США: спочатку у В.
Кондрацького (1953-54), потім у Н. Кошиць
(1963-65). Артистичну діяльність розпочав в

укр . хорах у Німеччині та США. З 1967 висту
пає з власними концертами в Лос-Анджелесі
та інших містах США.
У репертуарі В. твори укр. композиторів,
зокрема М. Лисенка ( •Безмежнеє поле"), Я.
Степового (•Не беріть із зеленого лугу вер
би•, •Степ•), А. Кос-Анатольського (•Ой ти
дівчино, з горіха зерня"), П . Майбороди («Ми
підем, де трави похилі») та ін ., а також чис
ленні народні та сучасні пісні.
Наспівав у США кілька власних альбомів:
•В ритмі любові• (1975), •Каліфорнійські ясе
ни" (1978), .Лебедина пісня» (1993), •Чудо
різдвяних колядок• ( 1995), •Перлина Ук
раїни• (1996).
Л і т. : Авто6Іоrрафі11// Архів автора.
ВАСЮТА Андрій (бл.1905 -р. см. невід.)
укр . оперний співак (бас) . У 1930-33 соліст
Харківської, 1933-36 - Дніпропетровської,
1936-43 - Донецької опер . Володів досить
сильним і м'яким голосом.
Партіі: Андрій (•Кармелюк• Костенка),
Олешко (•Яблуневий полон" Чишка), Гудал
(•демон• Рубінштейна), Кардинал (•Жидівка•
Галеві).
У 1943 емігрував за кордон .
fАВРИЛЬЦЕВА-ХМАРА Параскева (бл.1870,
Україна - р. см. невід. ) - укр. співачка (со
прано). Про її походження та освіту відомос
тей не збереглося. Невідомо також, на яких
сценах вона виступала . Але вона була першою
з укр . співачок, що залишила свій голос на
грамофонних платівках. У 1900 в Петербурзі

на фірмі •Грамофон" Г.-Х. записала цілу низку
арій з укр. опер та народних пісень (•Місяцю
ясний•, •Там, за тихим, за Дунаєм•, •Ой каза
ла мені мати•, •Нащо мені чорні брови»).
fАЛЬЦИНА (спр. прізв.- Бабенко) Олена
Ананіївна (бл. 1875 - р . см. невід.) - рос.
оперна співачка (сопрано) . Походила з укр.
роду. У 1896-99 солістка приватної Опери
С. Мамонтова у Москві. У 1899 відмовилася
стати солісткою Великого театру. З 1899 ви
С'І)'Пала на оперних сценах Казані, Саратова,
Одеси та інших міст.
Володіла великим і надзвичайно красивим
голосом широкого діапазону. Дістала високу

оцінку . своєї майстерності з боку Ф . Ша
ляпіна.
Пapnui': Горислава (•Руслан і Людмила•

•У «Додатку• вміщено відомості про співаків, що з різних причин не ввійшли до основного тексту.
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Глинки), Наташа (•Русалка• Даргомижсько
го) , Купа ва (•Снігуронька" Римського-Корса
кова), Марина (•Борис Годунов• Мусоргсь
кого), Аїда, Амелія («Аїда•, «Бал-маскарад•
Верді) , Венера (ссТангейзер• Вагнера), Марга 
рита ( «Фауст. Гуно) .

пропагувала народні пісні

, а також твор!" Ли

сенка, Аркаса та галицьких композитор1в.
У 1944 емігрувала до США, де працювала
учителем .

Л І т. : Козак І. Ольга Завадська! /Діло.-

1917.-

16 лип .

ГЕОРГІЄВСЬКИЙ Арнольд (бл . 1882, м.

Одеса - р. см . невід.) - укр. та рос . оперний
співак (тенор) . Вокальну освіrу здобув при
ватно у проф . К . Коцебу, потім удосконалю
вався у проф. Ансельмі в Мілані.
Дебюrував 1910 в Генуї. У 1910-12 соліст Одеської, 1914-15 - Римської опер.
З успіхом виступав на італійських та румунсь
ких оперних сценах (1929-30 соліст Бухаре
стської опери).
Володів невеликим , але приємним і добре
поставленим голосом . Серед оперних

партій: Ленський ( « Євгеній Онєгін• Чайков
ського) , Альфред , Герцог («Траві ата",
«Ріголетто* Верді) , Каварадоссі («Тоска•
Пуччіні), Едгар ( «Лючія ді Ламмермур•
Доніцетті).

КОНДРАШЕВСЬКА Лідія іванівна (н . 20.V
с . Гута Костопільського р-ну Рівнен
ської обл.) - укр . концертно- камерна співач
ка (сопрано) . Нар. арт. України (1996) . Во
кальну освіrу здобула у Львівській консерва
торії (1971-77, клас М. Байко) . У 1977-80 артистка Рівненського муз.-драм. т-ру, 198182 - солістка Республіканського Будинку ка
мерної та органної музики, з 1982 - Київ
ської філармонії.
У реперrуарі К. твори укр. (Лисенко, Сте
повий, Стеценко, Січинський, О . Нижанків
ський), рос. (Чайковський , Рахманінов) , за
рубіж. (Моцарт, Бетховен, Шуберт, Пуччіні)
композиторів, народні пісні .
Гастролює з концертами по Україні та за
рубежем .
Л і т .: Сингаївський М. Пісенна доли! /Демокра

1952,

ДОМАРКО (псевд.) Марко (бл . 1875, Ук
раїна - після 1930, м. Київ) - укр . оперний
та концертний співак (тенор) . Вокальну

тична Україна . -

освіту здобув за кордоном , очевидно, в

співак (тенор). Походить з укр . роду. Ще в
дитинстві разом з батьками переїхав до
Полтави , де й здобув загальну освіту.
Закінчив Київську консерваторію (1980-85,
клас К. Оzнєвоzо).
У 1985-87 - соліст Київського театру
опери та балеrу, 1987-89 -стажист, з 1989соліст Великого театру в Мос к в і.
Парпиї: Андрій («Запорожець за Дунаєм*
Гулака-Артемовського), Ленський («Євгеній
Онєrін" Чайковського), Ликов («Царева на
речена• Римського-Корсакова), Фауст («Фа 
уст• Гуно), Каварадоссі («Тоска" Пуччіні),
Герцог ( •Ріголетто" Верді) .
Лауреат ХІІ Всесоюзного конкурсу вока
лістів ім . Глинки у Баку (1989, І премія) та
Міжнародного конкурсу вокального мистец

Німеччині . У

1900-09

виступав на оперних

сценах Зах. Європи (тривалий час був
солістом Дрезденської опери) .
У 1909 повернувся до Росії, де виступав
переважно як концертний співак (Москв~,
Петербург, Київ та ін.). З 1925 жив у Києв1,
де 1927-30 очолював Укр . оперний ан
самбль ім . Шевченка .
Широко пропагував романси укр . компо
зитор і в та народні пісні . У 1912 брав участь в
концерті укр . муз .- драм. т-ва «Кобзар• у
Москві . У 1923, 1925, 1927 виступав у Києві
з концертами укр. романсу.

Л І т. : Колодуб О. Марко Дома рко у Києві/ І Архів
автора .

ЗАВАДСЬКА-ДЇВНИЧЕВА ( спр . прізв. 
Завадська) Ольга

(1895,

с. Микитинці, тепер

Косівського р-ну івано-Франківської обл.

З . VIII 1981 , м . Філадельфія, США) - укр.
оперна та концертна співачка (меццо-сопра
но). Вокальну освіrу здобула в Музичному ін
ті у Львові (1913-17). Артистичну діяльність
розпочала концертами у Львові (1917). У
1921-28 солістка Руського народного театру
в Ужгороді .
Серед оперних партій: Катерина («Кате
рина" Аркаса), Терпилиха («Наталка Полтав
ка• Лисенка) , Зібель («Фауст" Гуно) .
Активно виступала в укр. концертах, в яких

КУЛЬКО

1992.- 10

Олег

м . іркутськ, Росія) -

верес.

Петрович

(н.

1949,

укр. та рос . оперний

тва ім. Р. Понсейль у Нью- Йорку (1988,

IV

премія) .
Гастролює за рубежем.

Л І т. : «Главное для мен11 - работа в Большом
театре• (інтерв' ю з О. Кульком) .//О>в . артнст . 1990.- 7 груд.

МАРКОВСЬКА Олена Павлівна (бл. 1860,
м. Київ - р. см. невід.) - укр. та рос. оперна
співачка (колорат. сопрано) . Вокальну освіrу
здобула на курсах Горчакової в Петербурзі

(1886-87).
Артистичну дія.льність розпочала в аматор

ському театрі в Києві, організованому М. Ли-
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сенком. У 1885-86 солістка Тифліської опе
ри. З 1887 солістка Маріїнської опери в Пе
тербурзі .
Серед оперних партій: Антоніда (•Життя

за царя" Глинки), Маргарита (<·Фауст" Гуно),
Розі на («Севільський цирульник• Россіні),
Мікаела («Кармен" Бізе), Віолетта, Джільда
(<сТравіата•, <сРіголетто" Верді).
У концертах виконувала твори Лисенка та
ук{). народні пісні.
Л і т .: Б. п. Дебют r-жи Марковской в Мариин
ской опере//ТеатральнЬІй мирок.-1887.- NO 9.

МАТій Петро Петрович (н. 28.IV. 1943, с.
Сатове Виноградівського р-ну Закарпатської
обл.)- укр. концертний співак (баритон).
Нар. арт. України

(1996).

Вокальну освіту

здобув у Київській консерваторії ( 1972-77,
клас О. Дарчука). З 1977 соліст Закарпатсь
кої філармонії. У репертуарі М.- твори укр.,
рос. та заруб. композиторів, а також укр. на
родні пісні .
МИЛОРАДОВИЧ Олександра Григорівна
(бл. 1830, с . Калюжинці, тепер Срібнянського
р-ну Черніrівської обл. - після 1890, там же)
укр. співачка (драм. сопрано). Походила з ро

дини збіднілого поміщика. Одержала домаш
ню освіту, в т. ч. й музичну (чудово володіла
фортепіано). За свідченням П. Куліша, який з
нею неодноразово зустрічався, М. володіла
надзвичайно красивим і добре поставленим
природою голосом широкого діапазону. Була
блискучою виконавицею укр. народних

пісень, які виконувала в салонах полтавських
та чернігівських поміщиків, найчастіше в Ка 

чан і в ці у Тарновських. Уї чудовий спів
відзначав також М. Кропивницький.

МЇШУРА Жанна Василівна (н. 15.ХІ. 1946,

м. Київ) - рос. оперна співачка (меццо-со
прано ). Вокальну освіту здобула у Сімферо
польському муз. уч-щі (1968-71, клас Т. Зі
новенка) та Одеській консерваторії (197175, клас О. Блаzовидовоі). У 1975-96 соліст
ка Новосибірського театру опери та балету.
Парпиї: Солоха, Любаша (•Ніч перед
Різдвом», •Царева наречена" Римського-Кор

сакова), Кончаківна (•Князь Ігор» Бородіна),
Княгиня, Любов (•Чародійка•, •Мазепа» Чай
ковського), Хівря, Марина (•Сорочинський
ярмарок» •Борис Годунов• Мусоргського),
Аксинья (•В бурю• Хренникова), Азучена,
Маддлена, Амнеріс (•Трубадур", •Ріголетто•,
•Аlда" Верді).
У концертах виконує твори Лисенка, Лято
шинського, Данькевича, Гайдамаки, Рахмані
нова, Чайковського, Метнера, Верді, нар. пісні.

З 1996 - викладач Новосибірської кон
серваторії.
Літ.: .Автобіоrрафі11// Архів автора .

НИЖАНкіВСЬКИЙ Олександр (бл. 1862,
Галичина - р. см. невід.) - укр. концертно
камерний співак (бас). Вокальну освіту здо

був, очевидно, у Львові (1880-і рр.). У 1886
невдало дебютував на сцені Львівської опери.
Епізодично виступав у концертах, зокрема
співав у львівському •Бояні" (1899). На поч.
ХХ ст. проживав у Відні, де виступав також у
принаrідних концертах. Однак Н. був одним з
небагатьох укр. співаків, який залишив чис
ленні записи свого голосу на платівках. Зок

рема,

1910-11 у Відні

на франц. фірмі •Пате•

записав чимало укр. народних пісень (•Ухав

козак за Дунай•, •Ой, місяцю, місяченьку",
•Чорнії брови, карії очі» та ін.), романси Ли
сенка (•Огні горять•), О . Нижанківського (•А
де ж той цвіт•), Ярославенка («Дика троян
да"), а також арії з опер Чайковського, Верді,
Вагнера, Гуно, Монюшка та ін.

ОНИШКЕВИЧ-СТОКЛЕН (спр. прізв.
Онишкевич) Олена (бл. 1870, Галичина - р.

см. невід.) - укр. та польська оперf:!~ співачка
(колорат. сопрано) . Вокальну освіту здобула в
Італії. З 1903 солістка Великого театру у Вар
шаві. Володіла надзвичайно красивим голо
сом світлого сріблястого тембру широкого
діапазону. Мистецтво 0.-С. відзначалося неа
биякою вокальною технікою та драматичним
талантом.

Серед оперних партій: Віолетта, Джільда
Верді), Маргарита Ва

( • Травіата", •Ріголетто»

луа (•Гугеноти" Мейєрбера) та ін.
У 1904 з успіхом гастролювала в Київській
опері.

Л і т. : Чечотт В. Польска11 певица г-жа Оннш-

кевич-Стоклен/ /Киевская газета.-

1904.- 2 rруд.
ОРДАССЙ-БАРАНСЬКА (спр. прізв.- Ор

дассі) Шарл01Та (н.

2.V. 1921,

м. Будапешт)

-

угорська та укр. оперна та концертно-камер

на співачка (колорат. сопрано). За поход
женням угорка. Вокальну освіту здобула в
Академії Ліста в Бухаресті. Удосконалюва
лась у .Ла Скала». Дебютувала 1949 в ссЛа
Скала•. З 1950 живе у США. У 1956-77
солістка •Метрополітен-опера». Одружилася
з українцем і стала активною учасницею укр.
муз.-культурного життя у США. Була постій
ною солісткою укр. капели •думка• в Нью

йорку та Укр. хору ім. Шевченка у Клівленді.

Брала участь також у клівлендській прем'єрі
опери •Катерина» Аркаса, де виконувала го
ловну партію.
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ПАВЛИІdВ (по чол.- Новаківська) Марі.я
Теофілівна (1.VI. 1865, м. Львів - 1930, там
же) - укр. оперна співачка (сопрано). Похо
дила з родини відомого в Галичині громадсь
кого та релігійного діяча . Співу навчалася в
Муз. школі у Львові ( 1888). Дебютувала 1888
на сцені Львівської опери, де виступала
епізодично до 1906.
Серед оперних партій: Одарка ("купало"
Вахнянина), Галька ("Галька" Монюшка),
Норма («Норма" Белліні), Сантуцца
(«Сільська честь.. Масканьї), Маргарита ("Фа
усу,. Гуно).

У концертах виконувала твори укр. ком

позиторі в, зокрема Лисенка («Купи мені,
мамо, намисто"), Людкевича, Барвінського
та ін.
У 1909-10 ін-1)' у Львові ..

викладач Вищого музичного

Л 1 т . : Ukra1ne .
1993.- т. з.

Енцнклоnедія.- Торонто,

РЕШЕТНИКОВА-БУЛГАКОВА
( спр.
прізв.- Решетникова)
Наталі.я (бл.
1866,
м. Київ - р. см. невід.) - укр. та рос. оперна
та концертна співачка (сопрано). Вокальну
освіту здобула в Київському муз. уч-щі
(1881-84, клас К. Браrіна) та Петербурзькій
консерваторії (1885-90).
У 1884-85 - солістка Київської опери.
З 1890 - артистка укр. муз.-драм. трупи
П. Саксаганського.
Парт~ї: Наталка ("Наталка Полтавка" Ли
сенка), Оксана ("Запорожець за ДунаЕ:М• Гу
лака-Артемовського), Хівря ("сорочинський
ярмарок• Мусоргського) .
У 1910 організувала в Петербурзі укр. муз.
вечір, де було показано повністю "наталку
Полтавку• Лисенка. В цьому ж році брала
участь у Петербурзі в Шевченківському кон
церті.

ФЕОД ОС КО ( спр. прізв. - Гловецька, по
чол.- Сахновська) Конкордія Сергіївна (бл.
1875, Україна - р. см. невід.)- укр . та рос.
оперна та концертно-камерна співачка (лір.
сопрано). Вокальну освіту здобула в Петер
бурзькій консерваторії. Володіла надзвичайно
красивим і сильним голосом, добре постав
леним і опрацьованим.
У 1893-94 солістка Рос. оперного т-ва (Т
р Кононова), 1894-95 - ПанаЕ:вського т-ру
в Петербурзі. Весною 1895 невдало дебюту
вала на сцені Маріїнської опери. З 1895 вис
тупала в Петербурзі та Москві переважно в
концертах.

Серед оперних плртій: Антоніда («Життя
за царя• Глинки), Мікаела («Кармен• Бізе). У
концертах широко пропагувала укр. музичну

культуру, зокрема укр. народні пісні та роман

си Заремби («Вітре буйний"), Лисенка ("І

широкую долину•). Виступала в Шев
ченківських концертах.
Провадила приватну педагогічну діяль
ність.
Літ.: Б . п. Дебют г-жн Феодоско//Театрал.1895.- № 16; Б. п. Концерт r-жи Феодоско//Моск.

1897.- 22 квіт.
ФілІПЕНКО Іван (бл. 1900, Україна -

ведоNости.-

р.

см. невід.) - укр. та рос. концертно-камер
ний співак (тенор). Вокальну освіту здобув,
очевидно, в Петроградській консерваторії.
Після 1917 емігрував за кордон.
З великим успіхом виступав у концертних
залах Зах. Європи, зокрема в Берліні (1927),
Франкфурті-на-Майні ( 1923 ), Парижі
(1923-25), Мілані (1927). Епізодично співав
і на оперних сценах.
У його концертному репертуарі були чис

ленні твори рос. , заруб. композиторів, а та
кож укр. народні пісні.
Л

1 т.:

Б. п. Концерт И . Филиппенко в Берли-

не//Музь~ка (Москва) .

-

1922.- NO 2.

Л і т.: Б. п. Український вечір у Петербурзі/ !Ра-

да.-

1910.- 4 берез .

РУдНИЦЬКА (сцен. псевд.- Вітальді)
Вікторі.я (бл. 1840, м. Київ - після 1900, там
же) - укр. оперна співачка (сопрано) і педа
гог. Вокальну освіту здобула спочатку приват
но у КиЕ:ві, а потім у Міланській школі співу

Ламперті. Співала на сцені Італійської та

іспанської королівських опер (1870-80-і

рр). У

1887

повернулася до КиЕ:ва, де висту

пила з великим концертом.

З 1887 провадила приватну педагогічну
діяльність у КиЕ:ві.

ХАРЧЕНКО Олександр (1890, Ростовська
обл.- після 1940, м. Ростов) - укр. та рос .
оперний співак (драм. тенор). Вокальної
освіти не здобув. У 1927-33 - соліст
Харківської, з 1935 - Ростовської опер.
Парт~ї: Максим ("золотий обруч• Лято
шинського), Петро (•Яблуневий полон•
Чишка), Рудковський (•Кармелюк• Костен
ка), Герман (•Пікова дама• Чайковського),
Хозе (•Кармен• Бізе), Радамес (ссДj'да" Верді),
Каніо (•Паяци• Леонкавалло ).
Л

1 т.:

ГуЖІNЮ В. Олександр Харченко в Хар

кові// Архів автора.
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ЧАЛЄЄВА (спр. прізв.- Чубинська) Олек
сандра Павлівна (бл. 1880, м. Київ - р. см.
невід.) -укр. та рос. оперна співачка (меццо
сопрано ). Дочка укр. письменника та етног
рафа Павла Чубинського. Вокальну освіту
здобула, очевидно, у Московській консерва
торюії.
У 1903-07 солістка Великого театру в
Москві, 1908-11- Київської опери, з 1911петерб. Народного дому. Володіла красивим
голосом широкого діапазону, відзначалася
музикальністю та артистизмом.
Серед оперних партій; Княгиня («Русалка•
Даргомижського), Ваня («Життя за царя•
Глинки), Ангел («Демон• Рубінштейна), По

45, клас В.
71- соліст

Селявіна). У 1940-41, 1944Одеського театру опери та

балету.

Пaprrui': Возний («Наталка Полтавка• Ли
сенка), Андрій («Запорожець за Дунаєм• Гу
лака-Артемовського), Ленський (•Євгеній
Онєгін• Чайковського), Ликов -(•Царева на
речена• Римського-Корсакова), Синодал
(•демон• Рубінштейна), Юродивий (•Борис
Годунов• Мусоргського), Надір (•Ловці
перлів• Бізе) . Виконавець також характерних
партій.
Л

І

т.:

Єрмаков

Є.

З

великою

стернІстю//Чорноморська комуна . -

май-

1970.-

17

жовт.

ловецька дівчина (•Князь lгор• Бородіна),

ЯРОВ (псевд.) Я. Є . (бл. 1894, Харківщи
- р. см. невід.) - укр. та рос. оперний та

Панталіс (•Мефістофель• Бойто ).

на

Виступала в укр. концертах, зокрема на
Шевченківських вечорах, де виконувала тво
ри Лисенка, Степового, Стеценка, народні
пісні.

концертно-камерний співак (бас). Вокаль
ну освіту здобув, очевидно, в Харкові. У

ШКУРГАН Андрій Семенович (н. 1961,
м . Чернівці) - укр . оперний та концертно
камерний співак (баритон). Походить з ро
дини музикантів. Навчався в Чернівецькому

ун-ті . Вокальну освіту здобув
консерваторії (1984-89, клас

l.

Львівській
Kyш1tlll!pa) .
У
1989-91 соліст Чернівецької філар
монії, 1991-95 - оперного театру в Лодзі, з
1995 - Польської національної опери у Вар
шаві.
Лауреат дев'яти міжнародних конкурсів:
IV конкурсу ім. Ади Сарі в Новому Санчі
(Польща, 1991, І премія), конкурсу во
калістів у Тулузі (1991, 11 премія), ім. Мо
нюшка у Варшаві (1992, 11 премія), V кон
курсу оперних співаків ім. А. Дідура в

Польщі (1994, І премія), конкурсу ім . М.
Хелін у ФіНJІЯндії (1994, IV премія), конкур

су

"t.

Честеллі• у Берліні (1996, ІІІ премія),

коркурсу в Копенгагені (1996, І премія),
к.онкурсу «Вердіівські голоси• у Пуссетто
(Італія, 1996, ІІІ премія), конкурсу •Бельве
дер• у Відні (1996, ІІІ премія), а також двох
укр. конкурсів .
Виконує провідний баритоновий реперту
ар. Активно гастролює за рубежем.
Л і т. : Се.лезі111Са В. Блискуча перемоrа//Культура і житт11.-

1991 .- 3

серп.; Кошма11 В. Зорепад

перемог АндрІ11 Шкурrана//Культура І житт11.-

1996.- 11

серп.

ЯКОВЕНКО
Віктор
Петрович
(н.
м . Одеса) - укр. оперний співак
(лір. тенор) . Вокальну освіту здобув у
Одеській консерваторії (1937-41, 1944-

l.W.1916,

1914-22 соліст Харківської опери. У 1922
емігрував до Німеччини. У 1923-24 соліст
Шарлоттенбурзької опери. Виступав також на
оперних сценах Берліна (1924), Гамбурга
( 1924 ), а також у складі •Рос. опери• у Празі
(1923).
Серед оперних партій: Гремін, Кочубей
(•Євгеній Онєгін•, •Мазепа• Чайковського),
Кардинал (•Жидівка• Галеві), Генріх Птахо
лов ( ..Лоенrрін• Вагнера), Мефістофель (•Фа
уст. Гуно).
Провадив концертну діяльність, зокрема
виступав з сольними концертами у Берліні,
Гамбурзі, Відні та ін ., де пропагував твори
рос. та заруб. композиторів . У 1923 взяв
участь у великому укр. концерті в Берліні.
Л І т.: Л. Л. Концерт Я. Ярова/7Руль (Берлін) . -

1925.- 27

жовт.

ЯРОЦЬКИА Олександр Федосійович
с. Топори, тепер Сквирського р
ну Київської обл.- після 1972, м. Клуж, Ру
мунія) - укр. та румунський співак (бас). На
вчався в Житомирській гімназії. Закінчив Ко
легію Павла Галагана в Києві (1915). Вчився

(16.111.1896,

також на юридичному ф-ті Одеського ун-ту.
Вокальну освіту здобув у Клужській консерва
торії (1927). У 1921-57 соліст Клужської
опери в Румунії, де був також режисером та
учителем сцени.

Пaprrui': Варлаам (•Борис Годунов• Мусор
гського ), Гремін (•Пікова дама• Чайковсько
го), Дон Бартоло («Севільський цирульник•
Россіні), Скарпіа ( • Тоска• Пуччіні), Папагено
(•Чарівна Флейта• Моцарта), Альфіо
(•Сільська честь• Масканьї), Бітерольф
(«Тангейзер• Вагнера), Граф де Гріє (Манон"
Массне), Дон Фернандо (•Фіделіо• Бетхове
на), Нікаланта (• Лакме• Деліба), Лотаріо
(«Міньйон• Тома).
У концертах виконував твори укр. компо -
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зиторів, а також народні пісні, які співав най
частіше в укр. концертах.
Літ.: Автобіографія// Архів Автора.
ЯСИНСЬКА-МУРОВАНА Марія (н.

1940,

м. Станіслав, тепер Івано-Франківськ) - укр.
та

америк.

оперна

та

концертно-камерна

співачка (сопрано). У 1944 разом з батьками
емігрувала за кордон. З 1950 живе у США. У
1968 закінчила Філадельфійську муз. ака
демію. Навчалася також в драм. студії В. Гол
довського (1971). Була солісткою Пенсиль
ванської оперної компанії у Філадельфії. Ви
ступала також на інших сценах.

Серед оперних плртій: Недда (•Паяци"
Леонкавалло ), Сантуцца (•Сільська честм
Масканьі), Віолетта, Дездемона ( • Травіата",
•Отелло" Верді), Тоска ("Тоска" Пуччіні).
Виступала також солісткою Філадель
фійського симфонічного оркестру, з яким га
стролювала по США. В укр. концертах вико
нувала романси Лисенка, Стеценка, Грудіна,
народні пісні.
З 1976 - викладач Філадельфійської му
зичної академії.
ЛІт . : Луцький О. Виступ співачки Маріі Ясинсь

коІ-Мурованоі/ /СвООом, . -

1976.- 19 лист.
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ПОДЯКУЙМО Ж ІВАНОВІ ЛИСЕНКУ!

Передісторія цієї книги

-

довгий сю

жет «із багатьма невідомими».
Окрема лінія в тому сюжеті - подвиж
ництво чоловіка, який прирік себе на
творення

енциклопедичного словника

українських співаків від давнини Київ

ської Русі й до сьогодні. Треба мати ней
мовірну працьовитість, залізну цілеспря
мованість та самоорганізованість, а голо

вне - віру в себе й у те, що тобі просто
пощастить звершити задуману роботу.
і тільки тоді можна братися до цієї спра
ви, раз і назавжди махнувши на всі жит
тєві розваги.

Ще інша лінія в тому сюжеті - всі Ли
сенкові непоїздки до зарубіжних музич
них столиць світу. Уявімо собі, що таку
роботу задумав швед або американець,
ба навіть поляк чи чех. Вони об 'їхали б
увесь світ, обнишпорили б власноручно
всі бібліотеки й архіви і т. ін. Мріяти про
подібне в умовах підрадянської дійсності
Лисенко навіть не смів. Найбільше, на
що він міг розраховувати,- це допомога

річ - не тільки в амбіціях, тут ідеться
вже про значно більше, аніж самі амбіції.

Хто оmпmться в ситуацїі Івана Лисенка -

зрозуміє. А хто не може зрозуміти - то
му зайве казати.
Ще інша сюжетна лінія (навіть зі
своєю кульмінацією) - непоява словни
ка друком упродовж усіх років нашої не
залежності.
Якщо раніше видавці покивували

пальцем на північ: «Незручно якось ви
ходить - там досі не видали «Словника
російських співаків», а ми тут поперед

батька в пекло (отому й називають нас
націоналістами!), треба нам почекати,
поспішати ж нікуди".» - якщо отак при
мовляли й пальцем застерігали видавці,
то після здобуття Україною незалежності

отой аргумент у них було вибито; про
блема, як кажуть, брутально оголилася:
маєте важливу працю

Ал.е

-

видавайте."

«шафа не грала». З'ясувалося,

-

що наші видавництва на очах утрачають
свої потужності. (Сьогодні ми в незалеж

далеких людей, які живуть у тих містах

ній Україні ДОЖИЛИСЯ до того, ЩО стає

і які повірили в важливість його роботи,
погодилися безкоштовно в ній допомоrrи.
(Слава Богу , що такі люди знайшлися,

подією надзвичайного значення поява
важливої української книжки). Надія ви
дати

словник

ставала примарною,

мов

мірів і допомагали - абсолютно безвина
городно! з усіх сил). Можна уявити

фата моргана. Потім якось дуже неправ
доподібно таки змигнув її промінь, та від
разу ж і згас. «Є гроші на видання кни

почуття і настрої автора цього словника,

ги , - сказали остовпілому від несподі

коли він дивиться на географічну карту

ванки авторові. Він навіть зрадіти від та
кої звістки не встиг, як ту фразу наздог
нала нова: - Вже немає грошей - інф
ляція з'їла».

повірили в серйозність Лисенкових на

світу, особливо ж - на назви тих міст, де
живуть його - здебільшого жодного разу
не бачені - кореспонденти.
Ал.е то вже, мабуть, не сюжетна лінія,

Взагалі, обіцяльники фінансово під

а окремий закінчений сюжет.

тримати

Ще інша лінія - люди, що хотіли при
сусідитися до нього в співавтори . Обіця

да, пунктирна , оскільки їх було небагато
й оскільки вони обіцяли не так багато.
Переважна більшість кивала на державу:

ли: їхні імена можуть стати гарантом то
го, що словник одразу ж візьмуть до ви
дання, а тому повсюдно - аж до самісі

нького читача - буде йому зелене світ
ло. Хотілося Лисенкові, щоб його книга
якнайшвидше з' явилася друком, але аж
надто високу ціну за те вимагають

-

від

дай половину праці . «Ні»,- сказав він,

як сказав би кожен на його місці. Бо тут

-

то теж окрема лінія. Щоправ

«Вона має такі речі видавати».

1правиль

но. Але держава на те не зважила, й ав
торові від резонності таких зауваг не по
легшало . Кульмінація не перейшла у

благословенну, давно вимріяну розв' яз
ку. Події безперспективно завмерли на
межі між експозицією та зав'язкою.
Зрештою, була ще ціла низка ліній
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(почасти й суто психолоrічних, незримих
для ока в плані подієвому): вечори нао

динці з нікому не потрібним рукописом,
зневіра в собі й у своїй потрібності цьому
часові і все таке інше, що жодною мірою
не прикрашає життя, анітрохи не стиму
лює творчі й душевні сили індивіда на

блаrо суспільства.
Намагався знайти хоч якусь розраду в
іншій роботі. Писав літературознавчі
статті. <В йоrо особі маємо глибокого лі

таких людей, а з дpyroro, вони самі не
ризикнули звалити на свої плечі огром
роботи, винаrорода за яку - справа до

волі проблематична. Це тільки Іван Ли
сенко міг заявити з твердою переко

наністю: «Розгліцаю свою роботу

-

як

державне замовлення» (так називалося

інтерв'ю з ним на зорі нашої незалеж
ності).

Кажуть: добре те, що добре закін

періоді розстріляноrо відродження нашо

чується. А ще кажуть: справедливість це та жінка, яка завжди запізнюється.
Жінка запізнилася, але на менше,

rо письменства, дав ряд важливих публі

аніж від неї можна було чекати (мабуть,

кацій про Т. Осьмачку, О. Лана, О. Кор
жа, П. Савченка, а також про «залізноrо
імператора строф» Є. Маланюка).
Упорядковував збірки спогадів про О. Оле

таки має совість). Справа зі «Словником
співаків України», як бачимо, врешті
решт завершилася позитивно. Ми, на
решті, тримаємо в руках цю безцінну

тературознавця,

що,

зосередившися

на

ся та М. Йогансена. Вони завмерли в че

книгу. Вчений Іван Лисенко зустрівся з

кан ні кращих часів у шухлядах його

меценатами, які й подарували книзі

письмовоrо стола. А поряд з ними «Словник втрачених коштовностей•,

життя. (Якби побільше таких історичних
зустрічей відбувалося у наші дні!).
Сюжет, пов' язаний із «Словником
співаків України», триває.
Але - на принципово новому якісному

«Словник приватних українських бібліо
тею.~, «Словник опер, поставлених на Ук
раїні!» - все це створила одна людина!
Як мовиться, одні - говорять, а інші -

працюють. Іван Лисенко подає нам доро

rоцінний приклад, без будь-якого пере
більшення можна сказати, праці справді
самовідданої. Якби бодай третина людей

рівні.

Автор - вже не учасник подій. Він мо
же скромно відійти вбік, сказавши:
«Я своє зробив, черга за вами ... »

Подякуймо ж Іванові Лисенку за йоrо

в Україні працювали саме так, то ми по

натхненну роботу й берімося кожен за

давали б гуманітарну допомогу Америці,

свою.

Канаді, Німеччині, а не навпаки. Але, з

одноrо боку, суспільство не затребувало

Михайло Слабошпицький
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