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ВСТУП

Хорове виконавство є відкритою системою творчих
комунікацій, що існують у соціокультурному, художньо-
естетичному, жанрово-стильовому, педагогічно-просвітниць -
кому, ментально-традиційному, інноваційному вимірах.
Різні його види (професійне й аматорське, богослужбове та
світське) утворюють одну з базових складових українського
національного музичного мистецтва. В історичній перспек-
тиві розвитку оперного жанру хорове виконавство завжди
посідало вагоме місце, формуючи у багатовимірному му-
зично-театральному синтезі власні засоби втілення худож-
нього змісту та музичної драматургії вистав. У сучасному
оперному театрі воно має яскраво увиразнену специфіку,
що базується як на плідному ґрунті національних традицій,
так і на інноваційних засадах, зумовлених розвитком ака-
демічної хорової виконавської школи. Важливого значення
в цьому процесі набирає феномен присутності в оперній
трупі непересічної мистецької особистості – хорового ди-
ригента – організатора, керівника та вихователя професій-
ного колективу співаків. У головному осередку українського
оперного мистецтва – Національному академічному театрі
опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка ( узвичаєно в
культурному обігу – Національна опера України, Київський
театр опери та балету, Київська опера) у другій половині
ХХ – на початку ХХІ століття такою особистістю став Лев
Миколайович Венедиктов – хормейстер, диригент, педагог,
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творець унікального хорового колективу, вихователь кількох
поколінь хорових диригентів. 

У процесі сценічного оприлюднення оперної вистави
або масштабного вокально-симфонічного твору постать
хормейстера ніби лишається «за кадром». Однак, усвідом-
лення важливості хорової складової в синтезі музично-
виражальних засобів актуалізує увагу на дослідженні засад
художньо-виконавської майстерності хорового колективу,
виокремлюючи, при цьому, аналіз індивідуально-особис-
тісних ознак творчого потенціалу його керівника. Світо -
глядні, професійні та особисті якості оперного хормейстера
визначають не лише виконавський стиль хору, але й відпо-
відний рівень спільних художніх здобутків театрального
колективу.

Виконавська майстерність хору Київської опери та його
керівника Л. М. Венедиктова (в період 1972–2013) підтвер-
джена численними музикознавчими і театрознавчими
рецензіями, відгуками вітчизняної та зарубіжної преси,
оцінками колег-музикантів. Відомий фаховою безкомпро-
місністю диригент В. Тольба відзначав Л. Венедиктова як
творчу особистість, якій притаманна «висока загальна і
музична культура, відмінне знання вокалу, майстерність
хорового диригування, бездоганний смак, тонкий слух,
глибоке проникнення у стиль і зміст виконуваних творів»
[276; 68].

Хорове виконавство розглядається в монографії, насам-
перед, за своєю інтерпретаційною сутністю, визначеною
унікальною диригентсько-хоровою творчістю Л. Венедик-
това, який завжди привносив до об’єктивної матеріалізації
хорового звучання власне світовідчуття твору, зумовлене
глибоким осмисленням авторської концепції. Важливою
складовою дослідження є аналіз численних інтерв’ю і бесід
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з хормейстером, що дозволило відстежити особисте став-
лення Л. Венедиктова до окреслених проблем оперно-
хорового виконавства, визначити риси його художньо-есте-
тичного світогляду.

У монографії досліджено систему засад професійної
роботи диригента-хормейстера, зорієнтовану на відтво-
рення відповідного еталону інтерпретації оперного твору
та безпосередньо пов’язану з формуванням індивідуального
стилю керованого ним хору. Розглянуто особливості твор-
чих підходів Л. Венедиктова до вирішення проблеми
формування хорового колективу, репетиційної роботи в
хоровому класі, втілення художньо-творчих завдань на
оперній сцені. Варіантні моделі методу хормейстера аналі-
зуються в контексті комплексної взаємодії всієї постановоч-
ної групи (диригента, режисера, художника), спрямованої
на мистецьке втілення знакових в репертуарі Київського
театру оперних вистав західноєвропейських, російських та
українських композиторів.

Актуальність дослідження зумовлює: недостатність
висвітлення в наукових працях питань оперно-хорового ви-
конавства; необхідність поглиблення наукового розуміння
музично-виконавської інтерпретації хорової складової опер-
них творів, в якому лишається чимало «білих плям»;
вивчення виконавської творчості видатного диригента-
хормей стера Л. Венедиктова.

Матеріали дослідження охоплюють фонди Архіву На-
ціональної опери України (програмки вистав, рецензії, за-
писи стенограм засідань художньої ради театру), публікації,
присвячені Л. Венедиктову та його творчому оточенню
(буклети, статті в журналах, наукових збірках, довідкових
виданнях), матеріали періодичної преси, документальні
фільми (присвячені біографічним та суто творчим аспектам
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діяльності хормейстера), записи оперних творів за участю
хору Київської опери на грамплатівках, у телефільмах,
відеоматеріали з особистих архівів диригента І. Гамкала,
хормейстера А. Семенчука, нотний матеріал, у тому числі,
«робочі» клавіри оперних творів з особистими позначками
Л. Венедиктова. Низку важливих висновків зроблено на
основі власних спостережень авторки під час репетицій,
вистав, концертних хорових виступів під орудою Л. Вене-
диктова, а також зафіксованих фонозаписом численних
інтерв’ю з ним, бесід із дружиною М. П. Венедиктовою
(за фахом також хормейстером), колегами та учнями.
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Розділ 1. 
ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО

ЯК СКЛАДОВА ОПЕРНОЇ ВИСТАВИ:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ І ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Оперна вистава – багатокомпонентна художня структура,
що органічно поєднує музику, поезію, театральне мистецтво.
Її синтезована цілісність ґрунтується на інтерпретації авто-
рського першоджерела – оперного твору. На відміну від
інших видів театрального мистецтва, в опері музика та му-
зичне виконавство традиційно відіграють головну роль,
об’єднуючи всі музично-театральні складові музичною дра-

матургією – системою музичних виражальних засобів і при-
йомів втілення драматичної дії, до яких належить також
виражальний комплекс хорової складової. Важливою особ-
ливістю хорової партії в оперному творі є те, що подібно до
партій співаків-солістів, вона єднає всі зафіксовані у компо-
зиторській партитурі компоненти оперного синтезу: музику,
слово та драматичну дію.

1.1. Оперний хор як об’єкт
музикознавчих досліджень

Спираючись на наукові розвідки, присвячені історії і

теорії оперного мистецтва, можна простежити форму-
вання засад функціонування оперного хору від перших зраз-
ків жанру, орієнтованого на відродження синтезу античного
театру (поезії, музики, хореографії, образотворчого мистец-
тва, архітектури тощо). В період розвитку театралізованих
культових форм та драматургії хорова дія синтезувала по-
езію, музику, акторську пластику виконавців та певним
чином структурувала виставу. В античному театрі хорова дія
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мала власну лінію розвитку та об’єднувала усталені фун-
кціональні елементи: «парод» – початковий вихід хору,
«епісодій» – діалог актора та хору, «стасим» – самостійний
виступ хору на сцені-орхестрі, «коммос» – висловлювання
актора в супроводі хорового рефрену, «гипорхема» – радісна
пісня хору, «зупинка» перед трагічною розв’язкою драми,
«ексод» – урочиста, найчастіше, траурна процесія хору, за-
вершення і підсумок вистави. Вплив античних традицій на
формування структури «dramma per musica» (рубіж XVI –
XVII ст.) зазначає, зокрема, Г. Куколь, яка вказує, що в опе-
рах флорентійців хори мадригального або хорального плану
відігравали роль «кришталевих решіток», що обрамлювали
сцени, як у виставах Я. Пері і Дж. Каччіні, або актів, як
в операх К. Монтеверді [83; 74]. Визначені античністю
синтаксичні функції хору – експозиційна, інтермедійна, кон-
трастуюча, підсумково-узагальнююча – зберегли своє зна-
чення упродовж всієї оперної еволюції [295;62]. Хоровий
«зачин» вистави, що набуває форми  прологу, інтродукції
або розгорнутої хорової сцени, відіграє важливу роль у від-
творенні тематики, історичної атмосфери, може бути експо-
зицією образів героїв та зав’язкою драматичного конфлікту.
Таку ж важливу роль виконує хор у фіналі, де стверджує
центральну художню ідею твору.

Вплив традицій античності простежується і у форму-
ванні диференціювання хорових функцій в драматургії опер-
ного твору. Давньогрецький хор міг бути як безпосереднім
учасником драматичного конфлікту, так і займати «відчу-
жену» позицію протиставлення «надособової» оцінки подій
суб’єктивним емоціям людини-актора. В оперному жанрі ан-
тична традиція протиставлення хору і героїв драми транс-
формувалися у становлення «хорового фону», спрямованого
не лише на оцінку подій або коментар сценічної ситуації, але
й на транслювання різних історичних, етнічних, етичних

8 Розділ 1 Хорове виконавство як складова оперної вистави
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значень і символів, що визначають семантику і стилістику
твору, задають відповідний тон, характеризують атмосферу
розвитку драматичних подій.

Вагоме значення «хорового фону» як однієї зі структур-
них ознак «великої», багатоактної опери, неодноразово
ствер джувалося у музикознавчих працях. Так, Ю. Тюлін у
передмові до збірки статей «Питання оперної драматургії»
підкреслював функції «очікування», «передчуття» у розгор-
нутих хорових сценах як засіб динамізації сценічного
«подання» головних персонажів або драматичних ситуацій,
притаманний опері на відміну від словесної драми [45;9].
М. Черкашина-Губаренко у статті «Структурний аналіз опер -
ного твору» визначає фон і фонові сцени, до яких належать і
розгорнуті хорові побудови, як «протилежну конфлікту час-
тину художньої структури опери». Різні типи хорового фону:
умовно-стилізований, конкретно-історичний, лірико-побуто-
вий можуть використовуватися як для підсилення напруження
оперного конфлікту, так і для паралельного коментаря основ-
ної сюжетної лінії [295;62]. Особливого звучання хоровий
«фон» набуває в епоху романтизму, коли побудовані на фоль-
клорній мелодиці та обрядовості народно-хорові сцени відіг-
рають важливе значення у втіленні локального колориту,
формуванні національного стилю європейських оперних
шкіл. Новаторськими у розвитку даних тенденцій були хорові
сцени опери К. М. Вебера «Вільний стрілок», у яких автор,
за оцінкою Р. Ваґнера, віднайшов «нескаламучене чисте дже-
рело справжньої мелодії» [29;294].

«Надособова» семантика хорового мистецтва, пов’язана з
його широкими можливостями втілення епічного начала, стає
визначальною у формуванні окремих оперних типів і жанрів,
де, за оцінками дослідників, провідна роль хорової складової
та її семантика надають оперному твору рис ораторіальності.
На початку XVII ст. ці ознаки були притаманні римському типу

91.1.Оперний хор як об’єкт музикознавчих досліджень
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«хорової» (за визначенням Г. Кречмара) опери, наближеної за
стилістикою до ораторії, що сформувалася під впливом тради-
цій середньовічних християнських містерій та духовних драм
[83;49]. У XVII-XVIII ст. опери на біблійну тематику, набли-
жені до ораторіального жанру, були розповсюджені у творчості
як італійських, так і німецьких авторів («Навуходоносор»
Р. Кайзера). На початку ХІХ ст. самобутнє інспірування тради-
цій православної церковної   музики (літургіка, хоровий кон-
церт) та народної пісенності визначили появу масштабних
хорових «фресок» епічного забарвлення в російській оперній
творчості («Життя за царя», «Руслан і Людмила» М. Глинки).

Хор, як безпосередній учасник драми, традиційно вико-
нує важливу роль в операх героїчного спрямування. Поява
узагальненого образу народу в якості активної дійової особи
стала певним кроком від умовності вистав XVII ст. до реа-
лістичності зображення драматичних подій. Е. Бюкен у мо-
нографії «Героїчний стиль в опері» згадує, як реформатор
опери-серіа лібретист П. Метастазіо мотивував необхідність
появи збуреного народного хору в опері «Атилій Регул» ком-
позитора Й. Гассе тим, що це є «найближчим до дійсності»
[28;38–39]. За умов класицизму важливу роль у становленні
функцій хорової партії як активного учасника драматичного

конфлікту підтверджує оперна творчість Х. В. Ґлюка. У цен-
тральній сцені «Орфея та Евридіки» партії соліста і хору не
лише втілюють образи антагоністичних персонажів, але, за
оцінкою В. Конен, увиразнюють протистояння яскраво кон-
трастуючих інтонаційних сфер, що сприяє посиленню теат-
рально-драматичного конфлікту суто музичними засобами
[118;213]. Подальша еволюція композиторської творчості
доводить, що хор – «колективний герой» в опері може
диференціюватися в окремі групи різних за характером
образів-персонажів, як це відбувається, приміром, у «народ-
них драмах» М. Мусоргського.
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В оперній творчості другої половини XIX – першої полови -
ни XX ст., що до сьогодні формує основу театрального реперту -
ару, хорові сцени можуть мати різний – епічний та драматичних
характер, що зумовлено самою дуалістичною природою хору,
на яку звернув увагу, зокрема А. Лащенко [136]. Про це свідчать
і спостереження практиків – виконавців-інтерпретаторів опер-
них творів (диригентів, режисерів, хормейстерів).

Комплексне осмислення музичної драматургії оперних
творів в історико-теоретичному аспекті дослідження авто-
рського тексту та музично-сценічній проекції виконавського
втілення у другій половині ХХ ст. зумовило в музикознавчій
науці відгалуження напрямку оперної інтерпретології.

Вагомим поштовхом для цього стали публікації монографій
і статей визнаних практиків оперного театру – диригентів
(А. Пазовського [191], Б. Тілеса [270], Є. Акулова [2],
В. Тольби [274, 275, 276], С. Турчака [279]) та режисерів
(Б. Покровського [196, 197], Л. Ротбаум [230], В. Фельзен-
штейна [281], пізніше – А. Солов’яненка-мол. [244, 245],
О. Александрової [3] та ін.). Викладені в цих роботах, хоч і
фрагментарно, виконавські аналізи оперних партитур дово-
дять їх театральність, образно-емоційну спрямованість,
достовірність музично-сценічних характеристик, дієву се-
мантику лейтмотивної драматургії тощо. Спостереження та
аналітичні узагальнення творчого досвіду не лише відтво-
рюють процеси суб’єктивного осмислення виконавцями
закодованого у партитурі композиторського задуму, а й ви-
значають ймовірні шляхи його втілення через органічний
синтез усіх компонентів оперної постановки. Важливого
звучання в цих працях набуває ідея цілісності виконавської
інтерпретації оперного твору, її відповідності композитор-
ському задуму, драматургії музичного інтонування.

Базовими для вітчизняних досліджень оперної інтер-
претології стали теоретичні положення музикознавчих
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праць Е. Курта, Б. Яворського, Б. Асаф’єва, метод цілісного
аналізу Л. Мазеля, В. Цуккермана, Є. Назайкінського, В. Ме-
душевського. Так, в дисертаційній роботі хормейстера і
оперного диригента Г. Ткаченко «Музична інтонація в опер-
ній виставі і функція диригента в її розкритті» [271] авторка
використала положення інтонаційної теорії Б. Асаф’єва,
пояснюючи необхідність конкретизації історичної, етно-
національної та жанрової музичної інтонації та важливість
її осмислення диригентом-постановником – «найголовні-
шим музикантом», організатором усіх складових оперної
вистави. Серед функцій музичної оперної інтонації особливу
увагу приділено різним типам її взаємодії зі словесним тек-
стом: пряме відтворення вербальної семантики, розкриття
узагальнюючого образного змісту, або відтворення незалеж-
ного від тексту емоційного стану тощо. Розглянуто також
роль оперно-вокального інтонування у відтворенні характе-
ристик образів-персонажів, втілення конкретних змістовних
символів.

У фокусі проблеми визначення різних функцій хору в
оперній виставі та пошуку шляхів їх органічного сценічного
втілення заслуговує на особливу увагу монографія поль ського
оперного режисера Л. Ротбаум [230]. Авторка  диференціює
функції оперного хору, який може бути безпосереднім учас-
ником конфлікту, його коментатором, брати участь у ство-
ренні відповідного фону для розгортання драматичних подій
(пасивного, нейтрального, співчутливого, ворожого тощо).
Підкреслено визначальну роль «вокальної структури» (гомо-
фонно-гармонічної або поліфонічної фактури) хорової партії,
що вказує на трактування хору композитором як монолітної
маси однодумців або як представників конфліктуючих груп.
Режисер розрізняє статично-епічні хорові сцени та сцени ак-
тивного характеру, що втілюють живе людське оточення, з
яким щільно пов’язані персонажі драматичної події. Зазна-
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чено про можливість зміни функцій хору навіть впродовж
однієї сцени – перехід від «акомпанементу» солістам до рів-
ноправного учасника дії.

Хорову складову музично-театрального синтезу та
аспекти діяльності оперного хормейстера досліджує, спи-
раючись на власний досвід багаторічної роботи в оперному
театрі, Л. Бутенко, автор дисертації «Функції хору в драма-
тургії сучасного оперного спектаклю». В ній автор визначає
типологію шести «хорових звукостанів», що відзеркалюють
функції хору в оперній драматургії: звуковий фон (активний
чи пасивний), коментатор подій, головна дійова особа,
«внутрішній голос», що розкриває емоційний стан героя,
«темпо-ритмічна педаль» та комбінування попередніх
типів.

Значну увагу в роботі Л. Бутенко приділено ролі хорової
експозиції у драматургії оперної вистави. На прикладі почат-
кових хорових сцен опер «Отелло» Дж. Верді, «Борис Году-
нов» та «Хованщина» М. Мусоргського автор визначає
провідну роль виконавського темпоритму та образно-зміс-
товного інтонування хорової складової у формуванні «гене-
ралізуючого пульсу», що пронизує подальше звучання
вистави, визначає її змістовні акценти. У роботі автор торка-
ється також функцій оперного хору, пов’язаних з можливос-
тями «надособового» епічного узагальнення драматичних
подій: втілення «пафосу боротьби і перемоги», «таємни-
чого», «інтуїтивно-споглядального» та «гуманістичного»,
створення «етичного нерву вистави» тощо [27].

Важливого значення в музикознавчих розвідках набува-
ють спостереження кореляції функцій хору в музичній дра-
матургії та відповідних композиторських засобів хорового
письма: застосування певних типів і видів хорів, їх фактури,
форми, структури, тембрової драматургії, поліфонічних
прийомів, що формують напрямок досліджень оперного
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хорознавства. Аналізу хорової складової оперних творів
присвячено наукову працю В. Рожка «Образ народу в укра-
їнській радянській героїко-революційній опері (до питання
сценічного втілення)» [224]. У дисертації розглядається ево-
люція драматургічних функцій хору в жанрі ідеологічно
спрямованої української героїчної опери ХХ ст., підкрес-
лено роль у цих творах хорової фактури (хор-пісня, хор із
симфонічною розробкою, масштабна хорова сцена-дія).
Аналіз здійснено на матеріалі як авторських партитур опер-
них творів, так і їх виконавського втілення на українській
оперній сцені.

Дисертація І. Бєляєва «Питання інтерпретації народно-
масових сцен в українській історико-патріотичній опері» [14]
досліджує музично-інтонаційну складову народно-хорових
сцен в українській оперній творчості (М. Лисенко, Б. Янов-
ський, Б. Лятошинський, Ю. Мейтус, Г. Майборода) з позиції
її значення у драматургічному розвитку оперного конфлікту.
У висновках роботи підкреслюється необхідність активного
втілення в хоровому виконавстві інтонаційної семантики му-
зичної драматургії.

У дисертації П. Зелинського «Темброва драматургія в
оперно-хоровій музиці (на матеріалі творчості М. Мусорг-
ського)» автор розглядає сукупність використання тембро-
вих барв хорових партій в операх «Борис Годунов» та
«Хованщи на» як створену композитором цілісну систему
музичної драматургії хорового письма [79]. В роботі де-
тально аналізуються авторські прийоми експонування, по-
єднання та протиставлен ня барв окремих хорових партій, що
зумовлює реалізацію в оперній творчості новаторських засад
узагальнення та диферен ціювання образів групових хорових
персонажів, формування хорового діалогу та утворенню спе-
цифічного новаторського явища в оперній музиці – внутріш-
ньо-хорової дії.
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Доцільність використання методів хорознавства як
складової дослідницької методології знайшла підтвер-
дження в науковій праці російського дослідника Д. Храмова
«Хор у творчості Ріхарда Ваґнера» [286]. Головна мета цієї
роботи – визначення еволюції хору в музичній спадщині
композитора – вирішується як традиційними методами ці-
лісного музикознавчого аналізу, так і за допомогою дослід-
ження хорових партій, їх тембрових особливостей, умов
теситури, фактури тощо.

Хоровий сегмент української оперної творчості висвітлено
в роботі О. Батовської «Драматургія хорових сцен в операх
В. Губаренка», де авторка визначає особливості драматургіч-
ного функціонування хору в різних за жанровим спрямуванням
операх композитора: героїко-романтичній, лірико-психологіч-
ній, опері-балеті та опері-ораторії [10]. За результатами до-
слідження О. Батовська створює типологію шести основних
функцій хорових сцен у музичній драматургії В. Губаренка:
фонової, колористичної, репрезентативної, внутрішньо-емо-
ційної, дійової, динамічної та десяти допоміжних, що за сут-
ністю є варіантами попередніх. Однією з провідних тез роботи
є визначення залежності функціонального навантаження хору
від жанрової стилістики оперного твору.

Дисертаційна робота Н. Бєлік-Золотарьової «Оперно-
хорова творчість українських композиторів другої половини
ХХ століття» [12] розкриває значення категоріального по-
няття «оперно-хорова творчість», містить визначення його
жанрової системи (пісня, марш, сюїта, прелюдія, інтерлюдія,
постлюдія), узагальнення методів і засад організації буття
хорової складової в оперній цілісності (оперно-хоровий
симфонізм, ораторіальність, сюїтність). Всі положення розгля-
нуто на матеріалах дослідження оперних творів українських
композиторів: К. Данькевича, В. Кирейка, Г. Майбо роди,
В. Губаренка, Л. Колодуба, М. Скорика, Л. Дичко.
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Особливості функціонування хорової партії в структурі
та дра матургії оперного твору отримали висвітлення в музико -
знав чих працях різного спрямування: історико-теоретичних
дослідженнях композиторської творчості, методико-теоре-
тичних розробках оперної інтерпретології, спеціалізованих
дослідженнях оперного хорознавства, що наразі сформували
в українсь ко му музикознавстві окремий напрямок наукових
зацікавлень.

Сукупність запропонованих теоретичних підходів і ре-
зультати дослідження функцій хору в оперній драматургії
свідчать про широкий діапазон виражальних можливостей
хору, що корелюються з такими засобами хорової виражаль-
ності як інтонування, динаміка, тембральність, враховують
аспекти зв’язку музики зі словом, особливості хорової
фактури. Диференціювання функцій хору в оперній драма-
тургії визначається жанрово-стильовими особливостями
оперного твору, концепцією композиторського задуму,
а далі – герменевтично-варіативним колом виконавських
інтерпретацій.

Показово, що поряд із музично-теоретичними підхо-
дами, в дослідженнях хорової складової оперних творів по-
сідають важливе місце методи хорознавства, що виникли
як результат осмислення та узагальнення досвіду творчої
практики музикантів-виконавців. Широта аспектів функці -
онування хору в розбудові оперної драматургії, складність,
а подекуди й неможливість їх однозначного трактування,
а також їх здатність розкривати варіативний потенціал
оперного твору в процесі музично-сценічного втілення
свідчать про вагоме значення у виконавських інтерпрета-
ціях оперних творів особистісного внеску диригента-
хормейстера.
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1.2. Функції хормейстера у виконавській
інтерпретації оперних творів

Класична література з хорознавства не дає чітких визна-
чень особливостей роботи оперного хормейстера та умов
роботи оперного хору. Зокрема, теоретична монографія
К. Пігрова «Керування хором» серед специфічних ознак
оперного хору як колективу особливого виконавського про-
філю визначає насамперед спів завжди в супроводі оркестру
(за незначними винятками). До цього додається необхідне
для хористів володіння акторською майстерністю, оскільки
хор є невід’ємною частиною, «дійовою особою» оперної
вистави [193]. Безпосередній аналіз репертуарних вимог
свідчить про необхідність використання в оперній виставі
кількісно і якісно потужного так званого великого мішаного
хору (по 12-15 співаків у кожній з чотирьох партій), ос-
кільки лише такий склад має можливість повної реалізації
належних художньо-виконавських функцій хорового зву-
чання, може бути повноцінним партнером солістів та сим-
фонічного оркестру у виконавському ансамблі. Оперна
література традиційно фіксує в комплектуванні хору чоло-
вічу та жіночі групи, а також використання подвійного
складу чоловічого хору в операх історико-героїчної тема-
тики (зокрема, у творах Р. Ваґнера, М. Мусоргського, операх
«Тарас Бульба» М. Лисенка, «Богдан Хмельницький»
К. Данькевича та ін.), що, звичайно, вимагає відповідного
доукомплектування або тимчасового запрошення додатко-
вого хорового складу. Нерідко, відповідно до задуму ком-
позиторів, до вистав вводиться дитячий хор.1 З огляду на те,

17

1 Для цього при оперних театрах зазвичай функціонують дитячі
хорові студії. В минулому також існувала практика залучення
до оперних вистав хорів півчих, комплектованих чоловіками та дис -
кан тами.
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що оперний хор у великому місті працює на сцені майже
кожен день, його склад має бути збільшеним для створення
можливості зміни виконавців та їх заміну через хворобу.
Тож серед найперших специфічних завдань оперного хор-
мейстера постає вирішення проблеми кількісної та якісної
комплектації хорового колективу згідно означених вище
вимог. Кількісний склад артистів хору в європейських теат-
рах переважно становить 60-70 осіб, у великих трупах, від-
повідно, збільшується2. Кількість хористів у Київському
театрі в 60-ті роки сягала близько 70 осіб, впродовж остан-
ніх десятиліть варіювалася від 90 до 120 осіб.

Глибоким розумінням специфічних завдань оперного хор-
мейстера позначена монографія «Записки диригента» визна-
ного практика і видатного теоретика оперного виконавства
А. Пазовського3 [191]. Серед обов’язкових вимог до оперного
хормейстера диригент вказує дотримання строю і тембраль-
ного ансамблю, особливо наголошуючи на поширених в опер-
ному виконавстві моментах звучання масивного tutti, в якому
досягти природного злиття вокальних тембрів інколи дуже
непросто. Поміж інших завдань оперного хору диригент вва-
жав вартим особливої уваги проблему синтезу слова і звука,
досягнення не просто чіткої дикції, а живої вокальної мови –
уособлення найважливіших засад музично-театрального
оперного синтезу. Необхідною умовою оперно-постановочної
роботи диригент визначив пошук емоційно-наповненої харак-
терної вокальної інтонації, здатної повною мірою відтворити

18 Розділ 1 Хорове виконавство як складова оперної вистави

2 Так, у 2015 році, згідно інформації відповідних інтернет-сторі-
нок, хор Віденської «Штатсопери» нараховував 92 особи, Боль   шого
театру Росії – 135 осіб, Маріїнського театру – 140 осіб. 

3 Пазовський Арій Мойсеєвич – оперний диригент, працював у
театрах Пермі, Казані, Саратова, Харкова, Одеси, очолював Кіров-
ський (1936-1943) та Московський Большой театри (1943-1948), був
головним диригентом Київської опери в 1913-1915, 1934-1936 рр.
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семантику драматичної ситуації, психологічний зміст того,
що відбувається на сцені. Важливе значення має звучання
закулісних хорів, здатних образно «змальовувати» події, що
відбуваються поза сценою [191;182]. Пріоритетним поміж
завдань хорового інтонування А. Пазовський, як оперний
диригент, вважав формування загального ансамблю вистави,
наявність у всіх її учасників спільної логіки музично-вико-
навського мислення. У якості вузлових моментів формування
ансамблю він зазначав художньо-логічне співвідношення
вокальної (солісти, хор) та інструментальної (оркестр) скла-
дових, побудову композиційного розвитку дії та встанов-
лення належного темпоритму, органічне співвідношення
музичного звучання та сценічних мізансцен. Висуваючи
певні вимоги до оперного хору, як до складової оперної
цілісності, А. Пазовський також відзначав самодостатню
естетичну цінність хорового звучання, великі можливості
його емоційного впливу. Оперного хормейстера, як і оперного
диригента, він вважав вихователем артистів, художником і
педагогом4.

Побутове хибне уявлення щодо «другорядного» значення
хормейстера в оперному театрі та значну редукцію його ви-
конавських можливостей, порівняно з художнім керівником
концертного хорового колективу спростовує хормейстер
пермського оперного театру В. Васильєв [36, 37]. Як приклад
високих вимог композиторів до виконавської майстерності
оперного хору, він наводить відомі за досвідом власної ро-
боти з хором фрагменти оперних партитур, зокрема, творів
Дж. Верді, точне втілення яких можливе лише за умов висо-
кої вокально-технічної підготовки хорового колективу та сум-
лінності й наполегливості його керівника.

191.2. Функції хормейстера у виконавській  інтерпретації оперних творів

4 На початку ХХ ст. посада хормейстера в оперному театрі нази-
валася «вчитель хору», а режисера – «вчитель мізансцен».
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В. Васильєв вказує, що на відміну від керівника акаде-
мічної хорової капели, оперний хормейстер має необхід-
ність одно часно тримати в пам’яті величезний театральний
репертуар, що постійно розширюється завдяки вивченню
нових або поновленню раніше поставлених творів. До того
ж, майже щовечора хор має виконувати вистави поточного
театрального репертуару, що теж вимагає періодичного по-
вторення в хоровому класі. Виходячи з цих положень хор-
мейстера, розуміємо серйозність і складність вирішення в
оперному хорі неминучої для будь-якого сценічного колек-
тиву проблеми зміни виконавських поколінь. Наприклад, у
театрі такого масштабу, як київський, поточний репертуар
складається близько з шістдесяти вистав (оперних і балет-
них, у яких також буває задіяний хоровий склад). Залу-
чення кожного нового хориста до виконавського процесу
вимагає ретельного вивчення партії, входження до музич-
ного і сценічного виконавського ансамблю. Традиційно для
відбору співаків до оперного хору не існувало вимоги
обов’язкової вищої музичної освіти, єдиним критерієм
були якість голосових даних та чистота інтонування. Про-
цес вивчення новим артистом партій та входження до по-
точного репертуару, як правило, тривав до п’яти років.
Незважаючи на те, що сценічній природі оперного жанру
більше відповідає присутність молодих, динамічних акто-
рів-співаків, у хорових колективах завжди поціновувалися
досвідчені виконавці, добре обізнані зі всіма нюансами те-
атрального репертуару. Значний обсяг репетиційної роботи,
додаткові заняття з новими співаками, проведення  вистав
вимагає, зазвичай, наявності в оперному хорі, крім  керів-
ника та концертмейстера, додаткових хормейстерів або
асистентів.

Про специфічні риси організації хорових репетицій в
оперно-постановочному процесі пише практик оперно-

20 Розділ 1 Хорове виконавство як складова оперної вистави
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хорового виконавства Л. Бутенко [27]. Він вказує, що під
керуванням хормейстера хор знаходиться лише в період
підготовчої роботи в хоровому класі, де відбувається
робота над інтонуванням, хоровим строєм, ансамблем,
артикуляцією, метро-ритмом та образним наповненням
хорового звучання. Під час наступного етапу роботи з ди-
ригентом-постановником увага хору спрямовується на ви-
конання більш загальних завдань виконавського ансамблю,
що інколи змінює чи доповнює трактування хорових обра-
зів. Найбільш складним випробуванням якості хормейс -
терської роботи є період, коли хор потрапляє до рук
режисера-постановника. Будь-яка запропонована режисе-
ром хорова мізансцена, особливо динамічна, зі складною
полі фонією сценічної дії, змушує артиста хору не лише де-
монструвати навички сценічної поведінки та акторської
гри, але й відновлювати, практично з «нульового циклу»,
вже відпрацьовані у хоровому класі, всі прикмети виконав-
ського ансамблю: ритмічні, динамічні, інтонаційні тощо.
Хормейстер, який під час сценічних прогонів та вистав
присутній за кулісами, має дуже обмежені можливості до-
помоги своєму колективу. Виняток становлять лише заку-
лісні хори, кориговані хормейстером і диригентом вистави
за допомогою телетрансляції (або через дірочку в завісі як
у старі часи).

Хоровий колектив в опері – гілка багаторівневої струк-
тури театрального «виробництва». Він є завершеною сис-
темою виконавських засобів, що роблять його повноцінним
інструментом для втілення художнього змісту виконуваних
музичних творів. Перед керівником хорового колективу
стоять універсальні виконавські завдання, а саме: робота
над чистотою інтонування, строєм і ансамблем, динамікою,
агогікою, артикуляцією, дикцією, що в сукупності спрямо-
вані на втілення образно-художнього змісту інтерпретації
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виконуваних творів. Як і будь-який хормейстер, керівник
оперного хору уособлює функції організатора, професій-
ного та ідейного лідера хорового колективу, артиста,
психолога, вокального педагога. Втім, робота оперного
хормейстера позначена й специфічними рисами, зумовле-
ними його участю у створенні музично-сценічної оперної
цілісності.

Огляд суджень і спостережень щодо специфічних рис ро-
боти оперного хормейстера дозволяє визначити професійні
навички, якими він повинен володіти у доповненні до вже
визначеного у роботах з хорознавства комплексу необхідних
якостей професії диригента-хормейстера. А саме: обов’яз-
кове, не обмежене хоровими епізодами оперних партитур,
детальне знання оперних творів, необхідне для цілісного
сприйняття функцій у ньому хорових сцен.

Розглядаючи оперну партитуру як вміщення певних ідей,
що набувають подальшої музично-сценічної реалізації,
можна зрозуміти, якою важливою є для хормейстера обізна-
ність у виконавських традиціях оперних творів. Збагачення
досвідом попередніх виконавських втілень здатне, ще до
початку репетиційної роботи, допомогти хормейстерові
сформувати цілісне уявлення про драматургічні функції
хорових сцен у виставі, визначити критерії відбору вира-
жальних засобів.

Репетиційна робота над хоровою партитурою є лише
одним зі щаблів поступової будови багаторівневої струк-
тури оперної вистави, тому особливо актуальною для
хормейстера стає проблема творчої співпраці з іншими
учасниками постановочного колективу, головними з яких є
диригент-постановник і режисер. За диригентом – керівни-
ком оперної вистави залишається право визначення таких
основоположних моментів виконавської інтерпретації як
темпи, кульмінації, динаміка, загальний темпоритм та
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інтенсивність розвитку музичного матеріалу. Це вимагає
від хормейстера і диригента обов’язкової узгодженості
щодо майбутнього звучання хорових сцен, присутності
«точок дотику» виконавського відчуття, зближення методів
творчої роботи. Так само важливою є і співпраця з режи-
сером вистави, який має узгоджувати образно-художню
спрямованість хорового звучання зі стилістикою та семанти -
кою режисерських мізансцен. Сценічні репетиції, що відбу -
ва ються після завершення роботи над музичною частиною,
вимагають від артистів хору особливої уваги щодо збере-
ження всіх результатів, здобутих у хоровому класі. Це зо-
бов’язує диригента-хормейстера до особливої ретельності
репетиційної роботи, набутки якої мають бути надійно за-
фіксовані артистами хору та збережені під час сценічного
дійства.

Важливим моментом у роботі оперного хормейстера є
ставлення до хорового колективу як до творчого підрозділу
складного музично-постановочного «виробництва». Опер-
ний хор у театрі великого міста зазвичай має досить знач-
ний простір діяльності: регулярні репертуарні вистави,
гастролі, підготовка нових творів та концертних програм,
виступів поза театром. Коло завдань, що стоїть перед хор-
мейстером, вимагає чіткої кадрової стратегії розвитку ко-
лективу, адже оперний хор має бути завжди готовим для
сценічних виступів. Колектив має бути добре скомплекто-
ваний на випадок вимушеної заміни співаків під час хво-
роби, від’їзду частини трупи на гастролі. Постійно слід
дбати про резерв для оновлення хору, збереження його во-
кальної та фізичної форми.

Гарно і повноцінно скомплектований оперний хор
володіє багатим арсеналом виражальних засобів, за допо-
могою яких хормейстер має можливість повноцінного
втілення образно-художнього змісту виконуваних творів.

231.2. Функції хормейстера у виконавській  інтерпретації оперних творів
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Без сумніву, реалізацію можливостей хорового виконав-
ства в оперній виставі обумовлюють особисті якості са-
мого диригента-хормейстера, його талант і професійний
досвід.

У процесі інтегрування хорового виконавства до опер-
ного синтезу, забезпеченого професійно-творчим потенціа-
лом головних інтерпретаторів оперного твору – диригента і
режисера, творчий внесок оперного хормейстера, який до-
статньою мірою володіє традиційними засадами керування
хоровим колективом, а також креативно шукає засоби вті-
лення у виконавському інтонуванні наріжного для оперного
мистецтва синтезу слова, музики і драматичної дії, набуває
вагомого значення.

1.3. Традиції хорового виконавства
в Київському оперному театрі 

Творчий досвід хормейстерів, які працювали в Київ-
ській опері, отримав висвітлення у присвячених історії
театру монографіях М. Стефановича [263] і Ю. Станішев-
ського [251, 252]. Щоправда, ці праці в оцінках творчих здо-
бутків оперних хормейстерів, як правило, обмежуються
інформаційним викладом та матеріалами, вміщеними у
періодичній пресі. З цих та інших друкованих видань діз-
наємося, що перші помітні  успіхи оперно-хорового вико-
навства в Києві наприкінці ХІХ ст. пов’язані з постаттю
капельмейстера і «вчителя хору» Іпполіта Альтані5. Про ви-
сокий рівень його професійної діяльності свідчать схвальні
відгуки щодо київських прем’єр опер «Руслан і Людмила»
М. Глинки (1871), «Опричник» П. Чайковського (1874).
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5 Альтані (Альтхан) Іполіт Карлович – диригент і хормейстер Ки-
ївського оперного театру від 1867 р., у 1874-1882 – головний диригент,
1882-1906 – головний диригент Великого театру в Москві.
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Великий успіх мало першовиконання на сцені театру тру-
пою аматорів під орудою І. Альтані опери М. Лисенка «Різ-
двяна ніч» (1874) [263;19–22].

Видатною мистецькою подією в музично-театральному
житті Києва стало запрошення в 1890 році для участі в
київській прем’єрі опери П. Чайковського «Пікова дама»
(диригент – Й. Прибик, режисер і антрепренер – І. Пря-
нишников) відомого Митрополичого хору Я. Калішев-
ського. Півчі (чоловіки та хлопчики) цього хору виконували
стилізовану пастораль у сцені на балу та закулісний хор –
панахиду в п’ятій картині (сцена в казармі), в той час як мі-
шаний хор оперного театру брав участь у першій картині
опери (Літній сад) та інших епізодах лірико-побутового ха-
рактеру. Розподіл хорових сцен між церковним і оперним
колективами допоміг створити у виставі самобутню драма-
тургію хорового звучання, що стала додатковим виконав-
ським засобом увиразнення художньої образності твору
П. Чайковського. Щільні творчі контакти з хором Я. Калі-
шевського, який дотримувався, зі слів О. Кошиця, «старої
італійсько-української хорової традиції», безперечно,
сприяли становленню в Київській опері високої хорової
культури [192].

Більш детальну інформацію щодо специфіки роботи
оперних хормейстерів надає мемуарна література. Так,
О. Кошиць у «Спогадах», розповідаючи про нетривалий час
своєї роботи в Київській опері (1916), наголошує, пере-
важно, на жорстких умовах праці оперного хормейстера,
скутого обмеженнями театрального «виробництва» [128].
Можна припустити, що незважаючи на дуже короткий час
перебування О. Кошиця, його унікальний артистичний та-
лант все ж таки вплинув на звучання хору у репертуарних
виставах. Підтвердження можна знайти в позначених 1916
роком рецензіях М. Шиповича, музичного і театраль ного
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критика, який у відгуку на виставу опери «Пікова дама»
(диригент – Л. Штейнберг) так писав про звучання закуліс-
ного хору-панахиди: «Завдяки тонкому нюансуванню – то
наближаючись, то зливаючись із загальною музичною кар-
тиною бурі – воно надавало відповідного настрою всій
сцені». Також про виконання опери О. Даргомизького «Ру-
салка» писалося, що «хори цього разу звучали стрункіше й
повніше ніж звичайно» [304].

У «Спогадах» О. Кошиць дав високу оцінку професій-
ним та організаторським здібностям одного із засновників
хорової справи в Київському театрі Акілло Кавалліні – хор-
мейстера, диригента і вокального педагога, безумовного ав-
торитета для хористів та всіх працівників театру6. Про
високу вокальну культуру київського оперного хору під ору-
дою А. Кавалліні згадує в мемуарах сучасник і колега хор-
мейстера режисер театру М. Боголюбов: «Яка краса була у
звучанні групи тенорів, яка сила і міць у басовій частині
хору. Жіночі голоси цілком відповідали чоловічим» [20].
Детальніше методи хормейстерської роботи А. Кавалліні
відтворила у спогадах концертмейстер Київського оперного
театру Н. Скоробогатько, яка відмітила вражаючу старан-
ність усієї підготовчої роботи в хоровому класі: ще до по-
чатку репетицій А. Кавалліні, вже знаючи напам’ять хорову
партитуру, вимагав від хористів вільного знання всього лі-
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6 Кавалліні Акілло (Ахіл Людвигович)  отримав музичну освіту
в Італії, працював в оперних театрах Санкт-Петербурга, Москви,
Києва, Одеси. У Києві керував оперним хором в періоди 1893-94,
1907-16 та 1926-28 рр. З його діяльністю пов’язані постановка опери
М. Мусоргського «Борис Годунов» із першовиконанням забороненої
цензурою в Москві та С.-Петербурзі сцени «Під Кромами» (1908),
сценічні втілення опер «Аїда» Дж. Верді та «Нюрнбергські мейстер-
зінгери» Р. Ваґнера (1926), перша київська постановка «Тараса
Бульби» М. Лисенка (1927).
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тературного тексту. На репетиціях хормейстер приділяв
багато уваги відпрацюванню виконавських нюансів, а особ-
ливо – доведенню до автоматизму відчуття потрібних тем-
пів виконання, моментів усіх вступів хорових партій. Під
час вистави його власне «залізне» відчуття темпоритму
допомагало майстерно проводити закулісні хори, викорис-
товуючи особливий «випереджувальний» ауфтакт, у най-
складніших моментах партитури зберігати виконавський
ансамбль тощо [239; 84–85].

На високу оцінку сучасників заслужив учень і спадкоє-
мець А. Кавалліні Микола Тараканов, творчість якого, во-
чевидь, поєднала засади італійської оперної школи, засвоєні
від свого вчителя, із традиціями Київської хорової школи,
опанованими під час навчання в музично-драматичному
інституті ім. М. Лисенка під керівництвом відомого компо-
зитора, а також диригента і хормейстера М. Вериківського7.
Про якість звучання оперного хору М. Тараканова свідчать
оцінки рецензентів таких вистав як «Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» М. Лисенка
(у редакції В. Йориша), «Снігуронька» М. Римського-Кор-
сакова, представлених Київським театром на Першій декаді
українського мистецтва і літератури у Москві (1936).
«Хор співає чудово. Голоси прегарні, і робота хормейстера
М. Тараканова цілком вдала», – писала газета «Известия»
[263;130].

271.3. Традиції хорового виконавства в Київському оперному театрі 

7 Тараканов Микола Михайлович – в період 1924–32 рр. асистент
хормейстера і хормейстер Української (Київської) опери, від 1934 р. –
його головний хормейстер. Залишився в Києві під час окупації 1941-
43 рр., продовжував працювати в театрі, отримав відзнаку «Залізний
хрест» від німецького командування. Після звільнення Києва був реп-
ресований. Після реабілітації (1954) працював у Донецькому та Оде-
ському оперних театрах, Одеській консерваторії. Отримав звання
народного артиста УРСР (1960). 
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Розгорнуту характеристику професійним якостям хор -
мейстера надав у своїх спогадах диригент В. Тольба. Він
вважав, що створений М. Таракановим хоровий колектив
повною мірою відповідав усім вимогам оперного виконав-
ства. Його звучання, що, за висловом диригента, «проби-
вало всю товщину оркестрової звучності», було тембрально
яскравим, могутнім, але, в той же час, особливо благород-
ним, гнучким та артистичним у втіленні різноманітних ви-
конавських нюансів, вражало чіткою та виразною дикцією.
Хор М. Тараканова, який міг відтворювати всі тонкощі
оперної партитури за допомогою широкої палітри виконав-
ських засобів, часто грав провідну роль у виставах театру
[276; 64–67]. 

Більш поглиблено засади творчого методу хормейстера
розглянуто у статті О. Шадурського «М. М. Тараканов
(до питання методики роботи з оперним хором)», зробленої
на підставі матеріалів домашнього архіву М. Тараканова та
його роботи в Донецькому театрі опери і балету (1954–1963).
Автор підкреслює, що особливу увагу в репетиційній роботі
хормейстер, який сам мав чудовий тенор, приділяв удоско-
наленню вокальної техніки співаків, старанно працював над
диханням, дикцією, інтонуванням [299].

Успіхи київського оперного хору 1950-1960 років пов’я -
зані з іменами хормейстерів Володимира Колесника8 та Льва
Венедиктова. Як згадував композитор Г. Майборода, який в
цей час плідно співпрацював з Київським театром, завдяки
В. Колеснику (і, на той час, його помічнику Л. Венедиктову)
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8 Колесник Володимир Андрійович – хормейстер театру від
1949 р., головний хормейстер у 1953-72 рр., директор театру в 1960-
72 рр. Емігрував. 1974-97 – художній керівник Товариства української
опери в Торонто (Канада), 1984-97 – головний диригент Капели бан-
дуристів ім. Т. Шевченка в Детройті (США).
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було сформовано хоровий колектив, дивовижний завдяки
тембральній «вирівненості» голосів, унікальний за своїми
художніми можливостями [161]. За наявності в театрі про-
фесіоналів хорової справи не було великих проблем у період
репетиційної роботи над виставами і у диригента К. Симео-
нова [236;12].

Творча діяльність хормейстера Л. Венедиктова отримала
значно більшого, порівняно з його попередниками, висвіт-
лення у спеціальних виданнях, наукових статтях та періодич-
ній пресі. Розгорнутий відгук, присвячений професійним
якостям хормейстера, був наданий завжди точним у своїх
оцінках, багаторічним колегою Л. Венедиктова диригентом
В. Тольбою: «Тембристість, шляхетне звучання кантилени,
розспівність, рідкісна чистота інтонування (так званий
«стрій»), злитність груп, нівелювання звуку, чіткий, живий
ритм, ясність дикції, тонке художнє фразування, усвідомле-
ність співу, відчуття стилю й музичної драматургії». Дири-
гент згадує і про особисті якості хормейстера: особливий
шарм, інтелігентність, відсутність деспотизму у роботі з хо-
ровим колективом при досягненні неодмінно високих резуль-
татів [276; 67–69].

Сторінки творчої біографії Л. Венедиктова, його хор-
мейстерської і педагогічної діяльності висвітлено в публі-
каціях Г. Степанченко, вміщених як у періодичній пресі,
так і в наукових виданнях9. Так, у статті «Професія – дири-
гент хору (творчий досвід Л. Венедиктова як диригента і
хормейстера)», авторка підсумувала не лише враження від
звучання хору у виставах Київської опери, але і власні
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9 Степанченко Галина Василівна – відомий музикознавець,
кандидат мистецтвознавства, отримала хормейстерську освіту
у класі Л. Венедиктова, працювала у відділі музикознавства ІМФЕ
ім. М. Рильського НАН України.
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спостереження процесу роботи хормейстера в хоровому
класі. Репетиції Л. Венедиктова завжди були спрямовані
на уточнення найтонших нюансів динаміки, тембрально-
емоційної забарвленості хорового звучання, визначення
логічних акцентів виконавської артикуляції, спрямованих
на втілення синтезу словесної семантики та музичної інто-
нації авторського тексту. Поміж засобів, за допомогою яких
Л. Венедиктов досягав у звучанні хору необхідного худож-
нього ефекту, особливо наголошується його спілкування
зі співаками, що спрямовувало їх до точного відчуття
поставлених художніх завдань. Запропонований хормейс-
тером вербальний асоціативний ряд, що ґрунтувався на
глибокому виконавському аналізі твору, завжди був необ-
хідною складовою детально продуманого репетиційного
плану втілення диригентського задуму [259; 139–140].
Високу результативність наполегливої щоденної праці
хормейстера засвідчує той факт, що яскравий індивідуаль-
ний почерк виконавських інтерпретацій Л. Венедиктова
відчувався не лише на репетиціях у хоровому класі та під
час концертних виступів хору під його орудою, але й до-
стеменно зберігався під час сценічного втілення оперних
вистав.

Основні події творчої біографії Л. Венедиктова та
значення його творчої особистості для діяльності Київ-
ського оперного театру висвітлюють ювілейні буклети,
видані у Національній опері України [138, 256, 278]. В ар-
хіві театру зберігаються рецензії та відгуки преси на
підготовлені Л. Венедиктовим театральні прем’єри, закор-
донні гастролі театру та хору Національної опери. Поміж
публікацій – статті К. Птиці, Ю. Корева, Лен. Єфремової,
М. Черкашиної-Губаренко та інших [63, 70, 74, 121, 179,
206, 291]. Усі автори відзначають високий професіоналізм
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Л. Венедиктова, значення його виконавських інтерпретацій
у відтворенні різноманітних за стилем і жанром оперних
творів10.

Дев’яносторічному ювілею хормейстера присвятив
статтю «Легенда оперного хору» диригент Національної
опери України І. Гамкало – багаторічний колега Л. Венедик-
това, з яким він співпрацював у майже двадцяти прем’єрах і
поновленнях оперних творів. Автор акцентує на таких осо-
бистих і професійних якостях хормейстера, як ґрунтовна му-
зична і загальна освіта, досконале знання хорової справи,
великий життєвий і творчий досвід, поєднаний з одержимою
любов’ю до музики, професійна вимогливість і високі творчі
критерії. І. Гамкало згадує, що перед своїми спектаклями  він
часто заходив до хорового класу (у свій час так само  робили
диригенти Я. Вощак, В. Тольба, К. Симеонов). На репетиціях
Льва Миколайовича диригент завжди отримував творче на-
снаження від ретельної роботи майстра над чистотою інто-
нації, диханням, динамікою, агогікою, дикцією, ритмом,
штрихами і філіруванням звуку. Звучання хору Л. Венедик-
това І. Гамкало визначає як «прикрите», «заокруглене», «кра-
сиве і благородне в різних регістрах» [48; 29].

Формування виконавських традицій хору Київського
театру опери та балету відбувалося як постійне кількісне і
якісне накопичування творчого досвіду капельмейстерів,

311.3. Традиції хорового виконавства в Київському оперному театрі 

10 Дослідження творчої діяльності видатного хормейстера  відоб-
ражено в  ряді дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства : Летичевська О. Хорове виконавство
як складова оперної вистави: творчість Л. М. Венедиктова. – К., 2015;
Василенко Т. Діяльність хору Національного академічного театру
опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка в період другої половини
ХХ – початку ХХІ століття: формування виконавської школи (інтер -
текстуальний аналіз). – К., 2016; Каравацька Л. Творчість Льва Вене-
диктова як стильовий феномен в контексті українського оперно-
хорового мистецтва. – О., 2016.
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диригентів, хормейстерів, які в умовах щоденної копіткої
праці опанували необхідні засади перетворення хорової
партії на рівноправну складову оперного синтезу. Діяль-
ність багатьох із них виходила за межі звичайних обов’язків
хормейстера – «вчителя хору», ініціювала виникнення
справжніх шедеврів оперного виконавства, наснаженого
неповторною духовно-емоційною енергетикою хорового
звучання.

Засади виконавських інтерпретацій і методи роботи ви-
датних оперних хормейстерів А. Кавалліні, М. Тараканова,
Л. Венедиктова, не зафіксовані у підручниках та посібниках
з хорознавства, передавалися і передаються у вигляді усної
традиції від хормейстера – його учням-асистентам, від стар-
ших хористів – їх молодшим колегам. На еволюцію хорового
виконавства у Київському оперному театрі впливали і впли-
вають не лише внутрішні процеси театрального життя, але й
постійна творча комунікація з навколишнім музичним сере-
довищем, що відбувається в річищі розвитку Київської хоро-
вої школи та українського хорового виконавства.

32 Розділ 1 Хорове виконавство як складова оперної вистави
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Розділ 2. 
ТВОРЧА ЕВОЛЮЦІЯ ХОРМЕЙСТЕРА

Л. ВЕНЕДИКТОВА 
В КИЇВСЬКОМУ ТЕАТРІ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ

Л. М. Венедиктов присвятив Київському театру опери
та балету (Національній опері України) п’ятдесят шість
років творчого життя. Збагачений численними художніми
досягненнями творчий шлях оперного хормейстера відбу-
вався як процес невпинного розвитку і постійного вдоско-
налення професійної майстерності, результатом якого стало
формування і функціонування унікального оперно-хорового
колективу. Об’єктивні та суб’єктивні обставини біографії
Л. Венедиктова дозволяють виокремити три періода творчої
діяльності оперного хормейстера: період професійного ста-
новлення (1954-1969), зрілості (1972-1989) та пізній період
творчості (1990-2013).

2.1. Формування методів роботи
з оперним хором (1954-1969)

Становлення хормейстера Л. Венедиктова відбулося в пев-
ному музично-культурному оточенні талановитих особистос-
тей, спілкування з якими спрямувало його подальший
професійний розвиток11. Як у дитинстві, так і в подальшому
житті вагомим авторитетом і наставником у професійних пи-
таннях був батько Микола Якович – хормейстер, регент
і композитор, випускник Придворної співацької капели і Санкт-

11 Венедиктов Лев Миколайович (06.10.1924 – 10.12.2017) наро-
дився м. Тамбові (тепер РФ). Невдовзі родина переїхала в м. Ростов-
на-Дону, де він закінчив музичну школу, а пізніше Борисоглібське
музичне училище по класу фортепіано.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Петербурзької консерваторії12. Завдяки його професійній діяль-
ності та широкому колу творчих зацікавлень музика від самого
дитинства стала частиною життя майбутнього хормейстера.
Поміж ранніх слухацьких вражень – звучання церковного хору,
а взірцем наслідування в диригентській роботі завжди була ма-
нуальна техніка батька-хормейстера, його виразні, «співочі»
руки. Засвоєні Л. Венедиктовим навички диригування та вико-
навський еталон хорового звучання були позначені традиціями
православного культового співу, школи Санкт-Петербурзької
капели. Ще одним яскравим музичним враженням дитинства
стали гастролі в Ростові-на-Дону відомого ансамблю пісні й
танцю під керуванням О. Александрова (1937). Цей колектив,
що на той час професійною майстерністю не поступався кра-
щим хоровим капелам, виконував, окрім традиційного армій-
ського репертуару, обробки народних пісень, академічні твори.
Могутність та багата емоційна палітра звучання ансамблю від-
крили майбутньому музиканту бачення широких виконавських
можливостей чоловічого хорового складу, що пізніше втілюва-
лося й розвивалося у його власній виконавській творчості.

Усвідомлюючи обдарованість сина, батько заохочував
його до серйозних музичних занять. Лев готувався до кар’єри
піаніста і після вдалого закінчення фортепіанного відділення

34 Розділ 2. Творча еволюція хормейстера Л. Венедиктова 

12 Венедиктов Микола Якович – випускник Санкт-Петербурзької
консерваторії по класу композиції, працював у Маріїнськом театрі суф-
лером і хормейстером. У Тамбові і Ростові був вчителем співу в школах,
регентом в кількох церковних хорах, диригував у місцевій опері. Напи-
сані ним духовні піснеспіви були поширені в репертуарі церковних
хорів південних російських губерній. Ряд музичних творів опубліковано
на початку ХХ ст. у «Сборниках духовно-музыкальных песнопений»
видавництва П. Юргенсона. Див.: Православная энци клопедия. – Т. 7. –
С. 592. 1939 р. М. Венедиктов, за особистою рекомендацією диригента
О. Александрова, очолив створений у Ростові-на-Дону Ансамбль пісні
й танцю Північнокавказького військового округу. Хоровий колектив
ансамблю було скомплектовано переважно з досвідчених співаків –
колишніх учасників церковних хорів, голосистих донських козаків.
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Борисоглібського музичного училища збирався продовжити
навчання в консерваторії, але трагічні події Другої світової
війни пов’язали подальшу музичну діяльність сімнадцяти-
річного юнака з військовим ансамблем. Важкі випробування
воєнних часів стали для молодої людини і школою життя, і
школою опанування професії музиканта.

Подальша робота в колективі М. Венедиктова, на базі
якого в 1943 році було створено ансамбль пісні й танцю Ки-
ївського військового округу (КВО), означила важливий період
становлення Л. Венедиктова як диригента, а згодом, худож-
нього керівника великого концертного колективу. Родинне
виховання та проходження військової служби посприяли і
становленню особистих якостей: організованість, вміння ці-
нити свій і чужий час, точність формулювань і висловів,
рішучість, відповідальність, уважність до колег та підлеглих,
делікатність, доброзичливість, шарм і тонке почуття гумору.

Наступним вагомим етапом професійного вдосконалення
стали роки навчання в Київській консерваторії, до якої Л. Ве-
недиктов вступив одразу після її повернення з евакуації
(1944 р.) Оскільки за роки війни фортепіанну техніку було втра-
чено, він, за порадою декана Е. Скрипчинської, склав іспити
на хорове відділення диригентського факультету і був зарахо-
ваний до класу Г. Верьовки, тоді вже досвідченого визнаного
метра хорової справи, керівника Державного народного хору,
голови Спілки композиторів13. Г. Верьовка уособлював  постать

352.1. Формування методів роботи з оперним хором (1954-1969)

13 Верьовка Григорій Гурійович прилучився до хорової справи під
час навчання в духовній семінарії, пізніше закінчив музично-драматич-
ний інститут ім. М. Лисенка за фахом диригування (О. Орлов) і компо-
зиції (Б. Яворський). Спілкуючись з О. Кошицем, К. Стеценком,
М. Леонтовичем, щиро захопився українським народним багатоголосим
співом. Створений Г. Верьовкою самобутній хоровий колектив (що зараз
носить його ім’я) сполучив виконавські традиції академізму та народного
мистецтва. Його репертуар відтворив широку панораму народної пісен-
ності різних регіонів України. Фольклорист і композитор, Г. Верьовка
особисто відбирав та опрацьовував народні пісні для свого колективу.
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викладача диригування, який мав власний хоровий колектив та
власну систему засад і методів керування ним. Спостерігаючи
за своїм вчителем, Л. Венедиктов осягнув усю відповідальність
процесу відбору співаків, комплектування хорового колективу
потрібними голосами. Те ж саме стосується і процесу роботи з
хором, у якій Г. Верьовка був винятково вимогливим, приділяв
увагу кожній деталі. Його диригентська техніка відзначалася
простотою, безпосередністю та стриманістю. «За допомогою
ощадливого, але виразного жесту йому вдавалося без особли-
вих зовнішніх зусиль передати зміст і настрій твору, підкрес-
лити найголовніше і надати йому переконливої художньої
інтерпретації», – відмічав його учень В. Дженков14 [66]. Визна-
чальними рисами педагогічного методу Г. Верьовки були делі-
катність підходів та щирість у стосунках з учнями і колегами.
В роботі зі студентами він був не рішучим диктатором, а вмілим
стратегом, на заняттях панувала атмосфера дбайливого, на-
тхненного ставлення до музики. Авторитет професора викликав
у студентів велику повагу. Як згадує Л. Венедиктов, «було про-
сто соромно не виконувати його завдання» [90].

В консерваторському навчанні Л. Венедиктова велику
роль відіграла викладач і декан диригентського факультету,
дружина Г. Верьовки Елеонора Скрипчинська. Феноменально
обдарована, досконально обізнана в музиці («академік» за
визначенням Л. Венедиктова), непохитна у принципових
питаннях, але завжди готова підтримати студентів, вона
активно допомагала чоловікові у роботі, зокрема, у визна-
ченні педагогічного репертуару. Саме вона ініціювала на ди-
ригентському факультеті вивчення теоретичних предметів
разом із музикознавцями-теоретиками, бо добре розуміла,
що диригентська справа в ідеалі має поєднувати практику та
ґрунтовну теоретичну підготовку.

36 Розділ 2. Творча еволюція хормейстера Л. Венедиктова 

14 Дженков Віктор Антонович – хоровий диригент, викладач, трива -
лий час був проректором з навчальної роботи Київської консерваторії.
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Саме таке гартування високого музичного професіона-
лізму отримав в консерваторії Л. Венедиктов. Його виклада-
чами теоретичних дисциплін були відомі композитори й
музикознавці П. Козицький (народна творчість), М. Скоруль-
ський (поліфонія), Ф. Аерова (сольфеджіо і теорія музики),
М. Гейліг (зарубіжна музика), О. Шреєр-Ткаченко (україн-
ська музика), Л. Хінчин (російська музика) та інші. На дири-
гентській кафедрі, що на той час об’єднувала хорове і
симфонічне диригування, працювали композитори й дири-
генти М. Вериківський, Г. Компанієць, Н. Рахлін, В. Тольба.
Творче взаємозбагачення відбувалося і в спілкуванні з коле-
гами по навчанню – майбутніми хормейстерами М. Берден-
никовим, Г. Ткаченко, В. Колесником.

Після отримання диплому Л. Венедиктов продовжував
навчання у Г. Верьовки в аспірантурі, а після закінчення пра-
цював у його класі асистентом. Консерваторська освіта,
творче спілкування з видатними майстрами та практична ді-
яльність довершили формування Л. Венедиктова –професій-
ного диригента.

Набуті навички поступово формували власний стиль
і методи диригентської роботи, визначальними особли -
востями якої стали ґрунтовний аналітичний підхід до вико-
нуваних творів, вимогливість у здійсненні поставлених
творчих завдань, виразна й лаконічна мануальна техніка.
Не останню роль відіграло вміння налагоджувати між ди-
ригентом та артистами енергетичний взаємозв’язок, особ-
ливе відчуття довіри й взаємної наснаги у творенні
художнього образу. На практиці всі ці якості Л. Венедиктов
застосував вже на посаді диригента, а згодом – головного
диригента і художнього керівника ансамблю Київського вій-
ськового округу. Високий художній рівень колективу був
підтверджений І місцем на Всесоюзному огляді військових
ансамблів.

372.1. Формування методів роботи з оперним хором (1954-1969)

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



На формування виконавських смаків Л. Венедиктова
значною мірою вплинули музичні записи та спогади викла-
дачів про видатних київських хормейстерів, які працювали в
місті перед війною. Особливе враження справили виконав-
ські інтерпретації засновника та керівника капели «Думка»
Н. Городовенка. У звучанні записів на платівки його хору
Л. Венедиктова вражала філігранна майстерність ансамблю,
емоційність та пристрастність звучання15. Також високо оці-
нив Л. Венедиктов талант Є. Шейніна, засновника і керівника
єврейського ансамблю пісні «Євоканс», звучання якого відріз-
нялося вокальною досконалістю, винятковою образною харак-
терністю і емоційністю, це був справжній «театр пісні»16 [90].

На посаду хормейстера Київського оперного театру
Л. Венедиктова запросили після вдалого виступу ансамблю
КВО на святковому концерті 23 лютого 1954 року. Підси-
лення корпусу хорових диригентів молодим, але вже досвід-
ченим та, безумовно, перспективним фахівцем було
складовою далекоглядної стратегії розвитку театральної
трупи, ініціатором якої був тодішній директор В. Гонтар17.
З усієї України та з інших союзних республік він збирав та-
лановиту молодь. За його ініціативою до складу трупи
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15 Городовенко Нестор Феофанович керував капелою «Думка» у
1920-1936 р.р.

16 Ансамбль Єгуди Шейніна «Євоканс» існував у Києві в 1931-
1938 рр. Під час війни відбулася зустріч Л. Венедиктова з хормейсте-
ром, який був на той час керівником ансамблю пісні і танцю Першого
українського фронту.

17 Гонтар Віктор Петрович був директором Київського театру
опери та балету у 1954-1965 р.р. Свою невтомну енергію та неабиякі
впливові можливості (був зятем Генерального секретаря КПРС
М. С. Хрущова) він скеровував на розвиток Київського театру, покра-
щуючи його матеріальне забезпечення і розширюючи творчі можли-
вості. Завдяки В. Гонтарю Київський театр отримав «позакатегорійний»
статус фінансування, як і Великий академічний театр СРСР.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



увійшли такі «зіркові» солісти як Б. Руденко, Є. Мірошни-
ченко, З. Христич, В. Тимохін, К. Огнєвий, а пізніше Л. Чко-
нія, А. Солов’яненко, Ю. Гуляєв, М. Кондратюк, В. Третяк та
інші. «Лише за один рік штат був поповнений тридцяти
двома першокласними співаками, і всі вони, завдяки турботі
В. Гонтаря, були одразу забезпечені в Києві житлом. Рівень
солістів у трупі був дуже високим, другий, третій склад кож-
ної вистави не поступався першому»,– згадує Л. Венедиктов
[90]. Утворений в цей період артистичний корпус забезпечив
«золотий фонд» голосів київської опери на кілька наступних
десятиліть. Водночас з оперним колективом в театрі була
сформована високопрофесійна балетна трупа, відбулося
оновлення складу оркестру і хору, модернізовано театральну
залу, організовано численні гастрольні виїзди колективу, зок-
рема, закордонні. Адміністративна діяльність В. Гонтаря
сприяла забезпеченню високого художнього рівня вистав,
найповнішій реалізації можливостей кожного артиста.

Робота з оперним хором була для Л. Венедиктова орга-
нічним продовженням його фахової консерваторської освіти
та діяльності диригента концертного колективу, втіленням
родинної традиції і давніх творчих прагнень18. Як зауважує
сам хормейстер, «в театрі я себе відчув так, ніби там і наро-
дився» [90]. В опануванні засад оперно-хорового виконавства
значною підтримкою для Л. Венедиктова було спілкування
зі старшими хористами, поміж яких було чимало видатних
творчих особистостей. Вони добре знали весь репертуар те-
атру, що склався впродовж останніх десятиліть, пам’ятали
всі виконавські нюанси.

392.1. Формування методів роботи з оперним хором (1954-1969)

18 Л. Венедиктов згадує, що вже під час навчання в консерваторії
мав велике бажання долучитися до оперної справи. Г. Верьовка «за-
манив» його до аспірантури обіцянкою диригувати в оперній студії
консерваторії виставою «Русалка» О. Даргомизького [90].

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Хор Київської опери на той час ще зберігав традиції,
пов’язані з впливом творчої харизми його колишнього керів-
ника Миколи Тараканова: в театрі лишалося чимало хористів
та інших працівників, які добре пам’ятали цього диригента та
методи його репетиційної роботи. Л. Венедиктову вдалося
особисто познайомитися з М. Таракановим, який на той час
працював головним хормейстером Донецького театру опери і
балету (1954-64 рр.). Під час київських гастролей донеччан в
їх репертуарі була опера «Аїда» Дж. Верді. Л. Венедиктов був
вражений тим, що хоча на сцені було лише шістдесят артистів
хору (зовсім небагато, враховуючи масштабність твору), хо-
рове звучання в ансамблі з оркестром було могутнім і вираз-
ним, що надавало виставі особливого піднесення. Великого
значення мав особистий контакт з М. Таракановим. Коли вже
немолодий хормейстер, після виходу на пенсію, нарешті от-
римав можливість повернутися до рідного Києва, він відвіду-
вав майже всі вистави театру, ділився з Л. Венедиктовим
своїми враженнями, давав поради. «М. Тараканов – мій кумир
в оперному виконавстві, він був його величезним знавцем», –
розповідає Л. Венедиктов. Досвід спілкування з М. Таракано-
вим переконав хормейстера в необхідності формування спеці-
альних методів роботи з оперним хором, спрямованих на
особливу ретельність відпрацювання та закріплення в артистів
хору всіх потрібних музично-виконавських навичок та, го-
ловне, збереження знайденого під час вистави. Артистам хору
Л. Венедиктов дуже часто на репетиціях нагадував вислів
М. Тараканова: «Дуже добре, коли на сцені лишається хоча б
сорок відсотків того, що ти зробив у хоровому класі» [86].

Вже в перші роки роботи Л. Венедиктова в театрі з’явля-
ються самостійно підготовлені хормейстером вистави: «Ка-
терина» М. Аркаса (1957, диригент Я. Карасик), «Різдвяна
ніч» М. Лисенка (1958, диригент П. Дроздов), «Назар Сто-
доля» К. Данькевича (1960, диригент Г. Дугашев), «Алеко»
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С. Рахманінова, (1961, К. Симеонов), «Лючія ді Ламмермур»
Г. Доніцетті (1963, О. Рябов).

Розуміючи, що основою якісної підготовчої роботи з
хором є глибоке знання оперних партитур, Л. Венедиктов
ґрунтовно вивчав весь театральний репертуар, не обмежую-
чись лише довіреними йому виставами. Із тогочасним голов-
ним хормейстером театру В. Колесником (також учнем
Г. Верьовки) було чимало творчих «точок перетину». Удвох
вони контролювали практично весь репертуар, інколи підмі-
нювали один одного у проведенні вистав. Разом працювали
над втіленням масштабних оперних полотен, постановка
яких свідчила про опанування Київським оперним театром
нового рівня виконавської майстерності: «Війна і мир»
С. Прокоф’єва (1956, О. Климов, В. Скляренко), «Лоенгрін»
Р. Ваґнера (1958, ті самі постановники), «Хованщина»
М. Мусоргського (1963, К. Симеонов, І. Молостова).

Одним із напрямків роботи Л. Венедиктова в цей період
були заняття з новими артистами хору, яких треба було
«ввести» до вже вивченого репертуару. Такі заняття є дуже
відповідальною ланкою у забезпеченні функціонування опер-
ного хору – адже опанування новим хористом широкого
оперного репертуару київського театру було досить складним
процесом і, зазвичай, тривало не один рік. До обов’язків
Л. Венедиктова входило також регулярне професійне атесту-
вання артистів хору, зокрема, визначення подальшої долі тих
учасників театральної трупи, які вже досягли пенсійного віку.
Цей психологічно важкий обов’язок був випробуванням його
принциповості хормейстера у питанні формування хорового
колективу. І тоді, і пізніше, увага Л. Венедиктова до вокаль-
ного та фізичного стану артистів, до комплектації хору гар-
ними, повнозвучними голосами, інколи, навіть, «полювання»
на співаків із необхідним вокальним тембром, сприяли не-
впинному зростанню якості звучання.

412.1. Формування методів роботи з оперним хором (1954-1969)

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Репетиційний процес роботи над виставою у Київському
оперному театрі мав чітко визначений порядок, що зберігався
ще з довоєнних часів19. Його лідером і центральною постаттю
був диригент-постановник, який особисто опікувався всіма
складовими музично-виконавського ансамблю та поступово
«збирав їх докупи», поступово вибудовуючи музично-вико-
навський ансамбль майбутньої вистави у процесі репетицій з
солістами, хором і оркестром. «Вершинним» досягненням
його роботи в першому, найбільш важливому етапі підготовчої
роботи над оперним твором, були так звані «сидячі» прогони
за участю всього музично-виконавського складу (фактично,
виконання опери в концертному варіанті), після чого розпочи-
налися сценічні репетиції з режисером-постановником.

Маючи значний досвід диригування концертним колек-
тивом, Л. Венедиктов прагнув усвідомити звучання хорової
партії як складової цілісного музичного «організму» оперної
вистави в ансамблі з солістами й оркестром. Такий досвід
могла дати лише власна практика оперного диригування. Це
спонукало Л. Венедиктова та його колегу В. Колесника звер-
нутися до В. Тольби, і, за підтримки керівництва театру,
отримати посади асистентів диригента (1955 р.)20.
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19 Ідеологом впровадження такого порядку свого часу виступив
диригент А. Пазовський.

20 Тольба Веніамін Савелійович розпочав кар’єру оперного дири-
гента у Харкові, був учнем А. Пазовського, працював разом з М. Маль-
ком, І. Паліциним, Л. Штейнбергом. Був диригентом Київського театру
опери і балету в 1944-49 та 1953-59 роках. Після 1959 р. продовжував
викладати в Київської консерваторії та працювати у відкритій за його
ініціативою оперній студії при ній, запрошувався до театру для окре-
мих постановок. Надзвичайний успіх у слухачів мали зроблені
В. Тольбою вистави «Бал-маскарад» і «Трубадур» Дж. Верді, «Чарівна
флейта» В. Моцарта, «Приборкання непокірної» В. Шебаліна. Само-
відданій праці та високопрофесійним порадам В. Тольби завдячують
своїм успіхом прем’єри оперних творів композиторів-сучасників:
Г. Жуковського («Честь», «Ростислава»), Ю. Мейтуса («Молода гвар-
дія», «Зоря над Двиною»), Г. Майбороди («Милана», «Арсенал»).
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Робота асистентом В. Тольби була справжньою школою
підготовки оперної вистави – як в організації репетиційної ро-
боти, так і у визначенні тих виконавських завдань, реалізація
яких була запорукою якості і високого художнього рівня кінце-
вого результату. Як згадує Л. Венедиктов, перед початком
репетицій диригент разом з усіма задіяними учасниками по-
становочного колективу, включно з керівниками технічних
цехів (машиністів сцени, освітлювачів, декораторів), чітко скла -
дав календарний план-графік випуску вистави. Визначалася
потрібна кількість уроків для розучування партій солістами,
хором, кількість оркестрових коректур, «сидячих» репетицій,
на яких зводилися всі музично-виконавські сили [86]. 

За характером творчого обдарування В. Тольба належав до
типу аналітиків, диригентів-мислителів. У репетиційній роботі
він завжди йшов логічним шляхом найповнішого розкриття
композиторського задуму, прагнув органічності та повноти
його відтворення, чому сприяли його глибока обізнаність у ма-
теріалі, ерудованість, тонке відчуття стилю і бездоганний смак.
На репетиціях він постійно перебував у пошуку найдосконалі-
шого варіанту інтерпретації, не боявся експериментувати чи
переробляти щось по-новому21.

Репетиції В. Тольби були позначені як копіткою працею з
симфонічним оркестром, так і надзвичайною увагою до вико-
навців-солістів. У кожній вокальній партії диригент прагнув
створити психологічно правдивий характер-образ, відпра-

432.1. Формування методів роботи з оперним хором (1954-1969)

21 Л. Венедиктов згадує, зокрема, епізод роботи В. Тольби над
оперою «Пікова дама» П. Чайковського. За задумом композитора за-
кулісний хор-молитва з п’ятої картини опери має звучати так, ніби
його доносять здалеку пориви вітру, в той час, як в партитурі вказаний
нюанс fortissimo. Для того, щоб досягти ефекту саме далекого а не ти-
хого звучання, диригент довго шукав позицію хору, що максимально
сприяла б саме такому акустичному ефекту. Зрештою, хор було роз-
ташовано зверху сцени на колосниках, спиною до слухачів. Його зву-
чання створювало приголомшливий, дійсно «театральний» ефект.
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цьовуючи для цього з артистами усі нюанси вокального
інтонування. Методику постановочної роботи В. Тольби
Л. Венедиктов порівнював з кропітким процесом «плетіння»,
коли з маленького вузлика-інтонації поступово, крок за кро-
ком, виникає весь витвір, формується нерозривна єдність усіх
складових [86]. Вибудована з чітким дотриманням усіх вка-
зівок авторської партитури та закріплена у свідомості вико-
навців драматична співдія ансамблю співаків-акторів, хору
та оркестру у постановках В. Тольби потім багато років збе-
рігалася в цих виставах навіть під орудою інших диригентів.

Велике значення у методах оперно-постановочної роботи
В. Тольби відігравала його вимогливість у творчих питаннях,
він ніколи не дозволяв артистам виконавської недбалості, і
до власних помилок був так само суворий. Також не вибачав
він байдужого, неемоційного ставлення до виконання му-
зики, був натхненним, переконливим лідером творчого про-
цесу. Л. Венедиктов відзначив: «В. Тольба був беззаперечним
авторитетом у театрі завдяки своїй глибокій, академічній
обізнаності усіх тонкощів оперного мистецтва і творчій без-
компромісності»22 [86].

Робота з В. Тольбою допомагала Л. Венедиктову осяг-
нути не лише етапи формування музично-виконавського ан-
самблю солістів, хору та оркестру, але й щільний зв’язок
сценічної дії з інтонаційною структурою музики, якого ди-
ригент завжди прискіпливо домагався у роботі з режисерами-
постановниками. «Створюється повна ілюзія того, що сама
музика виникає зі сценічної дії, що проспіване артистом
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22 Як згадував Л. Венедиктов, тогочасний головний диригент те-
атру О. Климов любив робити наступну «невинну хитрість»: «О. Кли-
мов ставив у репертуарному розкладі свої вистави наступного вечора
після вистав В. Тольби. Наприклад, сьогодні – «Пікова дама», завтра –
«Війна і мир». Оркестранти реагували на найменший натяк диригента
як гарні футбольні воротарі...» [86].
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слово вже не може звучати інакше, ніж так, як воно прозву-
чало зараз», – писав про постановку В. Тольбою опери
В. А. Моцарта «Чарівна флейта» В. Єршов [73; 72]. Прикла-
дом плідної творчої співпраці диригента і режисера була вис-
тава  опери Дж. Верді «Бал-маскарад», зроблена В. Тольбою
спільно з режисером Л. Варпаховським (1956). Л. Венедик-
тов у цій роботі був спочатку асистентом диригента, а згодом
перебрав керування виставою. Багато зусиль було спрямо-
вано на досягнення належного звучання хорових сцен, ціка-
вими були й прийоми їх сценічного втілення. Л. Венедиктов
згадує, що режисер Л. Варпаховський був настільки добре
ознайомлений з музичним мистецтвом, що сам вільно про-
гравав на фортепіано оперний клавір. При побудові мізан-
сцен режисер завжди враховував як акторські, так і
музично-виконавські завдання співаків-солістів23. Під час
сценічних репетицій хорових сцен опери «Бал-маскарад»
Л. Варпаховський та Л. Венедиктов спільними творчими
зусиллями намагалися уникнути ефекту акустичного «роз-
сіювання» голосів хористів, що, зазвичай, «деморалізує» спі-
ваків і спонукає їх до втрати відпрацьованих на репетиції
виконавських навичок. Так, для чоловічого хору у Пролозі
опери було знайдено сценічне рішення, при якому артисти
хору розташувалися квартетами (у кожному – ансамбль чо-
тирьох хорових партій). Спеціально для цього в оформленні
вистави була задумана паркетна підлога, і на її квадратах роз-
містилися хористи. У квартетах співаки були поставлені в
звичні для себе акустичні умови, бо чули рівноцінно, як і в
класі, всі хорові партії. Слухачі натомість мали змогу насо-
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23 На той час Л. Варпаховський, учень Вс. Мейерхольда, мав
більш ніж 30-річний театральний досвід, займався розробкою теорії
постановочної роботи, приділяючи багато уваги порівнянню музич-
ного і театрального мистецтва, стверджуючи побудову драматичних
вистав, виходячи із музичних засад.
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лоджуватися об’ємним, майже «стереофонічним» звучанням
хору у будь-якому місці глядацької зали24.

Робота з В. Тольбою в якості хормейстера та асистента
диригента була важливим етапом формування творчої осо-
бистості Л. Венедиктова як досвідченого фахівця оперного
мистецтва, здатного сприймати виставу не лише «з сере-
дини», як виконавець, але й концептуально, осягаючи всі
грані   музично-сценічного ансамблю. Методика репетицій-
ної роботи та випуску спектаклю, запроваджені В. Тольбою,
створювали умови для довгого життя поставлених ним вис-
тав. Під орудою диригента засоби музичної виражальності,
музичної драматургії ставали надійним фундаментом опер-
ної цілісності. Гранична вимогливість В. Тольби до чистоти
виконання, наповненого змістом та емоцією інтонування
кожної фрази, глибокого проникнення у значення всіх ком-
позиторських вказівок та нюансів партитури, стилістичної
вивіреності та органічного ансамблю для Л. Венедиктова
стали взірцем оперного виконавства, багато в чому визна-
чили його диригентсько-хорове мислення та методи репети-
ційної роботи. Так само як і В. Тольба у роботі з солістами,
Л. Венедиктов завжди прагнув досягти з хором максимальної
наспівності та виразної артикуляції інтонування вокальної
партії, трактувати її як певний образ, характер.

У процесі роботи над оперною виставою В. Тольба мав
правило контролювати якість вивчення музичного матеріалу
всіма виконавцями. Певний час він традиційно приходив «при-
ймати» вивчену партію і до хорового класу. Однак, щодо Л. Ве-
недиктова поступово скасував цю практику, вповні довіряючи
його професіоналізму та майстерності. Як згадує хормейстер,
інколи під час вже сценічних репетицій диригент казав деяким
солістам: «Ідіть в хор, послухайте як треба співати» [86].

46 Розділ 2. Творча еволюція хормейстера Л. Венедиктова 

24 За принципом «квартетного» розташування у світі сьогодні
працює чимало хорових колективів.
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Безумовно, позитивна оцінка такого безкомпромісного профе-
сіонала, яким був В. Тольба, була обнадійливою для Л. Вене-
диктова і важила в музичному середовищі дуже багато.

У становленні Л. Венедиктова – оперного хормейстера
особливо важливими були його творчі та особисті контакти
ще з одним диригентом – Костянтином Симеоновим25. Так
само як і В. Тольба, К. Симеонов безперечно має право бути
визнаним видатним оперним інтерпретатором світового
рівня. Його диригентська творчість була позначена не лише
феноменальним музичним обдаруванням та гарним профе-
сійним вишколом – вона була втіленням його самобутньої
особистості, духовних якостей, багатого життєвого і мистець-
кого досвіду. У спогадах про К. Симеонова Л. Венедиктов на-
зиває диригента «талановитою натурою, що розквітла як диво
всупереч часу й умовам» [41; 162]. Завдяки творчій харизмі
К. Симеонов зміг об’єднати колектив постановників і вико-
навців Київського оперного театру для створення емоційно-
вражаючих та філософськи-глибоких інтерпретацій оперних
творів. Такими стали його кращі вистави: «Мазепа» П. Чай-
ковського (1962), «Хованщина» М. Мусоргського (1963),
знаменита київська прем’єра «Катерини Ізмайлової» Д. Шос-
таковича (1965, поновлення 1974)26. Спектаклі, зроблені
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25 Симеонов Костянтин Арсенієвич – диригент і художній керів-
ник симфонічних оркестрів у Петрозаводську, Мінську, Києві, дири-
гент Київського оперного театру, Большого театру опери та балету
СРСР (гастролі в Миланському театрі «Ла Скала»), диригент і худож-
ній керівник оперного театру ім. С. Кірова в Ленінграді (1967-75). У
Державному театрі опері та балету УРСР працював на посадах голов-
ного диригента і художнього керівника в 1961-67 та 1975-76 роках.

26 Про оцінку, яка була надана цій роботі, свідчить той факт, що
запис опери для кіноверсії, знятої 1966 року на кіностудії «Ленфільм»
за участю Г. Вишневської, був зроблений К. Симеоновим з оркестром,
хором і солістами Київського театру (зокрема, В. Третяком, В. Рекою,
В. Любимовою, Г. Красулею).
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К. Симеоновим, забезпечили театру опери і балету ім. Т. Шев-
ченка міжнародне визнання під час перших за довгий час за-
кордонних гастролей в Югославії (1963) та інших країнах.
Значною була заслуга диригента і у сценічному втіленні ук-
раїнської композиторської творчості, зокрема, опер «Тарас
Шевченко» Г. Майбороди (1964), «Богдан Хмельницький»
К. Данькевича (1965, друга редакція). Низку яскравих образ-
них трактувань вніс він і у виконання опери «Тарас Бульба»
М. Лисенка (постановка О. Климова). На жаль, нездійснен-
ним лишився диригентський задум музично-сценічного вті-
лення опери Б. Лятошинського «Золотий обруч» у новій
редакції, створеній композитором наприкінці його життя.

Якщо В. Тольба – художник-аналітик – прагнув до мак-
симально автентичного втілення композиторського задуму,
прискіпливо дотримуючись всіх авторських ремарок, то
К. Симеонов завжди вносив в інтерпретацію твору велику
міру особистого відчуття, виокремлюючи в оперній партитурі
високу гуманістичну ідею, що була співзвучна його власним
духовним пошукам. За складом свого творчого обдарування
К. Симеонов був, безперечно, художником імперативно-
вольового типу, який мав велику силу творчого переконання.
Сповнені співчуття, а подекуди і справжнього трагізму, му-
зично-сценічні рішення симеонівських вистав надихали всіх
учасників постановки, пробуджували в них справжню ра-
дість співтворчості. За визначенням Л. Венедиктова, саме це
радісне відчуття спільного пошуку допомагало колективу
з великим ентузіазмом долати всі виконавські труднощі.
Згадуючи роботу з К. Симеоновим під час репетиційного
процесу, хормейстер наголошує на неординарному образно-
асоціативному мисленні диригента. У роботі він був небага-
тослівним, однак міг влучним зауваженням, яскравим
порівнянням, посиланням на історичний факт або побутові
обставини змінити звучання цілої сцени [86].
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«Диригент-драматург», як назвала К. Симеонова преса під
час гастролей театру в Югославії, поширював своє суб’єктивне
виконавське бачення класичних творів і на їх редагування.
У його впевнених та переконливих виконавських редакціях
класичних опер він інколи порушував існуючі канони, заради
цілісності та безперервності драматургічного розвитку жертву-
вав музичним матеріалом, що часом викликало дискусії та кри-
тику з боку рецензентів. Так, зокрема, в редакції «Хованщині»
він зняв відому пісню Марфи «Исходила младешенька», тому
що вважав, що вона гальмувала динаміку розвитку дії та по-
вторювала музичний матеріал з інших частин опери.

Л. Венедиктов згадує редакторську роботу диригента над
партитурою під час постановки «Катерини Ізмайлової»: «Фі-
нальну картину опери К. Симеонов називав «катастрофою»
(з давньогрецької – переворот, повалення, смерть). Щоб до-
нести це до слухачів, він навіть втручався в інструментовку
опери Д. Шостаковича, це робило оркестрове звучання жор-
сткішим, «жахливішим» [86].

Важливим досвідом для Л. Венедиктова стало спостере-
ження роботи К. Симеонова зі співаками-солістами, яких
диригент заставляв переживати справжнє сценічне перевті-
лення, розчиняти власну особистість в образах, емоціях та по-
чуттях своїх героїв. Інколи вплив особистої харизми диригента
відкривав у співаках-акторах нові, навіть непередбачувані ви-
конавські можливості – вони набували впевненості, починали
співати без помилок. Важливу роль у роботі зі співаками відіг-
равало те, що К. Симеонов дуже добре володів мистецтвом ди-
ригентського ауфтакту: він відразу вмів налаштувати співака
на потрібний ритм дихання, темп виконання, тембр звучання.
Л. Венедиктов згадує про «атмосферу дивовижної злагодже-
ності, впевненості» на виставах К. Симеонова [41; 156]. Зви-
чайно, що в основі цієї впевненості лежала глибоко продумана
та донесена до кожного виконавця художня концепція вистави. 
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Творча харизма диригента впливала не лише на вико-
нання, але й формувала єдність всіх компонентів музично-
сценічного синтезу. Унікальним явищем стала творча
співдружність К. Симеонова з І. Молостовою. В усіх їхніх
спільних роботах сценічна дія становила одне ціле з динамі-
кою інтонаційного розвитку партитури. У спогадах І. Молос-
това писала, що саме завдяки К. Симеонову відбулося її
становлення як оперного режисера, у роботі з ним вона
вчилася розуміти музичні образи та втілювати їх в образи
сценічні [266; 151]. Федір Нірод, який створював художнє
оформлення майже всіх симеонівських вистав, згадував, що
диригент працював з ним від початку зародження творчої
ідеї, вмів мислити не лише понятійними й музичними, але
й пластичними, зоровими категоріями. Не втручаючись у
сферу професійних пошуків художника, він, разом із тим,
вмів пробудити фантазію, творче бачення, співзвучні його
внутрішньому відчуттю характеру музики [266; 167].

Маючи унікальний образно-тембровий слух, диригент
завжди пов’язував виконавський тембр (вокальний чи інстру-
ментальний) із конкретним сценічним образом, певною дра-
матичною ситуацією. Від хору К. Симеонов завжди вимагав
емоційного, тембрально-наснаженого звучання, спрямова-
ного на відтворення того, що відбувається на сцені. Л. Вене-
диктов згадує, що коли хоровий тембр не задовольняв
диригента, він зауважував: «Думка!», – згадуючи, в якості
прикладу, відому хорову капелу та маючи на увазі формальну
«красивість» хорового звучання, відсутність у ньому «дієвої»
оперної складової [86].

Методи роботи К.Симеонова мали важливе значення для
формування оперного професіоналізму Л. Венедиктова. Ве-
лику роль відіграла й певна спорідненість їх творчих особис-
тостей, духовна близкість диригента і хормейстера, що
відчувалась у всіх їхніх спільних роботах, починаючи від
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першої постановки – опери «Алеко» С. Рахманінова (1961).
Процес творчого взаємозбагачення продовжився у роботі над
операми «Іоланта» П. Чайковського, «Кармен» Ж.Бізе, «Хо-
ванщина» М. Мусоргського, «Катерина Ізмайлова» Д. Шос-
таковича. К. Симеонов, на відміну від В. Тольби, майже
ніколи не відвідував репетиції Л. Венедиктова, зустрічаючись
з хором вже на сцені. Оминаючи хоровий клас, він лише
казав: «Там Лев», підкреслюючи свою високу довіру хормейс-
терові. Для Л. Венедиктова ж очікування першої репетиції з
оркестром завжди викликало велике хвилювання. Його пере-
живання були пов’язані з високими професійними вимогами
диригента: К. Симеонов завжди трактував хорове звучання як
важливий чинник формування цілісної концепції вистави,
засіб втілення її  духовно-філософського звучання [86].

Крім творчого спілкування з видатними митцями оперно-
виконавський досвід Л. Венедиктова збагачувався завдяки
активній диригентській діяльності, до якої його наполегливо
заохочував тодішній директор театру Б. Пономаренко. Л. Ве-
недиктов поновив на сцені театру постановки опер «Пікова
дама» (1966) та «Євгеній Онегін» (67/68) П. Чайковського
у співдружності з режисером В. Скляренком, поставив
опери «Манон» Ж. Массне (67/68) разом з І. Молостовою
та «Фра-дияволо» Д. Обера (68/69) з режисером Л. Силає-
вим. Остання вистава, у якій співали чудові солісти театру
Є. Мірошниченко, Б. Руденко, А. Солов’яненко, В. Грицюк,
презентувала мало представлений на сцені Київського театру
жанр комічної опери. «Постановники “Фра-дияволо” ство-
рили прекрасний, захоплюючий спектакль, що мав великий
успіх у глядачів», – зауважив у своїй монографії соліст театру
Б. Гнидь [52; 23]. Як згадує диригент Національної опери Ук-
раїни І. Гамкало, у справі оперного диригування Л. Венедик-
тов почувався дуже органічно: «Стрункий, високий на зріст,
з філігранно відшліфованою диригентською мануальною
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технікою, Лев Миколайович чудово знаходив творчий контакт
і з оркестром, і з солістами-виконавцями» [92]. У період
1970-72 років, коли Л. Венедиктов був змушений через певні
обставини полишити роботу в театрі, він продовжив дири-
гентську діяльність на посаді керівника ансамблю Київського
військового округу, брав участь у підготовці та проведенні ус-
пішних гастрольних подорожей до Великобританії (1971) та
Сомалі (1973), де творчість ансамблю була високо поцінована.

Попри «закулісний» характер роботи оперного хормейс-
тера, хоровий доробок Л. Венедиктова в цей період не
лишився поза увагою преси, про що свідчать, зокрема, опуб-
ліковані рецензії на прем’єрні вистави опер «Катерина»
М. Аркаса, «Різдвяна ніч» М. Лисенка [162, 209, 210]. Високу
оцінку отримала фахова майстерність хормейстера у сценіч-
ному втіленні опери Дж. Верді «Отелло» – дебютній виставі
нового молодого диригента Київської опери С. Турчака (1966),
якого невдовзі було призначено головним диригентом театру27.

Могутня й переконлива інтерпретація досить складної
для виконавського втілення опери Дж. Верді на київській
сцені, що стала справжнім випробуванням творчих можли-
востей молодого диригента, значною мірою була зумовлена
високим рівнем підготовлених Л. Венедиктовим хорових
сцен. «Хор театру співав не просто злагоджено і красиво –

52 Розділ 2. Творча еволюція хормейстера Л. Венедиктова 

27 Турчак Стефан (Степан) Васильович закінчив факультет
оперно-симфонічного диригування Львівської консерваторії у профе-
сора М. Колесси та його асистентки Л. Бобер, проходив диригентсько-
асистентську практику у Львівському оперному театрі, стажування в
Державному симфонічному оркестрі УРСР під керуванням Н. Рах-
ліна. У 1963 р. (у віці 25 років) обійняв посаду головного диригента
Держоркестру, де виконував як симфонічний, так і вокально-симфо-
нічний репертуар: кантати «Б’ють пороги», «До 50-х роковин смерті
Т. Г. Шевченка», «Радуйся, ниво неполитая» М. Лисенка, Реквієми
В. А. Моцарта, Дж. Верді. Головним диригентом і художнім керівни-
ком Київського оперного театру працював у  1967–73, 1977–88.
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його виконання відзначалося дивовижною чистотою інтона-
ції, виразністю нюансування, ритмічною точністю і прекрас-
ною дикцією», – писав Ю. Станішевський [252; 271]. За
відгуками очевидців та рецензентів, вже звучання початкової
масштабної симфонічно-хорової сцени (морська буря) вра-
жало своїм динамізмом, ритмічною експресією, яскравими
контрастами характеристичного тематизму, створювало
справжній імпульс для подальшого розвитку музичного ма-
теріалу, зав’язку драматичного конфлікту [226]. Виразно було
відтворено й інші знакові для вердієвської драми хорові епі-
зоди – яскрава «фейєрверкова» сцена біля вогнища, ніжний
прозорий закулісний хор-присвята Дездемоні. Безумовно,
Л. Венедиктов в інтерпретації хорових сцен «Отелло» проя-
вив себе як досвідчений майстер, який володіє притаманними
оперно-хоровій виражальності прийомами звуковідтворення,
інтонування, ансамблювання. Далося взнаки й опанування
стилістикою вердієвської інтонаційної мови – динамічним
контрастуванням, штрихами, ритмікою – усіма специфічними
прийомами музичної драматургії композитора, що в «Отелло»
втілилися у своєму зрілому, досконалому вигляді. Створені
Л. Венедиктовим хорові сцени під орудою нового диригента
сягали рівня кращих традицій хорового виконавства в київ-
ському театрі. Лев Миколайович згадує, що найвищим ком-
пліментом після прем’єри «Отелло» для нього були враження
давньої працівниці театру, яка порівняла його роботу з вико-
навськими інтерпретаціями М. Тараканова [90]. Високу
оцінку робота Л. Венедиктова в постановці «Отелло» отри-
мала також від С. Турчака, який добре розумів значення сти-
лістично-вивірених і логічно побудованих інтонацій-образів
хорової партії для створення цілісності інтерпретації твору та
подальшої життєвості вистави на театральній сцені. Вдала
постановка «Отелло» стала початком багаторічної плідної
співпраці диригента й хормейстера.
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До Київського театру опери та балету Л. Венедиктов
прийшов уже досвідченим музикантом. Його ґрунтовна ди-
ригентсько-хорова та музично-теоретична професійна підго-
товка увібрала досвід двох потужних східно-європейських
хорових шкіл, тісно пов’язаних із традиціями культового пра-
вославного співу. Як людина, спрямована на постійне про-
фесійне вдосконалення, Л. Венедиктов завжди був у курсі
всіх інновацій хорового мистецтва, із зацікавленням відмічав
художні досягнення виконавських колективів, що плекали
традиції різних національних культур: української, росій-
ської, єврейської, осягаючи, таким чином, різноманітність
жанрової та національної стилістики. Синтез традицій та ін-
новацій став однією з важливих рис творчої діяльності хор-
мейстера і допоміг йому в опануванні особливостей роботи
в умовах музично-сценічного оперного синтезу.

Досвід традицій хорового виконавства та специфіки ро-
боти хормейстера в оперному театрі впливав на формування
творчої особистості Л. Венедиктова через спілкування зі
старшими хористами Київської опери та переймання до-
свіду його колишнього керівника видатного хормейстера
М. Тараканова. Засади необхідного в оперній виставі без-
перервного синтезу музики і словесного тексту, інтонування
і художньої логіки драматургічного розвитку Л. Венедиктов
опановував у необхідній для оперного хормейстера творчій
співпраці з диригентами, режисерами, сценографами Київ-
ського оперного театру, постановочний та виконавський
корпус якого в той період мав надзвичайно потужний твор-
чий потенціал.

Визначальною для професійного зростання Л. Венедик-
това стала співпраця з видатними майстрами оперного дири-
гування В. Тольбою та К. Симеоновим. Щільний творчий
контакт із В. Тольбою сприяв формуванню у хормейстера ви-
няткової вимогливості до вокально-технічної та художньої
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якості звучання, прагнення досконалого втілення стильових
особливостей оперних творів. Постановочна робота з К. Си-
меоновим значною мірою сприяла становленню індивіду-
ального виконавського стилю хормейстера, позначеного
особливим ставленням до емоційно-тембрального забар-
влення звучання, розкриття його глибинних можливостей у
втіленні психологічних характеристик хорових образів, від-
творенні драматичних ситуацій. Методи постановочної ро-
боти В. Тольби і К. Симеонова не лише збагатили творчий
досвід Л. Венедиктова, а й вплинули на формування його
власного методу роботи з хором, спрямований на втілення
музично-театрального синтезу.

П’ятнадцять років творчої роботи в оперному театрі,
впродовж яких Л. Венедиктов мав можливість ґрунтовно опа-
нувати професії оперного хормейстера та оперного дири-
гента допомогли у різнобічному осягненні ним складових
оперного синтезу та методів його виконавського втілення,
створили міцне підґрунтя для подальшої роботи в якості го-
ловного хормейстера – ідеолога і стратега розвитку хорової
справи в Київській опері.

2.2. Діяльність і методи роботи
в період творчої зрілості (1972-1989)

1972 року Л. Венедиктов, завдяки своїм професійним
якостям і досвіду, стає лідером самобутнього, багатого на
традиції хору Державного академічного театру опери і ба-
лету УРСР. Ця діяльність набула значення основи його по-
дальшого творчого життя. Опанування посади головного
хормейстера (у віці 48-ми років), відбулося в період творчої
зрілості: завершеного формування особистих і професійних
якостей, спрямування творчих набутків, різнобічного досвіду
і навичок до максимальної самореалізації.
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Розуміння і відчуття Л. Венедиктовим хорового колек-
тиву як органічної складової оперної цілісності сформувало
його особистий виконавський еталон хорового звучання, по-
значений як відповідними, необхідними для оперного ансам-
блю акустичними параметрами так і специфічним підходом
до інтерпретації хорової партії, визначеним синтетичною
природою оперного виконавства.

У своїх інтерв’ю та під час репетиційної роботи Л. Вене-
диктов постійно наголошував, що звучання оперного хору від-
різняє, насамперед, тембральне забарвлення, відмінне від
звучання хорової капели, що співає в храмі або в концерті.
В опері хорове звучання має не лише наповнювати велике при-
міщення театральної зали (враховуючи також висоту сцени),
але й долати акустичне «розсіювання» співаків у мізансценах,
а головне, бути органічною складовою загального виконав-
ського ансамблю з солістами та симфонічним оркестром. Ан-
самбль хорової та симфонічної складової в опері не є втіленням
їхнього суперництва – до того ж, в умовах акустики великої
оперної зали це і неможливо. За визначенням Л. Венедиктова,
«звучання хору не повинне бути ані тихіше, ані гучніше оркес-
трового, воно просто повинно бути іншим» [88]. Особливо
важливою для повноцінного звучання оперного хору є концен-
трація в акустичному спектрі голосових тонів співаків частот
так званих «співацьких формант», що співпадають із зоною
акустичних частот, найсприятливіших для людського слуху.
Присутність тонів «високої співацької форманти» надає зву-
чанню portata de la voce (дальності поширення голосу – італ.)
Завдяки цьому хоровий звук здатен «перелітати» через зву-
чання оркестру, досягати слухачів, заповнювати простір опер-
ної зали. Також важливими для звучання є концентрація частот
так званої «низької співацької форманти», що викликають у
слухачів такі враження від вокального тембру як його «теп-
лота», «наповненість», «оксамит» [176; 90–92].
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Наявність у голосах співаків акустичних частот високої та
низької співацьких формант є завжди бажаною для хорового
виконавства, оскільки забезпечує його «звучність». Але при
комплектації оперного хору перевага традиційно надається спі-
вакам, голоси яких, так само як і голоси оперних солістів, ще
й збагачені вібрато – чіткими ритмічними коливаннями пев-
них голосових обертонів, що сприймаються слухачами як
додаткова звучність та яскравість тембру. Такі голоси забезпе-
чують спів «великим звуком», який Л. Венедиктов вважав не-
обхідним для оперного хору, хоча й відзначав, що «звужене» і
порівняно бідніше, компактніше звучання, яке переважно ви-
користовують хорові капели, може теж інколи залучатися для
вирішення в оперних виставах певних драматургічних завдань.
Особливу увагу хормейстер завжди приділяв тембральному за-
барвленню тенорової партії, яка, на його думку, найпереконли-
віше втілює «оперність» звучання. Якщо в хоровій капелі
(зокрема, при виконанні духовного репертуару) тенорам більш
пасує так званий мікстовий, рівний тембр, то в опері вібрато те-
норів привносить особливу емоційність, а часом і патетичність
у хоровий ансамбль. «Звук хору Л. Венедиктова можна охарак-
теризувати як емоційний та академічний водночас», – вважає
багаторічний колега хормейстера диригент І. Гамкало [92].

Слід зауважити, що яскрава тембральність хорового зву-
чання, що йде від італійської школи співу, перекликається і з
давніми традиціями української професійної співочої куль-
тури28. Можливо тому на початку ХХ століття творчий колек-
тив Київського оперного театру, в якому працювали як
італійці, так і українці, вирізнявся не лише чудовими голо-
сами співаків-солістів, але й прекрасними голосами артистів
хору, що мали справжній «оперний» блиск.
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сидська [50, 51].
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Створення відповідного виконавського складу колективу
та постійну роботу над вдосконаленням тембрально-акустич-
них якостей його звучання Л. Венедиктов вважав необхідною
передумовою роботи над оперною виставою. У своєму хорі
він знав характеристику голосу кожного артиста. Як згадує
учень Л. Венедиктова, хормейстер Національної опери Ук-
раїни А. Семенчук, у 1970-80 роки в хорі було досить багато
співаків, які не мали спеціальної музичної освіти, проти мали
чудові голосові дані. Завдяки ретельній і прискіпливій праці
керівника хору ці виконавці знали  партії і всі виконавські
нюанси не гірше за «освічених» колег. «На репетиціях Л. Ве-
недиктова кожному співакові визначалося певне місце де він
мав сидіти, таким чином, щоб це сприяло формуванню ви-
конавського ансамблю між співаками та хоровими партіями.
Такого самого розкладу намагалися дотримуватися і у вис-
тавах при визначенні режисерських мізансцен. Інколи хор-
мейстер міняв деяких співаків місцями в пошуках кращого
ансамблевого звучання» [95]. Ретельна робота Л. Венедиктова
була спрямована не лише на формування злитності вокаль-
ного інтонування в хорі, але й на створення певних акустич-
них якостей хорової звучності, що сприяли б загальному
ансамблю з симфонічним оркестром, солістами, акустичному
наповненню оперної зали. Згадує колишній соліст Київського
оперного театру, всесвітньовідомий співак А. Кочерга: «Не-
можливо забути неймовірно згуртоване звучання хору Л. Ве-
недиктова. Його звук заповнював сцену, навіть відлунювався
від протилежної стіни оперної зали» [94]. 

Характеристика тембру кожного співака враховувалася
хормейстером під час розподілу хору на групи під час роботи
над творами зі значною кількістю «хорових персонажів», як,
наприклад, в операх «Хованщина» М. Мусоргського, «Пікова
дама» П. Чайковського, «Гугеноти» Дж. Мейєрбера та інших.
В деяких виставах було задіяно до шести-семи хорових груп,
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які виконували партії різних персонажів вистави. Кожен про-
думаний і складений Л. Венедиктовим список певної хорової
групи доповнювався списком «замін» її учасників на випадок
хвороби останніх. Такий порядок чіткого визначення «голо-
сового амплуа» кожного хориста сприяв подальшому форму-
ванню драматургії хорових тембрів.

Розподіл хору на виконавські групи становив один з
моментів підготовчого періоду роботи Л. Венедиктова над
інтерпретацією хорових сцен оперного твору. Цей період у
роботі хормейстера завжди мав велике значення. Під час його
Л. Венедиктов аналізував оперну партитуру, її попередні ви-
конавські втілення, вивчав культурно-історичний контекст,
формував виконавський образ хорової партії у виставі, скла-
дав репетиційний план.

Глибоке осягнення законів оперного мистецтва завжди
спрямовувало інтерпретації Л. Венедиктова до найточнішого
відтворення особливостей індивідуального композитор-
ського стилю та композиторської драматургії. Проаналізу-
вавши історичні, жанрові ознаки, характер мелодики
(аріозний, пісенний, декламаційний), темпоритм, динамічні
та штрихові нюанси, особливості взаємодії слова й музики,
хорової та оркестрової фактури, хормейстер шукав відповідні
вокально-виконавські засоби для їх втілення в хоровому зву-
чанні.

Найважливішим етапом роботи Л. Венедиктова над опер-
ною виставою був репетиційній період занять у хоровому
класі, де народжувалися його натхненні, емоційні інтерпре-
тації хорових сцен. Ставлення хормейстера до виконавського
інтонування як до цілісного комплексу виражальних засобів,
спрямованого на втілення музично-драматичної оперної се-
мантики, визначало особливість його підходів до  вирішення
традиційних завдань: роботі над хоровим строєм і ансам-
блем, динамікою, артикуляцією, агогікою.  
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Жоден вокальний звук на репетиціях Л. Венедиктова не був
проспіваний без уваги до емоційного забарвлення його зву-
чання як необхідного засобу музичної драматургії. Радість,
піднесення, гнів чи скорбота, втілені у вокальному тембрі, фор -
мували певний тонус хорової звучності, а через нього –  відпо-
відний колорит загального звучання оперного ансамблю,
емоційну характеристику драматичної ситуації. Крім уже згада -
ного провідного значення тенорової партії, велику увагу хор-
мейстер приділяв звучанню партії сопрано – дзвінкого «світло-
го», або, навпаки, трагічного «матового» у відповідних епізодах.

Л. Венедиктов вважав, що тембральні барви окремих хо-
рових партій повинні створювати виразні акценти в загальному
звучанні. Під час репетицій завжди слідкував за тим, щоб
кожна з партій – сопрано, альтів, тенорів, басів – в моментах
соло або провідної ролі в хоровій фактурі мала увиразнену тем-
брову характеристику, повною мірою розкривала властиві їй
можливості виконавської виражальності – дзвінкість або ма-
тову прозорість сопрано, «оксамит» або теплоту альтів, драма-
тичний пафос тенорів, шляхетність басів. Важливе значення
приділялось ансамблюванню: на репетиціях Л. Венедиктов за-
вжди прагнув досягнути злиття одиничних вокальних тембрів
у гармонійне звучання, досягнути ефекту, коли партія «співає
як одна людина». Увага до формування тембру хорових партій
сприяла увиразненню тембрової драматургії, закладеної ком-
позитором в хоровій партитурі опери. Подібна робота прово-
дилася хормейстером і у створенні тембрової колористики
однорідних (жіночого та чоловічого) складів у відповідних епі-
зодах партитури.

З емоційно-тембральним забарвленням звучання була
пов’язана і робота Л. Венедиктова над динамічним нюансуван-

ням. Зазначені в партитурі нюанси f і p для хормейстера за-
вжди були не лише означенням сили звучання, але й втіленням
виконавських емоцій. Нюанси f і ff у звучанні венедиктівського
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хору завжди вражали могутністю. Так само не менше хвилю-
вало слухачів звучання p та pp – їхні емоційні градації могли
варіюватися від напружено-втаємниченої до лагідно ніжної
або скорботно-тужливої звучності. Досконале володіння гра-
ничними нюансами динамічного діапазону, а також, вираз-
ність широких хорових crescendo та diminuendo завжди
становило одну з найпоказовіших ознак виконавського стилю
венедиктівського хору, було втіленням його «театральності».

Якість динамічного нюансування у хоровому звучанні
тісно пов’язана  із засобами артикуляції, яка у виконавських
інтерпретаціях Л. Венедиктова набувала надзвичайної ваго-
мості. Хормейстер підкреслював, що в хорі єдність артику-
ляції та фразування створює особливо важливий саме в
оперному виконавстві ефект концентрації. «Завдяки єдиному
уявленню співаків про характер звуку і вокальну фразу зву-
чання хору здатне подвоюватися» [89]. Єдність виконавської
артикуляції підсилює динамічні характеристики звучання: як
могутнього світлого або, навпаки, згущено-драматичного for-

tissimo, так і активного, акустично чіткого, чутного у найвід-
даленіших куточках оперної зали pianissimo.

Визначення Л. Венедиктовим в інтерпретаціях хорових
сцен певних прийомів артикуляції та особливостей фразу-
вання було пов’язано з формуванням виконавської агогіки. За
спостереженням В. Медушевського, «втілена в музиці частот-
ність дихання складає найсуттєвіший момент суб’єктивного
враження про темп – швидкість та збудженість музичного
руху» [168]. Так, стабілізації та концентрації художніх емоцій
Л. Венедиктов досягав у хоровому звучанні за допомогою
створення широких вокальних фраз, застосування ланцюго-
вого дихання. Навпаки, увиразнене оперування засобами ар-
тикуляційного розчленування, такими як штрихи non legato,
staccato, цезури між звуками, були спрямовані на втілення в
хоровому звучанні хвилювання, пристрасті, руху тощо.
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Особливості тембрального забарвлення, динаміки та
артикуляції інтонування хору Л. Венедиктова завжди відігра-
вали важливе значення у стильовому визначенні музичного-
виконавського «обличчя» вистави. На це, зокрема, звернув
свого часу увагу музикознавець, головний редактор журналу
«Советская музыка» Ю. Корев: «Ніжна, наснажена духом на-
родної пісенності музика М. Леонтовича звучить із приваб-
ливою ліричною безпосередністю, гнучко та вільно. Музика
Ґлюка – вже інакше: стримано, навіть трохи жорсткувато. Ба-
гатоликим є хор у “Хованщині”. Захожі люди, розкольники,
стрільці, їх дружини – кожна група із власною інтонаційною
побудовою, характером, нарешті, своїм соціальним світовід-
чуттям» [121]. У формуванні виконавської стилістики для
Л. Венедиктова найперше значення мала національна прина-
лежність оперного твору, щільно пов’язана з особливостями
вокального інтонування. Поряд із загальноприйнятими нор-
мативами оперної вокалізації, професіоналізм солістів-вока-
лістів та хору завжди визначає відчуття специфіки вокальної
артикуляції і тембрального колористу, що втілює національну
ґенезу твору, несе відбиток мовної фонетики, народних і про-
фесійних співочих традицій. У виконавських інтерпретаціях
Л. Венедиктова національну стилістику твору підсилює від-
повідне «італійське», «французьке», «українське» темброве
забарвлення звучання, адже, за визначенням хормейстера,
«безтембровий звук не має національності» [90].

Важливого значення у відтворенні музично-дійового
синтезу хорового звучання набуває інтонаційний зв’язок му-

зичного та словесного тексту. Від слова відштовхується ви-
конавська вокальна інтонація, словесна поетика визначає
ритм вокального дихання. Л. Венедиктов зауважував: «Во-
кальне звучання в опері має виникати як результат ставлення
до слова, розуміння його змісту. Від розуміння слова виникає
емоція, від неї – тембр, відчуття темпу, динаміки, всіх вико-
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навських нюансів. Слова, які співає хор, мають перетворю-
ватися не просто у звуки, а у певні символи, образи» [91].

Розмірковуючи над природою вокалу, Л. Венедиктов наго-
лошував, що цей складний психофізичний процес на шістдесят
відсотків відбувається автоматично, без прямого контролю
співака. Показово, що на репетиціях диригент практично уни-
кав зауважень «вище», «нижче» щодо інтонаційного строю.
У практичній роботі з хором він розглядав інтонування не як
звуковисотне співвідношення тонів, а як синтез усіх ознак во-
кального звучання, де поняття висоти звука не відокремлено
від його інших характеристик (тембральних, динамічних), ста-
новить у відчутті співака  фізіологічне ціле. Тому на репетиціях
хормейстера необхідне звуковисотне коректування звучання за-
вжди відбувалося через створення відповідного настрою і об-
разного забарвлення, а від того – й інтонаційної чистоти.
Схожий прийом Л. Венедиктов застосовував і для відпрацю-
вання технічно складних, «незручних» для виконання моментів
партитури, знову орієнтуючи хористів на втіленння емоційних
барв звучання, що підсвідомо спрямовували й фізіологічні
моменти вокалізації. «Співаки повинні долати труднощі без
їх усвідомлення», – зауважував хормейстер [91]. 

Сугестивний вплив на емоційний стан співаків мав вирі-
шальне значення: «Характер звуку цілковито залежить від
характеру образу, який він уособлює, так що необхідно пе-
реконати артистів бути тими персонажами, партії яких вони
співають» [91]. Постійне використання Л. Венедиктовим у
спілкуванні з хором образно-асоціативних «посилань», «за-
нурення» в конкретну сценічну ситуацію допомагали підпо-
рядковувати весь комплекс виражальних засобів хорового
звучання втіленню певної емоції, характеру, дії. Слід додати,
що напрацьовані у такий спосіб вокальні навички не лише
досягали потрібної якості впливу на слухачів, але й закріп-
лювалися в артистів хору на довгий час.
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У відшліфовуванні найтонших виконавських нюансів хо-
рового звучання Л. Венедиктову допомагало блискуче воло-
діння технікою диригування. Пластичні, «співочі» руки, чіткі
й зрозумілі ауфтакти, філігранно відточені жести для відтво-
рення широкої гами різноманітних штрихових нюансів – це
допомагало хормейстерові досягнути увиразненої «рельєф-
ності» звучання та єдності виконавського ансамблю. Велике
значення мали й емоційні голосові покази (при досить скром-
них вокальних можливостях хормейстера). Спілкування
Л. Венедиктова з хором завжди поєднувало високу зосеред-
женість та вимогливість у вирішенні виконавських завдань
із доброзичливістю та повагою до артистів. І це, безумовно,
створювало позитивний настрій співаків та стимулювало їх
відповідальність. 

Відшліфовуючи звучання хорових сцен у репетиційному
класі, Л. Венедиктов вже відчував його як важливу й необ-
хідну складову музично-сценічного синтезу майбутньої вис-
тави. Допомагало у цьому творче спілкування з іншими
постановниками – диригентом, режисером, художником, що
відбувалося, зазвичай, паралельно з хоровими репетиціям.
Якщо диригент-постановник сам не приходив до хорового
класу (цілком покладаючись на досвід хормейстера), Л. Вене-
диктов мав можливість відвідувати його репетиції з солістами,
узгоджувати власні виконавські рішення ще до початку спіль-
них репетицій хору, солістів та оркестру. Щільний творчий
контакт із К. Симеоновим, С. Турчаком, І. Гамкалом, О. Рябо-
вим дозволяв Л. Венедиктову у процесі підготовки вистави об-
говорювати певні виконавські нюанси, ділитися досвідом,
думками і враженнями. Важливим моментом було й спілку-
вання з режисерами-постановниками. Зі своїми постійними
колегами Д. Смоличем, І. Молостовою, Д. Гнатюком хормейс-
тер ще у процесі хорових репетицій обговорював мізансцени
майбутньої вистави, узгоджуючи семантику звучання хору з
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його сценічною поведінкою. У створенні емоційно-звукового
колориту хорових сцен Л. Венедиктов звіряв своє бачення з
постановочними концепціями художника-сценографа Ф. Ні-
рода. Комунікабельність і дружня відкритість у обговоренні
творчих питань були важливими особистими якостями хор-
мейстера, що допомагали йому у професійній роботі.

Фіналом роботи диригента-хормейстера зазвичай є кон-
цертний виступ хорового колективу. Для оперного хормейс-
тера результатом багатоденної творчої праці стає участь хору
в оперній виставі. Робота хормейстера має підготовчий, «за-
кулісний» характер, а фінальне виконавське «обличчя» хору
формують креативність і професійність диригента і режи-
сера-постановника. «Ми, оперні хормейстери, як зозулі, що
підкладають своїх дітей у чужі гнізда», – образно констатував
Л. Венедиктов [90]. Утім, присутність головного хормейстера
театру за кулісами під час вистави завжди була відчутною, і
не лише тоді, коли він особисто майстерно керував закуліс-
ними хорами, що завжди набувало значення важливих акцен-
тів у музичній драматургії вистави. Навіть передавши всі
повноваження диригенту за пультом, хормейстер продовжу-
вав контролювати звучання хору. В його диригентському ар-
сеналі були для цього відповідні засоби, як-от спеціальні
сигнали, за допомогою яких він давав непомітні із залу вка-
зівки хоровим групам29. Після вистави хормейстер аналізував
причини можливих недоліків виконання і звертав на них
увагу під час наступних репетицій.
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29 Відомий випадок, коли під час виконання  на гастролях в Іспанії
опери Д. Шостаковича «Катерина Ізмайлова» (1979) присутність за
кулісами Л. Венедиктова «врятувала» ситуацію. На початку другої
картини з технічних причин не піднялася завіса, і хор та солісти на
сцені були ізольовані від диригента С. Турчака та оркестру, який вже
почав грати. За допомогою хормейстера солістка і хор вчасно подали
репліки та не розійшлися з оркестром. Коли завісу було піднято, вис-
тава продовжувалася у звичних умовах. 
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У вокально-акустичній та образно-змістовній єдності хо-
рового ансамблю виконавські нюанси інтерпретацій Л. Ве-
недиктова досягали необхідної виражальності та ставали
органічною та вельми ефектною складовою музичної драма-
тургії, втіленнням “індивідуального почерку” вистав Київ-
ського оперного театру.

За роки роботи головним хормейстером Лев Миколайович
долучився до постановки дуже широкого класичного оперного
репертуару – творів різних жанрів та різних національних
шкіл. Демонстрацією високих професійних якостей київ-
ського оперного хору стала постановка опери Дж. Мейєрбера
«Гугеноти» (1974, диригент-постановник І. Гамкало, режи-
сер Д. Смолич, художник Ф. Нірод). Твір, які музикознавці
вважають найповнішим зразком історико-романтичної «ве-
ликої опери», поєднує пристрасність італійського мелодизму
та вишуканість французької оперної декламаційності. Дія в
опері сповнена максимального драматизму, важливу роль в
її розвитку відіграє хорова складова. Чергування контрас-
тних музичних характеристик образів католиків, гугенотів
та жанрових народних сцен у хоровій партитурі опери де-
монструє поступове зростання напруги аж до кульмінації
кривавого протистояння. Під час постановочної роботи
Л. Венедиктов приділив багато уваги чоловічому складу
хору, на який у творі припадає найбільше навантаження
(в тому числі, й незвичні для оперного хору епізоди a cap-

pella). Успіх постановки було відмічено в численних рецен-
зіях. Високо оцінив роботу Л. Венедиктова М. Гордійчук,
який писав: «Хор сприймається в усіх епізодах опери як
живий, чутливий, активно реагуючий на події художній ор-
ганізм… Звучить він злагоджено, ідеально чисто, барвисто,
музикально, а головне, співає в загальному “ключі” поста-
новки, підкреслюючи окремі відтінки змісту і характеру ці-
лого» [55]. Під час гастролей Київського театру в Москві
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рецензент К. Саква зауважив, що ретельно вивчені дириген-
том І. Гамкалом та хормейстером Л. Венедиктовим хори та
ансамблі в опері звучали вельми ефектно: «Такі епізоди як
хор гугенотів “Ратаплан”, сцена на площі з потрійним хором,
хори в епізодах сварки та весільної процесії (четверта кар-
тина), ансамблі з хором у сцені змови та освячення мечів
(п’ята картина), нарешті, сцена Варфоломіївської ночі з її
страшним кривавим розгулом набули у виставі вагомої дра-
матичної сили» [234].

Специфічні виконавські прийоми, притаманні тради-
ціям французької оперної школи, хормейстер мав нагоду
продемонструвати в інтерпретації творів Ш. Ґуно, найви-
датнішого представника жанру французької ліричної опери
другої половини ХІХ ст. Багато років поспіль сцену Київ-
ського театру прикрашала опера «Фауст». Твір, поставле-
ний В. Кожухарем (1976), у 1980-тих роках виконувався під
орудою С. Турчака. Він же здійснив з хором, оркестром та
видатними солістами Київського театру (А. Солов’яненко,
Г. Ципола, А. Кочерга та ін.) аудіозапис, який було покла-
дено в основу однойменного фільму-опери (1982, Укртеле-
фільм, режисер – В. Небієрідзе).

Різноманітні за драматургічними функціями хорові сцени
«Фауста» контрастні за характером та жанровим спрямуван-
ням: пісенно-танцювальний епізод народного свята, марш,
духовний хорал. Хорові сцени несуть побутово-колористичне
навантаження, але разом з тим відіграють активну роль у
розвитку драматичних подій. Вже танцювальні народні хори
з першої дії, на тлі яких відбувається перша зустріч Фауста з
Маргаритою, в інтерпретації Л. Венедиктова викликали за-
хват публіки. Хорове звучання уособлювало радісне буяння
життя, молодості, повернення якої прагнув головний герой
опери. Поряд із легкістю танцювального ритму у виконанні
простежувалося чітке фразування та виразна артикуляція,
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пов’язана з традиціями французької декламаційності. Зовсім
інше світовідчуття уособлювало звучання хору в четвертій
дії – сцені Маргарити й Мефістофеля перед храмом, у якій
Л. Венедиктов повною мірою реалізував широкий спектр
трагіко-драматичних засобів хорового звучання: приглу-
шено-«містичні» репліки басів-демонів, віддалено-похмуре
монолітне звучання хорового унісону середньовічного гімну
«Dies irae» (хор передбачає закулісне виконання). Світле,
життєствердне звучання поверталося в хоровому акомпане-
менті невеликого аріозо Маргарити («О, Господь!»), увираз-
нюючи характеристику героїні, яка протистоїть духам
темряви. В інтерпретації «Фауста» Л. Венедиктов майстерно
використав образно-тембральні ресурси хору і в мішаному і
в однорідних складах: бравурному блискучому звучанні чо-
ловічого хору у «Марші солдат», прозоро-ніжному «мато-
вому» тембрі жіночих голосів у траурному хоралі на смерть
Валентина.

Одним з кращих досягнень творчого колективу Київської
опери стало поновлення в репертуарі опери Д. Шостаковича
«Катерина Ізмайлова» (1974 р.), тоді, коли К. Симеонов, за
сприянням Л. Венедиктова, знову, хоч і на короткий час, обій-
няв посаду головного диригента театру. Поновлення було
фактично новою постановкою, оскільки у виставі, порівняно
з версією 1965 року, було повністю змінено склад солістів.
Нова версія вистави, що виникла у співдружності диригента
з хормейстером Л. Венедиктовим, режисером І. Молосто-
вою, сценографом Д. Боровським, була визнана автором кра-
щою з усіх інтерпретацій твору в Радянському Союзі та за
кордоном30. Особисто Л. Венедиктову Д. Шостакович адре-
сував такі слова: «Мене підкорив ваш хор. Лев Миколайович
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не лише зрозумів, але й відчув стиль моєї музики. Хори у
виставі – бездоганні. Вони не фон, вони діють у виставі...»
[276; 67].

Складність роботи над «Катериною Ізмайловою» для
Л. Венедиктова, як, зрештою, для всієї вихованої на класич-
них творах трупи Київської опери, полягала в необхідності
опанування виражальними засобами сучасної музичної мови
ХХ століття. Це вимагало «розкутості», неупередженості ін-
тонаційного мислення, особливого підходу не лише до інто-
нування, але й до вокального звукоутворення. Усе в опері
незвично для оперного хору: інтонаційне, метро-ритмічне
та ладо-гармонічне середовище, фактура, теситура. У вті-
ленні партитури Д. Шостаковича перестають «працювати»
звичні для класичних творів прийоми хорового інтонування.
«Інколи було важко зрозуміти, як це співати: треба було звик-
нути до вокальної лінії, у деяких моментах «полегшити»
звук, прибрати звичний оперний тембр...», – згадує хормейс-
тер [90]. Слід врахувати, що хорові сцени в «Катерині Ізмай-
ловій» несуть велике змістовне навантаження в музичній
драматургії, їх гротескний колорит багато в чому визначає
загальний стиль твору, формує його образний світ.
«У Д. Шостаковича – особлива інтонаційність, гармонія, а
крім того, неприкрита оголеність усіх цих настроїв, емоцій-
них станів», – зауважував хормейстер. Пошуки відповідних
засобів хорової звучності проходили спільно з К. Симеоно-
вим, який міг відчути в зовнішній складності та парадок-
сальності партитури експресивний нерв людської емоції та
донести її до виконавців. «Коли К. Симеонов на обговоренні
з постановниками почав розглядати інтонаційну сферу
опери – ми всі просто очманіли... Він помітив, коли компо-
зитор хоче відобразити щось брехливе, потворне, він завжди
використовує якусь дуже незручну теситуру, дивні регістри.
Я, приміром, ніяк не міг зрозуміти, як мають звучати репліки
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каторжниць, коли вони знущаються з Катерини, а К. Симео-
нов мені каже: «Шановний, це має бути ”балаканина” (рос. –
“трепотня”)» [90].

Найкраще враження від інтерпретації Л. Венедиктовим
хорових сцен опери «Катерина Ізмайлова» передає рецензія
музикознавиці Лен. Єфремової: «В опері є ще один досить
індивідуалізований персонаж: це – хор. Тут не треба гово-
рити про злагодженість звучання, чистоту інтонування…
Мова йде про розкриття дійової драматургічної функції хору,
проникнення в сутність музичного образу. Органічно вклю-
чаючись в музичну дію, хор уособлює два світи: “темне цар-
ство” (челядь Ізмайлових, поліцейські, обивателі повітового
містечка) і народ (каторжани). Хор “темного царства” займає
багато сторінок опери, органічно входячи в її сатирично-гро-
тескову музику. Удаване прощання-пародія з Зіновієм Бори-
совичем “Куди ти від нас, ти хазяїне, їдеш”, просякнутий
знущанням над Аксіньєю галоп ”Добрий голосок”, брутальні
репліки, відчайдушний наспів ”Видно, вже зоря”, що передує
розгульній пісні Задрипаного мужичка. В’їдлива скоромовка
знущання каторжниць, а також весільне вінчання Катерини і
Сергія. Особливо сатирично, зло звучить хор поліцейських,
тупих та улесливих. Всі хорові епізоди вимагають характер-
ної музично-мовної інтонації, специфічного тембрового зву-
чання, часто стрімкого темпу, тонкого відчуття складних
ладово-гармонічних нашарувань. Колектив вільно долає ці
труднощі» [74].

Зовсім інший емоційний світ створює хор каторжан у за-
ключній, дев’ятій картині опери, де гротеск і сатира відхо-
дять на другий план, поступаючись втіленню трагедії
головної героїні, її страждання, жертовності в ім’я кохання
(І. Молостова запропонувала мізансцену, в якій застигла по-
стать Катерини сприймалася як розіп’ята на хресті). Разючу
зміну настрою в цій сцені посилювали засоби сценографії:
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замість високих парканів та скособочених будівель, що фігу-
рували у попередніх картинах, перед глядачами розгортався
неосяжний степ, через який пролягав страдницький путь ге-
роїні у заслання. Музична фактура хору каторжан теж гра-
нично контрастує з усіма іншими епізодами опери: автор
несподівано застосовує широку пісенну мелодику, класичну
гармонізацію. Хор-народ і соліст – Старий Каторжанин, який
може бути сприйнятий як уособлення співчутливого до ге-
роїні авторського «Я», набувають значення  домінантних об-
разів. У звучанні хору каторжан Л. Венедиктов ніби відкрив
досі приховані можливості втілення живих, ліричних емоцій:
широку пісенну кантилену (з використанням безперервного
ланцюгового дихання), наснажену соковиту тембральність,
експресію динамічного зростання від м’якого прозорого p до
страшного драматичного ff. Катарсична спустошеність за-
ключного хорового епізоду підносила звучання особистої
трагедії головної героїні до філософського узагальнення фа-
туму, неможливості втілення простої людської мрії про щастя
і любов. Останні такти вокалізу, що нагадували тихе ніжне
заколисування, завершувалися печальним тризвуком чолові-
чого хору – немов відлунням поминальної молитви. Фінал
опери, в якому багатство звучання венедиктівського хору
відігравало велике виражальне значення, переконливо на-
голошував гуманістичне спрямування геніального твору
Д. Шостаковича31.

В опері Г. Доніцетті «Лючія ді Ламмермур» (диригент-
постановник О. Рябов, режисер І. Молостова) роль хору
обме жено традиційними функціями коментатора і побуто-
вого фону, на тлі якого розгортаються блискучі арії і дуети
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31 Інтерпретацію хорових сцен було збережено і в наступній по-
становці опери «Катерина Ізмайлова» диригентом С. Турчаком. Запис
опери під орудою С. Турчака був зроблений на платівку фірми «Ме-
лодія».

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



ліричних героїв, партії яких виконували зірки української
оперної сцени О. Федотов, А. Солов’яненко, Б. Руденко,
Є. Мірошниченко. Однак, в реалізації цих завдань хорове
звучання набувало цілої гами різноманітних емоційних ха-
рактеристик, а коментатор подій перетворювався на їх дра-
матичне відображення: стрімка кабалета фіналу другої дії,
урочисте «парадне» звучання весільного хору, широкий
спектр «живих» емоцій подиву, застереження, співчуття
тощо. При всій широті емоційного діапазону відображення
драматичних ситуацій у виставі зберігалася відповідність
хорового звучання стилістичним вимірам твору32. «Опера
Г. Доніцетті “тримається” головним чином завдяки майстер-
ності хору і оркестру, майже бездоганній ритмічній дисцип-
ліні ансамблів, з яких особливо слід виокремити знаменитий
секстет з хором наприкінці другого акту», – відмічав москов-
ський музикознавець К. Саква у розгорнутому огляді гастро-
лей Київського оперного театру, що відбулися на сцені
Большого театру СРСР [233]. 

Гастролі в Москві влітку 1976 року, де крім «Лючії ді
Ламмермур» були представлені опери «Гугеноти», «Катерина
Ізмайлова», «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемов-
ського, «Ярослав Мудрий» Г. Майбороди, «Ніжність» В. Гу-
баренка, «Тихий Дон» І. Дзержинського, пройшли з успіхом
і були висвітлені всіма центральними часописами. Поряд із
чудовими солістами Є. Колесник, Є. Мірошниченко, К. Рад-
ченко, А. Солов’яненком, В. Третяком, О. Загребельним та
іншими, високу оцінку отримали оркестр і хор театру. Колек-
тиву Л. Венедиктова була присвячена окрема стаття «Хор
Київської опери», написана видатним хормейстером, завіду-
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32 На студії «Укртелефільм» було зроблено фільм за мотивами
опери, в якому звучать хор, оркестр і солісти Київського театру опери
і балету (1980, режисер О. Бійма).
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вачем кафедрою хорового диригування Московської консер-
ваторії К. Б. Птицею: «Особливе місце в оперному колективі
киян посідає хор. Широка звучність становить основу вико-
навської манери хору. Краса і шляхетність його кантилени
поєднуються з рідкісною чистотою інтонації. У виконанні
хору відчутно багатовікові здобутки національної пісенної
культури. І, мабуть, не випадково з таким натхненням, непов-
торно прекрасно звучать у киян народні хорові сцени» [206].
Стаття, присвячена хору Київського оперного театру, вийшла
і в центральному журналі «Театр»: «Хор відзначається ви-
нятково об’ємним і красивим звучанням. Йому притаманна
прекрасна виконавська культура: чіткість фразування, наспів-
ність, що завжди має виразне образно-емоційне забарвлення.
Саме завдяки хору народні сцени у виставах проходять із
піднесенням, вони, як правило, стають дійовим елементом
сценічної драматургії. Артисти хору не бояться динамічно-
експресивних мізансцен, складних пластичних малюнків,
швидкої зміни емоційних барв.<…> Артистів хору відрізняє
особлива манера співу. Вона пов’язана із багатовіковою на-
ціональною музичною культурою, чарівною українською пі-
сенністю» [308;  70].

Високу оцінку критики отримали й наступні московські
гастролі Київського театру, що відбулися влітку 1979 року
з операми «Запорожець за Дунаєм», «Милана» Г. Майбо-
роди, «Русалчині луки» М. Леонтовича, «Орфей і Евридіка»
Х.-В. Ґлюка, «Хованщина» М. Мусоргського та іншими ре-
пертуарними виставами. Музикознавець Ю. Корев відзначив
Л. Венедиктова як важливу постать у диригентському кор-
пусі Київського театру: «Звучання хору стає то громоподіб-
ним, то тихесеньким, легким і прозорим. Майже бездоганні
стрій і рівність тембрового забарвлення окремих партій. При
цьому артистичний колектив вміло передає характер і стиль
виконуваної партитури» [121].
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Певним випробуванням для Л. Венедиктова стало вико-
нання в Москві опери М. Мусоргського «Хованщина» (дири-
гент С. Турчак, режисер – І. Молостова, сценограф –
Ф. Нірод), адже втілення цієї опери на сцені Большого театру
набуло значення своєрідного виконавського еталону, звучання
хорових сцен вирізнялося могутністю, яскравим тембровим
забарвленням, виключною музикальністю. У виставах Київ-
ського театру було відмічено як глибину й самобутність від-
творення партитури хором Л. Венедиктова, так і органічність
втілення хорової складової у загальній концепції вистави.
«”Хованщина” є прикладом рідкісної художньої єдності усіх
складових синтетичного театру: чудового історичного живо-
пису, влучної режисури, могутнього хорового виконання в
найкращих традиціях “театру Мусоргського”», – писала га-
зета «Советская Россия» [215]. «Масштабно, яскраво і вод-
ночас глибоко інтимно, проникливо, веде свою складну
партію хор театру у народних сценах стрілецької слободи, у
хоромах Івана Хованського, і, безумовно, у фіналі, який із не-
звичайною драматичної напругою звучить під керуванням
диригента С. Турчака», – відгукнувся на виставу рецензент
московської газети «Неделя» [214].

Крім визнання в Москві, а, відтак, в межах всього радян-
ського культурного простору, хор Л. Венедиктова заслуговує
на високі оцінки у країнах Європи під час гастролей у Руму-
нії (1977), Іспанії (1979), Німеччині (1982, 1986, 1987), Югос-
лавії (1988). Так, після виступу у Вісбадені (ФРН, 1982)
місцева преса писала: «Прекрасний хор, керований Л. Вене-
диктовим. Він переконує не лише силою звуку, а й чудовим
піано. Чистота інтонацій сама по собі зрозуміла, як і надзви-
чайна музикальність виконання» [219].

Там же, на оперному фестивалі, відбулася достойна пре-
зентація українського класичного оперного мистецтва на єв-
ропейських теренах – був виконаний твір М. Лисенка «Тарас
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Бульба» (диригент-постановник С. Турчак, режисер –
Д. Смолич). Хоча ця «етнографічна» (за означенням відбір-
кової комісії) опера дещо «не вписувалася» у формат класич-
ного оперного фестивалю, її виконання, а особливо звучання
хорових сцен, справило настільки сильне враження, що вис-
таву таки залишили в програмі київської трупи разом із та-
кими операми як «Хованщина» М. Мусоргського, «Катерина
Ізмайлова» Д. Шостаковича та «Лючія ді Ламмермур» Г. До-
ніцетті. Про великий успіх «Тараса Бульби» на музичному
фестивалі свідчать неодноразово цитовані відгуки газети
«Wisbadener Tagblatt»: «Музика М. Лисенка захоплююча і
при цьому доступна і народна без всякого примітивізму, а
фольклорний елемент несе в ній водночас глибоку силу і
навпинну емоційність». «Степан Турчак <…> дав можли-
вість познайомитись із рідкісним національно своєрідним
зразком оперної літератури». «Тріумфальний успіх вистави
по праву поділили ансамбль солістів, хор, оркестр і дири-
гент» [220]. Хор театру заслужив на окрему увагу преси.
Після виконання «Тараса Бульби» та інших заявлених на фес-
тивалі опер та ж газета відмічала: «Оперний хор з Києва за-
лишає сильне враження, він, здається, є характерною
особливістю українського оперного мистецтва» [219].

Міжнародне визнання Л. Венедиктова підтверджують і
його неодноразові запрошення до оперних постановок на
сценах європейських театрів: опер «Хованщина» М. Мусорг-
ського (Ніцца), «Іван Сусанін» М. Глинки (Варшава, Загреб),
«Мазепа» П. Чайковського (Варшава).

Виконавський підхід, у якому хорова звучність стає
центральним засобом художньої виражальності, був запро-
понований Л. Венедиктовим у втіленні творів вокально-
симфонічного жанру. Дебютом оперного хору в реалізації
концертних програм із симфонічним оркестром стала
прем’єра «Реквієму» Дж. Верді під орудою С. Турчака
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навесні 1980 року33. За характером тематизму, фактурою та
прийомами композиторської драматургії ця заупокійна меса
наближена до оперних творів композитора, є своєрідним те-
атралізованим прочитанням сакрально-філософської теми
життя, смерті, Страшного Суду і Всепрощення. В інтерпре-
тації цього складного для виконання твору виконавцям
вдалося органічно сполучити оперну масштабність і дина-
мічність звучання з академічною заглибленістю та піднесе-
ністю емоційного відчуття. «Зворушливо та проникливо
звучать скорботні фрази Requiem aeternam. Бунтівною силою
почуттів, страждань та відчаю сповнена центральна частина
твору Dies irae… Широкий розлив голосів у подвійному хорі
Sanctus – до чого ж ретельно попрацював тут Л. Венедиктов!
Блискуча хорова техніка, різноманіття штрихів, рівне, тем-
брово однорідне звучання партій, що гарно прослуховуються
у складних побудовах восьмиголосої фуги», – писала про хо-
рове виконання музикознавиця А. Терещенко [267; 88]. «Хор
і оркестр під диригуванням С. Турчака з перших тактів за-
хоплюють слухачів особливою одухотвореністю, благород-
ством звучання, що вдало поєднує емоційну наповненість з
аскетичною зосередженістю, інтелектуалізмом» – відмічала
рецензент Г. Степанченко [258].

У співпраці зі С. Турчаком Л. Венедиктов мав нагоду
підтвердити своє давнє захоплення оперою Г. Майбороди
«Милана». Їхня спільна вистава 1988 року була останньою
роботою в театрі видатного диригента. Кожен хоровий фраг-
мент опери ставав важливим моментом драматургічного
узагальнення, що органічно поєднувався з мальовничим
художнім оформленням вистави, створеним Ф. Ніродом.
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33 Перше виконання «Реквієму» Дж. Верді в Україні здійснила
Державна Академічна капела «Думка» під керуванням М. Кречка. Цей
академічний хор разом із хором оперного театру брав участь у версії
С. Турчака.
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В інтерпретації С. Турчака «чотири дії опери – то чотири
багатобарвні, яскраві, живописні фрески природи, життя і
побуту народу Закарпаття», – зауважував  В. Рожок [226; 157].
Так само як і «Тарас Бульба», «Милана», завдяки натхненній
інтерпретації диригента-постановника та відтвореній Л. Ве-
недиктовим емоційній наснаженості та драматичній змістов-
ності етнографічних народно-хорових сцен, отримала
значення презентанта національного виконавського стилю в
тодішньому репертуарі Київського державного театру опери
і балету УРСР.

Час перебування Л. Венедиктова на посаді головного хор-
мейстера Київської опери знаменував нову сторінку в історії
театрального хору, кардинально вплинув на загальний рівень
звучання вистав та концертних програм. Здійснені в цей пе-
ріод високохудожні постановочні інтерпретації «Хован-
щини», «Катерини Ізмайлової», «Гугенотів», «Тараса
Бульби», «Фауста», «Лючії ді Ламмермур», «Орфея та Еври-
діки» та інших оперних творів, що були представлені слуха-
чам на київській сцені та під час гастрольних виступів театру,
дозволили говорити про київський оперний хор як про колек-
тив незмінно високої виконавської культури, здатний втілю-
вати за допомогою власних виражальних засобів яскраву
образність та глибинний зміст драматургії оперних творів. Це
стало можливим завдяки унікальному творчому методу ро-
боти з оперним хором, випрацьованому Л. Венедиктовим на
основі власних здобутків і спостережень та переосмисленого
досвіду видатних майстрів оперно-постановочної роботи –
хормейстерів, диригентів, режисерів. Виняткова професійна
майстерність та виняткова творча харизма Л. Венедиктова до-
зволили йому посісти провідне місце поміж хорових дириген-
тів СРСР, а свій колектив зробити феноменальним явищем в
галузі оперно-хорового виконавства.
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2.3. Інноваційні аспекти пізнього періоду
діяльності хормейстера (1989-2013)

Кінець 1980-х – початок 1990-х років був одним з найсклад -
ніших періодів в історії Київського оперного театру. Різно ма -
ніт ні проблеми в житті колективу були пов’язані як з обстави-
нами суспільно-політичної кризи, що знаменувала початок роз-
паду радянської імперії, так і з трагічними подіями, що прямим
чином вплинули на перебіг творчого процесу. 1987 року пішов
із життя головний режисер Д. Смолич, 1988 року театр трагічно
втратив свого творчого лідера – диригента С. Турчака, 1989 –
за станом здоров’я пішов з роботи головний художник Ф. Нірод.
Л. Венедиктов, який на той час, крім посади головного хор-
мейстера, обіймав ще й посаду директора, особливо гостро від-
чував відповідальність за театральний колектив, що потребував
нових творчих лідерів. За сприяння Л. Венедиктова Володимир
Кожухар, високопрофесійний та досвідчений в оперному ви-
конавстві диригент, поновив свою творчу діяльність в театрі
постановкою на київській сцені опери Б. Лятошинського «Зо-
лотий обруч» (1989)34, художній цех очолила Марія Левитська,
перед тим – художник кіностудії ім. О. Довженко. Посаду го-
ловного режисера посів видатний український співак, соліст та
режисер (від 1975 р.) театру Дмитро Гнатюк. Укріпивши твор-
чий потенціал трупи, Л. Венедиктов у 1991 році передав по-
саду директора театру своєму наступникові, Анатолію
Мокренку, зосередивши всі творчі сили на роботі з хором На-
ціональної опери, що вже набув заслуженого визнання35.
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34 Кожухар Володимир Маркович – головний диригент Держав-
ного симфонічного оркестру УРСР (1967–73), диригент Державного
академічного театру опери та балету УРСР (1973–77), головний ди-
ригент музично-драматичного театру ім. К. Станіславського і В. Не-
мировича-Данченка в Москві (1977–88), головний диригент
Національної опери України (1989–2012).

35 21.11.1992 року театру офіційно став називатися «Національ-
ний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка».
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Підсумковий для творчої кар’єри Л. Венедиктова період
роботи на посаді головного хормейстера характеризується
підтверженням його високої професійної майстерності та
беззаперечного авторитету як у галузі оперно-хорового ви-
конавства, так і практично у всіх питаннях, пов’язаних з ши-
роким колом різноманітних завдань оперно-постановочної
практики. Поважний вік (у 1994 році – 70-ти річний ювілей)
не став на заваді реалізації більшості творчих планів хор-
мейстера, практично до самого виходу на пенсію за станом
здоров’я (у віці 89-ти років) він зберігав притаманну йому
активність, бадьорість і рішучість у вирішенні всіх творчих
та організаційних питань щодо ввіреного хорового колективу.
Не зважаючи на певні зміни економічних та організаційних
умов роботи театру, що відбувалися в цей період, нові вис-
тави, створені за участю Л. Венедиктова, підтвердили уні-
версальний характер його методів роботи, а керований ним
хор досяг визнання не лише як органічна складова оперних
вистав, але й як самостійний концертний колектив.

У зв’язку з надбанням театром нового статусу особливого
звучання набула проблема формування його репертуарної по-
літики, потреба у нових виставах, що могли б презентувати
українське оперне мистецтво. Високий професійно-художній
рівень хорового колективу театру відіграв значну роль у по-
становках знакової для музичної культури Галичини опери
М. Вахнянина «Купало» (1993, у редакції М. Скорика), опери
представника української діаспори в Канаді А. Рудницького
«Анна Ярославна – королева Франції» (1995, редакція
М. Скорика). За участю Л. Венедиктова на належному рівні
відбулося втілення масштабних хорових сцен в історико-ге-
роїчних операх «Мойсей» М. Скорика (2006, поновлення –
2010), «Ярослав Мудрий» Г. Майбороди (2007).

Хоча на початку 1990-х років театр стикнувся з великими
організаційними та фінансовими проблемами, натомість
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з’явилися нові можливості опанування дотепер «небажа-
ного» з позиції радянської ідеології музичного репертуару,
вільного інтегрування у світовий культурний процес. Однією
з важливих новацій у діяльності театру стало виконання за-
хідноєвропейських творів мовою оригіналу. Перша з таких
вистав –підготовлена у співпраці із зарубіжними постанов-
никами опера Дж. Верді «Набукко» (1993, диригент В. Ко-
жухар, режисер П. Ж. Валентин, художник А. Шалла) –
тріумфально представляла київську трупу на престижних
міжнародних мистецьких фестивалях у Страсбурзі та Аві-
ньйоні, відкрила творчому колективу шлях до участі в чис-
ленних проектах на європейських і світових оперних сценах.

Неофіційно «заборонена» в Радянському Союзі опера (біб-
лійний сюжет!) впродовж кількох років посідала провідне
місце в репертуарі театру завдяки технічно досконалій, емо-
ційній і динамічній інтерпретації В. Кожухаря, чудовому
складу задіяних співаків-акторів (С. Добронравова, В. Пивова-
ров, І. Пономаренко, Л. Юрченко, О. Востряков). У винятко-
вому успіху вистави відіграло свою роль могутнє і пристрасне
звучання хорових епізодів. «З моменту підняття завіси хор Ки-
ївської опери під керуванням Льва Венедиктова вразив як
своєю чисельністю, так і силою звучання та різноманітністю
виконавських нюансів, що в цілому справляло неповторне вра-
ження досконалої єдності», – писала французька газета «Grand
Avignon» піcля показу вистави на Міжнародному театральному
фестивалі [216]. На батьківщині хор Національної опери Ук-
раїни було безпрецедентно відмічено присудженням за виставу
«Набукко» театральної нагороди «Київська Пектораль».

Серед здійснених В. Кожухарем та Л. Венедиктовим
оперних проектів 1990-років особливе місце належить сценіч -
ному втіленню опери Л. Ваґнера «Лоенгрін» (1995). Ця вис-
тава, що теж зазвучала мовою оригіналу, стала першою вдалою
спробою у тривалому співробітництві Національної опери з
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міжнародною продюсерською агенцією «Ландграф». Ця орга-
нізація посприяла тому, щоб до роботи над «Лоенгіном» до-
лучився відомий театральний режисер з Німеччини Ф. Ергер.
Запропоноване ним постановочне рішення вистави (особливо,
костюми героїв) було дещо незвичним у річищі вітчизняних
традицій трактування «Лоенгріна» в дусі лірико-фантастичної
опери. Результатом співпраці постановочного колективу стала
масштабна і видовищна вистава, сповнена містико-войовни-
чим колоритом германської міфології, дотичним піднесе-
ному та динамічному духу ваґнерівського «океану музики»
(за означенням диригента-постановника В. Кожухаря).

Опера видатного німецького композитора, що поверну-
лася до Київського театру після відчутної перерви, поставила
перед театральним хормейстером ряд нових специфічних
завдань36. Обсяг та технічна складність сольних партій в опе-
рах Р. Ваґнера завжди викликає у постановників питання
щодо наявності в трупі так званих «ваґнерівських виконав-
ців» (на цей раз усі сумніви впевнено спростували Лоенгрін –
О. Востряков, Ельза – С. Добронравова, М. Коваль, В. Кочур
та інші задіяні у виставі солісти театру). Але опрацювання
настільки масштабної партитурі у трупі, що не звільнена від
поточного виконавського репертуару, є величезним наванта-
женням для всього творчого колективу, включно з оркестром
і хором, адже партитура «Лоенгріна» містить біля тридцяти
хорових епізодів. Хоча у постановочній редакції музика
опери за рахунок купюр була скорочена майже на третину,
хор, згідно задуму композитора, був постійним співучасни-
ком і коментатором сценічних подій. З огляду на щільність
«вагнерівської» оркестрової фактури, у якій провідне зна-
чення мають духові інструменти, твір висуває і певні вимоги
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36 У повоєнні роки відбулася лише одна постановка «Лоенгріна»
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мейстери – В. Колесник та Л. Венедиктов.
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до маси, масштабності хорового звучання, отже вимагає по-
силення хорового складу, необхідного для створення орга-
нічного виконавського ансамблю.

Ще одним викликом хормейстеру постали складності,
пов’язані з безпосереднім розучуванням твору, адже у хоровій
партитурі «Лоенгріна» Р. Ваґнер постає чи не більшим нова-
тором, ніж в оркестровій. «Композитор перевертає всі уяв-
лення про хорову фактуру в опері», – ділиться враженнями
Л. Венедиктов, – «Його “нескінченні” мелодико-гармонічні
побудові, восьми-, десятиголоса поліфонія, граничні теситурні
вимоги, вокальні складності… Все це настільки незвично, що
вимагає високого рівня музично-інтелектуальної підготовки
співаків, який, на жаль, не завжди мають артисти оперного
хору, на відміну, скажімо, від артистів оркестру» [86]. Певні
складності становило й вокальне опанування німецької мови.
Під час репетиційної роботи у хоровому класі Л. Венедиктов
орієнтував співаків не лише щодо правильної вимови та арти-
куляції німецьких слів, але й звертав увагу на специфічні риси
національної вокальної школи: «Німці, виховані на своїй ду-
ховній музиці, на відміну від слов’ян, співають в полегшеній,
так званій, “мікстовій” манері. Лише переорієнтувавши хор на
цю манеру, можна вибудувати правильне інтонування та впо-
ратися із виконавськими навантаженнями твору». На думку
хормейстера, ваґнерівська вистава, з огляду на її специфічні
виконавські завдання, повинна йти не частіше одного разу на
місяць, і обов’язково потребує своєрідного «перенастрою-
вання» колективу після іншого театрального репертуару, як ук-
раїнського, так і західного: «Наприклад, така вистава як
“Фауст” напередодні йти не може. Це зовсім інакший звук,
інші музичні і акторські завдання» [86].

Створена за підтримки міжнародної продюсерської агенції,
постановка опери «Лоенгрін» розпочала в театрі зміни органі-
зації репетиційного процесу – перехід до сучасної, поширеної
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в міжнародній практиці, системи випуску оперної вистави.
Якщо раніше діяв перевірений десятиліттями метод поступо-
вого зведення усіх складових, відтепер постановочна робота
значно прискорила свої терміни. Музичні, так звані, «сидячі»,
репетиції, почалися відразу за участю оркестру, солістів і хору,
без звичних попередніх «співанок», так само і «ходячі» репе-
тиції мізансцен розпочалися відразу з усіма учасниками сце-
нічної дії без підготовчої роботи режисера з солістами. Такий
порядок роботи посприяв тому, що вистава вийшла досить зла-
годженою у сценічному плані, але в той же час багато склад-
нощів було з  формуванням музично-виконавського ансамблю.

Під час сценічних репетицій у центрі уваги хормейстера
було збереження повноти звучання хорового багатоголосся,
адже режисерські мізансцени переважно передбачали розта-
шування співаків невеликими групками по двоє-троє. У ході
сценічних репетицій Л. Венедиктов та Ф. Ергер спільно ко-
ригували хорові мізансцени. Так, наприклад, в інтересах збе-
реження акустичних характеристик звучання було змінено
диспозицію чоловічого хору в першій картині опери, внаслі-
док чого сцена почала читатися не як зібрання реплік окремих
персонажів, а як діалог по-різному налаштованих хорових
груп. У сцені весільної процесії (друга дія) спільними зусил-
лями режисера та хормейстера мізансцена була побудована
таким чином, що жіноча група хору знаходилась в центрі
сцени, а дві чоловічі групи було розташовано по боках. Це
створювало «стереоефект» звучання великого колективу, що
на той момент нараховував близько вісімдесяти співаків.

Потужний хоровий склад дозволив Л. Венедиктову не
лише досягти масштабності звучання, але й зробити ще
більш виразними динамічні відтінки виконання. Наприклад,
у вже згаданій вище хоровій сцені другої дії динамічний діа-
пазон хору коливався від м’якого теплого рр чоловічого хору
до впевненого, але також м’якого і світлого ff заключної
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хорової каденції. Майстерно було використано артикуляційні
штрихи та нюанси хорового звучання в епізодах коменту-
вання, відтворення миттєвих реакцій юрби на сюжетні події.
Створений Л. Венедиктовим емоційно наснажений хоровий
пласт постановки став яскравим втіленням музичної драма-
тургії та сприяв формуванню стилістичної цілісності най-
більш «хорової» опери Р. Ваґнера.

Хор весільної процесії – один з найпоказовіших епізодів
опери для демонстрації новаторських рис ваґнерівської хоро-
вої поліфонії37. У драматургії опери цей фрагмент відіграє
важливу роль у розвитку одного з філософсько-містичних мо-
тивів твору, пов’язаних з образом головної героїні Ельзи – єд-
нання небесної любові та земного почуття у світі, сповненому
підступності і страждань. Композитор вказує на це викорис-
танням лейтмотивів освячення кохання (Liebeswiehethema) та
щастя кохання (Liebesglük), вони кілька разів з’являються в
оркестровій партії38. Функція хору – відтворення емоційного
стану головної героїні. Автор використовує тут подвійний чо-
ловічий (восьмиголосий) хор, до якого згодом приєднуються
ще дві жіночі партії, утворюючи вражаюче поліфонічне во-
кально-симфонічне полотно. Фактуру можна визначити як хо-
ровий варіант ваґнерівської «нескінченної мелодії». Перший
період у тональності Е-dur з імітаційними перегуками двох
чоловічих груп ще нагадує традиційний славильний хор. Але
після того, як Ельза, згідно авторській ремарці, підіймається
на узвишшя й «усі можуть її бачити», відбувається модуляція
в тональність Es-dur (тональність Liebeswiehethema), за якою
слідують нарощення імітаційних проведень, додавання нових
голосів, що розширюють діапазон, активізація ритміки,
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посилення динаміки. Безперервне «розростання» хорового
звучання поступово наближається до ствердної світлої куль-
мінації – апофеозу.

Працюючи на репетиції у хоровому класі, Л. Венедиктов
прагнув, щоб кожний новий вступ, кожне імітаційне проведення
хорової партії звучало як продовження емоції попереднього ви-
словлювання, утворювало цілісність інтонаційного розвитку
поліфонічного полотна. В той же час хормейстер постійно при-
діляв увагу збереженню внутрішньої ритмічної пульсації
хорової кантилени, яка наснажувала фактуру особливим дина-
мізмом та мала в майбутньому допомогти ансамблевому «сти-
куванню» хору зі звучанням оркестру. То накочуючи м’які
динамічні хвилі, то, навпаки, вражаючи рівністю немов застиг-
лого в очікуванні звучання, хорові імітації у все зростаючому
протиріччі рухливих та стримуючих імпульсів відтворили за-
кладений в партитурі магічний ефект екстатичності, пробуд-
ження та буяння надлюдських сил і почуттів.

Вдале опанування доробком одного з найскладніших у
виконавському плані оперних композиторів знаменувало
новий етап творчої зрілості хорового колективу Національної
опери. Як відмітив Л. Венедиктов, «Постановка “Лоенгріна”
мала для всієї трупи велике значення, адже виховну функцію
репертуару, що тягне за собою відповідні вимоги з боку по-
становників, ніяким чином не можуть замінити дисциплі-
нарні накази адміністрації» [86].

Стало зрозумілим, що запроваджений постановкою «Ло-
енгріну» новий порядок випуску вистави потребував підви-
щення мобільності та професіоналізму всіх його учасників.
Хору у цій складній ситуації допомогла ретельність підготовчої
роботи, проведеної хормейстером у репетиційному класі, але
на майбутнє Л. Венедиктов зробив висновок про те, що йому
потрібно, у зв’язку з новими реаліями, передивитися стратегію
розвитку свого колективу. Враховуючи свій поважний вік, хор-
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мейстер розумів також важливість оновлення виконавського
складу хору для підготовки молодої зміни, яка могла б і після
його уходу на пенсію зберігати отримані професійні навики,
допомагати підтримувати звучання колективу на належному
рівні. Якщо до того в оперний хор набиралися співаки ви-
ключно за голосовими характеристиками і їхня музична освіта
не бралась до уваги, тепер при поповненні колективу хормейс-
тер став надавати пріоритет музикантам з професійною осві-
тою, переважно, наділеним хорошими голосовими даними
випускникам диригентсько-хорових факультетів, здатних
швидко вчити запропоновані вокальні партії, розумітися на за-
садах оперно-хорового виконавства, композиторській стиліс-
тиці оперних творів. Хоровий колектив, укомплектований не
лише голосистими, але й освіченими співаками, мав створити,
на думку хормейстера, подальші перспективи розвитку опер-
ного театру в економічних умовах сучасності.

Правильність обраної Л. Венедиктовим стратегії роз-
витку хорового колективу отримала підтвердження в подаль-
ших постановочних проектах театру. У прем’єрі на київській
сцені опери Ш. Ґуно «Ромео і Джульєтта» (2000, диригент-
постановник – В. Кожухар, режисер – М. Гензель) відбулося
повернення хормейстера до музичної драматургії видатного
французького композитора. Ця вистава запам’яталася київ-
ським глядачам новаторським підходом театрального режи-
сера з Німеччини, який у запропонованих співакам-акторам
мізансценах активно спростував звичні для київської сцени
оперно-постановочні кліше. Молоді солісти театру О. На-
горна, С. Чахоян, А. Романенко, М. Шуляк, К. Стращенко
діяли на сцені практично згідно вимог драматичної вистави,
зокрема, співали у незвичних для вокалістів позах: рухаю-
чись, танцюючи, лежачи. Не менш вимогливим був режисер
і до сценічного втілення хорових сцен, у зв’язку з чим він
скоротив кількість артистів хору, що брали участь у виставі,
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до сорока осіб. Л. Венедиктов відмічає, що М. Гензель, який
є переважно режисером драматичного театру, продемонстру-
вав у постановочній роботі неабияке музичне обдарування,
підпорядкованість своєї сміливої уяви законам оперної дра-
матургії: «В інтерпретації оперного режисера все має бути
чітко обумовлено – що і як відбувається, адже стиль музич-
ного виконання дуже тісно пов’язаний зі сценічною дією.
Мені дуже сподобалось, що німецький колега усі рухи пер-
сонажів, навіть особливості ходи, постави, прагнув зробити
у відповідності до музичного змісту» [91].

Хоча головна сюжетна лінія опери «Ромео і Джульєтта» –
відтворення ліричної драми двох закоханих, інтерпретація
В. Кожухаря ні в якій мірі не применшувала виразові можли-
вості її хорових сцен. За відгуком рецензента, хор Л. Вене -
диктова став справжньою окрасою вистави: «Їхні голоси,
зли ва ючись в єдину співочу хвилю, передавали всі можливі
змістовні й емоційні відтінки музики» [179]. Присутність на
сце ні лише сорока хористів ніяким чином не вплинула на
баланс виконавського ансамблю, не позбавила звучання колек-
тиву притаманної йому глибокої тембральності та можливостей
втілення широкого діапазону штрихових та динамічних відтін-
ків. Виконавське прочитання партитури Ш. Ґуно було позна че -
не характерними, на думку Л. Венедиктова, рисами французької
оперно-вокальної школи: певною «легкістю» штрихів, філі -
гранною відточеністю музичних фраз. Повною мірою це про-
демонстрував танцювальний за характером хор першої дії «Час
збігає швидко», який хормейстер порівняв із «бризками шам-
панського» – феєрверком радісних світлих емоцій [91].

Емоційний тон виставі починав задавати хоровий пролог,
де, за задумом режисера, хор змінював свій сучасний одяг на
костюми епохи героїв В. Шекспіра. Початкові урочисто-су-
ворі акорди відтінювали теплі ліричні інтонації подальшої хо-
рової розповіді історії закоханих. Драматичне напруження дії
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створювали чоловічі хори у сценах сутичок між кланами Мон-
теккі і Капулетті. Сувора печаль та гіркота звучала в хоралі
над тілами загиблих Меркуціо й Тибальта. В інтерпретаціях
опери на сцені європейських театрів досить часто скорочу-
ється сцена весільної процесії, момент, коли, побачивши мер-
твою молоду наречену, вона несподівано перетворюється на
процесію похоронну. Побутує думка, що цей епізод опери
Ш. Ґуно скомпонував дещо нелогічно. Тим не менше, Л. Вене -
диктову – майстру створення образно-емоційного колориту
хорового звучання – вдалося віднайти інтонаційні засоби для
психологічно правдивого втілення раптової зміни настрою
оточення Джульєтти і, таким чином, втілити композиторський
задум цього епізоду. Якщо у сучасній європейській оперній
практиці опера «Ромео і Джульєтта» звично трактується як до-
повнений незначними побутовими фрагментами ліричний
дует двох головних персонажів, то київська вистава продемон-
струвала неабиякий емоційний діапазон барв хорового звучан -
ня, який висвітлив нові акценти у відомій партитурі Ш. Ґуно,
дозволив повніше реалізувати її виконавський потенціал.

Масштабність, величність та експресивність хорового зву-
чання, яскраві контрасти динаміки та емоційних настроїв ві-
діграли велике значення у сценічному втіленні «Аїди» –
найбільш «хорової» з музичних драм Дж. Верді. Л. Венедик-
тов вже мав вагомий досвід роботи з цією партитурою, що зву-
чала раніше у виконавських прочитаннях В. Тольби і
С. Турчака, та зміг повною мірою втілити набутий досвід у
виставі під орудою В. Кожухаря, сценічному втіленні Д. Гна-
тюка та львівських сценографів Т. і М. Риндзаків (1998).
Образна «монолітність» хорових сцен з їх вражаючими вико-
навськими контрастами (від блискучого апофеозу тріумфу
переможців до ледь чутного містичного відлуння молитви на
березі Нілу) доповнювала та врівноважувала експресивність
драматичних колізій опери. М. Черкашина у рецензії на вис-
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таву відмічала, що у сполученні з монументальним, хоча й
позбавленим зайвої помпезності художнім оформленням вис-
тави, «хорова звучність викликає асоціювання з образами
античної трагедії і стає вагомою складовою творення музично-
сценічної цілісності» [289]. Постановка «Аїди» заслужено
стала окрасою спільного українсько-італійського проекту –
оперного фестивалю «Ave Verdi», присвяченому 100-річчю з
дня смерті композитора, що відбувся в Національній опері
України 2001 року. Крім «Аїди» на ньому були представлені
вистави «Набукко», «Травіата», «Ріголетто», «Трубадур».

Глибоке проникнення Л. Венедиктова у світ виразових
засобів композиторського стилю Дж. Верді знайшло відоб-
раження у виконанні духовних творів композитора. На фес-
тивалі «Ave Verdi» у виконанні оркестру і хору Національної
опери прозвучав «Реквієм» під орудою італійського дири-
гента Алессіо Влада, за участю українських та італійських
солістів. Імпреза стала справжнім апофеозом музичного
свята39. «Справлене враження можна передати одним словом:
потрясіння. Усі творчі ланки, що забезпечили цей нечуваний
успіх, – хор, оркестр, четверо солістів – постали в чіткій взає-
модії, продемонструвавши високий професіоналізм і глибоке
проникнення в багатий образний лад цієї неймовірної му-
зики. Як завжди, на висоті був чудовий хор під керівництвом
Льва Венедиктова», – відмічала в рецензії М. Черкашина-Гу-
баренко [289]. Крім «Реквієму» Л. Венедиктов включив до
репертуару хору створені композитором в останні роки життя
«Чотири духовні пісні», які раніше ніколи не виконувалися
в Україні. Прем’єра циклу, що складається з двох частин a
cappella та двох частин з оркестровим супроводом, відбулася
на ювілейному концерті хору Національної опери (2002).
Л. Венедиктов, який на цій імпрезі був за диригентським
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пультом, продемонстрував емоційно-філософське піднесення
віртуозної хорової поліфонії великого композитора.

Опанування хормейстером виражальних засобів втілення
стильових рис музичної драматургії ХХ століття знайшло про-
довження у роботі над операми С. Прокоф’єва «Любов до трьох
апельсинів» (2001) та «Війна і мир» (2003, обидві – у поста-
новці В. Кожухаря). Масштабна партитура опери «Війна і мир»
була знайома хормейстеру по її першому втіленню на київській
сцені (1956, диригент О. Климов, режисер В. Скляренко, худож-
ник А. Петрицький). Вже тоді разом з колегою В. Колесником
Л. Венедиктов опановував особливу інтонаційну природу про-
коф’євського мелодизму, відпрацьовував виконавські прийоми,
необхідні для втілення музично-театральних образів.

Якщо «Війна і мир» була створена С. Прокоф’євим у зрі-
лому віці, і у ний відчувається певне наближення до класич-
них традицій, то написана двадцятирічним композитором
«Любов до трьох апельсинів» – своєрідний культурний ма-
ніфест, що проголошував пошук нових шляхів розвитку те-
атрального мистецтва. Цей твір посідає окреме місце в
оперному репертуарі, він має жанрові ознаки шаржу, пародії
(в якості аналогічного прикладу можна згадати хіба що ле-
гендарну «Вампуку, наречену африканську» В. Еренберга).
Принцип комічного перетворення першоджерела лежить в
основі лібрето, створеного композитором на основі театраль-
ної казки К. Гоцці – пародії на драматургійні твори його су-
часника К. Гольдоні. Музичне втілення драматичних колізій
за участю персонажів-масок італійської комедії «дель арте»
обертається вигадливим, іноді нещадним висміюванням
звичних форм і умовностей оперного жанру, а поряд із цим
в опері знаходиться місце і для притаманного композиторові
світлого ліризму, і для вільнодумної естетики карнавалу.
Висміюючи «старий театр», автор не позбавляє уваги його
реформаторів: на сцені з’являються невідомі особистості,
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кожен зі своєю естетичною програмою, що спостерігають за
виставою, а час від часу і безпосередньо втручаються в дію.
Відтворення за допомогою цих шаржованих образів новатор-
ських пошуків сучасної композиторові театральної режисури
не втрачає своєї актуальності і на початку ХХІ століття.

Автори першого втілення опери на київській сцені
(2001) – диригент-постановник В. Кожухар та запрошений з
московського музично-драматичного театру ім. К. Станіслав-
ського і В. Немировича-Данченка режисер-постановник
М. Кузнецов – зробили його сценічну інтерпретацію весе-
лою, дотепною, святково піднесеною. Сценографія та кос-
тюми головної художниці театру М. Левитської створили
яскраву казкову країну, атрибути якої теж пародіювали звичні
елементи оперного оформлення (коринфські колони, підві-
шений етнографічний посуд тощо). Задіяні у виставі солісти
театру (Л. Юрченко, О. Клейн, Павло і Петро Приймаки,
М. Коваль, А. Романенко, В. Колибаб’юк та інші) з піднесен-
ням сприйняли гротескову стилістику твору, втілили її в об-
разних характеристиках своїх персонажів.

Хорову партію в опері «Любов до трьох апельсинів», так
само як і партії солістів, побудовано як вокалізований речи-
татив, що виступає виразною музично-інтонаційною харак-
теристикою комічних персонажів. «Музика С. Прокоф’єва –
особливий образний світ, що потребує від співаків іншого,
дещо незвичного для оперного хору виконавського мислення,
іншого характеру звучання. Після роботи над оперою «Любов
до трьох апельсинів» мені кожен раз потрібно було повністю
перенастроювати хор, щоб повернутися до навіть уже добре
вивченого класичного репертуару», – зауважує хормейстер
[87]. За його оцінкою, особливостями прокоф’євської мело-
дики є, з одного боку – ритмічна та інтонаційна рухливість,
що вимагає від хору полегшеної, дещо «звуженої» у тем-
бральному наповненні виконавської манери звучання, з дру-

912.3. Інноваційні аспекти пізнього періоду діяльності хормейстера (1989-2013)

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



гого – її наспівність і пластичність, що дозволяє втілити в хо-
ровому звучанні своєрідну прокоф’євську мелодійність речи-
тативної риторики. Виписана композитором експресивна
виконавська динаміка та артикуляція, що час від часу створює
ефект комедійної «непередбаченості», в інтерпретації хор-
мейстера втілюється за допомогою яскравих, підкреслено
гротескових емоційних акцентів, дотичних жанровому спря-
муванню твору. В епізодах чоловічого хору хормейстер смі-
ливо використовував і виконавські тембри, охарактеризовані
ним як «бурмотіння», «тріщання», «дзижчання». В інтерпре-
тації хорових епізодів Л. Венедиктов показав себе не лише
тонким знавцем прокоф’євського стилю, але й однодумцем
К. Гоцці, який завершив свою казку про три апельсина на-
ступними словами: «Якщо пародія не вдасться до перебіль-
шення, вона ніколи не досягне бажаної цілі».

Незважаючи на порівняно невелику кількість у виставі
хорових сцен, хормейстеру вдалося надати їм особливої ва-
гомості через створення яскравих гротескових образів – без-
турботних і недолугих придворних, похмурих меланхолічних
лікарів, недоладних басів-чортенят.

Як вже відзначалося, важливу роль в опері відіграє хор-
коментатор, що поділяється на «ідеологічні угруповання»
Трагіків, Коміків, Ліриків, Пустоголових і Диваків – «поста-
новників» вистави. Для музичної характеристики цих хоро-
вих персонажів С. Прокоф’єв використовує драматургію
хорових тембрів. Так, втілення антагонізму Трагиків і Коміків
доручено відповідно групам басів і тенорів. Партію Ліриків
озвучують високі голоси – тенори і сопрано, Пустоголових –
низькі альти і баси, нарешті, партію позитивних у всіх зна-
ченнях Диваків доручено ансамблю, що консолідує звучання
п’яти басів і п’яти тенорів. У стрімкому Пролозі опери, де
відбувається експозиція образів усіх персонажів, використано
прийом речитативного хорового полілогу, де композиторська
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режисура визначає і засоби музично-вербального висловлю-
вання героїв, і їхню сценічну поведінку.

У виконавській інтерпретації Л. Венедиктов прагнув не
лише детально відтворити авторські вказівки, але й повною
мірою включившись у запропоновані «правила гри», рухався
у напрямі підсилення гротескових музичних характеристик
персонажів через засоби хорової виражальності: динаміку,
артикуляцію, застосування різних прийомів вокального ди-
хання і звукової атаки. Так, імітаційні проведення «тема-від-
повідь» Трагіків і Коміків у звучанні хору підкреслюються
ідентичними прийомами звукової атаки та артикуляції, що
підсилює пародійну «серйозність» застосування поліфоніч-
них прийомів розвитку музичного матеріалу для зображення
«естетичної дискусії». Натомість, в образно-тембрових ха-
рактеристиках цих груп хормейстер прагнув максимального
контрасту важкого басового штриха portamento та легкого,
«сріблястого» тембру Коміків-тенорів.

Для відтворення контрастної образної характеристики
Ліриків хормейстер застосував не лише штрих legato, але й
значно більш повільний темп вокального дихання (і, відпо-
відно, більш м’який характер звукової атаки), завдяки чому
звучання партії Ліриків набувало власного темпоритму якби
«поза межами» реальної дійсності. Антагоністичний Лірикам
образ Пустоголових характеризувався твердим характером
звукової атаки, різким артикулюванням, що нагадувало кла-
цання батога (саме з цим аксесуаром артисти за задумом ре-
жисера вибігали на сцену). Диваки, які з’являються в розпалі
дискусії, намагаються погасити розпалені пристрасті. Хоча
їх партію в цьому фрагменті виписано досить плакатно, в ди-
наміці f, хормейстер вніс власні коректування до виконання
цього епізоду, додавши diminuendo на першому довгому звуку
слова «тише». Цей динамічний нюанс ставав сигналом за-
гального «затихання» всіх учасників дискусії, які терміново
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«відступали» зі сцени, залишаючи подальшу долю вистави в
руках Диваків. У цьому епізоді, як і в інших сценах комічної
опери С. Прокоф’єва, хорове звучання у виконавській інтер-
претації Л. Венедиктова не лише «відповідало» перебігу сце-
нічних подій, але й ставало одним із активних чинників
динамізації їхнього розвитку.

Крім появи на сцені значної кількості нових для київської
сцени оперних творів (серед яких були «Джоконда» А. Понкі-
єллі, «Макбет» Дж. Верді, «Турандот» Дж. Пуччіні та інші), в
цей період відбулось  повернення хормейстера до своїх попе-
редніх робіт, що переживали сценічне оновлення у диригент-
ській інтерпретації В. Кожухаря, зокрема, коли той  узяв на
себе музичне керування виставою «Борис Годунов» (сезон
1989-90). Завдяки підготовленому ним новому складу співаків
опера продовжила життя на київській сцені та стала “візитів-
кою” театру під час зарубіжних гастролей, особливо вражаючи
слухачів могутніми хоровими сценами. «Хто б ще зміг так пе-
реконливо й хвилююче, зі стихійною силою зобразити ці дра-
матичні події, як не прославлений хор Національної опери
України, який виявив усі свої неймовірні можливості», – писав
німецький рецензент О. Міттельбах у публікації з промовис-
тою назвою «Велика опера у стилі ораторії», – «Понад шіс-
тдесят чудово підготовлених співаків, які зображали народний
натовп, були страшною силою, що все знищує на своєму
шляху, п’яніючи від перемоги. Все це передавало багатство
звучання, яке приголомшило слухачів» [175].

Яскраві барви хорового звучання набули значення одного
з провідних компонентів формування виконавської поетики
вистав, поновлених в цей період в театральному репертуарі.
Так, 1992 р. відбулося ще одне звернення Л. Венедиктова до
партитури лисенкового «Тараса Бульби», що стала гідним
продовженням традицій відтворення опери на київській сцені.
Поновлену оперу С. Гулака-Артемовського «Запорожець за
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Дунаєм» (постановка І. Гамкала) було відібрано компанією
«Єврорадіо» для трансляції через супутниковий зв’язок на
п’ятнадцять країн Європи, Канаду та Австралію, що й було
здійснено під час гастролей колективу Національної опери в
Женеві (за участю солістів С. Ярошенко, Н. Мойсєєвої, Л. За-
білястої, С. Фіцича, М. Коваля). У своєму листі на адресу те-
атру, радіокомпанія оцінила виконавську майстерність усього
творчого колективу як «дуже високу» [155].

Великий емоційний відгук у слухачів мало концертне ви-
конання хором Л. Венедиктова фрагментів українських кла-
сичних опер. Приміром, під час закордонних гастролей хору
та оркестру Національної опери (диригент В. Кожухар) з 9-ою
симфонією Л. Бетховена, виконання «на біс» увертюри з опери
«Тарас Бульба» з хором «Засвистали козаченьки» викликало,
за спогадами Л. Венедиктова, овації, що «затьмарили навіть
враження від геніального бетховенського опусу» [88]. Потуж-
ною енергетикою національного духу було сповнене звучання
фінальної пісні Андрія з хором з опери «Запорожець за Ду-
наєм», в якій, нарешті, було відновлено початковий текст
(«Владико неба і землі…»), а також виконання Національного
гімну України (М. Вербицький-П. Чубинський) під час кон-
цертів та важливих суспільно-політичних акцій.

У співпраці з В. Кожухарем відбулося поновлення на сцені
театру опери Д. Шостаковича «Катерина Ізмайлова» (2004).
Нова постановка твору відрізнялася від попередніх музично-
сценічних втілень більшим динамізмом, максимальним акцен-
туванням жанрових ознак «трагедії-сатири». У відтворенні
семантичної дихотомії опери Д. Шостаковича величезну роль
відіграло емоційно-контрастне звучання хорових епізодів: від
феєричного гротеску сцени «В поліцейському відділку» до
глибокого трагізму фінального хору каторжан.

Як уже зазначалося раніше, в цей період хор під орудою
Л. Венедиктова набув статусу не лише театрального, але й
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концертного колективу завдяки появі в репертуарі значної
кількості творів кантатно-ораторіального жанру. Крім вже за-
значених вище, «Реквієму» та «Чотирьох духовних пісень»
Дж. Верді, в Україні та під час закордонних виступів хору
звучали «Реквієм» В. А. Моцарта, кантата «Весна», поема
«Дзвони», частини зі «Всенічної», «Три російські пісні»
С. Рахманінова, кантата «Олександр Невський» С. Про-
коф’єва, поема «Страта Степана Разіна» Д. Шостаковича,
кантата-поема «Хустина» Л. Ревуцького, опера-ораторія
І. Карабиця «Київські фрески» та інші твори. Виконання кон-
цертних програм особливо відчутно продемонструвало прин -
ципову відмінність виконавського стилю оперного хору
Л. Венедиктова від академічних хорових капел: його масив-
ність і тембральну наповненість, широкий та гнучкий діапа-
зон динамічного нюансування, різноманіття та витонченість
артикуляційних прийомів у сполученні з бездоганним вико-
навським ансамблем та інтонаційною чистотою.

Синтез оперно-академічних традицій з національними
ознаками української хорової культури визначив успіх концер-
тної програми a cappella, що була виконана під час гастролей
в Австрії та Нідерландах (1990-ті рр.). Програма з двох відді-
лень охоплювала широку панораму української хорової
музики: від концертів М. Березовського і Д. Бортнянського до
мініатюр Б. Лятошинського і Г. Майбороди. Звучали також на-
родні мелодії в обробках О. Кошиця, К. Стеценка, М. Кречка.
Рецензент видання «Міф Дунаю на Південному Сході»
(Австрія, 1995) К. Прінц відмічала в чудовому звучанні хору
не лише різноманітність та багатство нюансування, а й «дра-
матичне підсилення, характерне для оперного виконання»,
«голоси високої чистоти і теплоти, гнучкі та м’які на “піано”,
але сильні по звучанню». На думку критика, виконання хору
Національної опери «допомагає відчути спільне коріння
української народної та класичної музики» [202].
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Період діяльності Л. Венедиктова на посаді головного
хормейстера у 1990-х – 2010-х рр. був позначений невпинним
піклуванням про оновлення виконавського складу колективу,
підготовку нової зміни співаків, які могли б зберігати тради-
ції високого професіоналізму після відходу на пенсію стар-
шої, досвідченішої генерації хористів та невідворотньої
майбутньої зміни керівника колективу. Для досягнення цієї
мети хормейстер не лише регулярно влаштовував прослухо-
вування нових хористів, але й готував зміни у керівництві
хору. До роботи поряд зі вже працюючими В. Згуровським,
А. Семенчуком, І. Шиловою він залучив молодих перспек-
тивних хормейстерів Б. Пліша та О. Тарасенка.

Багаторічна педагогічна діяльність Л. Венедиктова в На-
ціональній музичній академії України підготувала кілька поко-
лінь українських хорових диригентів. Поміж них є оперні
хормейстери – А. Семенчук, Б. Пліш, А. Масленникова, Н. Не-
хотяєва. Універсальність основних засад творчого методу
Л. Венедиктова, спрямованих на осмислене, емоційне та сти-
лістично вивірене відтворення хорової партитури, підтверджу-
ють численні учні хормейстера, які працюють у колективах
різного виконавського профілю: хорових капелах, камерних,
церковних, дитячих, учбових хорах. Поміж них відомі в укра-
їнському хоровому виконавстві імена: В. Лисенко, Н. Кречко,
М. Сабліна, Ж. Зінченко, Т. Яцкулинець, О. Радько. Багато з ви-
пускників керують хоровими колективами за кордоном – в
Росії, Європі, Америці. Фахова підготовка, отримана у класі
Л. Венедиктова, стала підґрунтям подальшого творчого зрос-
тання симфонічних диригентів К. Карабиця, М. Лисенка-мол.,
В. Шейка, хормейстера і композитора В. Степурка, музико -
знавців Г. Степанченко, О. Бенч, Н. Ізбицької.

Завершальний етап творчої діяльності Л. Венедиктова
у Національній опері України (1989–2013) свідчить про те,
що в цей період він, як диригент-хормейстер, продовжував
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перебувати на піку творчих сил і можливостей. Високий рівень
керованого ним оперного хору дозволили не лише підтримати
в нових умовах оперно-постановочної практики належний
рівень хорового виконавства, але й спрямували репертуарну
політику театру (вибір колективу та пропозиції західних імпре-
саріо) на постановку творів з великою питомою вагою хорової
складової, вирішальним значенням її виражальних можливос-
тей у втіленні художнього змісту оперного твору («Тарас
Бульба», «Набукко», «Лоенгрін», «Аїда», «Мойсей» тощо).

Енергетична міць, ентузіазм, здатність вільно оперувати
всім набутим життєвим та професійним досвідом, колосаль-
ний авторитет у будь-яких питаннях, пов’язаних із оперним
та хоровим виконавством у завершальний  період довгого,
повнокровного творчого життя, ставить Л. Венедиктова
поруч із видатними симфонічними та хоровими дириген-
тами-патріархами: А. Тосканіні, Г. фон Караяном, Є. Мравін-
ським, М. Колессою, П. Муравським. Його відношення до
роботи та стратегія, обрана для розвитку ввіреного йому хо-
рового колективу, свідчить про розуміння хормейстером
власної історичної місії в розвитку українського оперно-хо-
рового мистецтва, у збереженні найкращих традицій та при-
стосування їх для роботи в оновлених за викликом часу
умовах оперно-постановочної практики. Відкритість для но-
ваторських пропозицій, рішучість в опануванні нових твор-
чих та організаційних завдань в роботі з оперним хором,
постійне творче спілкування з молоддю дозволяє означити
заключний період професійної діяльності Л. Венедиктова як
«юність старості» (термін Н. Савицької) – свідчення пози-
тивної адаптації його особистості до соціально-культурного
середовища, втілення ідеального балансу творчого імпульсу,
глибини пізнання й набутого життєвого досвіду.
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Розділ 3.
ХУДОЖНІ ЗАСАДИ МЕТОДУ Л. ВЕНЕДИКТОВА 

В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ОПЕРНИХ ТВОРІВ

Музично-сценічна інтерпретація оперного твору – утво-
рення через синтез виражальних можливостей різних мис-
тецтв виконавського «перекладу» задуму композитора –
оперної вистави. Вона виникає як результат творчої співдії
великого колективу постановників і виконавців. Завжди ак-
туальними для аналізу інтерпретації оперного твору лиша-
ються критерії відповідності її художніх засад моральним та
естетичним ідеям композитора, виявлення та втілення поста-
новниками та виконавцями глибинного змісту авторського
джерела.

У реалізації композиційних і семантичних функцій хоро-
вого звучання в оперній драматургії диригентсько-хорова
практика Л. Венедиктова завжди спиралась на засади глибо-
кого осмислення авторського тексту та прискіпливого по-
шуку засобів його виконавського втілення. В інтерпретаціях
оперних творів він виступав не лише виконавцем, але й спів -
автором постановочних рішень.

3.1. Хорове виконавство
у втіленні оперної творчості Дж. Верді

(«Набукко», «Бал-маскарад»)

Композиторський доробок найвідомішого у світі оперного
майстра Дж. Верді посідає окреме місце в історичному про-
цесі еволюції італійської лірико-драматичної оперної твор-
чості XIX – початку ХХ століття: від бельканто Дж. Россіні та
В. Белліні до веристських опусів Дж. Пуччіні, П. Масканьї та
Р. Леонкавалло. Найпоказовіша ознака італійського оперного
стилю – мелодизм як основний засіб втілення художньої
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семантики, адже, за висловом Г. Галя, «насолода звучанням
красивого голосу завжди була основою закоханості італійців
у музику, а опера – найсильнішим об’єктом цього кохання»
[46; 18]. Не пориваючи кревних зв’язків з італійською музич-
ною культурою, Дж. Верді створив свій неповторний оперний
стиль, який вирізняє масштабність, експресивність і патетич-
ність у відображенні драматичних подій, і, разом з тим, увага
до тонкого нюансування емоційно-психологічних станів, за-
глиблення у «мікросвіти почуттів» (термін Б. Покровського)
оперних персонажів. Притаманна оперним творам компози-
тора яскрава театральність та безпосередня реалістична
емоційність героїв втілюється, передусім, через семантику
вокального висловлювання – у сольних партіях, ансамблях,
хорових епізодах.

У творчій біографії Л. Венедиктова інтерпретації творів
Дж. Верді посідають вагоме місце: як хормейстер він брав
участь у постановках восьми опер, концертних виконаннях
«Реквієму», здійснив в Україні прем’єру хорового циклу
«Чотири духовні пісні» – одного з останніх опусів компози-
тора, його «духовного заповіту».

Формування власного виконавського еталону втілення
опер Дж. Верді відбувалося в хормейстера через осягнення
особливостей темпоритму, штрихів, динамічного нюансу-
вання – засобів музичної виражальності, що відіграють важ-
ливе значення у відтворенні «життєвості» вердієвських
персонажів, втіленні психологічної правдивості драматичних
колізій. Вагому роль у цьому мав його досвід роботи асис-
тентом В. Тольби у постановках опер «Бал-маскарад» (1956)
і «Трубадур» (1964). За оцінкою Л. Венедиктова, диригент
був наділений «феноменальним» відчуттям індивідуального
композиторського стилю Дж. Верді: «З В. Тольбою я завжди
відчував упевненість у всіх питаннях виконавської інтерпре-
тації. А це на той час було зовсім не просто, адже ми ставили
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італійські опери, а зразків для наслідування в нас не було:
країна фактично перебувала в культурній ізоляції. “Бал-мас-
карад” в СРСР не йшов, закордонних записів дістати було не-
можливо… Пам’ятаю, відомий скрипаль Л. Коган привіз із
гастролей у Мексиці платівку – запис А. Тосканіні: вияви-
лося, що відмінностей у темпах, штрихах і нюансах порів-
няно з інтерпретацією В. Тольби майже не було, хіба що було
зроблено інші купюри» [88].

Співпрацюючи з В. Тольбою, Л. Венедиктов мав змогу
професійно осягнути всі етапи репетиційно-постановочної
роботи над операми Дж. Верді: від перших співанок солістів
до формування цілісного музично-сценічного виконавського
ансамблю та закріпити набутий досвід власною диригент-
ською практикою40.

Робота над вердієвськими виставами в якості асистента
та оперного диригента дозволила Л. Венедиктову отримати
досвід творчого спілкування з видатними зарубіжними спі-
ваками, які в 60-роках після відкриття «залізної завіси» по-
чали відвідувати СРСР. Зокрема, під орудою Л. Венедиктова
у «Балі-маскараді» співав видатний американський співак
Жан Пірс, улюблений тенор А. Тосканіні, з яким він викону-
вав та записував цю оперу в США. Багато співаків приїздило
на гастролі з дружніх країн Болгарії та Румунії. Зокрема, в
«Трубадурі» співали тогочасні європейські оперні зірки Арте
Флореску, Зінаїда Палі. Як одне з яскравих мистецьких вра-
жень свого життя згадував Лев Миколайович диригентську
співпрацю з солістом театру «Ла Скала» Луїджі Оттоліні,
який приїздив на гастролі до Києва у 1960-х роках. Л. Вене-
диктов зауважив, що виконання Л. Оттоліні вердієвських
партій тоді повністю змінило його уявлення про звучання
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40 Для постановки опери «Трубадур» В. Тольбу, який на той час
вже не працював у театрі, було запрошено спеціально. Після прем’єри
диригент передав керування оперою Л. Венедиктову та О. Рябову.
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оперної кантилени. «Кантилена в операх Дж. Верді завжди
експресивна, емоційно напружена. Велике значення для її
втілення має виконавська агогіка, зокрема, точне дотримання
пунктирного ритму, що створює ефект палкої, “пристрасної”
виконавської інтонації» [88].

Багаторічний досвід хормейстерської роботи та диригу-
вання виставами, співставлення редакцій у різних виданнях
клавірів і партитур, ознайомлення з епістолярною спадщи-
ною композитора сприяло ще більшому заглибленню у вико-
навські особливості вердієвських опер, поміж яких
Л. Венедиктов відмічав ефектну «театральність» музичної
драматургії, що знаходить втілення у яскравих динамічних
контрастах, широкому діапазоні артикуляційного нюансу-
вання, стрімких темпах, «феєричних» кабалетах – заключних
розділах арій та ансамблів. Можливо, в осягненні індивіду-
ального композиторського стилю Дж. Верді відіграв роль не
лише досвід, але й співзвучність його творчості суб’єктив-
ному емоційному світовідчуттю виконавця: «У партитурах
усе зафіксовано дуже детально – штрихи, динамічні нюанси,
ремарки сценічної поведінки… Досить глянути – і відразу
чується звучання. Я переглядав старі видання клавірів, читав
листи, щоденники композитора… Цікаво було знаходити в
них підтвердження своїм власним уявленням щодо того, як
має звучати той чи інший епізод. Потрібно довіряти від-
чуттю, і воно обов’язково виведе на правильний шлях –
інший шлях просто неможливий» [88].

Як вважав хормейстер, в оперних партитурах Дж. Верді
засоби музичної виразовості, в тому числі й хорові, утворю-
ють певний тезаурус: «Специфічні особливості хорового ін-
тонування, артикуляційні прийоми формуються у творчості
композитора, починаючи з його найпершої опери «Оберто» та
повторюються й далі: в «Набукко», «Трубадурі», «Отелло»…
Осягнувши, відчувши цю стилістику в одній виставі, у наступ-
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них постановках маєш її вдосконалювати» [88]. Ключовим
моментом визначення виконавських прийомів інтерпретацій
хорових сцен, Л. Венедиктов вважав визначення характеру
інтонування як характеристики конкретного персонажу,
моменту сценічної дії.

Комплекс виражальних засобів хорового звучання (дина-
міка, агогіка, артикуляція), спрямований на образно-емоційне
відображення драматичних ситуацій, увиразнив особливості
індивідуального композиторського стилю Дж. Верді в інтер-
претаціях хорових сцен опер «Отелло», «Аїда», «Бал-маска-
рад», «Набукко» та інших вердієвських вистав, що відбулися
на київській сцені. Рецензії українських та зарубіжних
фахівців, що зберігаються в Архіві Національної опери
України, відзначають драматичну міць голосів та бурхливий
динамізм звучання, багатство тембрових відтінків хору та
його окремих груп як у динаміці f, так і в динаміці p, тонке
артикуляційне нюансування венедиктівського хору як чин-
ники втілення композиторської драматургії та вагомі складові
формування музично-стильового вирішення постановок опер
Дж. Верді та концертного виконання його «Реквієму» [216,
254, 258, 289].

Перша постановка на київській сцені опери «Набукко» вті-
лила досвід багаторічного спілкування хормейстера з музикою
видатного композитора. Цей твір був третьою оперою, напи-
саною молодим Дж. Верді, і першою, що принесла йому
загальне визнання. Не останню роль у цьому відіграла спів-
звучність оперних колізій політичній ситуації, в той час, коли
італійці, так само як і євреї, полонені асирійським владикою,
прагнули звільнення й незалежності. Героїчний пафос неско-
реності народу, відображений у хоровій інтродукції опери,
молитовний екстаз фіналу були із захватом сприйняті сучас-
никами, а знаменитий хор полонених «Va, pensiero…» дотепер
вважається другим державним гімном Італійської республіки.
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Опера «Набукко» з її розгорнутими хоровими сценами,
певною мірою наближена до старовинної традиції опер-ора-
торій на біблійну тематику, що незадовго перед тим набула
нового осмислення в жанрі героїко-патріотичної опери у
творчості знаменитого попередника Дж. Верді – Дж. Россіні
(«Мойсей у Єгипті»). Поміж новаторських рис «Набукко»
відзначимо особливу емоційність, пристрасність музичної
мови, що впевнено декларувала в італійському музичному
мистецтві новий дух революційного романтизму.

У «Набукко» Дж. Верді, в межах традиційної на той час
оперної форми, вже прагнув об’єднати епізоди оперної дії в на-
скрізному розвитку, активно залучаючи до цього хорову скла-
дову – втілення образу стражденного, але нескореного народу.
Хор, фактично, набуває значення одного з центральних персо-
нажів твору, і у цьому, можливо, вбачається прагнення компо-
зитора до створення оперного героя нового типу, до
майбутнього народження драматичних образів Ернані, Кар-
лоса, ді Поза, Манріко. Відомо, що під час створення опери,
Дж. Верді особисто брав участь у редагуванні лібрето, збіль-
шивши в ньому обсяг хорових сцен та їх значення у розкритті
основного конфлікту, який вимальовується в опері як надсю-
жетний епічний конфлікт протистояння народу та його поне-
волювачів, і навіть дещо відсуває на другий план у загальному
сприйнятті твору лінію драматичної взаємодії героїв. Сміливим
новаторським кроком композитора стала заміна традиційного
в композиції героїчної опери дуету сопрано і тенора хором по-
лонених, що посів місце ліричної кульмінації. Позиція автора
заявлена вже в увертюрі, яка за старовинним зразком носить
назву «синфонія»: в якості провідного інтонаційного матеріалу
опери експонуються теми хору левітів («Il maledetto») та хору
полонених («Va, pensiero»). Їм протистоїть лейтмотив завойов-
ника Набукко – не вокальна тема, а оркестровий марш, інстру-
ментальний лейтмотив характеризує також образ «злодійки»
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Абігаїли. Образ пророка Захарії трактується як персона, мак-
симально споріднена з народом. Його вокальна партія вирізня-
ється яскравим мелодизмом, майже постійно супроводжується
хоровим акомпанементом, або оточується близькими за на-
строєм хоровими епізодами. Подібний розподіл тематизму для
Дж. Верді, із властивим йому відчуттям мелодії як основного
засобу втілення художнього змісту, безумовно, свідчить на ко-
ристь вагомості хорової партії в драматургії опери та підкрес-
лює значимість її виконавського втілення у музично-сценічній
драматургії.

Оперно-хорову драматургію «Набукко» формують три мас-
штабні хорові сцени: інтродукція – зав’язка конфлікту, хор «Va,
pensiero» – кульмінаційна точка, та завершальний фінал – пе-
ремога та велична молитва Ієгові. Між ними розташовані епі-
зоди, що увиразнюють розгортання перипетій сюжету: хор
agitatissimo, що передує появі Набукко в першій дії, унісонний
чоловічий хор левітів у сцені з Ісмаелем, хоровий супровід у
кульмінаційному квінтеті фіналу другої дії. З героїчною семан-
тикою «народних» сцен контрастує хорова інтродукція третьої
дії – характеристика «царського» статусу інтриганки Абігаїли.
Практично всі хорові епізоди (за винятком пісенного «Va, pen-
siero»), позначені динамічним характером фактури: експресив-
ним мелодизмом, пунктирним ритмом, застосуванням
поліфонічних прийомів (фугато, імітація), змінами складів
(tutti, однорідний склад, соло окремої партії або групи).

Сценічне рішення вистави Національної опери (1993, ди-
ригент-постановник В. Кожухар), створене французьким
режисером П. Ж. Валентином та німецьким сценографом
А. Шалла, підкреслювало епічну велич біблійного сюжету за
допомогою виразних, проте лаконічних засобів сучасної те-
атральної естетики, що, без додавання зайвої ілюстратив-
ності, відтінили своїм статичним характером емоційність і
пафос музичної драматургії. Кульмінаційні хорові сцени вис-
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тави підкреслювала скульптурна виразовість одягнутих у
чорно-біле єврейське вбрання хорових груп, та піщано-жов-
тий (колір пустелі) колорит оформлення, і це максимально
сприяло відтворенню епічної біблійної образності та концен-
трації слухача на художній силі хорового звучання.

«Хоча “Набукко” – одна з ранніх опер Дж. Верді, у ній
вже є чимало характерних рис його індивідуального компо-
зиторського стилю, що надалі отримують розвиток у зрілій
оперній творчості. Але поряд з усіма притаманними їй чес-
нотами, вдалими драматургічними знахідками, тут відчува-
ються і деякі недоліки, що пояснюються, мабуть, нестачею
композиторського досвіду», – ділився спостереженнями
Л. Венедиктов. Так, поміж вад хорової фактури хормейстер
відмічав divizi тенорової партії, завдяки якому частина тено-
рів дублює жіночий хор, а баси, намагаючись перебрати іні-
ціативу, порушують виконавський ансамбль. Вирішуючи цю
проблему під час репетицій, Л. Венедиктов доручив співати
партію других тенорів баритонам, досягнувши при цьому ви-
рівнювання хорового ансамблю [87].

Експозиція драматичного конфлікту – розгорнута хорова
інтродукція, що переносить слухача до Єрусалимського
храму – останнього притулку євреїв в очікуванні вторгнення
ассирійського царя Набукко (Навуходоносора). Масштабна
хорова фреска максимально «театралізує» ситуацію, послі-
довно загострюючи увагу слухача на певних моментах того
спектра почуттів, що переживає народ-хор та його окремі
групи перед ворожою навалою. «Перша хорова сцена одразу
захоплює слухача надзвичайною експресією та яскравими
контрастами: спочатку відчуття катастрофи, потім ліричний
хор баритонів, після того ліричний жіночий хор… Ми, по-
становники, після прем’єри намагались, щоб ця вистава
йшла не частіше одного разу на місяць. Тоді артистам хору
було б легше зберегти свіжість усієї гами виконавських емо-
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цій, відпрацьованих під час репетиційної роботи над виста-
вою», – зауважував хормейстер [87].

Перші акорди суворого f «Gli arredi festivi…» в інтерпре-
тації Л. Венедиктова за силою трагедійного пафосу було на-
ближено до «Dies irae» вердієвського «Реквієму». Великого
значення у створенні могутнього звучання цього епізоду на-
бувало злиття хорових тембрів у виконавському ансамблі,
синхронна єдність звукової атаки і фразування, яка, за визна-
ченням хормейстера, здатна «подвоювати, потроювати силу
звучання хору» [87]. Велику увагу на репетиціях у хорово му
класі Л. Венедиктов приділяв відтворенню у цьому епі зоді
пунктирного ритму, одного з найпоширеніших вердієвських
засобів створення особливої експресії музичного вислов-
лення: «У Дж. Верді дуже часто моменти сильної психоло-
гічної напруги втілюються за допомогою синкопованого
ритму, де коротка «вісімка» за довжиною більш наближена
до «шістнадцятої», виконується не як затакт, а як ауфтакт до
наступної ноти. Жест диригента має тут бути відповідним,
звичайно. Якщо виконувати саме так, то це створює напругу,
стан конфліктності, передає гостроту тих подій, що відбува-
ються» [87].

Інтерпретація Л. Венедиктова демонструвала глибоке ро-
зуміння ще однієї важливої ознаки індивідуального компози-
торського стилю Дж. Верді – побудови музичної драматургії
на контрастах та неочікуваних ефектах, як то несподіване
вторгнення нового музичного матеріалу. З «катастрофіч-
ністю» масштабного хорового tutti різко контрастує ліричне
соло баритонів-левітів, що звучить у більш повільному темпі,
на тлі скорботного супроводу духових. Винятково шляхетний
характер хорової звучності створювали гарно вибудований
тембральний ансамбль, м’яка артикуляція штриха non legato
(дуже поширеного у вокальних партіях опер Дж. Верді), тра-
гічне забарвлення секундних інтонацій «зітхання».
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Зі стриманим, скорботним звучанням баритонів яскраво
контрастує тиха, але виразно чутна, проникливо-ніжна молитва
жіночих голосів. Наступна, мажорна частина хорової інтродук-
ції – пошуки віри і сподівання –набуває кульмінації в епізоді
молитовного екстазу. На тлі стишеної динаміки в жіночому хорі
все більш пристрасно звучать вже знайомі затактні інтона ції,
що посилюють напругу, готуючи могутнє ff всього хору («Deh!
l`empio non gridi…» – «Безбожний не сміє…»). У звучанні па-
нують інтонації рішучого протесту, впевненості у власних ду-
ховних силах, що передає гімнічне забарвлення звучання хору.
Майстерно був втілений хормейстером типовий вердієвський
динамічний контраст несподіваного переходу на pianissimo
sotto voce («il Dio d`Israello…» – «Невже Бог Ізраїля…»). По-
значки в робочому клавірі Л. Венедиктова підкреслюють у цій,
речитативній за характером, репліці певні артикуляційні акцен -
ти, що надають чіткого, виразного звучання кожній смисловій
інтонації. Емоційна напруга досягала апофеозу в завершальній
хоровій кабалеті, де стрімкий темп, динаміка, ритмічна чіткість
виконання втілювали героїчну експресію41. Відчай, страждан ня,
чиста віра та сподівання, піднесене героїчне самоствердження –
такою є експозиція образу народу, задумана композитором і
відтворена Л. Венедиктовим у звучанні хорової інтродукції. За-
явлений антагонізм єврейського народу, як провідника високих
моральних і духовних цінностей («глас народу – глас Божий»)
та «безбожника» і тирана Набукко означив  гостроту драматур-
гії епічного конфлікту, що розвивається в опері паралельно
конфлікту «любовного трикутника», у якому задіяні інші пер-
сонажі опери: дочка Набукко Фенена, Абігаїла, Ісмаїл.

Від звучання «народних» хорових сцен відрізняється  ха-
рактер виконання хорової інтродукції на початку третьої
дії – хор солдатів і прислужниць на честь Абігаїли. За сло-
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вами хормейстера, при роботі над цим епізодом проблему
утворюють розірвані паузами «вісімки», які хор часто нама-
гається виконувати як staccato. «Подібний ритмічний малю-
нок дуже поширений в усіх операх Дж. Верді, наприклад, в
опері “Травіата” він часто зустрічається в хоровому акомпа-
нементі. Цей ритм слід виконувати не staccato, а tenuto – зву-
чання переривається, але думка лишається… Тоді це звучить
зовсім по-іншому, не формально, а передає відчуття хвилю-
вання, відразу надає всьому виконавському ансамблю інший
емоційний колорит», – зауважував Л. Венедиктов [87].

Кульмінацією розвитку героїчного образу народу в опері
є знаменитий хор полонених «Va, pensiero…» («Полинь,
думка…»). Його символічне розташування в точці «золотого
перетину» композиції – наприкінці третьої дії, наспівна ме-
лодія, прозора фактура увиразнюють значення цього фраг-
менту як своєрідного «духовного центру» твору, концентрації
високого художнього змісту, яким геній Дж. Верді наснажив
дещо заплутане і «несценічне», на погляд сучасників, лібрето
Ф. Солера. Поетичні рядки тексту про «прекрасну втрачену
Вітчизну» надихнули композитора на написання чудової му-
зики, що стала духовним гимном італійського національного
відродження.

У виконавській інтерпретації цього хору Л. Венедиктов
зосередив увагу на відтворенні кантилени хорового звучання,
застосувавши для цього прийом ланцюгового дихання, що,
завдяки безперервності, збільшує «об’єм» хорової звучності.
Важливим засобом виконавської виражальності стає дина-
мічна амплітуда. Вказане композитором на початку фраг-
менту tutti sotto voce хормейстер втілює як напружене, але
трохи приглушене p, що доноситься немов здалеку, «з-під
землі». Цим досягається ефект своєрідного «укрупнення»
масштабу «звукової події», підвищення уваги виконавців і
слухачів до її семантичного наповнення. Уважно відтворю-
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вала виконавська інтерпретація детально виписані компози-
тором динамічні нюанси, а також позначені у робочому кла-
вірі рукою хормейстера невеличкі diminuendo, що
увиразнювали гнучкість вокального фразування. Особливого
хвилювання надавала хоровому звучанню жива, пульсуюча
динамічна артикуляція, що поступово набирала експресії на
фоні зберігання загального стримано-зосередженого харак-
теру виконання. Не менш важливого значення набувала
штрихова артикуляція, що, увиразнюючи кожен рух образно-
поетичної думки, змальовувала то позначене авторським
martellato «колихання» хвиль далекого Йордану («Del Glor-
dano le rive saluta»), то хвилююче staccato при згадці рідного
краю («Di Sionne le torri alterrate»). Поступове нарощення ви-
конавської динаміки та емоційної напруги виокремлювало
звернення хору до далекої батьківщини «O mia patria!» –
смислову кульмінацію першої частини двочастинної форми.

Звучання другої частини було позначене різкими динаміч-
ними контрастами. Закличне звертання до древніх про років з
проханням надихнути народ Ізраїлю на перемогу раптово змі-
нювалося приглушено скорботним pp sotto voce. Контрастним
був і виконавський штрих: замість кантилени та пов’язаного з
її відтворенням ланцюгового дихання в першій частині, у дру-
гій частині хормейстер яскраво озвучив авторські акценти mar-

kato і вже знайомий нам вердієвський штрих non legato,
наближений в інтерпретації Л. Венедиктова до хвилюючого te-

nuto. Після невеликої кульмінаційної коди звучання хору немов
розчинялося в піднесеному згасаючому pp sotto voce.

Кілька слів слід зауважити з приводу виконання кантилени
у цьому епізоді. Певну складність для хору становить вико-
ристаний композитором прийом поліритмії: збагачена пунк-
тирним ритмом мелодія у чотиридольному метрі накладається
на ритмічний малюнок «триолів» оркестрової партії. У своїх
операх Дж. Верді часто використовує цей прийом «неспівпа-
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діння» ритму мелодії та акомпанементу (зокрема, у вокальних
ансамблях), досягаючи таким чином своєрідного «вільного ди-
хання», «мерехтіння» музичної тканини. Для хормейстера в
цьому епізоді було дуже важливо не йти за ритмом акомпане-
менту, а зберегти вокальну кантилену (ланцюгове дихання) та
точність дотримання пунктирного ритму, що надавала мелодії
особливого пульсуючого «вердієвського» забарвлення.

Вагомість та глибина художнього та культурно-філософ-
ського змісту хору «Va, pensiero…» завжди робить його
центром музично-сценічного втілення «Набукко», а його
інтерпретація великою мірою визначає семантику і характер
всієї інтерпретації опери. Так, наприклад, можна згадати ви-
конання цього хору на уламках не скореної римськими легіо-
нерами єврейської фортеці Масада, коли його звучання
нагадувало слухачам трагічні сторінки давньої історії, або по-
кликання на трагедію новітніх часів – Голокост, коли хор у вис-
таві віденської «Штатсопери», виконуючи «Va, pensiero…»
тримав у руках фотографії жертв нацистського режиму.
Мотив викриття геноциду набув провідного значення і в по-
становці «Набукко», здійсненої у Львівському національному
театрі опери і балету ім. С. Крушельницької (2000, диригент-
постановник М. Юсипович, режисер Д. Вішілія, хормейстер
В. Коваль). Стилістика зображення хорових сцен у виставі
львів’ян тяжіла до реалістичного відтворення подій оперного
сюжету. Так, і режисерсько-сценографічне вирішення хору
полонених ґрунтувалося на прямому втіленні авторської ре-
марки «на березі Євфрату» та змальовувало важку примусову
працю рабів-євреїв на березі річки. Хорове звучання, позна-
чене перевагою скорботних низхідних інтонацій, набувало у
цій сцені скоріше забарвлення ліричної ламентації, ніж за-
клику до звільнення з неволі. Можливо, таке суб’єктивне слу-
хацьке враження можна пояснити досить скромним на той
час складом хору Львівської опери.
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У виставі Національної опери України звучання хору
«Va, pensiero…» поєднувалося зі статичною хоровою мізан-
сценою, характер якої відповідав епічній функції образу народу
у драматургії опери. Режисер і сценограф розташували артис-
тів хору як велику скульптурну групу в центрі сцени, на їхнє
становище полонених вказували лише протягнуті з колосників
канати, якими були зв’язані руки співаків-акторів. Умовно-сим-
волічне рішення хорової мізансцени найкращим чином гармо-
нувало з могутньою, емоційною, позначеною глибоким
осмисленням усіх виконавських нюансів, втіленням синтезу
вокального звуку і поетичного слова інтерпретацією Л. Вене-
диктова, що відлунилась у серцях слухачів гімном не лише іта-
лійського, але й українського національного відродження.

Не менш важливим для втілення головної художньої ідеї
опери «Набукко» хормейстер вважав хоровий фінал – молитву
«Immenso Jeovha» («Всемогутній Господь») – прославлення
порятунку єврейського народу. «Коли ми виконували фіналь-
ний хор у рідному театрі, нам хлопали, звичайно. Але коли
співали на гастролях у європейських країнах – зал просто
шаленів, люди сприймали це як щось надзвичайне», – ділився
спогадами хормейстер [87].

Сакральну семантику цього епізоду підкреслює незвич-
ний для опери склад виконавців – солісти і хор a cappella,
а також фактура – репліки солістів та хорові «респонсорії».
Випробуванням і для хору, і для солістів стають непідготов-
лені модуляції, а також зміни динаміки в партіях в репліках
солістів та хору: pp та повнозвучного f. У такій ситуації по-
стійного чергування ансамблю, соло і хорових відповідей
дуже гостро постає питання виконавського, в першу чергу
інтонаційного та динамічного, ансамблю хору й солістів.
Слід зауважити, що на відміну від хору, з яким хормейстер
«залізно» відпрацював і вивчив всі виконавські нюанси, со-
лісти, склад яких після прем’єри періодично змінювався, не
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завжди «вписувалися» своїм звучанням у побудовану дири-
гентом-постановником В. Кожухарем і Л. Венедиктовим
виконавську драматургію епізоду.

«Найважче місце тут діалог Захарії з хором. Як я не раз
пересвідчився, від того, як соліст заспіває свою репліку, дуже
залежить, як хор заспіває у відповідь», – ділився думками
хормейстер. «Якщо соліст співає свій висхідний хід зани-
жуючи, або сильно “вдаряючи” верхній звук, то хор не може
правильно “відповісти”. А мені б дуже хотілося, щоб цей епі-
зод звучав з особливим пієтетом, молитовним натхненням».

У «Набукко», наближеній за стилістикою до опери-орато -
рії, інтерпретацію Л. Венедиктова було спрямовано на моно-
літне єднання хору у втіленні героїчного образу, але зазвичай
драматичні колізії вердієвських творів вимагають відобра-
ження більш різноманітних функцій хорової складової, поде-
куди й створення драматичних контрастів всередині хорової
партії. Прикладом того може бути втілення одного з вершин-
них зразків вердієвської музичної драматургії – опери «Бал-
маскарад». Її постановка, здійснена Л. Венедиктовим 2008 року,
стала для нього підсумком усього багатого попереднього до-
свіду роботи з цією вердієвською партитурою – в якості асис-
тента В. Тольби (1956), диригента, хормейстера-постановника
під час поновлення вистави С. Турчаком (1973). Музика
«Балу-маскараду» надзвичайно контрастна і динамічна,
навіть у порівнянні з іншими зрілими операми Дж. Верді.
Л. Вене диктов визначає цей твір як оперу з «розкішною» кон-
фліктною драматургією та «ажурною» музичною фактурою,
віртуозно виписаною композитором у численних хорових
сценах та ансамблях. «Для мене “Бал-маскарад” – зосеред-
ження всіх принад вердієвського оперного стилю» [88].

Як відомо, Дж. Верді під час написання опери за вимогами
тогочасної цензури переніс місце дії зі Стокгольму в умовний
Бостон. Опираючись на цей факт, сучасні постановники мо-
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жуть означувати місцем дії вистави як Бостон, так і Стокгольм
(як, наприклад, відбулося в інтерпретації нью-йоркського те-
атру «Метрополітен опера»). Учасники українсько-італій-
ського постановочного проекту (диригент В. Кожухар,
режисер І. Нунціата, художник М. Левитська), особливо на
тому не акцентуючи, втілили оперу так, ніби драматичні події
розгортаються в Італії, на батьківщині композитора, що ви-
йшло цілком органічним, адже емоції, мелодика та музична
мова опери так само, як і інші твори Дж. Верді, несуть яскра-
вий національний італійський дух і колорит. Безумовно, цьому
сприяла і та обставина, що постановка «Балу-маскараду» в ки-
ївському театрі цього разу здійснювалася на мові оригіналу.

У драматургії «Балу-маскараду» розвиток політичної ін-
триги, спрямованої проти губернатора Рікардо (Річарда), тісно
переплетений з ліричною драмою героїв, яка, у заключній
композиторській редакції опери, безперечно, вийшла на пер-
ший план (прем’єра відбулась 1859 року). Проте сюжетна
лінії «заколоту» все ж відіграє вагому роль в музичній драма-
тургії, про що свідчить демонстрація «лейтмотиву заколотни-
ків» як однієї з ключових тем оркестрового вступу. Зерна
конфлікту проростають уже в інтродукції першої дії, де дві
групи чоловічого хору демонструють різне відношення до
головного героя: з одного боку – прохачі та службовці, які під-
носять моральні чесноти Рікардо, з іншого – група незадово-
лених його діями на чолі із заколотниками Томом і Самюелем.

Незважаючи на те, що композитор вирішив першу хорову
сцену опери у приглушених, «фонових» тонах загального
pp sotto voce (адже всі ці люди очікують у передпокої про-
будження губернатора), Л. Венедиктов отримав нагоду про-
демонструвати в цьому епізоді два контрастних хорових
образи. Так, партію прохачів з петиціями «Posa in pace…»
(«Спи спокійно…») хормейстер озвучив м’яким, стримано-
улесливим «скрипковим» legato, в той час як «диявольська
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тарантела» заколотників «E sta l’odio…» («Це – ненависть…
») демонструє зовсім інший виконавський тембр – темний,
«фаготовий», хоча, за означенням хормейстера, не позбавле-
ний шляхетності: «Це не бандити, але люди, які замислили
якусь темну справу». Особливу увагу в репліках заколотників
хормейстер приділив виконавській артикуляції: в’язкому te-

nuto та невеличкому підсиленню динаміки звучання у напрямі
акцентованих «вершин» вокальної фрази, що надало прове-
денням теми заколотників риторичної виразовості. «Співайте
осмислено, не таким тоном, як ви читаєте газети», – жартував
на репетиції хормейстер [221]. Блискуче відпрацьований у хо-
ровому класі тембровий і штриховий контраст у звучанні груп
чоловічого хору допоміг створити під час вистави справжній
драматичний «внутрішньохоровий» діалог, образна семантика
якого завдяки експресії хорового звучання виявилася шир-
шою, ніж звичайна побутова сценка, і набула значення експо-
нування певної «дихотомії» світлих і темних сил, що надалі
проявляють себе у розвитку оперного конфлікту.

Хоча в опері «Бал-маскарад» хорові сцени виконують фун-
кції «фону», супроводжуючи перипетії лірико-драматичного
конфлікту героїв, виконавська інтерпретація Л. Венедиктова
переконала слухачів, в тому, що їх смислове навантаження ві-
діграє в розвитку драматургії помітну роль. Так, навіть фраг-
ментарні репліки хору в певних сценах значно збагачують їх
емоційний колорит, підвищують експресію кульмінаційних
моментів. Наприклад, у другій картині першої дії (сцена в Уль-
рики) на застереження чаклунки про те, що Рікардо загине від
руки свого друга, хор відповідає на ff  вкрай здивованим ви-
гуком: «Qualle orror!» («Який жах!»), а після того вже у дина-
міці pp ще раз співає той самий текст, але звучить він уже, за
визначенням хормейстера, як «моторошний подих» [221].

Одним з цікавих і складних моментів для виконавської
інтерпретації хормейстера є фінал другої дії, епізод, коли
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заколотники зустрічають у пустці Ренато разом із таємничою
незнайомкою, яку йому довірив супроводжувати його друг-
губернатор. Фінальна сцена-розв’язка починається блиску-
чим триголосим каноном чоловічого хору на мотив уже
відомої нам «диявольської тарантели». Поява теми у поліфо-
нічному викладі ніби укріплює враження слухачів про рішу-
чість і підступність намірів ворогів Рікардо. У виконавській
інтерпретації Л. Венедиктова цьому сприяло зосереджене
«темне» tenuto – non legato, що надавало звучанню чолові-
чого хору в цьому епізоді зловісно-фатального відтінку. Не-
подільне здивування демонстрував хор, коли заколотники
дізналися, що людина, яку вони зустріли, виявилася зовсім
не тим, кого вони чекали. Надзвичайним драматизмом позна-
чений момент істини, коли нарешті викрилося, що таємнича
супутниця Ренато – його власна дружина. Як це часто буває
в операх Дж. Верді, втіленням драматичної кульмінації стає
ансамбль, у якому кожен з учасників висловлює власну емо-
ційну реакцію на ситуацію. В даному випадку це відчай Аме-
лії, гнів Ренато та іронія заколотників Тома й Самюеля, які
починають коментувати «цікаве» становище, в якому опини-
лося подружжя. Спрямований виконавським осмисленням
Л. Венедиктова, чоловічий хор з великим ентузіазмом під-
хоплював іронічний тон солістів, ніби демонструючи жит-
тєздатність «темної» сили, яка, хоч і не скоїла вбивства, але
продовжує демонструвати свою агресію та отримувати задо-
волення від приниження нещасних. «Тембр хорового зву-
чання  в цьому епізоді повинен бути таким, щоб слухач,
навіть не розчувши текст, встиг зрозуміти зміст того, що від-
бувається», – ділився думками хормейстер [88].  Іронічний
колорит реплік хорової партії Л. Венедиктову допомогли
створити контрастні зміни динаміки: на p хор ніби прики-
дався співчутливим товаришем Ренато, а на f раптом під-
ступно вибухав зловісним сміхом. Жива, емоційно правдива
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інтерпретація хорової партії у драматичній сцені фіналу дру-
гої дії стала адекватним виконавським втіленням «театраль-
ності» вердієвської музичної драматургії.

Новаторський підхід Дж. Верді позначився і у втіленні
традиційної «фонової» функції хору в фіналі опери. Шляхет-
ний вчинок Рікардо, який, помираючи, знаходить сили про-
бачити свого вбивцю, викликає потрясіння всіх присутніх.
Саме цей стан вдалося втілити Л. Венедиктову в хоровому
звучанні, використавши для цього «безодню» (за його озна-
ченням) кантилену (ланцюгове дихання) та гранично «стри-
маний», «матовий» хоровий тембр у динаміці pp sotto voce.
Навіть партію тенорів (таку показову для втілення італій-
ського оперного стилю) хормейстер просив «приглушити» і
перейти на «мікстовий» тембр, що додало звучанню ансам-
блю «хорального» забарвлення замість традиційного «опер-
ного». Лише в коді фіналу знову звучить повнокровне
експресивне ff хору в заключному акорді tutti «Notte d’orror!»
(«Жахлива ніч!»)

На прикладі інтерпретацій Л. Венедиктовим хорової пар-
тії у двох операх Дж. Верді, що належать до різних жанрових
моделей та різних періодів творчості композитора, можна
простежити втілення у виконавській творчості хормейстера
як  загальних рис, притаманних італійському оперному стилю
(пісенність, емоційність, пріоритет вокальних засобів у
формуванні музичної драматургії) так і індивідуально-ком-
позиторських ознак творчості Дж. Верді, що формують спе-
цифічний тезаурус засобів вокально-хорової виразовості,
спрямований на втілення в оперному жанрі розмаїття граней
і вимірів драматичного конфлікту, гуманістичного висвіт-
лення широкої картини емоційного життя людської особис-
тості. Для Л. Венедиктова, як оперного хормейстера і
диригента, опанування виражальними засобами вердієвської
музичної драматургії означило передусім проникнення в се-

1173.1. Хорове виконавство у втіленні оперної творчості Дж. Верді

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



мантику виконавської артикуляції – оволодіння динамічними,
штриховими, агогічними прийомами, що допомагають вті-
лити синтез музики, тексту і драматичної дії. В інтерпретації
опер Дж.Верді Л. Венедиктов завжди ставив на перший план
стильову відповідність втілення всіх нюансів авторської пар-
титури, засновану на глибокому розумінні виконавських тра-
дицій, і в той же час прагнув відтворити у хоровому звучанні
власне відчуття характеристик хорових персонажів. Засобами
їх правдивого виконавського втілення стало використання
акустичних можливостей і засад  професіоналізму створеного
ним хорового колективу, що особливо позначилося на вико-
навських можливостях кантилени, динаміки і тембральності
хорового звучання.

3.2. Інтерпретація хорових сцен
у «народних драмах» М. Мусоргського

(«Борис Годунов», «Хованщина»)

Під час роботи в Київському театрі опери і балету Л. Вене -
диктов неодноразово брав участь у виконавському втіленні
оперних творів російських композиторів: О. Верстовського,
М. Глинки, О. Бородіна, М. Мусоргського, М. Римського-
Корсакова, П. Чайковського, С. Рахманінова тощо. Інтерпре-
тації хорових сцен було позначено органічним відтворенням
стилістичних особливостей різних за жанровим спрямуван-
ням творів, глибоким відчуттям національних рис росій-
ського класичного оперного мистецтва, що декларує засади
народництва та гуманізму.

У звучанні венедиктівського хору увагу слухачів завжди
привертало виконання наспівних, кантиленних епізодів, інто-
наційно пов’язаних з народними протяжними піснями, проник-
ливими духовними піснеспівами. «Кантилена у російських
операх має зовсім іншу природу, ніж, скажімо, в італійських.
Якщо в останніх, в моєму розумінні, вона завжди енергійна,
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пульсуюча, то російська кантилена – це ніби безмежне поле», –
коментував хормейстер [90]. Ліричні хорові    монологи, насна-
жені неповторним відчуттям природної емоційності народної
мелодики, було неодноразово відмічено у фахових музикознав-
чих рецензіях на вистави Київського театру. Так, видатний хор-
мейстер К. Птиця писав про звучання чоловічого козачого хору
в опері І. Дзержинського «Тихий Дон»: «Ця масова картина,
майже позбавлена будь-якої дії, стала змістовним центром
опери… У хвилюючому, задушевному “піано”, в могутніх
кульмінаціях розгортання динаміки відчувалося живе почуття,
тужила і плакала страдницька душа» [206].

Важливого значення у виконавській стильовій іденти-
фікації російської оперної музики набуло втілення в хоровій
партії специфічних, притаманних для неї речитативних
інтонацій. Своєю школою опанування поширеною в росій-
ській оперній творчості речитативно-оповідною (рос. – «ска-
зительною») інтонацією Л. Венедиктов вважав роботу над
сценічним втіленням новоствореної редакції опери О. Вер-
стовського «Аскольдова могила» (1959, диригент-постанов-
ник П. Григоров)42 [90]. 

Стильові особливості вокального інтонування в російській
оперній творчості порівняно із західноєвропейськими зраз-
ками підкреслив у бесіді з психологом В. Морозовим  відомий
оперний співак Є. Нестеренко: «Італійський звук більш одно-
рідний, менш реагуючий на слово своїм забарвленням, більш
округлий і вокальний, російський – більш   наближений до
мовлення, хоча в кожного композитора є свої відмінності.
М. Глинка «Життя за царя» – наближено до італійської школи,
у М. Мусоргського – виражено максимально» [288; 45].
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Інтерпретація хорових сцен опер М. Мусоргського «Борис
Годунов» і «Хованщина» стала для Л. Венедиктова справ-
жньою лабораторією оволодіння засобами відтворення по-
етики «народної мови». «Багатомірний» збірний образ народу,
який формується через втілення яскравих та психологічно
правдивих вербально-інтонаційних характеристик окремих
персонажів («Борис Годунов») або хорових груп («Хован-
щина»), набуває в цих творах значення головної дійової особи.
Хорові сцени народних музичних драм втілюють кульміна-
ційні моменти розвитку драматургії, вибудовують архітекто-
ніку оперного цілого.

Виконавські завдання, які ставить музична драматургія
М. Мусоргського перед оперним хормейстером, створили
благодатне підґрунтя для реалізації засад творчого методу
Л. Венедиктова, а також сприяли їх подальшому вдоскона-
ленню у втіленні жанрової визначеності, відтворенні емо-
ційної наповненості та образної характеристичності
хорового звучання. «Хорове інтонування в операх М. Му-
соргского – це точно віднайдений штрих, динаміка, побу-
дова фрази, що сприяють відтворенню змісту вербального
тексту. Після тієї школи, що дає робота над його партиту-
рами, вже і над операми інших композиторів неможливо
працювати інакше», – поділився міркуваннями Л. Венедик-
тов [90]. «Скульптурний» метод роботи хормейстера, що
«виліплював» кожну хорову інтонацію, сприяв втіленню
тонкої психологічної індивідуалізації музичних образів, від-
точенню їх найдрібніших деталей, відтінків, емоцій. При-
скіпливо-уважний підхід Л. Венедиктова до хорового
інтонування в операх М. Мусоргського нагадує  творче
кредо самого композитора: «Щонайтонші риси природи лю-
дини та людських мас, прискіпливе колупання у цих мало-
досліджених країнах та їх завоювання – ось справжнє
покликання художника» [180; 137].
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Постановка творів М. Мусоргського в Київському опер-
ному театрі має давні традиції. 1892 року в антрепризі
Й. Сєтова побачила світ зібрана з автографів композитора
та відредагована М. Римським-Корсаковим опера «Хован-
щина». Це було друге публічне виконання тоді ще мало
знаного твору після його прем’єри силами «Музикально-
драматичного гуртка любителів музики» в Санкт-Петер-
бурзі (1886). У театральному сезоні антрепризи С. Брикіна
(1908-1909) в опері «Борис Годунов» вперше прозвучала за-
боронена до виконання в імператорських театрах Москви й
Санкт-Петербурга хорова «Сцена під Кромами».

У Київському театрі Л. Венедиктов вперше почув оперу
«Борис Годунов» під орудою диригента В. Пірадова. Як зга-
дував хормейстер, той мав певний еталон хорового звучання:
вимагав не лише інтонаційної чистоти, точності нюансування,
але й переконливості виконавської образності. Так, перед сце-
ною коронації Бориса, яка йде після першої сцени опери біля
Новодівочого монастиря, В. Пірадов часто запитував у хора:
«Ну, ви переодяглися?», натякаючи на контрастну зміну емо-
ційного настрою хорового звучання після попереднього епі-
зоду [90]. Л. Венедиктов працював над партитурою «Бориса
Годунова» у сценічній версії С. Турчака (1971, поновлення –
1986), а після того поновлював виставу під орудою В. Кожу-
харя (1991). Музичну інтерпретацію опери С. Турчака –
Л. Вене диктова зафіксовано у фільмі-опері, створеному режи -
сером Б. Небієрідзе. на студії «Укртелефільм» (1987) за
участю оркестру, хору і солістів Державного академічного
театру опери і балету УРСР (А. Кочерги, В. Пивоварова,
О. Дяченка, С. Дубровіна, В. Гурова, Л. Юрченко та інших).

У київському театрі опера «Борис Годунов» йшла у
традиційній музично-сценічної композиції, запропонованій
1946 року диригентом Большого театру М. Головановим:
об’єднання двох редакцій М. Римського-Корсакова, допов-
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нене сценою біля храму Василя Блаженного з автографів
М. Мусоргського. На думку Л. Венедиктова, ця композиція є
кращою з позиції сценічності та логіки розвитку драматич-
них подій у порівнянні з іншими існуючими варіантами
виконання опери. У запропонованій редакції три яскраво
емоційні та глибоко змістовні народно-хорові сцени (Пролог,
«Біля храму Василя Блаженного» та «Під Кромами») вибу-
довують власну лінію драматичного розвитку образу народу,
підкреслюючи рівновелике значення народної трагедії і тра-
гедії головного героя в загальній композиції твору.

Перша картина Прологу відіграє в опері роль експозиції
народно-хорової стихії. Важливу роль у її виконавській
інтерпретації Л. Венедиктовим відіграв широкий діапазон
представлених якостей хорового звучання: наповненість,
соковитість, динаміка, різноманіття емоційної енергетики хо-
рових тембрів. На перший план виходить звичний для народ-
ної маси образ приниження і покори (авторська ремарка
«народ на колінах»), втілений tutti всіх хорових груп, які «за
вказівкою зверху» плачуть-просять Бориса на царство. Хоча
соковите f хору носить формально-примусовий характер, в
інтонаціях кульмінацій-завивань відчувається ще неусвідом-
лена, але могутня сила. Другий, «знижений» план хорової
сцени розгортає перед слухачами низку різноманітних,
живих, енергійних народних характерів. Обережна говірка,
молодечі вигуки, спалахи роздратування, насмішкувато-
загрозлива скоромовка – цей емоційний калейдоскоп був
створений у звучанні хорових груп завдяки прискіпливо ви-
будованій Л. Венедиктовим виконавській «партитурі» хоро-
вого діалогу. Як згадує хормейстер Національної опери
А. Семенчук, розподіл артистів хору на групи для виконання
подібних сцен робився заздалегідь, причому хормейстер ком-
плектував їх таким чином, щоб ансамбль співаків-акторів
кожної групи вже сам по собі утворював певну тембральну
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«барву» виконавської палітри. Наступним етапом була ро-
бота над артикуляцією – у кожній невеличкій вокальній фразі
хормейстер виокремлював певне слово – «змістовний ак-
цент», яке ставало інтонаційним центром хорової репліки.
Щоб уникнути грубої декламаційності під час хорового
діалогу, Л. Венедиктов завжди прагнув у хоровій звучності
створення єдиної вокальної лінії, трактуючи паузи як «пере-
ривання звучання, але збереження думки» [95].

Відчутним контрастом попередній сцені звучить просвіт-
лений хор Калік перехожих (за задумом композитора, він має
виконуватися хором півчих за участю хлопчиків: дискантів і
альтів). Його піднесений характер, так само як і звучання за-
кулісних хоралів у наступній першій картині першої дії
(«Келія в Чудовому монастирі»), ніби освітлюють похмурий
трагізм партитури духовним сяйвом. Хорова кантилена духов-
них піснеспівів, наснажена якоюсь особливою тембральною
теплотою в інтерпретації Л. Венедиктова демонструє ще один
ракурс «зібраного» образу народу в опері «Борис Годунов».

Смисловими та інтонаційними арками перша сцена Про-
логу поєднана зі сценою біля собору Василя Блаженного: в
цьому епізоді народ і цар знову співдіють, але тепер перший та
єдиний раз в опері зустрічаються впритул. На відміну від «фор-
мальності» наспівно-речитативного фразування у Пролозі,
Л. Венедиктов підкреслив щирість народних емоцій за допо-
могою розлогої кантилени широкого ланцюгового дихання, що
поступово розгортається від інтонацій тихого плачу-моління
до шокуючої емоційної напруги – прямого звернення-звинува-
чення підступного царя. Кульмінаційна точка – остинатний
вигук «Хліба!» повторює аналогічну квартову інтонацію «Зми-
луйся!» з хору Прологу, але тепер вже у звучанні хору відчува-
ється усвідомлення власної сили. Народ із наділеного
індивідуальністю персонажу перетворюється на героя, який
здатен активно впливати на розвиток драматичних подій.
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Кульмінаційна фінальна сцена опери «Під Кромами»
практично не має аналогів в оперному репертуарі, оскільки
бунтівний дух народної стихії тут подано композитором з не-
чуваним епічним розмахом. Початок дії в інтерпретації
Л. Венедиктова був позначений виразним інтонуванням віль-
ного хорового речитативу, у якому переклички чоловічих та
жіночих груп хору сповнені рішучості скорої розправи над
зв’язаним «борисовим боярином». Під час репетицій в хоро-
вому класі Л. Венедиктов, так само як і у роботі над хоровим
Прологом, прискіпливо вибудовував драматургію хорових
реплік, доручав кожній з груп певне «акторське завдання».
Емоційний стан сп’яніння юрби від усвідомлення власної
сили втілювало іронічно-знущальне «величання». Нарешті,
у кульмінаційному хорі бунтівників «Расходилась, разгуля-
лась…» хормейстер, за допомогою стрімкого темпу, динаміки,
пружного виконавського штриха tenuto та точного чіткого  від-
творення остинатного пунктирного ритму в імітаційних пере-
кличках хорових груп, досягнув фрескової величі зображення
грізного і непередбачуваного своїми наслідками народного
бунту. Під час роботи в хоровому класі Л. Венедиктов орієн-
тував співаків на постійне нарощення масивності хорового
звучання з кожним новим вступом хорових партій, що призво-
дило до надзвичайно експресивної кульмінації. 

Неочікувана зміна настрою юрби, коли хор, уже без тіні
жарту, заходиться у славильних акордах на честь новоявле-
ного царевича Димитрія, остаточно формує у слухацькій сві-
домості образ народу – могутнього, енергійного, прагнучого
справедливості, але в той же час трагічно обмеженого, здат-
ного слухняно підкоритися черговому владному ошуканству.

Новаторські засади і прийоми втілення зібраного образу
народу в оперній драматургії, запропоновані М. Мусоргським
в опері «Борис Годунов», отримали подальший розвиток у на-
родній музичній драмі «Хованщина». Стрільці, стрілецькі дру-
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жини, розкольники, «перехожий люд» окреслюють різнобар-
вні грані цілісного образу народу – центрального персонажу
у драматичному конфлікті стрілецького бунту, а в ширшому
значенні – героя епічного конфлікту народу і влади.

Л. Венедиктов відзначав, що на формування його ви -
конавського відчуття хорових сцен опери багато в чому
вплинула творча співпраця з диригентом-постановником
К. Симеоновим (1963). Втілення образу народу – головного
героя опери – мало для диригента пріоритетне значення під
час постановочної роботи, за його ініціативою навіть у про-
грамці вистави «Народ – артисти хору» було вказано наперед
прізвищ виконавців сольних партій. У творчому осмисленні
К. Симеонова музично-сценічна композиція опери, запропо-
нована в редакції М. Римського-Корсакова, набула певних
змін (перестановок матеріалу. доповнень, купюр). Так, першу
дію було доповнено хором перехожого люду «Ох ты, родная
матушка Русь, нет тебе покоя, нет пути…» з автографів ком-
позитора в редакції П. Ламма. Контрастне співставлення
лірико-філософського хорового монологу нещасних, знедо-
лених людей та агресивної сцени стрілецького розбою з
блискучим триумфальним виходом «баті» Івана Хованського
акцентувало зав’язку драматичного конфлікту опери, в якій
народ ставав жертвою політичних інтриг та безвідповідаль-
ної боротьби за владу панівної верхівки суспільства.

Виконавська інтерпретація хорових сцен, що створюва-
лася спільними зусиллями диригента, режисера І. Молосто-
вої, хормейстерів В. Колесника та Л. Венедиктова, стала
визначальною для втілення художньої концепції вистави.
Прем’єрні рецензії у київській пресі свідчать про вагому роль
хорового звучання у формуванні слухацьких вражень. Зок-
рема, І. Ляшенко, говорячи про використання М. Мусорг-
ським у масових сценах «Хованщини» народної пісенності
різного жанрового походження, підкреслював: «Психоло-
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гічно переконливо і художньо правдиво передаються ці
найрізноманітніші нюанси в звучаннях хору» [157]. Музи-
кознавець Т. Самсонова відмічала у виставі виконавський ди-
намізм таких хорових сцен як конфлікт з Піддячим, сварка
між стрільцями та стрілецькими жінками, могутнє звучання
хору у сцені величання Хованського: «Головний герой
опери – народ. Він перебуває у вихорі подій страшного часу
міжусобиць» [235].

Винятково органічна і злагоджена постановочна концеп-
ція «Хованщини», створена К. Симеоновим, І. Молостовою
та Ф. Ніродом (сценографію якого у цій роботі визнавали ге-
ніальною), і надалі зберігалася в репертуарі театру завдяки
поновленням С. Турчака (1968, 1979) та І. Гамкала (1988)43.
Впродовж цих років Л. Венедиктов незмінно працював над
хоровими сценами з кожним оновленим складом співаків, до-
сягаючи яскравої характеристичності народних образів та
відтворення глибинної семантики драматургічних ліній мас-
штабного епічного полотна музичної драми44.

Як зауважував Л. Венедиктов, «Хованщина» належить до
сегменту оперного репертуару, що потребує від хору макси-
мального використання всіх виконавських ресурсів. У неве-
ликих театральних колективах для постановки цього твору
долучається додатковий виконавський склад чи навіть запро-
шується чоловіча капела «зі сторони», працюють двоє чи
більше хормейстерів. Л. Венедиктов завжди дбав про те, щоб
виконавський склад його хору був достатньо скомплектований
для таких випробувань, а в ті дні, коли в театрі йшла «Хован-
щина», ніколи не збирав артистів хору для ранкової репетиції,
щоби на виставу вони виходили сповненими свіжих сил.
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43 В особистого архіві І. Гамкала зберігся відеозапис вистави, при-
свяченої 30-літньому ювілею постановки «Хованщини» (1993 р.).

44 Над поновленнями вистави разом з Л. Венедиктовим працював
його учень хормейстер театру В. Згуровський.
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Хорова партія у «Хованщині» побудована на інтонацій-
ному матеріалі різноманітних жанрів російської фольклорної
пісенності, народної говірки, церковних піснеспівів. Інтерпре-
тації опери, що на той час звучали на сценах Великого театру
СРСР, Кіровського театру опери і балету, демонстрували у зву-
чанні хорових сцен традиційні риси російської хорової школи:
співучість, емоційну яскравість звучання, переважання окса-
митової тембральності низьких хорових голосів – альтів і басів.

Орієнтування на національні вокально-хорові традиції
було для Л. Венедиктова, як завжди, важливою умовою до-
тримання стилістичної відповідності інтерпретації опери
М. Мусоргського. Однак визначальною рисою хорового ви-
конавства у виставі Київського театру опери і балету було ви-
користання тембрально-колористичних якостей звучання для
створення виразних образних характеристик різноманітних
персонажів опери: стрільців, стрілецьких жінок, перехожого
люду, розкольників-старообрядців.

Протиставлення «дзвінких» і «матових» хорових тембрів
бу ло активно задіяно у формуванні виконавської драматургії
вистави, починаючи вже з першої, експозиційної дії опери. Мо-
лодечу дзвінку зухвалість звучання крокуючого стрілецького
загону було відтінено приглушеною кантиленою хору перехо-
жого люду. Надмірно-пишне, підлабузницьке величання «баті»
Хованського контрастувало із зосередженою молитвою розколь-
ників-чорноризців – передвістницею майбутніх трагічних по дій.
Багата виконавська палітра хорового звучання сприяла не лише
створенню образних характеристик персонажів, але і їхньому
«впізнаванню» у подальшому розвитку музичної драматургії.

За допомогою засобів виконавської артикуляції (динаміки,
агогіки, штрихів) було відображено широкий діапазон емо-
ційно-психологічних станів стрільців – найбільш розвинутого
в музичному плані хорового образу опери. Важливу роль у по-
будові драматичної лінії стрілецького бунту (що трактувалася
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як стрижень музично-сценічної драматургії вистави) відіграла
творча взаємодія Л. Венедиктова й режисера-постановника
І. Молостової. «Хорове виконання обов’язково має підтриму-
вати сценічну дію через відповідну манеру артикуляції, дина-
міку, темпи, швидкість дихання. В нашій співпраці з режисером
завжди було усвідомлення, точне визначення того, що саме
зараз відбувається в музиці і на сцені. Інколи ми буквально по
тактах, по звуках визначали моменти динаміки і статики
артистів хору, відповідно до кульмінацій і акцентів хорового
звучання», – ділився спогадами Л. Венедиктов [88].

Органічну єдність музично-виконавського та сценічного
прочитання композиторської партитури демонструвала гені-
альна у своїй оголеній відвертості втілення «життєвої
правди» центральна хорова сцена опери «Стрілецька сло-
бода». Нестримну стихію гулянки відчайдухів-стрільців,
якою розпочинається картина, у виставі було втілено не лише
завдяки динаміці режисерських мізансцен, але й через
надзвичайну експресію хорового звучання, що майстерно пе-
редавала стан п’яного куражу та безтурботного самовпевне-
ного хизування вояків. Новий імпульс динамічному розвитку
дії надавало несподіване вторгнення стрільчих, які вносили
у звучання нову емоційну барву натхненної сварки, що пере-
ростала у колоритний вокальний діалог і бійку жінок із
п’яними чоловіками. Кардинально змінювався емоційний
тонус хору після отримання трагічного повідомлення про
напад петрівських рейтарів: стрільці, які тільки-но відчували
себе як «хазяї життя», за одну мить перетворювалися на
купку невпевнених принишклих дітлахів, і іх звучання ста-
вало мольбою порятунку: «Батя, батя, выйди к нам».

Драматичну і повну емоційних перепадів картину «Стрі-
лецька слобода» композитор завершує традиційним для його
творчості «тихим» фіналом, що проникливо втілює трагізм долі
зраджених «діток» Хованського. В інтерпретації режисера-по-
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становника заключна мізансцена була вирішена як   сценічний
«стоп-кадр». Нерухомість скульптурної групи притиснутих
одне до одного стрільців та стрільчих поєднувалася з шокуюче
тихим звучанням  заключного дванадцятитактового хору-мо-
литви: «Господи! Не дай врагам в обиду и охрани нас и домы
наша милосердием твоим». Застосовані Л. Венедиктовим у
цьому епізоді pp, «безмежне» ланцюгове дихання хорової кан-
тилени, розділене глибокими, «мхатівськими» паузами, ство -
рювали відчуття невимовної скорботи, страху і страждан ня,
викликаючи співчуття слухачів до цих ошуканих і, фактич но,
приречених на загибель людей. Виконання хором сцени у Стрі-
лецькій слободі – однієї з драматичних кульмінацій вистави –
незмінно викликало великий емоційний відгук аудиторії. Л. Ве-
недиктов згадує, що під час виконання «Хованщини» на гас-
тролях у Західній Європі овації після цієї сцени були настільки
довгими, що доводилося знову й знову підіймати завісу [88]. 

Якщо динаміка розвитку образу стрільців у виставі має,
так би мовити, низхідну траєкторію (повну деморалізацію де-
монструє сцена страти, коли стрілецькі жінки вже на користь
нової влади вимагають «не давать пощады татям окаянным»),
то хорова сфера чорноризців-розкольників у виставі, навпаки,
демонструє зростання впевненості та могутності. Вагомим
динамічним акцентом дії стає закулісний чоловічий хор «По-
бедихом, посрамихом», що звучить під час сцени «Суперечки
князів» як упевнене підтвердження слів Досифея: «Вы, бояре,
только на словах гаразды, а вот кто делает!». Виконавська ін-
терпретація хормейстера одночасно наснажує звучання цього
епізоду піднесеністю духовного гімну та бадьорою рішучістю
військового маршу, що цілком виправдовує мимовільну
схвальну репліку Івана Хованського: «Молодцы ребята!».
Кульмінації свого розвитку образ розкольників набував у фа-
натично-піднесеному звучанні фінального хору на тлі велич-
ної похмурої заграви (сценографія Ф. Нірода).
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Архів Національної опери України зберігає десятки рецен-
зій, присвячених «Хованщині», з різних країн світу – Румунії,
Югославії, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Франції. «Оркестр
та хор створили звукові образи захоплюючої пластичності. Зав-
дяки глибині емоційного переживання цих виконавців, а також
динамізму їх виражальних засобів, слухачі зазнали музичні
миті невимовної краси», – писала під час гастролей театру га-
зета «Вільна Румунія» [217]. «Київський оперний хор у “Хо-
ванщині” – щось дивовижне. Він чутливо реагує на диригента,
динамічний у всіх відношеннях», – писало західно-німецьке
видання «Візбаденер Штадтнахріхтен». «Хормейстер Лев Ве-
недиктов зробив оперу, що була задумана композитором як на-
родна музична драма, співучою та звучною, позбавленою
зайвої помпезності», – відмічала газета «Швебіше Цайтунг»
[218]. Віднайдена Л. Венедиктовим в інтерпретації «Хован-
щини» образність хорових персонажів була втілена і в міжна-
родному оперному проекті в м. Ніцца (Франція, 1981). У роботі
над оперою брали участь диригент С. Турчак, солісти Великого
театру СРСР І. Архипова, В. П’явко, солісти Київського театру
А. Кочерга, В. Грицюк, В. Третяк та інші. Волею долі Л. Вене-
диктову судилося бути у цьому проекті не лише хормейстером,
але й замінити французького режисера-постановника. Вистава
мала надзвичайний резонанс у пресі. Під заголовком «Великий
успіх “Хованщини”» місцева газета писала: «Все це завдяки
головному хормейстеру та одночасно режисеру-постановнику
Льву Венедиктову, який знайшов для вистави прекрасне та ро-
зумне рішення. Крім невеликого хору опери Ніцци до вико-
нання було запрошено чоловічий хор з Монте Карло – усі були
на вершині своєї майстерності... Артистам хору влаштували
таку овацію, яку влаштовують лише примадоннам» [310]. Як
згадував Л. Венедиктов, найкращий комплімент зробив йому
один з організаторів вистави, який сказав, що французи у «Хо-
ванщині» співали «як православні» [88].

130 Розділ 3. Художні засади методу Л. Венедиктова в інтерпретаціях

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



Запропоновані М. Мусоргським у його «народних дра-
мах» новаторські підходи використання виразових можли-
востей хорової партії відображають одні з основоположних
засад його художнього методу – театральність та засновану
на глибокому аналізі різноманітних життєвих явищ яскраву
характеристичність кожного персонажу, кожного музичного
образу. Класична оперна тріада єдності слова, музики та
сценічної дії отримує в його операх вражаюче реалістичне
втілення у відтворенні найменших деталей, акцентів, психо-
логічно точних емоційних реакцій. «Музична мова» народу
в оперно-хоровій творчості М. Мусоргського виростає на
широкому пласті народно-фольклорної інтонаційності, несе
відбиток літургійних та паралітургійних жанрів східно-євро-
пейської православної співочої традиції.

У виконавській інтерпретації Л. Венедиктова звучання
хорових епізодів «народних драм» М. Мусоргского стало яс-
кравою демонстрацією таких засад творчого методу хормейс-
тера, як автентичне відтворення всіх композиторських
виконавських нюансів, втілення у вокальній інтонації семан-
тики словесного тексту, розвиток тембральної драматургії
у побудові образних характеристик та відтворенні взаємодії
хорових персонажів. Звучання хорових сцен опер М. Мусорг-
ського в інтерпретації Л. Венедиктова було тісно пов’язано з
традиціями російської та української народної та професій-
ної співочої культури.

3.3. Виконавське втілення
української оперної творчості

Сценічне втілення класичних та сучасних творів україн-
ських композиторів є необхідною умовою розвитку націо-
нальної оперної школи. Позначена прагненням глибокого
проникнення у стиль і зміст виконуваних творів, хормейстер-
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ська діяльність Л. Венедиктова стала одним із важливих чин-
ників, що впродовж значного часового періоду формували в
Київському театрі опери та балету високий художній рівень
і самобутність інтерпретацій класичної та сучасної україн-
ської оперної творчості. Пісенність, щирість та емоційність
національного тематизму завжди надавали певних імпульсів
творчим пошукам хормейстера у яскравому образному вті-
ленню хорових сцен. Важливу роль у цьому процесі відіграли
дружні зв’язки і творче спілкування Л. Венедиктова з видат-
ними українськими музикантами – патріотами і пропагандис-
тами національної культури: хормейстерами Г. Верьовкою,
М. Кречком, диригентами В. Тольбою, С. Турчаком, І. Гамка-
лом, композиторами Л. Ревуцьким, Б. Лятошинським, Г. Май-
бородою, О. Білашем, М. Скориком.

3.3.1. Інтерпретація хорових сцен в українській

оперній класиці («Тарас Бульба» М. Лисенка)

Становлення класичної української опери другої половини
XIX ст. відбувалося в річищі загальноєвропейських тенденцій
епохи романтизму, позначених прагненням створення націо-
нальних мистецьких шкіл. Ці пошуки призводили до втілення
у творах народних казок, легенд, історичних оповідань, яскра-
вого відображення сцен побуту тощо. На зміну міфологічним
героям історичних опер класичного періоду прийшли «живі»
народні персонажі, наділені високими моральними чеснотами
і сильними почуттями. Плекання виразної фольклорної інто-
нації, що живила мелодику арій, ансамблів і народно-хорових
сцен, посіло найзначнішу роль в українських класичних опе-
рах, продовжуючи і розвиваючи традиції використання народ-
ної пісенності в музично-драматичних виставах. Наснажені
народним мелосом хорові епізоди не лише презентували слу-
хачам етнічно-побутовий аспект народного життя, відчутним
було прагнення відтворення соціальних та етичних викликів

132 Розділ 3. Художні засади методу Л. Венедиктова в інтерпретаціях

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



тих часів. Хор у класичних творах С. Гулака-Артемовського,
М. Лисенка, М. Аркаса, М. Вахнянина виступав як колектив-
ний персонаж, який виражав думки і прагнення народу.

Класик української музики М. Лисенко під час роботи
над оперними творами приділяв хоровим сценам велику
увагу та завжди прагнув їх «дійового» сценічного втілення
порівняно з традиційною тогочасною оперною практикою.
«…Дійсно, се не був той оперний хор, де хористи здебіль-
шого стоять стовбурами, наче їх зовсім не обходить те, що
діється на кону. Ні, Лисенків хор – це було саме життя», –
писав 1913 р. Л. Кобилянський, рецензент постановки опери
«Різдвяна ніч» [111]. 

У листах до лібретиста, режисера і друга М. Старицького
композитор наголошував на необхідності найточнішого на-
слідування життя, побуту селян, їх яскравих звичаїв та обря-
дів, зокрема, таких, як сватання, весілля. Знавець фольклору,
він глибоко розумів потребу збереження народних першо -
джерел, їх духовного наповнення: «…вчіться на сірій сви-
тині, на грубій сорочинці, на дьогтяних чоботях: там бо душа
Божа сидить», – писав він у листі до Ф. Колесси [152]. Фоль-
клорна естетика хорових епізодів, споріднена з природністю,
відвертістю людських почуттів та вчинків, вбачалася компо-
зитору саме тим тлом, на якому мають розгортатися мо-
рально-етичні колізії оперного твору.

Українська класична оперна спадщина посідає важливе
та показове місце в хормейстерському репертуарі Л. Вене-
диктова. Від найперших місяців його перебування в театрі
диригент В. Тольба зміг оцінити професійні якості молодого
колеги під час спільної роботи над постановками опер
«Наталка Полтавка» М. Лисенка та «Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського. На репетиції «Наталки Полтавки»
В. Тольба зацікавився, хто в ІІІ дії керував за кулісами чоло-
вічим хором (головного хормейстера В. Колесника на той час
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не було в театрі), зауваживши, що «вперше почув виконання
цього хору на потрібному художньому рівні, і особливо вра-
жений його чіткою ритмічною організацією» [42; 67].

У сезоні 1954/55 років Л. Венедиктова, разом з В. Колес-
ником, було задіяно в роботі над знаковою для київського
театру постановкою опери «Тарас Бульба», що підвела
підсумок багаторічній редакторській роботі над партитурою
композиторів Л. Ревуцького і Б. Лятошинського. Класичне
втілення героїчної опери диригентом О. Климовим, режисе-
ром В. Скляренком, художником А. Петрицьким стало для
хормейстера певним зразком її виконавського прочитання,
і це мало вплив на його подальшу роботу над цим твором
з диригентами С. Турчаком (1981) та В. Кожухарем (1992).
Л. Венедиктов брав активну участь в реалізації задуманого
тодішнім головним режисером і директором театру В. Скля-
ренком масштабного мистецького проекту по відродженню
на сцені київського театру всієї оперної спадщини М. Лисенка
наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років. Як хормейстер-
постановник Л. Венедиктов працював над виставою  «Різдвяна
ніч» (1958, диригент-постановник П. Дроздов). Натхненна
робота над хоровими сценами опери, сповненими незрівня-
ною красою народних колядок, обрядових пісень, плачів,
була заслужено відзначена в рецензіях на виставу [209, 210].
Високі оцінки отримала робота В. Колесника та Л. Венедик-
това в постановці опери М. Лисенка «Енеїда» (1959, диригент
О. Климов). У творчому доробку хормейстера також  відрод-
ження ще одного зразка української класичної спадщини,
мало відомої опери «Катерина» М. Аркаса (1957, редакція
Г. Таранова), втілене у співпраці з диригентом Я. Карасиком,
з яким хормейстер також працював над поновленням опери
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського (1956).

На особливу увагу заслуговують спільні роботи Л. Вене-
диктова та диригента Івана-Ярослава Гамкала – палкого
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шанувальника, дослідника та пропагандиста української
оперної творчості45. Позначені притаманною львівській
школі диригування європейською академічністю та масштаб-
ністю драматичного мислення, набутою під час стажування
у К. Симеонова, постановки І. Гамкала продовжували сце-
нічне життя відомих класичних творів та відкривали нові, ще
не виконувані, або призабуті вітчизняні опери. Л. Венедик-
това з І. Гамкалом об’єднала робота над постановкою опери
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського (1978,
поновлення – 1988). Серед прем’єр цього творчого тандему –
постановка опери-балета «Русалчині луки» (1977, режисер
І. Молостова, балетмейстер Г. Майоров) у редакції компози-
тора М. Скорика, здійсненої на матеріалі незакінченої опери
М. Леонтовича «На русалчин Великдень»46. Вперше на київ-
ській сцені було представлено знакову для музичної культури
Галичини оперу «Купало» М. Вахнянина (1993, у редакції
М. Скорика). Всі ці вистави було позначено надзвичайним
багатством хорової палітри.

Л. Венедиктов долучався до постановки українських кла-
сичних оперних творів не лише як хормейстер, але й як
співавтор виконавських редакцій. Метою цих редакцій,
що становлять окремий напрямок діяльності столичного
київського театру, було наближення звучання і оформлення
творів, написаних у XIX ст., до стандартів сучасного виконав-
ства. У різні часи такою роботою займалися композитори
В. Йориш, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, В. Рибальченко,
Г. Таранов, М. Скорик, поет М. Рильський та інші мистці. Так,
В. Йоришем, М. Рильським та режисером В. Манзієм в період
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підготовки до Першої Декади української літератури і мистец-
тва в Москві (1934) було зроблено нову редакцію «Запорожця
за Дунаєм» – дописано четвертий акт «У султана», додано роз-
горнуті хорові й танцювальні сцени. Серед хорових епізодів,
зокрема, були додані акапельні фрагменти – пісні «Ой та за
Дунаєм», «Тихо, тихо, Дунай воду несе». Не зважаючи на
певну зміну авторського задуму, масштабна постановка нової
редакції опери дала змогу столичній театральній трупі розгор-
нути свої виконавські можливості, зокрема, продемонструвати
високу вокальну культуру хору, керованого на той час М. Тара -
кановим. І все ж, «розширена» редакція «Запорожця за
Дунаєм» виглядала досить штучно і не протрималася в репер-
туарі, сам В. Йориш пізніше зняв деякі з численних вставних
епізодів. У 1951 році до постановки опери долучився
В. Тольба, він  вніс до партитури певні корективи, виструнчив
композицію, наблизив звучання до безпосередності й заду-
шевності оригіналу47. Вистава з великим успіхом презентувала
українську культуру під час зарубіжних гастролей, починаючи
з перших виїздів театру (1963 – Югославія, 1977 – Румунія).

Сценічне втілення опери «Запорожець за Дунаєм» за
участю Л. Венедиктова було здійснено диригентом-постанов-
ником І. Гамкалом та режисером Д. Гнатюком (1978, понов-
лення – 1988). Під час роботи над твором диригент і режисер
продовжили розпочату В. Тольбою роботу по звільненню
твору від рудиментів редакції В. Йориша. Так, у заключній
дії після пісні Андрія «Блаженний день» (лише в 1990-роках
було повернуто оригінальний текст пісні-молитви «Владико
неба і землі») замість танцювального «Гопака» зазвучала
пісня «Рідний краю», сформувавши, таким чином, масштаб-
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ний хоровий фінал, що утверджував запропоновану поста-
новниками трактовку «Запорожця за Дунаєм» передусім як
історичної опери, головним героєм якої є народ [277].

Під час роботи над виставою Л. Венедиктов, чудово орієн-
туючись у можливостях звучання хорових партій, також вніс
редакторські корективи до хорового акомпанементу фінальної
пісні Андрія. Диригент-постановник І. Гамкало згадує про це
так: «Лев Миколайович чудово розумів значення засобів хоро-
вої виражальності в музичній драматургії, і тому досить часто
додавав до партитури власні артикуляційні нюанси, робив
“ретуші” голосоведення для кращого звучання» [92]. Перший
приспів хору звучав у стишеній динаміці р. Безперервна («лан-
цюгове дихання») хорова кантилена «відлунювала» ліричну
мелодику партії соліста та увиразнювала її молитовне на-
тхнення. У другому приспіві («О Боже, путь щасливий дай!»)
повноголосе f ефектно відтінювалося subito pp, а після того по-
тужне crescendo призводило вже до апофеозу хорової кульміна-
ції. Додаткового емоційного підсилення додавала партія те норів
(за думкою Л. Венедиктова, тембрально найбільш виразна пар-
тія оперного хору), що була транспонована у верхній регістр і
звучала ще більш яскраво і патетично. Таким чином, змінена
хорова фактура (а також, підсилення оркестрового звучання
мідними духовими інструментами) надала фіналу опери «Запо -
ро жець за Дунаєм» гімнічного, героїко-патріотичного звучання. 

Змістовність та хвилююча емоційність виконавського
трактування сприяли виокремленню цього епізоду у концер-
тний номер, що часто звучав під час різних урочистих захо-
дів. Так, у 1991 році на проголошення Незалежності України
пісня-молитва прозвучала на Софіївській площі Києва з на-
тхненим виконанням сольної партії А. Соло в’яненком.

Успіх виконавського рішення цієї постановки, зокрема,
хорових сцен, був підтверджений її довгим сценічним жит-
тям, а також міжнародним визнанням. 
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Ґрунтовних редакторських змін у постановках київського
театру зазнала опера М. Лисенка «Наталка-Полтавка». В пе-
ріод сезону 1935/36 років, коли йшла підготовка до вищезга-
даної Першої Декади у Москві, диригентом В. Йоришем,
поетом М. Рильським та режисером В. Манзієм була зроб-
лено її грунтовну переробку – дописано музичні номери, в
тому числі хорові, додано нових дійових осіб. Хоча на мос-
ковських гастролях за участю провідних виконавців театру
О. Петрусенко, М. Гришка, І. Паторжинського, з чудовими
танцювальними сценами, поставленими за консультаціями
В. Верховинця, опера була сприйнята дуже тепло, її нова ре-
дакція викликала численні зауваження. Так, Л. Архимович
вважала, що дописані В. Йоришем музичні фрагменти були
маловиразними, а його прийоми гармонізації народних ме-
лодій спотворили своєрідність ладо-тональної основи народ-
ної музики, знівелювали її самобутність [5;202]. У наступних
постановках театр відмовився від редакції В. Йориша.

У сезон 1953/54 років до роботи над «Наталкою Полтав-
кою» долучився В. Тольба, який поставив за мету макси-
мально наблизити звучання твору до  лисенкового варіанту,
а в якості доданих хорових фрагментів  використати зроблені
самим композитором обробки народних пісень. До редагу-
вання партитури і роботи над виставою долучилися компози-
тори В. Рибальченко та Б. Лятошинський, режисери А. Бучма
та В. Манзій, художник Ф. Нірод. Вони намагалися наблизити
дух музично-сценічного дійства до втілення народницьких
ідей композитора.

Л. Венедиктов, який тільки-но прийшов працювати до те-
атру, теж брав активну участь у роботі. Крім розучування хо-
рових партій, він пропонував і власні ідеї, зокрема, корективи
до початкового хору «Ой там за яром». За задумом постанов-
ників цей епізод відбувався на світанні, коли селяни, співаючи,
збираються на жнива. Картина розпочиналася майже у повній
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темряві, поступово сходило сонце, освітлюючи народну юрбу
і мальовничий краєвид. За задумом Л. Венедиктова хорове зву-
чання так само розпочиналося у повній тиші заспівом дев’яти
тенорів, до яких поступово підключалися інші голоси і хорові
партії, так що світанок хор вітав повнозвучним, тембрально на-
повненим f. Ця проста, але ефектна знахідка хормейстера
об’єднувала звукову та візуальну складову дії, створюючи яс-
кравий театральний образ  експозиції вистави, надавала емо-
ційного імпульсу подальшому розвитку драматургії.

Найвидатніша опера М. Лисенка «Тарас Бульба» довгий
час була незмінно присутня в репертуарній афіші київського
театру48. Від самого початку вона була задумана компози-
тором як масштабний героїчний твір, здатний увиразнити
українську національну ідею, піднести її звучання до
узагаль нення опери-драми. Поетика і дух геніального твору
М. Гоголя, покладеного в основу лібрето опери, споріднені
з українським національним епосом – кобзарськими ду-
мами, плачами, історичними піснями, що оспівують любов
до рідної землі, лицарську відвагу та козацьке побратимство.
Для творчості М. Лисенка природно, що епічний колорит,
притаманний героїчним жанрам музичного фольклору, про-
ступає в оперній партитурі крізь призму романтичного сві-
товідчуття. Образи головних героїв опери – Тараса, Остапа,
Насті, Кобзаря – набувають рис типізованих народних обра-
зів. Не менш важливу роль у розвитку драматургії відіграють
персонажі народних сцен – козаки, кияни у сцені на Подолі,
селяни в Тарасовій хаті. Ці персонажі формують образ колек-
тивного героя – ліричного, дотепного, мужнього, сповненого
патріотичних прагнень. Зауважимо, що в опері збережено не
лише мелодизм, але й жанрові приналежності фольклорних
джерел, що стають складовими музичної драматургії. Такий
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композиторський підхід надає розгорнутим хоровим сценам
«Тараса Бульби» національного характеру як за змістом, так
і за його семантичним втіленням. Важливою ознакою інтона-
ційної побудови хорових сцен М. Лисенко вбачав не лише
фольклорний мелодизм, а й використання мовно-фольклор-
ної декламаційності. В цьому композитор прагнув втілити на
національному ґрунті досягнення новаторів російської опер-
ної школи, передусім М. Мусоргського, твори якого на той
час вже ставилися на сцені київського театру. У 1908 році
М. Лисенко був присутній на прем’єрі вистави «Борис Году-
нов», де диригентом-постановником І. Паліциним та хор-
мейстером А. Кавалліні було вперше втілено заборонену
цензурою у Москві й Санкт-Петербурзі хорову сцену «Під
Кромами». Режисер вистави М. Боголюбов, який пізніше,
1924 року, здійснив першу, харківську постановку опери
«Тарас Бульба», згадував, що після вистави він почув від ком-
позитора: «Я буду щасливий, якщо коли-небудь сцену Запо-
різької Січі в моєму “Тарасі Бульбі” хор виконає так, як учора
він виконав “Кроми”» [20; 54].

На жаль, композиторові не вдалося довести свій задум
до сценічного втілення. Всупереч намаганням М. Боголю-
бова та П. Цісевича, який під безпосередньою опікою М. Ли-
сенка розучив партію Тараса, тодішній антрепренер театру
С. Брикін не наважився порушити клопотання до київського
генерал-губернатора про втілення на оперній сцені україн-
ської опери. За життя композитора «Тараса Бульбу» плану-
вали поставити в театрах С. Зіміна у Москві та Маріїнському
в Петербурзі, про що свідчить зроблений рукою композитора
розподіл партій, де вказується, що партію Тараса мав співати
відомий своїм українофільством бас Федір Стравинський49.
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Втім, музика ще незавершеної опери була вже знана серед
київських меломанів. Як вказано у програмі, в концерті, що
відбувся в Київському міському театрі за участю М. Лисенка
(1886), звучали пісня Тараса з ІІ акту, речитатив і каватина
Андрія та «сцена осажденних поляков з Марильцею та
хором» [308]. Популярним було також аріозо Тараса «Що у
світі є святіше понад наше побратимство», що стало своєрід-
ним маніфестом українських культурних діячів кінця XIX –
початку ХХ століття. Засадничим для подальшої долі твору
стало прижиттєве видання клавіру опери М. Лисенка в
Ляйпцігу (1912).

На відтворення задуму композитора на оперній сцені було
спрямовано творчі зусилля не одного покоління митців. Бага-
тоетапна робота редакторів і постановників опери композито-
рів Л. Ревуцького й Б. Лятошинського, диригентів О. Орлова,
М. Вериківського, В. Дранишникова, Н. Рахліна, О. Климова,
С. Столермана, К. Симеонова, режисерів Г. Юри, Й. Лапиць-
кого, М. Смолича, В. Скляренка, художника А. Петрицького
пройшла крізь тернистий шлях пошуків і вдосконалень, часом
сповнених справжнього драматизму50. Вершинним досягнен-
ням в історії постановок «Тараса Бульби» на київській сцені
стала  вистава 1981 року під орудою С. Турчака. В ній з особ-
ливою силою проявилися надзвичайна емоційна енергетика
його диригентської харизми, романтичність, інтуїтивне «сер-
дечне» відчуття краси народного мелосу – невід’ємні риси
українського культурного менталітету. Завдяки злагодженій
роботі виконавського колективу під орудою диригента, режи-
сера Д. Смолича та хормейстера Л. Венедиктова виставу
було створено на високому художньо-професійному рівні, а
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масштабні народно-хорові сцени, відповідно до первісного
задуму М. Лисенка, стали кульмінаційними в розвитку дра-
матичних колізій опери.

Спільна робота диригента і хормейстера над сповненими
експресією народних мелодій та героїко-романтичним па-
фосом хоровими сценами опери  отримала високу оцінку су-
часників. Так, М. Гордійчук визначав цю постановку як
найдовершенішу музичну інтерпретацію геніальної опери
за всю її сценічну історію. Особливо він оцінював «широко
розбудовані масові сцени, подані диригентом у плані нероз-
дільної єдності хорових і симфонічних виражальних засад»
[56; 205]. За оцінкою В. Рожка, хорові сцени відігравали пер-
шорядну роль в реалізації провідної драматургічної лінії вис-
тави – від мотивів мук і страждань народу через народження
протесту до утвердження героїки визвольної боротьби. Це
сприяло втіленню послідовного розвитку усіх ліній драма-
тургічної структури твору. «Хор у виставі прозвучав не
тільки як яскраво індивідуалізована “колективна дійова
особа”, але й як могутня, незборима сила» [226; 114].

Ще одне звернення Л. Венедиктова до партитури опери
М. Лисенка відбулося вже в Незалежній Україні у виставі,
здійсненій диригентом-постановником В. Кожухарем та ре-
жисером Д. Гнатюком (1992). У новій інтерпретації, що стала
гідним продовженням традицій відтворення опери на київ-
ській сцені, Л. Венедиктов урахував досвід попередньої
роботи та дотримувався основних засад хорових сцен, зроб-
лених у співпраці з С. Турчаком.

Як вже зазначалося, народна пісня – основа музичної
мови хору – представлена в опері в широкому спектрі її жан-
рових різновидів. Історичні, лірико-побутові, жартівливі
пісні, використані в хорових епізодах, служать втіленню ос-
новної ідеї твору – виявленню самовизначальної, вільнолю-
бивої сили українського народу. Краса і духовне наповнення
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народної пісні, її глибока змістовність надали можливість
Л. Венедиктову синтезувати етнографічно-зображальну та
героїко-романтичну сфери в інтерпретації хорових сцен.

Звучання хору у виставі збагачується специфічними ви-
ражальними засобами, притаманними виконанню хорових
обробок народних пісень, такими, як яскраві динамічні та
штрихові контрасти, властиві жартівливим пісням, варіацій-
ний розвиток динаміки від p до f, поєднаний з поступовим
тембральним насиченням хорової фактури – ліричним піс-
ням, артикуляційне підкреслення метро-ритмічних формул
танцювальних жанрів у масово-святкових епізодах.

Героїко-романтична спрямованість інтерпретації втілю-
валася засобами хорової виражальності, характерними для
цього стилю: застосуванням крайніх точок динамічного діа-
пазону – напруженого, стриманого pp та патетичного, екс-
пресивного ff, поступового crescendo у побудові хорової
фрази, широким використанням агогічних нюансів, зокрема
патетичного ritenuto у кульмінаційних та кадансових фраг-
ментах.

Як і завжди, Л. Венедиктов приділив велику увагу тембро-
вому забарвленню інтонації, її національно-стильовій визна-
ченості, адже, за твердженням хормейстера, – «безтембровий
звук є позанаціональним» [89]. Особливості хорової інтер-
претації «Тараса Бульби» були співзвучні виконавським тра-
диціям Київської хорової школи: насичена тембральність,
яскрава емоційність, гнучкість нюансування.

За задумом М. Лисенка, хор в опері діє як колективний
персонаж, активно впливаючи на розвиток драматичних ко-
лізій, як це відбувається в першій дії (сцена з Кобзарем) або
у сцені козацької ради. Також у редакції опери, створеній
Л. Ревуцьким та Б. Лятошинським, хор  використовується у
своїй традиційній функції жанрово-побутового (сцена в та-
расовій хаті) та лірико-психологічного (закулісний хор «Коло
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млину, коло броду») фону, на тлі якого відбуваються драма-
тичні події.

У першій картині, експозиції протистояння двох антаго-
ністичних сил – народу та польської шляхти – вперше з’явля -
ються головні герої опери: Тарас та його сини. Символічно,
що в редакції Л. Ревуцького-Б. Лятошинського ця дія почи-
нається піснею Кобзаря, народного співця, образ якого є
романтичним уособленням народного духовного лідера.
Сповнена динамізму та рішучості репліка чоловічого хору –
«Треба рятувати волю й славу!» виокремлювалася постанов-
никами як локальна кульмінація цього епізоду і сприймалася
як прояв народного волевиявлення. Вступ хору був позначе-
ний твердою акцентованою атакою f. Хормейстеру вдалося
створити компактне, виважене у співвідношенні горизонталі
та вертикалі, наснажене звучання чоловічого хору. Підсиле-
ний дублюванням в оркестрі, мужній тембр басової партії ак-
центував героїчне забарвлення епізоду. В наступних тактах
виконавські засоби хорового звучання було спрямовано на
окреслення протистояння, зав’язки драматургічного кон-
флікту – під час появи на сцені польського загону неочіку-
вана пауза переривала звучання хору у високій теситурі, а
далі – запропоноване хормейстером sub. p наочно відтворю-
вало насторожену реакцію юрби на появу ворога.

На відміну від закличної патетики першої пісні, у звучанні
другої пісні Кобзаря «А мій батько орендар» панує легкість,
танцювальність, хор демонструє вдавані веселощі – народ на-
магається відвести увагу поляків від народного співця. Вико-
нання жартівливої народної пісні трактувалося хормейстером
як жанрова сценка, що вклинюється в тканину музичної
драми. Порівняно із наснаженим звучанням попереднього епі-
зоду, тембр хору тут був значно полегшений, дещо обезбар-
влений, ніби виражав певну відстороненість виконавців,
ілюстративність замість переживання глибокої емоції. 
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Після прощання Тараса з синами та ліричної розповіді
Андрія про зустріч з прекрасною панянкою відбувається
повернення до сфери героїчної патетики. Пісня Кобзаря та
Остапа з хором «Ой чи довго ще нам» звучить як гімн ви-
звольної боротьби. Відчуття спільного піднесення та рішу-
чості в цьому епізоді, тематично пов’язаного з другою темою
увертюри, підкреслює хорова фактура – звучність повного
складу чоловічих та жіночих голосів без поділу «дівізі» пар-
тій. Л. Венедиктов відмічав своє виконавське бачення цього
хорового епізоду як поступове зростання емоційної хвилі.
«Хор мав завдання природно, поступово перейти від жанро-
вого колориту попереднього епізоду до пафосу справжньої
героїки. Це насправді глибоко вражаюча метаморфоза – зміна
настрою натовпу», – зауважував хормейстер [87]. У хоровому
виконанні перехід від жанрової до героїчної сфери відбу-
вався завдяки динамічним та тембровим змінам характеру
звучання – від напруженого pp до рішучого ff .

Образи польської шляхти в опері супроводжують харак-
терні фанфарні інтонації мідних інструментів. У звучанні
групи чоловічого хору (образ польських комісарів) панували
окличні, «гонорові» інтонації, гострі артикуляційні акценти.

У другій дії опери – святкуванні в хаті Тараса з нагоди
повернення синів після навчання – продовжується розвиток
основних образів. У той же час цю родинну сцену можна
трактувати як узагальнене відображення картин народного
життя: стосунки батька з дітьми, драма матері, що розлуча-
ється з синами. На відміну від першої дії, героїко-патетичний
акцент змінює лірико-психологічний.

Піднесено-святковий хор «Слава», завдяки динамічному
та емоційному наповненню претендує на роль хорової куль-
мінації другої дії. Композитор використовує тут тематизм,
наближений до славильних жанрів. У зверненні гостей до
господарів відчутні урочисто-віншувальні інтонації колядок.
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Контрастні протиставлення звучання груп хору, поєднання
гомофонно-гармонічних та поліфонічних епізодів асоцію-
ються з семантикою панегіричного хорового концерту. Вико-
навські засоби інтерпретації Л. Венедиктова спрямовано на
створення загального святкового настрою. Для розвитку му-
зичної драматургії важливе значення відіграє протиставлення
святкового звучання мішаного хору славильної сцени із
похмурим колоритом чоловічого хору в першій дії. Для уви-
разнення контрасту хормейстер віднайшов особливий світло-
сяючий тембр жіночих голосів, співзвучний із настроєм
Тараса: «Навіть кров заграла, ніби років із двадцяток з пліч
упав!»

За хором-привітанням слідує традиційна загальна хорова
сцена, що складається з пісенних та пісенно-танцювальних
епізодів. На тлі жанрової колоритності хорове звучання
передає різні градації емоційного стану героїв – від радості
зустрічі до драми розставання.

Жартівлива пісня «Ой дівчина горлиця», яку виконує
Тарас з хором, змальовує ще одну рису героя опери. Йому
властиві не лише мужність і патріотизм, але й життєлюбство,
весела вдача. У виконавській інтерпретації Л. Венедиктова
філігранні, легкі артикуляційні акценти підкреслювали жар-
тівливо-танцювальний характер даного фрагменту.

Зовсім інший настрій у звучанні хору «Коло млину, коло
броду». В цьому зворушливому епізоді відтворено глибоку
драму жінки та матері, що розлучається з дітьми. Поліфо-
нічно-підголоскова фактура цієї пісні визначила поступовий
розвиток динаміки й тонке нюансування її звучання. Закуліс-
ний спів хору був стишеним, майже «безтілесним» («чим
тихше, тим краще» – говорив Л. В.). Однак з появою експре-
сивних реплік солістки посилюється відкрита емоція, зростає
динаміка (від p до f). Л. Венедиктов трактував звучання цього
хору як «емоційний перелом» у музичній драматургії сцени.
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Прийом переходу від жанрової до героїчної сфери, вже ви-
користаний хормейстером у першій дії, повторюється, але
цього разу емоційність хорового звучання несе більш «осо-
бистісне» забарвлення, значно виразніше і сильніше змінює
лірико-побутовий колорит народної сцени на героїчний,
кульмінаційною точкою якого стає заклик: «На Дубно!».

Найцікавіша та найяскравіша хорова сцена в опері – За-
порозька Січ, козацька рада. Її специфіка полягає у викорис-
танні лише чоловічого складу хору. Образна сфера, що
втілює героїчну, мужню стихію Запорозького війська, вима-
гає особливої наснаженості, експресивності, масштабності
хорового звучання. Ця сцена висуває особливі вимоги як до
якості голосів, так і до кількісного складу чоловічої групи.
В реальних умовах роботи багатьох оперних колективів кіль-
кісний та якісний склад чоловічої групи хору є недостатнім
для постановки «Тараса Бульби», так само як і «Хованщини»
М. Мусоргського, ряду опер Р. Ваґнера тощо. Однак Л. Вене -
диктов, постійно дбаючи про голосовий склад свого хору,
заздалегідь підготував колектив до виконання творів, що
потребують подвійного чоловічого складу. Звучання хору та
окремих його груп у сцені козацької ради, за задумом М. Ли-
сенка, має бути максимально наближеним до народної мови,
живого емоційного спілкування. Інтерпретація хормейстера
вирішила це завдання через надання окремим групам хору
інтонаційної персоніфікації, яка, разом із тим, не порушувала
єдиної образної сфери картини.

Розпочинають сцену впевнено-рішучі акорди хору «Гей,
не дивуйтесь, добрі люди», написаного на основі відомої ще
з XVIII століття народної пісні – «хлопської марсельєзи»
[304; 330]. У речитативних репліках хору  хормейстер, імі-
туючи пульсуючі звукові хвилі збудженого натовпу, підсилив
акцентованою атакою вступи «перегуків» басової і тенорової
партій. 
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Натомість у хоровому звучанні в сцені виборів отамана
було підкреслено елементи персоніфікації. Кожна з трьох
груп козаків, які пропонують свого кандидата, має власну
лінію інтонаційного та динамічного розвитку. Окрема група
хору (баси) створює образ січових дідів – старих досвідчених
козаків. Її звучання відзначається «поважністю», стрима-
ністю. На відміну від попередніх втілень «Тараса Бульби»
(зокрема, вистави 1937 року), Л. Венедиктов не акцентував
у виконавській інтерпретації соціальне чи психологічне роз-
шарування козацького війська, хоча розподіл хору утворює
можливості для контрастних співставлень. Різноманітність
поведінки окремих груп зображувалася в сцені як жива
реакція народу, об’єднаного спільною метою – підготовкою
до битви з ворогом, що логічно підводило до одностайного
заклику всіх хорових груп «Рушаймо всі!».

Якщо сцена ради – хорова кульмінація опери, що найпов-
ніше втілює узагальнюючий образ козацтва, гордий та неза-
лежний дух народної стихії, то її заключний хор «Засвистали
козаченьки»стає провідним лейтмотивом цієї стихії. Вперше
прозвучавши в увертюрі до опери в інструментальному ви-
кладі, мелодія пісні, вже у могутньому виконанні чоловічого
хору, набуває особливого значення. Л. Венедиктов прагнув
точного втілення в інтерпретації цього епізоду авторської ре-
марки «хор поступово заповнює сцену», що в хоровому зву-
чанні було підкреслено дуже повільним збільшенням
динаміки – від p до ff та нарощенням тембральної яскравості
чоловічих голосів. За власним означенням, хормейстер праг-
нув створити в цьому епізоді звучання «вільної, широкої на-
родної пісні», що досягалося застосуванням незвичного для
оперного хору «ланцюгового дихання» [87]. Оскільки запро-
поноване хормейстером «широке дихання» вокальної фрази
на сцені необхідно було поєднувати з ритмом маршової ходи,
виконання цього хору потребувало ретельної репетиційної
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підготовки. Але в результаті   зусиль у хоровому класі, спів-
праці з диригентом і режисером вистави вдалося створили
емоційне та піднесене звучання козацького маршу, який
набув домінантного значення у створенні образної цілісності
вистави.

Виконавська драматургія четвертої дії опери підкрес-
лювала контрастне протиставлення двох образних музич-
них сфер. Закулісний хор-молитва служить тлом для
розкриття образу Марильці. В інтерпретації Л. Венедиктова
він був майже позбавлений емоційності, адже «співають
стомлені та виснажені» люди і його звучання разюче відріз-
нялося від тембрально наснажених «народних» та «козаць-
ких» епізодів.

Особливістю останньої редакції опери «Тарас Бульба»,
здійсненої Л. Ревуцьким та Б. Лятошинським, є відсутність
хорового фіналу – сцени спалення Тараса, яка тодішнім ідео-
логам видалася дуже песимістичною, і такою, що не відпо-
відає виховним функціям радянського мистецтва. Таким
чином, кульмінацією останнього акту стає вбивство Тарасом
сина Андрія, а  найбільша концентрація експресії міститься
в сольних епізодах (аріозо Тараса, арія Остапа). Завершу-
ється вистава написаною авторами редакції симфонічною
картиною «Штурм Дубна».

Сценічне життя опери «Тарас Бульба» було пов’язано зі
змінами історично-культурної ситуації, що відбувалися від
часів її написання М. Лисенком до сьогодення. Постановки
опери в редакції М. Ревуцького та Б. Лятошинського, зроблені
в радянські часи, безумовно, не були позбавлені тогочасних
ідеологічних впливів, ідея національного самовизначення,
закладена в партитурі, підмінювалась на театральній сцені
більш прийнятним за радянських часів акцентом соціальної на-
родно-визвольної боротьби. Завдяки творчій співдружності по-
становників-однодумців диригента С. Турчака та хормейстера
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Л. Венедиктова у виконавській інтерпретації опери, зробленій
на початку 1980-х, ще більше увиразнилося звучання на-
родно-пісенного тематизму хорових сцен, який втілював на-
ціонально-патріотичний зміст опери. Наступна інтерпретація
«Тараса Бульби» на київській сцені, здійснена В. Кожухарем
вже в Незалежній Україні, наслідувала виконавські традиції
кращих постановок театру, і ще виразніше наблизила до сьо-
годення патріотичне наповнення твору М. Лисенка на основі
повісті М. Гоголя.

Cтановлення оперного жанру в Україні у другій половині
XIX – на початку ХХ ст. відбувалося в умовах надзвичайно
високого рівня розвитку національної хорової культури, що
плідно реалізувала багаті надбання народного і професійного
виконавства. Важливу роль у цій культурі відігравало особ-
ливе відчуття хорового співу як узагальнюючого моменту
суспільного життя. Художньо-виражальні можливості хоро-
вого виконавства в оперних виставах активно застосовували
автори класичних творів, зокрема М. Лисенко в опері «Тарас
Бульба». Залучена композиторами до професійних оперних
форм яскрава природа українського фольклорного мелодизму
визначила самобутні та привабливі ознаки української опер-
ної творчості кінця XIX – початку ХХ століття. Досконале
володінння хоровою кантиленою, яскрава тембральність,
гнучке динамічне та агогічне нюансування, властиві вико-
навському стилю Л. Венедиктова, якнайкраще втілили при-
вабливу природу національного мелодизму, розкрили його
багатогранні виражальні можливості в музичній драматургії
творів. Можна простежити і певний вплив традицій україн-
ської хорової культури на виконавський стиль венедиктів-
ського хору, який у втіленні абсолютно різних за жанром і
стилем оперних творів ніс відбиток національного інтонацій-
ного світовідчуття.
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3.3.2. Творча співпраця

з композиторами ХХ–ХХІ століття

Традиції відтворення народно-хорових сцен в україн-
ській класичній опері знайшли продовження у творчості ук-
раїнських композиторів ХХ–ХХІ століття. Органічно вписані
в загальний драматургічний план оперного дійства, компо-
зиційно розгорнуті, дійові, збагачені яскравим мелодизмом,
ці сцени становлять кульмінаційні моменти в історико-геро-
їчних та лірико-драматичних партитурах К. Данькевича,
Б. Лятошинського, Г. Майбороди, Ю. Мейтуса, В. Губаренка,
М. Скорика та інших композиторів. Важливу роль в музичній
драматургії хорових сцен у цих творах, як правило, відіграє
музичний матеріал, заснований, за означенням М. Гордій-
чука, «на типових засобах художнього вираження народної
пісенної культури» [57; 257].

До оперної творчості українських композиторів-сучасни-
ків, що в період 1950-80 років була важливою складовою
театрального репертуару київської опери, Л. Венедиктов пер-
ший раз долучився 1961 року як хормейстер-постановник
опери К. Данькевича «Назар Стодоля» (диригент – Г. Дуга-
шев). За довгий період роботи в театрі Л. Венедиктов брав
участь у всіх прем’єрах і поновленнях оперних творів Г. Май-
бороди: «Милана» (1957, диригент В. Тольба, 1967, 1988,
С. Турчак), «Арсенал» (1960, В. Тольба, 1971, 1978, С. Тур-
чак, 1980, І. Гамкало), «Тарас Шевченко» (1964, К. Симео-
нов), «Ярослав Мудрий» (1975, С. Турчак, 2007, М. Дядюра).
У творчому тандемі зі С. Турчаком відбулося прочитання
на оперній сцені опери «Прапороносці» О. Білаша (1985).
У співпраці з І. Гамкалом було постановлено «Наймичку»
М. Вериківського (1984, поновлення 1996), оперу представ-
ника української діаспори в Канаді А. Рудницького «Анна
Ярославна – королева Франції» (1995, редакція М. Скорика),
а також здійснено постановку твору самого М. Скорика
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«Мойсей» (2006, поновлення – 2010). У співпраці з В. Кожу-
харем Л. Венедиктовим у 1989 році було здійснено поста-
новку опери Б. Лятошинського «Золотий обруч». Також
серед доробку Льва Миколайовича – опера-ораторія І. Кара-
биця «Київські фрески», визначальне місце в драматургії якої
відводиться хоровому компоненту. Виконання цього мас-
штабного вокально-симфонічного полотна хором та оркес-
тром київського театру (на замовлення якого свого часу було
написано твір) відбулося 2005 року під орудою сина компо-
зитора і учня Л. Венедиктова диригента К. Карабиця.

Важливою особливістю постановочної роботи над сучас-
ним оперним репертуаром є можливість безпосереднього
контактування з композитором – автором твору, отримання
від нього необхідних вказівок і пояснень (наприклад, Г. Май-
борода представляв колективу постановників свої твори у
власному виконанні). Процес співпраці композитора і вико-
навців забезпечує і «зворотній зв’язок», адже надає можли-
вість автору вже під час репетицій робити коректури та
редакційні переробки партитури, «підлаштовуючи» її під
конкретних виконавців та під реалії сценічного відтворення.
Визначальним моментом такої роботи над оперною поста-
новкою є творчий контакт композитора і диригента-поста-
новника. Наприклад, напрочуд ерудований та досвідчений в
оперному мистецтві В. Тольба, який, до того ж, мав компо-
зиторські здібності, брав активну участь у фінальному шлі-
фуванні партитур перших оперних спроб Ю. Мейтуса та
Г. Майбороди, допомагаючи композиторам осягнути специ-
фічні особливості оперної вистави [42; 24–30].

Співпрацюючи з Київським театром опери і балету, ком-
позитори враховували виконавські можливості конкретних
солістів та оперного хору. Високий рівень керованого Л. Ве-
недиктовим колективу дозволяв широко використовувати ви-
ражальний потенціал хорового звучання для створення
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важливих акцентів музичної драматургії вистави, що роби-
лося, інколи, вже навіть у процесі постановочної роботи. Так,
за порадою В. Тольби, Г. Майборода в опері «Милана» допи-
сав репліки та вокаліз хору в сцені появи угорської дівчини
Йолан з її розкішною колоратурною арією. Включення хоро-
вої складової додало сцені динамізму живого спілкування
та підкреслило атмосферу дружності між представниками
сусідських народів, об’єднаних спільною метою звільнення
від загарбників.

Уважно ставилися композитори і до порад Л. Венедик-
това, враховуючи його постановочний досвід та глибоке
розуміння специфіки хорового виконавства. Особливо актив-
ною була співпраця хормейстера з Олександром Білашем під
час постановки його опери «Прапороносці»(1985). Поява на
сцені сучасної опери, створеної на основі відомого роману
О. Гончара, була приврочена до 40-річчя Перемоги над фа-
шизмом у Другій світовій війні. О. Білаш, наділений чудовим
даром композитора-мелодиста, створив своєрідну ліро-епічну
«оперу-пісню», присвячену цим славним і трагічним подіям.
Основоположну роль в її музичній драматургії відігравали
хори, які втілювали різнохарактерні народні образи: героїчних
радянських бійців, хоробрих партизанів, змучених фашист-
ською неволею мирних жителів. Втім, робота в оперному
жанрі ускладнювалася для автора відсутністю досвіду ком-
позитора-драматурга, а в деяких епізодах твору відчувалася
певна суперечливість між напруженим драматизмом сценіч-
них ситуацій і пісенно-аріозним складом музики. На думку
Л. Венедиктова, у другому акті опери, де за сюжетом відбу-
ваються бойові дії, пісенна хорова фактура не могла орга-
нічно втілити дієвість сценічної ситуації та відповідний
психологічний стан героїв твору. Хормейстер запропонував
композиторові свій варіант аранжування – поліфонічну імі-
таційну фактуру, що підкреслила динамізм подій, а також
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дозволила продемонструвати виражальні можливості хоро-
вих тембрів у розвитку сценічних образів. Диригент-поста-
новник опери С. Турчак теж брав активну участь в роботі над
редакцією симфонічної партитури. Як згадує хормейстер те-
атру А. Семенчук, «увесь постановочний склад, в тому числі
хор, який працював над виставою під керівництвом Л. Вене-
диктова, дуже старалися, щоб сучасна українська опера була
найкращим чином втілена на сцені театру» [95]. Ця робота
мала плідний результат. Театрознавець Ю. Станішевський,
згадуючи прем’єру опери «Прапороносці», відмічав: «З ве-
ликою емоційною силою і піднесенням прозвучали хорові
епізоди, в яких знов продемонстрували свою високу вико -
навську культуру, справжню професіональну майстерність
артисти хору столичного театру, керовані талановитим музи-
кантом Л. Венедиктовим» [252; 303].

Під час роботи в театрі Л. Венедиктов був свідком творчих
пошуків і досягнень в оперному жанрі видатних композито-
рів-сучасників Ю. Мейтуса, В. Губаренка. Втім найближчою
для хормейстера стала творчість Г. Майбороди. Крім того,
що Л. Венедиктов брав участь у постановках всіх опер ком-
позитора, він високо цінував його хоровий доробок: включав
до концертних програм оперного хору, пропонував у якості
учбового репертуару своїм консерваторським учням. При-
чина захопленості хормейстера творчістю Г. Майбороди
криється у вокальній природі його мелодизму, яскраво випи-
саним музичним образам, вмілому використанню засобів
хорової – фактурної і тембральної драматургії. 

Незабутні враження були отримані Л. Венедиктовим під
час роботи над театральним дебютом композитора – оперою
«Милана»: «З творів Г. Майбороди я завжди більше всього
захоплювався “Миланою” – “весняною” оперою. Коли зіб-
ралися на першу загальну репетицію і зіграли партитуру,
ніби весняний вітер свіжих мелодій увірвався в зал. Це було
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приголомшливо» [90]. Наснажена інтонаційно-ритмічним ко-
лоритом закарпатського фольклору партитура Г. Майбороди
отримала чудове емоційно-поетичне втілення в постановці
В. Тольби, режисера В. Скляренка, художника Ф. Нірода, хор-
мейстера В. Колесника (сезон 1957/58 років). Вдала спів-
праця автора й постановників сприяла загальному визнанню
твору: «Яскравий мелодизм, рельєфність музичних характе-
ристик, багатство хорових сцен, майстерність ансамблів, на-
сичення розвитку симфонічним диханням визначили місце
“Милани” серед кращих радянських опер 50-х років» – від-
значила у присвяченій Г. Майбороді монографії О. Зінькевич.
[81; 35]. Окрасою музичної драматургії опери були розгор-
нуті хорові сцени, що своїм народно-поетичним колоритом,
яскравим різнохарактерним мелодизмом, динамічністю про-
довжували класичні традиції українського музичного мис-
тецтва. «Вражають своєю поетичною красою, розвиненою
багатоголосною структурою чоловічі й мішані хори без суп-
роводу. Дуже цікавий монументальний хор селян з другої дії,
в якому поєднані дві різні пісні, що нагадує подібні побудови
з опер М. Лисенка (“Різдвяна ніч”)» – відмічала музикозна-
виця М. Загайкевич [76; 17].

Наступною зустріччю з творчістю Г. Майбороди стала
постановка опери «Арсенал» (сезон 1960/61 років, диригент
В. Тольба, режисер В. Скляренко, хормейстери В. Колесник,
Л. Венедиктов). У роботі над цією оперою, в якій народно-
хорові сцени посідають одне з визначальних місць в музич-
ній драматургії, Л. Венедиктов брав участь і як хормейстер,
і як диригент51. Як і в роботі над «Миланою», постановка
«Арсеналу» проходила у творчій співпраці композитора, ди-
ригента і хормейстерів. Зокрема, Л. Венедиктов порадив ком-
позиторові в епілозі опери перед хоровим вступом додати, як
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оркестровий підголосок, мелодію «Варшав’янки». Цей образ-
знак революційної боротьби надалі отримував розвиток у
звучанні хорової партії. Брав участь Л. Венедиктов і в поста-
новці наступної опери композитора – «Тарас Шевченко», що
відбулась у сезоні 1963/64 років (диригент-постановник
К. Симеонов, режисер – В. Скляренко, хормейстери – В. Ко-
лесник, Л. Венедиктов).

«Ярослав Мудрий» – четверта опера Г. Майбороди – мас-
штабний твір на історичну тематику, насичений багатопла-
новими драматургічними колізіями, що став для композитора
своєрідним підсумком театральної роботи над оперною
партитурою. Як згадує Л. Венедиктов, саме на репетиціях
«Ярослава» він почув від Георгія Іларіоновича: «Нарешті я
навчився писати оперу» [89].

Прем’єра «Ярослава Мудрого», відбулася наприкінці
театрального сезону 1974/75 років. Творчу групу, що працю-
вала над виставою, складали диригент-постановник С. Тур-
чак, режисер Д. Смолич, художник Ф. Нірод, хормейстери
Л. Венедиктов і В. Згуровський. Вистава була високо оцінена
сучасниками. За відгуком рецензента В. Довженка, «дири-
гент-постановник цілком заслужено поділив успіх компози-
тора. ...Вся багатоскладна вокальна й оркестрова партитура
знайшла своє блискуче втілення» [70].

У виставі були задіяні провідні, досвідчені солісти, які
до того ж були прекрасними акторами – О. Загребельний,
Я. Головчук, Г. Ципола, А. Кочерга, колоритний В. Лосиць-
кий (Турвальд). Як згадує Лев Миколайович, «завдяки во-
кальній і артистичній переконливості співаків арії-монологи,
дуети звучали дуже виразно, підкреслюючи філософський
підтекст твору, вистава набувала епічного, масштабного зву-
чання. Особливо виділявся О. Загребельний – Ярослав. Він
і зовнішністю, і статурою, і голосом, і акторським обдару-
ванням дуже підходив для цього образу. У його виконанні
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арії-монологи, озвучення роздумів князя-державотворця
справляли велике враження. Виконавський акцент на цих епі-
зодах робився не лише солістом, але й диригентом-постанов-
ником. Це надавало піднесений епічний колорит всьому
звучанню вистави» [89].

Створенню виконавського ансамблю співаків-акторів до-
помогло логічне та виразне мізансценування режисера-по-
становника Д. Смолича. Рецензентом було підкреслено, що
постановка «відзначалась реалізмом, високохудожнім смаком
і винахідливістю у проведенні масових, ансамблевих та ін-
дивідуальних сцен і картин. Завдяки цьому весь спектакль
проходив вельми жваво, з динамічним запалом» [70].

Ще під час обговорення майбутньої постановки опери на
засіданні Художньої ради театру було зауважено виняткову
роль хорових епізодів у драматургії твору. «В опері небагато
хорових сцен, але вони настільки емоційні, що їх більше і не
потрібно», – відмітила режисер театру І. Молостова [203].
У «Ярославі Мудрому» композитор представив широку й різ-
номанітну палітру нюансів хорової експресії, які створили
переконливу емоційну компоненту в динаміці розвитку му-
зичної драматургії вистави. Відгуки рецензентів свідчать про
те, що потенціал, закладений в партитурі, був вдало реалізо-
ваний хормейстерами: «Сильне враження справляють порів-
няно невеликі, але дуже красиві й виразні за мелодикою
хорові епізоди. Серед них особливо виокремлюється почат-
ковий унісонний чоловічий хор з першої картини, дівоча
весільна пісня, жалібний хор-плач над Милушею з п’ятої кар-
тини та урочистий хор із передзвонами, який завершує
оперу» [70]. У сучасній партитурі «Ярослава Мудрого», так
само як і в класичних творах, хор Л. Венедиктова зміг про-
демонструвати майстерність вокальної кантилени та артику-
ляції, різноманітність нюансування, гарний виконавський
ансамбль. І. Мамчур, який характеризував режисерське
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вирішення вистави як «досить традиційне», що не виходить
за рамки «загальноприйнятого трактування лірико-епічної
опери», відзначив, що «хор звучить злагоджено, інтонаційно
чисто і, на відміну від деяких солістів, шанує слово» [166].

Робота над виставою відбувалася в атмосфері творчої
співпраці. Композитор прислухався до зауважень як дири-
гента-постановника С. Турчака, так і хормейстера. Л. Вене-
диктов згадує, як запропоновані ним на репетиції виконавські
штрихи у фінальному хорі композитор одразу ж вніс до пар-
титури. Інтерпретація «Ярослава Мудрого» була позначена
високою сценічною культурою, що уможливило її довге
життя – понад десять сезонів твір був неодмінно присутній
в репертуарі театру.

«Ярослав Мудрий» є одним з небагатьох українських
оперних творів радянського періоду, що продовжили своє сце-
нічне життя і у XXI столітті. Вдале музикантське прочитання
хорових сцен хормейстер переніс в нову інтерпретацію опери,
що була створена диригентом М. Дядюрою у співдружності з
режисером А. Солов’яненком-мол. та львівськими сценогра-
фами Т. і М. Риндзаками (прем’єра – 25.03.2007). Завдання
творчої групи полягало в тому, щоб режисура, музичний ма-
теріал набули нового бачення: через зменшення легендар-
ності, посилення динаміки естетика опери Г. Майбороди
мала наблизитись до актуальних проблем сьогодення. Дири-
гент-постановник М. Дядюра відзначив у партитурі не лише
присутню в ній поетику, але, в першу чергу, драматизм того
часу, відчуття поступу тих всеосяжних ідей, що втілював
Ярослав, лишаючись при цьому людиною з усіма властивими
їй чеснотами і слабкостями. На думку диригента, доміну-
вання експресивної патетики у його власній інтерпретації
твору ґрунтується на тому, що при надзвичайній мелодій-
ності опери практично всі солюючі партії написані компози-
тором для драматичних голосів. Певні складності постановки
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були пов’язані з розшифровкою рукопису партитури: «При
роботі над виконанням за життя автора опера ще перебувала
в процесі відшліфовування, колективного вдосконалення –
це видно з приміток, коректив, внесених С. Турчаком. Оста-
точні рішення щодо деяких моментів партитури міг знати
тільки він, а я – лише здогадуватися» – зауважує М. Дядюра
[93]. Багатогранний творчий досвід Л. Венедиктова став ва-
гомим внеском у створення звукового полотна майбутньої
вистави. Хормейстер був задіяний в роботі не лише як вже
знайомий з твором співавтор першої постановки, а і як все-
бічно обізнана «людина театру», досвід якої поширюється не
лише на хорову складову, але й надає можливості осягнення
цілісної структури вистави з розумінням визначальної ролі
засобів музичної драматургії, та диригента, як її практичного
провідника та організатора. В інтерв’ю М. Дядюра підкрес-
лив: «У постановочній роботі судження, враження Льва
Миколайовича мали велике значення. Після наших бесід,
обговорень, нарад, ми, наприкінці, прийшли до потрібного
єдиного виконавського відчуття». Нове прочитання опери, на
думку Л. Венедиктова, відзначилося експресивністю, під-
кресленим драматизмом розвитку сюжетних ліній, але, на
відміну від вистави 1975 року, дещо нівелювало риси ге-
роїки, патетики філософського узагальнення, що були при-
таманні інтерпретації С. Турчака.

Підсиленню експресії нової постановки сприяло й те, що
в ній було задіяно молодих за віком, хоча і вже досить досвід-
чених солістів – С. Магеру (Ярослав), Д. Попова (Микита),
Петра та Павла Приймаків (Гаральд, Журейко), Н. Николаї-
шин (Милуша), А. Швачку (Джемма). Якраз перед початком
роботи над «Ярославом» було суттєво оновлено і склад опер-
ного хору, особливо чоловічу групу. Перевага молодих голосів
у виставі додала її звучанню широти, яскравості, хоча брак у
співаків сценічного досвіду інколи й позначався на виконанні.
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Інтонаційна сфера «Ярослава Мудрого» відрізняється
від фольклористичної забарвленості «Милани» чи пісен-
ності «Арсеналу». Сам Г. Майборода під час попереднього
обговорення опери на засіданні художньої ради театру
ділився думками, що виникали в нього під час роботи: «Пи-
сати про минуле значно важче, ніж про сучасність. Коли я
працював над оперою, переді мною постало дуже важливе
питання – питання музичної мови. Можна було б звернутися
до стилізації, але я не вважаю, що це було потрібно, тому що
я цілком впевнений, що колись у ті часи люди любили,
страждали, ненавиділи так як і сьогодні... Не звертався я
також і до фольклорних зразків» [203]. Дійсно, вокальні пар-
тії та симфонічні епізоди опери «розмовляють» зі слухачем
інтонаційною мовою ХХ століття, підкреслюючи таким
чином «позачасовий», узагальнюючий характер висвітлених
проблем взаємодії суспільного та особистого в долях людей
різних соціальних верств у відповідальний історичний мо-
мент творення державності. Втім, сучасне ладо-гармонічне
мислення не завадило композиторові наснажити партитуру
«Ярослава Мудрого» проникливим слов’янським мелодиз-
мом, пов’язаним з традиціями національної культури. Через
це лірична складова набуває значення основної «рушійної
сили» в музичній драматургії цієї насиченої драматичними
колізіями опери.

У хорових фрагментах «Ярослава Мудрого» Г. Майбо-
рода, дещо спростовуючи свою означену вище позицію,
використовує і фольклорні мотиви – якщо не у прямому ци-
туванні, то в їхньому «неофольклорному» переосмисленні,
як, наприклад, це зроблено в жіночому закулісному хорі
«Із нашого саду», або в хорі-плачі з п’ятої картини опери.
Цікавим прийомом музичної драматургії стає використання
у чоловічому закулісному хорі з першої картини старо -
слов’янського церковного розспіву. Таким чином композитор
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не лише «конкретизує» часові та географічні ознаки оперного
дійства, але й апелює до традицій національної музичної
культури, найзначніші прояви яких містяться саме в хорових
сценах опери.

За драматургічними функціями хорові епізоди в опері
можна поділити на три групи. Перша – фонові хори, що ство-
рюють колорит та настрій певної драматургічної ситуації.
До них відносяться згадані вище чоловічий хор за сценою,
жіночий весільний хор. Ці виразні акценти, що філігранно
виписані та витончено вплетені композитором у загальну
канву музичного полотна, поглиблюють семантику оперної
дії, допомагають у створенні зав’язки локальних драматур-
гічних конфліктів. Друга група – традиційні для історичної
опери славильні хори, як, наприклад, зустріч Гаральда (чет-
верта картина), хоровий фінал епілогу. Це колористичні хори
настрою. Третя група – дійові сцени, кульмінаційні моменти
оперної дії, як то епізод «Суда і правди!» (третя картина),
розгорнута багатопланова сцена загибелі Милуші (п’ята
картина). Хор тут відтворює образ народу – повноправного
учасника музично-сценічної драми, і в той же час виступає
коментатором подій і вчинків героїв. Таким чином синте-
тична драматургічна функція хору в цих епізодах вбирає як
традиції античного театру, так і притаманне кращим зразкам
слов’янського оперного мистецтва прагнення розкриття у хо-
рових сценах народної психології і світогляду.

Провідна роль ліричної інтонації у розвитку драматич-
них колізій опери спрямовує хормейстерський пошук вокаль-
ної образності, яка забезпечує активність хорової складової
в музичній драматургії. «У “Ярославі Мудрому” мелодична
виразовість ніби прихована, – ділиться творчими вражен-
нями Л. Венедиктов, – на відміну від класичних опер, на-
приклад, творів Дж. Верді, де всю красу можна відчути
одразу. А інтонації Г. Майбороди треба “витягувати”» [89].
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На основі спостережень за роботою хормейстера на репетиції
в хоровому класі можна прослідкувати пошук і визначення
вокальних прийомів, виконавських штрихів, що вже потім,
у сценічному виконанні, створюють колорит і образність
хорових епізодів.

Закулісний чоловічий хор, яким розпочинається перша
картина опери – своєрідна інтродукція, що створює відпо-
відний настрій слухача, «занурюючи» його в глибину віків.
Як вже було згадано, композитор використав тут музичний
матеріал, інтонаційно споріднений зі середньовічним моно-
дійним розспівом, осередками формування та розповсюд-
ження якого в ті далекі часи були християнські монастирі.
Інтерпретація цього епізоду Л. Венедиктовим витримана в
медитативному дусі монастирського богослужіння – на
репетиції хормейстер домагався від чоловічої групи хору
зосередженого, концентрованого звучання в нюансі p, не
дозволяв підсилювати динаміку, додавати зайву тембраль-
ність («роздувати ноти»), вимагав співати ніби «замислюю-
чись». Перехід звучання хору у вищу теситуру (яка в
структурі монодії відповідає найвищому «трисвітлому сог-
ласію»), хормейстер пов’язував зі зміною тембру хору на
більш яскраве «головне звучання», цією просвітленою куль-
мінацією готуючи вступ оркестру і початок монологу Силь-
вестра – священослужителя, сподвижника Ярослава у його
просвітницьких справах. Таким чином, цей, пов’язаний із
традиціями національної музичної культури, хоровий вступ
створював атмосферу майбутньої вистави, надавав імпульсу
подальшому розвитку музичної драматургії.

Вагомого значення набувають барви хорового звучання
в розгорнутій сцені, що є зав’язкою важливої драматургічної
лінії опери (друга картина). Юрба розгніваних киян приво-
дить на княжий суд Ярослава варяга Турвальда з почету на-
реченого княжої доньки Єлизавети витязя Гаральда. Народ
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вимагає смертної кари для злочинця, який не лише намагався
збезчестити місцеву дівчину Милушу, але й убив її брата,
який вступився за сестру.

Хор у цій сцені виконує фунції як активної дійової сили,
так і коментатора подій та почуттів героїв. Діференціювання
драматургічних функцій хору, що певною мірою відображає
розподіл на чоловічу та жіночу групу, Л. Венедиктов підкрес-
лював застосуванням контрастних виконавських штрихів.
Остінатна мелодична фігура («Суда! Суда!») у чоловічій пар-
тії виконувалося non legato, створюючи дійовий напружений
пульс, в той час ламентозні репліки жіночого хору legato зву-
чали як плач і стогін. З допомогою виразного акцентування
підкреслив хормейстер ключову для розуміння сценічних
подій репліку жінок «Ой вбили, вбили!». Також акцентуйо-
ваний штрих використовувався у драматичних кульмінацій-
них розспівах жіночого хору («цих насильників скажених»).
З твердою атакою, рішуче й вагомо звучала репліка чолові-
чого хору «Суда і правди, княже!», якою народ зустрічав
Ярослава. Натомість м’яко й лірично було виражено емоції
співчуття і скорботи в хоровому акомпанементі, що супро-
воджував плач Милуші («Боже правий... Плаче нещасна...»).
Чоловіча група хору м’яким згасаючим portamento ніби від-
творювала траурний поступ («Він добрий син був і брат»).
Зовсім по іншому, чітко та агресивно звучала репліка чоло-
вічого хору «Вірно, княже!», в мить, коли Ярослав наказував
принести плаху і сокиру для вбивці.

Виконавські контрасти в хоровій партії продовжувалися
й далі по мірі зростання напруги сценічної дії. В той час,
коли вирішувалося питання страти чи помилування Тур-
вальда, ліричну виразність ансамблю солістів підкреслювали
репліки жіночого хору («Дитиночка милая...»). На репетиції
в класі хормейстер переймався тим, щоб ці репліки набули
інтонації «зітхання», що ніби розчиняється в повітрі. Різко
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контрастували з емоціями співчуття обвинувачувальний
драматизм останньої кульмінаційної репліки хору «Нізащо,
нещасний, загинув...». Крім вказаної в партитурі зміни дина-
міки (f), хормейстер застосував зміну характеру звукової
атаки, виконавського штриха, розбив фразу акцентами.

За спогадами Л. Венедиктова, сучасна інтерпретація
цього епізоду відрізнялася від попередньої постановки
С. Турчака, зокрема, відмінностями в темпах. Виписані в
першій редакції клавіра зміни темпу впродовж сценічної дії
були органічно пов’язані зі змінами відтінків хорового зву-
чання. В сучасній інтерпретації диригент проводив сцену
більш динамічно, приділяючи увагу скоріше загальному роз-
витку конфлікту, ніж зупиняючись на деталях. Утім, закла-
дені хормейстером контрастні виконавські нюанси, органічно
пов’язані з літературним текстом лібрето та логікою розвитку
сценічних подій, не лише додавали сцені різноманітності та
колористичності, але й активували через засоби музичної ви-
разовості зміст і розвиток драматичної дії. Хор знаходився в
постійному діалозі з солістами та оркестром, виступав як
живий, тонко реагуючий організм. Завдяки прискіпливому
відбору хормейстером виконавських нюансів, кожна інсталя-
ція хорового звучання працювала на драматичну виражаль-
ність та єдність виконавського ансамблю.

Одним з небагатьох світлих моментів у виставі була
представлена сцена зустрічі Гаральда, який, вже здобувши
корону і славу, приїхав одружуватись із княжою дочкою Єли-
заветою (четверта картина). Майбутнє весілля – не лише
щаслива родинна подія, але й політичний тріумф Ярослава,
який завдяки шлюбу дочки укріплює позиції руської держав-
ності. Традиційний для оперного жанру славильний хор
Л. Венедиктов трактував як «хор настрою», що відображував
як підкреслену врочистість моменту, так і його ліричне за-
барвлення, адже, за словами хормейстера, «народ вітає не
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лише Гаральда, а й Єлизавету – свою улюбленицю». З таким
завданням було пов’язано відбір засобів хорового інтону-
вання – блискучі, чітко окреслені, немов фанфара або салют-
ний постріл репліки «Хвала!», дзвінкий, сяючий тембр
звучання. На репетиції хормейстер звертав увагу на ансамбль
хору та оркестрового акомпанементу, підкреслення спільних
штрихів, ритмічних акцентів, що підтримують рухливий
характер епізоду. У звучанні жіночої групи він добивався
чергування легкого акцентованого штриха та кантилени, що
вносило в загальний ансамбль нотки граціозності та грайли-
вості. Ця «гра» отримувала продовження у звучанні басовій
партії, коли та своїм «дипломатичним» (Л.В.) legato marcato

повторювала інтонації оркестрового акомпанементу.
З радісним, світлим колоритом сцени зустрічі Гаральда

контрастує наступна, п’ята картина, що є центром драматич-
них та трагічних подій – викриття змови проти Ярослава та
вбивства Милуші. Згідно виконавських вражень диригента-
постановника і хормейстера, ця картина є найбільш цільною,
драматургійно вибудованою сценою опери, що сприймається
«на єдиному подиху».

Одним з найвдаліших проявів в опері ліричного обдару-
вання Г. Майбороди є закулісний жіночий хор «Із нашого
саду», що відкриває картину. У його звучання хормейстер
вклав і світлі відголоски весілля, що відбувається в цей час
десь поза межами сценічної дії, і відлуння прихованої тривоги
й напруги, що звучить передчуттям майбутньої трагедії.

У сцені, що відбувається після вбивства Ульфом Милуші,
функції хорової складової в музичній драматургії є схожими
з попередньою сценою суда. Знову хормейстер застосував
прийом контрастного співставлення емоційного наповнення
чоловічого (воля, рішучість) та жіночого (жалоба, відчай)
хору, що досягалося застосуванням різноманітних прийомів
звукоутворення, штрихів та динаміки. Репліки жіночого хору
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в Andante doloroso («Журейко!») звучали м’яко, округло, посту -
пово збільшуючи динаміку, схоже на те, як поступово відбува-
ється усвідомлення трагічної події. В той же час чоловічий хор
використовував контрастний штрих portamento, що звучав мов
тривожний фатальний пульс. Проголошення Милушею імені
свого вбивці хор зустрічав реплікою «Ульф!», котру хормейстер
на репетиції пропонував ніби «виплюнути», вклавши в цю ко-
ротку «вісімку» все можливе презирство та ненависть до
вбивці. Ще більшою емоційністю була сповнена різка обви -
нувачувальна репліка хору «Такі варяги!», коли викривалося
не лише вбивство, а й змова проти князя. Під час напруженого
квінтету солістів (Ярослав, Інгігерда, Єлизавета, Гаральд і Жу-
рейко), де кожен з героїв висловлює свою інтонаційну «думку»,
хорова партія («Боже милий») виконувала емоційно-об’єдну-
вальну функцію щодо загального звучання ансамблю. На ре-
петиції цього епізоду хормейстер приділяв увагу граничній
виразовості вокального фразування, співвідношенню експре-
сивної атаки та м’якого «видихання», «промовляння» кожної
фрази. На кульмінації він вимагав «вогонь» в першу чергу від
тенорової партії, оскільки саме драматичний теноровий тембр
в оперному хорі, за визначенням маестро, має особливість на-
повнювати звучання справжньою оперною експресією.

Надовго лишався в пам’яті слухачів фінал п’ятої кар-
тини – плач-молитва хору над мертвою Милушею. Хормейс-
тер досяг вражаючого емоційного ефекту, застосувавши
контрастне співвідношення чіткої ясної атаки початку фраз
та їх затихаючих, переходячих майже на шепіт, закінчень. Ва-
гомого значення набували паузи між фразами, за висловом
хормейстера «ця тиша дорожча за звучання».

Закінчується опера традиційним хоровим фіналом, де
хормейстер знову концентрував увагу співаків на завданнях
загального виконавського ансамблю, збагаченого природної
експресією вокальної виразовості.
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Незважаючи на деяку фрагментарність драматургічної
побудови, опера Г. Майбороди «Ярослав Мудрий» є прикла-
дом вдалого використання хорової складової в музичній дра-
матургії вистави. Образ народу в опері має виражену
характеристику, йому притаманні загострене відчуття правди
і справедливості, милосердя і співчуття, непохитність, па-
тріотизм. Ці якості народу роблять його своєрідним alter ego

головного героя князя Ярослава, втілюючи ту частину його
складної натури, що понад усе прагне ладу і справедливості
у керованій ним державі.

Реалізуючи різноманітні функції хору в музичній драма-
тургії вистави, композитор опирався на класичні оперні
зразки та традиції національної хорової культури. До цих
зразків і традицій апелював у своїй виконавській інтерпре-
тації і хормейстер, який, вживаючи різноманітні прийоми
звукоутворення, динаміки, агогіки, виконавських штрихів,
активував драматургічні функції хорової партії, ніби вди-
хаючи в неї життя та пульсацію безосереднього людського
переживання. Завдяки підсиленню змістовності та виражаль-
ності хорових сцен в інтерпретації Л. Венедиктова опера на-
була рис народної драми. Емоційна лірика, виразна вокальна
мелодика стала основним засобом музичної виражальності
хорової партії, продовжуючи тим самим традиції української
класичної опери.

Оновлення національного репертуару продовжує бути
однією з гострих проблем функціонування всіх сучасних
оперних колективів. Особливим інтересом до вітчизняного
репертуару позначений період державної незалежності
Україні. Проте, на жаль, економічна ситуація створювала
малосприятливий клімат для написання та сценічної реалі-
зації нових масштабних оперних творів. За цих умов, поява
опери провідного українського композитора Мирослава
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Скорика «Мойсей» викликала майже сенсаційний інтерес
всіх шанувальників вітчизняного музично-театрального
мистецтва. Твір було написано на замовлення Львівського
оперного театру ім. С. Крушельницької та приурочено до
візиту в Україну Понтифіка Івана Павла ІІ, який фінансово
посприяв створенню цього мистецького проекту. В якості
лібрето композитор М. Скорик та письменник Б. Стельмах
використали літературне переосмислення біблійної ле-
генди, здійснене в однойменній поемі І. Франка, де постать
пророка Мойсея тлумачиться в річищі рефлексій поета,
пов’язаних із трагічними подіями в історії українського
народу.

Прем’єра опери «Мойсей», що відбулася у Львові, в
2001 році, мала неабиякий розголос, з успіхом пройшли гас-
трольні покази вистави в містах України та Польщі. З новою
оперою мали можливість познайомитися також київські по-
ціновувачі оперного мистецтва Втім, як підкреслив сам
М. Скорик, лише здійснена 2006 року повна, позбавлена
купюр, сценічна версія твору у виконанні провідних україн-
ських співаків-солістів (партію Мойсея під час прем’єрних
вистав виконував народний артист України М. Шопша), пер-
шокласного оркестру і чудового великого хору Національної
опери України, нарешті втілила його авторські прагнення і
сподівання [251; 121].

Перша та єдина на сьогодні опера М. Скорика вирішена
на перетині традиційних та інноваційних засад, притаманних
неокласичному напрямку творчих пошуків композитора. Ду-
ховно-філософська тематика, епічний характер викладу та
вагома роль у композиції твору хорових епізодів створюють
паралелі з театральними жанрами доби античності та бароко:
давньогрецькою трагедією, духовною оперою ораторіального
типу та навіть, за оцінками деяких дослідників, українською
шкільною драмою XVII–XVIII cт. [64].
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Поява на оперній сцені однієї з центральних постатей
Старого Заповіту – пророка Мойсея – нагадує про вже існу -
ючи традиції висвітлення його образу у творах Г. Ф. Генделя,
Дж. Россіні, А. Рубінштейна, А. Шенберга. Натомість, сила
полум’яного франкового слова, що порушує болючі для
українців питання морального вибору та відповідальності
лідера за долю свого народу, надає опері проникливо-акту-
ального звучання. Обраний композитором неоромантичний
стиль музичного висловлювання зберігає притаманні укра-
їнському класичному оперному мистецтву пріоритети ме-
лодійного начала, ліричної емоційності. Водночас, до
семантичного контексту опери композитор вводить і сучасні
«естрадно-танцювальні» ритми (приміром, у хореографіч-
ній сцені – оргії прихильників Золотого Тельця).

Дещо статичний характер опери, де конфлікт розвива-
ється, переважно, в площині протиборства ідей, а дійові
особи схарактеризовані досить схематично й узагальнено,
вніс певні корективи до роботи постановочної групи (дири-
гент І. Гамкало, режисер А. Солов’яненко-мол., художниця
М. Левитська, хормейстер Л. Венедиктов, балетмейстер
А. Рехвіашвілі). Так, режисер прагнув максимально висвіт-
лити у сценічній концепції вистави спрямування на сього-
денні проблеми, закцентувати національний аспект поеми
І. Франка. Для цього у виставі були використані кінокадри,
що в пролозі опери нагадували про події української історії,
а в епілозі – демонстрували пам’ятки національної культури,
символи української державності. Таким чином, до вистави
привносилось «сучасне обрамлення» біблійних подій.

За дещо неоднозначного сприйняття слухачами і крити-
кою режисерських новацій, музична сторона вистави, підго-
товлена І. Гамкалом, викликала схвальні відгуки. Значною
мірою успіху київської інтерпретації опери М. Скорика по-
сприяла робота солістів Національної опери, зокрема, басів
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М. Шопші та С. Магери, які глибоко й пафосно трактували
центральний образ Мойсея, надихаючи й інших учасників
виконавського складу на максимальну емоційну віддачу.

Ораторіальний характер твору, безумовно, визначила
важливість функцій хорової складової. Хорові сцени в опері
«Мойсей» є, за означенням Л. Кияновської, «опорними коло-
нами, на які спирається вся драматургічна будівля вистави»
[110;9] Як персонаж, хор знаходиться у постійній взаємодії з
головним героєм: підтримує, суперечить, засуджує, і, врешті,
попри все, втілюючи пророцтво Мойсея, знаходить обітовану
Землю. В музично-сценічній драматургії хор виконує і ко-
ментуючі, і дійові функції. «Хорова партитура опери дуже
цікава, продумана, емоційно різноманітна, – зауважує дири-
гент-постановник твору І. Гамкало, – Композитор Мирослав
Скорик добре відчуває хор, його драматичний потенціал, ви-
конавські можливості. Всі були приємно вражені результа-
тами роботи Л. Венедиктова, який зумів віднайти в партії
хору нюанси, акценти, світлотіні, що надавали музиці ще
більшої виразовості» [92].

Багатий хормейстерський досвід Л. Венедиктова зумовив
високий мистецький рівень хорового втілення ораторіальної
за характером і драматургією опери М. Скорика. Виконавські
можливості венедиктівського колективу проявилися у ство-
ренні особливої експресії і масштабності втілення, по суті,
центрального в опері образу народу, акцентуванні хорової
складової як головного чинника драматургічної динаміки.
Вже в оперному Пролозі, що відтворює палке звернення
поета і композитора до сучасників-українців, хор, в якості ко-
ментатора, увиразнював емоційне відлуння лірико-драматич-
ного монологу соліста. Поступово барви хорового звучання
виходили на перший план, демонструючи притаманні вико-
навському стилю венедиктівського хору витончені нюанси,
глибокі динамічні контрасти, пластичність і тембральну
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наснаженість поліфонічних проведень. Нарощення фактури
та виконавської експресії віншувалося могутнім оркестрово-
хоровим tutti, що поєднувало емоційну патетику та тради-
ційну для виконавського стилю київського оперного хору
академічну шляхетність звучання. Масштабність епічного
образу народної сили, увиразнена, завдяки виконавським
барвам хорової звучності, в Пролозі опери, остаточно ствер-
джувалася, як підсумкове узагальнення, в Епілозі, активі-
зуючи цілісне сприйняття художньої ідеї твору.

Запропонована композитором у Першій дії опери дифе-
ренціація хору (прибічники та опоненти Мойсея) спонукала
хормейстера на пошук відповідного семантиці літературного
тексту емоційного наповнення риторичних хорових реплік,
поглиблення контрасту звучання зазначених груп. Розгорнуте
у хоровому викладі протиставлення впевненості прихильни-
ків пророка та агресивності невдоволених заколотників при-
зводило до поступового загострення конфлікту і, врешті,
відторгнення Мойсея від народу та його подальшого ви-
гнання.

Особливого ліричного наповнення хоровому звучанню
надавали шляхетно-оксамитові барви мелодичного тематизму
партій альтів і басів, що межували з монологом-прит чею
головного героя (розповідь-казка). Цей епізод, наснажений
інтонаціями українського народного мелосу, втілив гуманіс-
тичний пафос філософських ідей пророка, його єдність із
своїм народом. Завдяки проникливим барвам хорового зву-
чання він набув значення лирічної кульмінації першої дії
київської вистави.

В музичній драматургії другої дії опери, де відтворено
боротьбу героя з потойбічними силами, важливого значення
набирав хор-рефлексія «Се Мойсей на молитві стоїть». За
означенням Л. Кияновської, хор в другій дії став втіленням
«перелому від зневіри до надії, поступовим переконанням

1713.3. Виконавське втілення української оперної творчості

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



у слушності слів Мойсея» [110; 9]. Як і в інших трактуваннях
Л. Венедиктовим хорових сцен релігійно-містичного харак-
теру (досить поширених в оперному репертуарі), експресія
хорового звучання тут була спрямована на відтворення особ-
ливого співчуття та душевної теплоти у ставленні до голов-
ного героя. У прозорій фактурі хору переважав особливий
лірико-емоційний колорит. Відтворюючи «ламентозні» імі-
тації, синкоповані ритми інтонацій-схлипувань композитор-
ської партитури, хормейстер прагнув створення цілісної,
нерозривної хорової тканини, використовуючи для цього без-
перервне ланцюгове дихання, не зупиняючи музичну думку
навіть під час коротких пауз між хоровими репліками. Особ-
ливе виражальне значення отримали майстерно втілені
хормейстером динамічні нюанси: поступове crescendo та di-

minuendo, постійні зміни динаміки (f - p - f). Все це сприяло
об’єднанню епізоду загальним емоційним настроєм, збага-
тило образ новими витонченими барвами. Творчою знахід-
кою постановників вистави стало застосування технічних
новацій: спеціально записаний у студії хоровий унісон у
комп’ютерній обробці втілив наприкінці другої дії звучання
божественного голосу грізного Ієгови.

Хорову палітру опери «Мойсей» доповнило звучання ко-
лективу «Дитяча опера», організованого і керованого випуск -
ницею консерваторського класу Л. Венедиктова Наталією
Нехотяєвою. Світлий дитячий хор у першій дії опери («Ми
будуєм дім») – щасливий образ Майбутнього, до якого праг-
нуть помисли Мойсея – відрізняло гарне ансамблеве інтону-
вання, виразне емоційне артикулювання фраз, чітка дикція,
артистичність сценічної поведінки – складові метода вчи-
теля, засвоєні та творчо переосмислені його ученицею на ма-
теріалі роботи з дитячим оперним колективом.

На думку Л. Венедиктова, автор опери звернувся до гло-
бальних філософських проблем, музично-сценічна реалізація
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яких вимагає масштабного і глибокого осмислення [91]. Вра-
ження слухачів та критиків щодо звучання хорових сцен у
виставі «Мойсей» М. Скорика на сцені київського театру під-
тверджують їх експресію, пафос та гуманістичне спряму-
вання, а також плідність кращих традицій українського
оперно-хорового виконавства, що повною мірою забезпечили
реалізацію високих намірів, заявлених автором твору.

Розвиток національного оперного мистецтва відбува-
ється лише у взаємодії композиторської творчості, виконав-
ства та суспільної підтримки. Практично від початку свого
існування стаціонарний Київський оперний театр уособлю-
вав для українського оперного мистецтва той осередок, що
міг найкраще поєднати всі складові цього інтегративного
синтезу. Навіть в умовах політичної заборони на українську
оперну творчість, доробок театральної трупи, де корифеями
виступали талановиті й високопрофесійні артисти – дири-
генти, режисери, хормейстери, співаки – певним чином
сприяв розвитку національного оперного мистецтва, з од-
ного боку – формуючи його майбутні професійні сили, з дру-
гого – створюючи для композиторів виконавський орієнтир
для втілення їхніх ідей52. У тому, що відбувалося, велике зна-
чення мав особистий внесок митців: такі визначні диригенти
як І. Альтані, І. Паліцин брали безпосередню участь у вико-
навському втіленні опери М. Лисенка «Різдвяна ніч», зав-
дяки їм цей твір всупереч усім препонам був поставлений і
на оперній сцені.

Після 1934 року, коли Київський державний театр опери
і балету отримав належне фінансування та відповідну
суспільну підтримку, в його стінах відбувалася кропітка

1733.3. Виконавське втілення української оперної творчості

52 Це илюструють наведені вище враження М. Лисенка від вико-
нання театральним хором сцени «Під Кромами» з опери М. Мусорг-
ського «Борис Годунов».
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робота редагування класичних оперних творів – «Тараса
Бульби», «Наталки Полтавки», «Запорожця за Дунаєм».
У тому, що ці твори посіли належне місце в репертуарі та
багато років не сходять зі сцени, вагомий творчий внесок як
редакторів – композиторів Л. Ревуцького, Б. Лятошинського,
поета М. Рильського, так і виконавців – диригентів Н. Рах-
ліна, О. Климова, В. Тольби, режисерів, сценографів, хор-
мейстерів.

У період роботи Л. Венедиктова в театрі відбувалося як
продовження редакційної роботи над класичними творами,
до якої долучалися в різні періоди композитор М. Скорик,
диригенти І. Гамкало, К. Карабиць, режисери Д. Гнатюк,
А. Солов’яненко-мол. – так і створення нових українських
опер. Л. Венедиктов, як високопрофесійний митець, знавець
театру, майстер хорової справи став активним учасником на-
родження сучасної української оперної творчості, де його
хор – осередок високого музично-театрального професіона-
лізму, зберігач традицій української хорової культури – відіг-
рав важливу роль. 
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ВИСНОВКИ

Застосовані в музикознавчих дослідженнях оперного
жанру теоретичні, інтерпретологічні та виконавські підходи
аналізу хорової складової визначають широкий діапазон її
функцій у структурі та драматургії «великих» багатоактних
оперних творів. Відмічено прямий зв’язок між функціями
хору в оперній драматургії та жанровим визначенням опер-
ного твору. Поміж поширених сценічних «амплуа» відзна-
чено хор як персонаж оперного конфлікту, хор як фон
драматичних подій (з широким діапазоном функцій), хор, як
виражальний засіб, що підносить звучання оперної драми до
надособового епічного узагальнення. Все це зумовлює важ-
ливість хорового виконавства, як одного з інструментів реа-
лізації варіативного потенціалу оперного твору у процесі
музично-сценічного втілення, та увиразнює роль оперного
хормейстера як співавтора постановочних рішень поряд з ди-
ригентом, режисером та сценографом вистави.

Огляд наукових, методичних, науково-популярних та
мемуарних джерел свідчить, що робота хормейстера в опер-
ному театрі становить спеціальний напрямок диригентсько-
хорової діяльності, пов’язаний із функціонуванням оперного
хору як колективу особливого виконавського профілю, задія-
ному у процесі оперно-постановочної роботи та експлуатації
театрального репертуару. Прагнення втілити в хоровому зву-
чанні єдність слова, музики та драматичної дії, що є основ-
ними складовими оперного синтезу, актуалізують в роботі
оперного хормейстера пошук шляхів єднання в хоровому зву-
чанні семантики музичного й вербального тексту, образної
вокальної інтонації як засобу втілення оперної драматургії.
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Плідна творча комунікація хормейстера з постановниками
оперного твору – диригентом і режисером – є запорукою
органічної цілісності музично-сценічного виконавського
ансамблю.

На основі опрацьованої літератури та архівних матеріа-
лів, зокрема, зафіксованих у різних джерелах інтерв’ю з
головним хормейстером Національної опери України Л. Вене -
диктовим, визначено три періоди його диригентсько-хоро-
вої діяльності в Київському оперному театрі: становлення
(1954-1969), зрілість (1972-1989), пізній період (1989-2013).

Період становлення охарактеризовано як шлях творчого
формування: від опанування базовими основами професіо-
нальної діяльності диригента і хормейстера до самостійного
втілення в музично-сценічному оперному синтезі хорового
компоненту вистав. Індивідуальний виконавський стиль
Л. Венедиктова-хормейстера формувався під впливом тра-
дицій Санкт-Петербурзької хорової школи, які він всотував
у професійному спілкуванні з батьком – непересічним
музикантом і творчою особистістю, та здобутків Київської
хорової школи, до яких він долучився під час консерватор-
ського навчання та подальшої диригентсько-хорової прак-
тики. На формування професіоналізму Л. Венедиктова
вагомо вплинуло акумулювання й синтез у власній діяль-
ності традицій хорового виконавства Київської опери,
сформо ваних, зокрема, диригентсько-хоровою творчістю
М. Тараканова, що поєднала засади італійської оперної
школи його попередника А. Кавалліні та художні ознаки ук-
раїнського хорового виконавства. Важливого значення у
професійному та загальному мистецькому становленні
хормейстера відіграло творче оточення, яке забезпечило
«золоту добу» в історії Київського оперного театру. Визна-
чальним в осягненні виконавської цілісності ансамблю
оперної вистави, у формуванні власних методів роботи з

176 Висновки

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



оперним хором та засад інтерпретацій хорових сцен стало
творче спілкування з видатними оперними диригентами
В. Тольбою та К. Симеоновим.

Період зрілості Л. Венедиктова-хормейстера позначений
важливим фактором створення оперно-хорового колективу,
виконавські можливості якого максимально відповідали
еталону оперно-хорового звучання, сформованому через
осмислення традицій і власного творчого досвіду. Хор
Л. Вене диктова став потужним інструментом втілення функ -
цій хорового виконавства в інтерпретації оперних творів.
Для хормейстера завжди мало пріоритетне значення форму-
вання виконавського складу хорового колективу: вміле
вирішення питань його комплектування, виховання та періо-
дичного оновлення було вагомим внеском хормейстера у
забезпечення життєдіяльності й належного професійно-ви-
конавського рівня всієї оперної трупи. Системні засади від-
бору співаків та методи репетиційної роботи сформували
відповідні риси виконавського стилю «венедиктівського»
оперного хору: об’ємне, акустично наповнене ансамблеве
звучання, завжди позначене яскравим «театральним» емо-
ційно-тембральним забарвленням, вишуканим динамічним
нюансуванням, рухливою агогікою, чіткою артикуляцією і
фразуванням, володінням, залежно від стильових рис твору,
різними типами вокально-хорової кантилени. Збереженню
виконавських традицій допомагало не лише виховання спі-
ваків, а й виховання оперних хормейстерів, які працювали
поряд з Л. Венедиктовим. Високий професіоналізм хору Ки-
ївського оперного театру в 1970-80 – х рр. отримав заслужене
визнання і на радянських теренах, і під час західноєвропей-
ських гастрольних поїздок, його індивідуальний виконав-
ський стиль асоціювався з «багатовіковою національною
музичною культурою», з «характерною ознакою українського
оперного мистецтва».
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Пізній період, що традиційно має підсумкову функцію,
характеризується продовженням перебування хормейстера
на піку творчих можливостей. Хорові сцени опер «Набукко»,
«Аїда» Дж. Верді, «Лоенгрін» Р. Ваґнера, концертні програми
вокально-симфонічних творів і творів a cappella стали при-
кладами вершинних досягнень оперно-хорового виконавства
і були високо оцінені в Україні та за кордоном. Інноваційні
тенденції, що вимагали пошуків новаторських рішень, по-
стійне спілкування з творчою молоддю і передання їй набу-
того професійного досвіду дозволяють означити цей період
як «юність старості». 

Індивідуальний виконавський стиль Л. Венедиктова як
диригента-інтерпретатора вирізняють:

– осягнення методу оперно-хорового письма композитора,
що знаходить втілення у відтворенні специфічних прийомів
інтонування та артикуляції, синтезу вербального і музичного
тексту в контексті жанрово-стильового спрямування оперного
твору, його національно-стильової приналежності;

– дотримання відповідності всіх виконавських нюансів
авторського тексту та, водночас, наснаження його власною
рефлексією, привнесення емоційності відчуття виконав-
ськими засобами хорової поетики (динаміки, артикуляції,
кантилени тощо);

– спрямування виражальних можливостей хорової звуч-
ності на активацію семантики хорової складової у розбудові
музичної драматургії та відтворенні цілісної художньої кон-
цепції оперної вистави.

В інтерпретаціях хорової партії в операх Дж. Верді («На-
букко», «Бал-маскарад») творчий підхід Л. Венедиктова ви-
значає глибоке розуміння засад індивідуального стилю
композитора, що сформувалося під впливом вивчення тра-
дицій втілення вердієвських творів та було вдосконалено
власною багаторічною практикою. Як вважав хормейстер,
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виражальні засоби кантилени, динаміки та артикуляції
утворюють певний тезаурус, що відображений у всіх опер-
них творах композитора. Хормейстер широко застосовував
виражальні можливості хорової кантилени і ланцюгового
дихання, а також емоційної пульсації завдяки чіткому ос-
мисленому втіленню ритмічного малюнку (пунктирного
ритму) та артикуляційних штрихів. Важливу роль у ство-
ренні інтерпретацій хорових епізодів відіграла певна спо-
рідненість яскравої ліричної емоційності та гуманістичного
спрямування оперної творчості Дж. Верді особистому
світобаченню хормейстера.

У виконавських інтерпретаціях Л. Венедиктовим опер
М. Мусоргського «Борис Годунов» і «Хованщина» репети-
ційна робота хормейстера забезпечувала синтез слова і
музики, спрямований на формування «осмисленої, виправ-
даної» психологічно поглибленої інтонації – провідної засади
музичного мислення композитора. У відтворенні «збірного»
образу народу різноманітні виражальні засоби хорового зву-
чання застосовувались для яскравих образних характеристик
різних хорових «персонажів». В опері «Хованщина» логічну
розбудову драматургії хорових сцен забезпечили тембральні
засоби хорової виражальності, хорову партитуру увиразнило
протистояння «світлих» і «матових» тембрів тенорової партії
в хоровому ансамблі.

Національний аспект виконавського стилю Л. Венедик-
това зумовлений не лише пролонгацією оперно-хорових тра-
дицій, що склалися впродовж тривалого часу в Київському
оперному театрі, а й особливо пієтетним ставленням до кла-
сичного та сучасного українського репертуару. В операх «За-
порожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка
Полтавка», «Тарас Бульба» М. Лисенка національно-сти-
льова семантика хорових сцен синтезує ознаки ентокультур-
ного архетипу та оперно-академічні виконавські традиції.
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У втіленні оперної творчості українських композиторів
ХХ-ХХІ століття Л. Венедиктов був одним із співтворців му-
зично-сценічної цілісності вистав, часом виступав не лише
інтерпретатором, а і співавтором музично-драматургічних рі-
шень. Його виконавський підхід до інтерпретації хорових
сцен був заснований, передусім, на традиційних рішеннях
жанрових різновидів героїко-епічної, історичної та лірико-
драматичної опери, позначених національною виражаль-
ністю, зокрема, властивою українській музичній творчості
пісенною природою тематизму.

Диригентсько-хорова та педагогічна діяльність Л. Вене-
диктова у Національній музичній академії зумовили форму-
вання його власної школи оперно-хорового виконавства,
ознаками якої стали оригінальний стильовий еталон хорового
звучання, обумовлений системою творчих засад і методів ро-
боти хормейстера. Універсальний мистецько-просвітницький
характер його диригентсько-хорової школи підтверджує
виховання диригентів-хормейстерів різного виконавського
профілю, які сьогодні очолюють кращі хорові колективи, сим-
фонічних диригентів, композиторів, музикознавців.

Позначена яскравим індивідуальним виконавським
стилем, диригентсько-хорова творчість Л. Венедиктова
демонструє глибоке осягнення виражальних можливостей
хорового виконавства та реалізацію їх художнього потен-
ціалу в синтезі музично-сценічної інтерпретації оперних тво-
рів. Багатогранна творча постать Л. Венедиктова, діяльність
якого впродовж багатьох років визначала творче обличчя
провідного оперного театру України, є унікальною в царині
оперно-хорового виконавства та має вагоме значення для роз-
витку національної музичної культури.

180 Висновки
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РЕПЕРТУАРНИЙ СПИСОК
Льва Миколайовича Венедиктова (1954–2017)

Героя України, народного артиста України, народного артиста
СРСР, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка
та Всеукраїнської премії ім. М. Лисенка, члена-кореспондента
Національної Академії мистецтв України, професора, голов-
ного хормейстера Національного академічного театру опери
та балету України (1972–2013)

Театральний сезон 1953–1954,
хормейстер у виставах:

Ю. Мейтус «Молода гвардія»

М. Лисенко «Наталка
Полтавка»

Дж. Россіні «Севільський
цирульник»

М. Римський-Корсаков
«Казка про царя Салтана»

Сезон 1954–1955
Дж. Пуччіні «Тоска»

М. Лисенко «Тарас Бульба»
А. Рубінштейн «Демон»

О. Даргомизський «Русалка»

К. Данькевич «Богдан
Хмельницький»

Сезон 1955–1956

Ю. Мейтус «Зоря над Двиною»

С. Гулак-Артемовський
«Запорожець за Дунаєм»

М. Глинка «Руслан і Людмила»

Дж. Верді «Бал-маскарад» (хор   -
мейстер, асистент дири гента)

М. Лисенко «Пан Коцький»

Сезон 1956–1957

С. Прокоф’єв «Війна і мир»

М. Аркас «Катерина»
(хормейстер-постановник)

П. Масканьї «Сільська
честь»

М. Римський-Корсаков
«Царева наречена»

Сезон 1957–1958

Г. Майборода «Милана»

Дж. Пуччіні «Богема»

Р. Ваґнер «Лоенгрін»

Сезон 1958–1959

М. Лисенко «Різдвяна
ніч» (хормейстер-
постановник)

В. Шебалін «Приборкання
непокірної»

М. Лисенко «Енеїда»

Сезон 1959–1960

О. Верстовський
«Аскольдова могила»

Г. Жуковський «Перша
весна»
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Сезон 1960–1961
Г. Майборода «Милана»
К. Данькевич «Назар
Стодоля» (хормейстер-
постановник)
С. Рахманінов «Алеко»
(хормейстер-постановник)

Сезон 1961–1962
І. Дзержинський «Доля
людини»
П. Чайковський «Іоланта»
Г. Доніцетті «Дон Паскуале»
Дж. Пуччіні «Мадам
Баттерфлай»

Сезон 1962–1963
Ж. Бізе «Кармен»
Г. Доніцетті «Лючія ді
Ламмермур»
Сезон 1963–1964
М. Мусоргський «Хованщина»
Дж. Верді «Трубадур»
(асистент диригента)

Сезон 1964–1965
Л. Деліб «Лакме»
Д. Шостакович «Катерина
Ізмайлова»

Сезон 1965–1966
В. Моцарт «Чарівна
флейта»
Дж. Верді «Отелло»
(хормейстер-постановник)

Сезон 1966–1967
Дж. Верді «Травіата»
П. Чайковський «Пікова
дама» (диригент)

Сезон 1967–1968

Ж. Массне «Манон»
(диригент-постановник)

П. Чайковський «Євгеній
Онєгін» (диригент)

Сезон 1968–1969

Д. Обер «Фра-Дияволо»
(диригент-постановник)

Дж. Верді «Аїда»

Сезон 1973–1974

головний хормейстер,
хормейстер-постановник
вистав:

Дж. Мейєрбер «Гугеноти»

Д. Шостакович «Катерина
Ізмайлова»

Сезон 1974–1975

О. Бородін «Князь Ігор»

Г. Майборода «Ярослав
Мудрий»

Сезон 1975–1976

І. Дзержинський «Тихий
Дон»

Сезон 1976–1977

Ш. Ґуно «Фауст»

Х. В. Ґлюк «Орфей та
Евридіка»

Сезон 1977–1978

М. Кармінський «Іркутська
історія»

М. Леонтович «Русалчині
луки»

М. Глинка «Іван Сусанін»
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Сезон 1978–1979

П. Чайковський «Пікова
дама»

Сезон 1979–1980

Дж. Пуччіні «Тоска»

Дж. Верді «Реквієм»

Сезон 1980–1981

М. Лисенко «Тарас Бульба»

Сезон 1981–1982

С. Монюшко «Галька»

Сезон 1982–1983

П. Чайковський «Євгеній
Онєгін»

Сезон 1983–1984

М. Вериківський «Наймичка»

Р.  Леонкавалло «Паяци»

Сезон 1984–1985

П. Масканьї «Сільска честь»

О. Білаш «Прапоросці»

Сезон 1985–1986

Дж. Верді «Дон Карлос»

Дж. Пуччіні «Богема»

Сезон 1986–1987

М. Мусоргський «Борис
Годунов»

Сезон 1987–1988

Г. Майборода «Милана»

Г. Доніцетті «Лючія
ді Ламмермур»

Д. Шостакович «Катерина
Ізмайлова»

Сезон 1988–1989
С. Гулак-Артемовський
«Запорожець за Дунаєм»
М. Римський-Корсаков
«Царева наречена»
(поновлення)
О. Бородін «Князь Ігор»
(поновлення)
М. Мусоргський «Хованщина»
(поновлення)

Сезон 1989–1990
Б. Лятошинський «Золотий
обруч»

Сезон 1990–1991
П. Чайковський «Мазепа»
Дж. Пуччіні «Тоска»

Сезон 1991–1992
Ш. Ґуно «Фауст»
С. Прокоф’єв Кантата
«Олександр Невський»

Сезон 1992–1993
М. Лисенко «Тарас Бульба»
Дж.Верді «Реквієм»
С. Рахманінов «Дзвони»
Дж. Верді «Набукко»

Сезон 1993–1994
А. Вахнянин «Купало»
Дж. Верді «Травіата»

Сезон 1994–1995
Р. Ваґнер «Лоенгрін»

Дж. Пуччіні «Мадам
Баттерфлай»
Програма української
хорової музики a cappella
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Сезон 1995–1996
А.Рудницький «Анна Ярос-
лавна – королева Франції»
П. Чайковський «Пікова
дама»

Сезон 1996–1997
М. Вериківський «Наймичка»
Д. Шостакович «Страта
Степана Разіна»
Л. Бетховен Симфонія № 9

Сезон 1997–1998
Дж. Верді «Аїда»

Дж. Пуччіні «Богема»

Сезон 1999–2000
Ш. Ґуно «Ромео і Джульєта»

Сезон 2000–2001
С. Прокоф’єв «Любов до
трьох апельсинів»
Г. Доніцетті «Лючія
ді Ламмермур

Сезон 2001–2002
Ж. Бізе «Кармен»
Р. Леонкавалло «Паяци»
Ювілейний концерт хору НОУ:
Л. Ревуцький «Хустина»
Дж. Верді «Чотири духовні
пісні»

Сезон 2002–2003
В. А. Моцарт Реквієм (дири-
гент В. Співаков)
С. Прокоф’єв «Війна і мир»
Дж. Пуччіні «Турандот»

Сезон 2003–2004
Д. Шостакович «Катерина
Ізмайлова»
А. Понк’єллі «Джоконда»

Сезон 2004–2005
П. Чайковський «Мазепа»
І. Карабиць Ораторія-балет
«Київські фрески»
Ш. Ґуно «Фауст»

Сезон 2005–2006
М. Лисенко «Наталка
Полтавка»
М. Скорик «Мойсей»
Дж. Пуччіні «Манон Леско»

Сезон 2006–2007
Г. Майборода «Ярослав
Мудрий»
Дж. Верді «Макбет»

Сезон 2007–2008
Дж. Верді «Бал-маскарад»

Сезон 2009–2010
Р. Рахманінов «Алеко»

Р. Рахманінов «Весна»,
«Дзвони», «Три російські
пісні» (диригент Р. Кофман)

Сезон 2010–2011
П. Масканьї «Сільска честь»
В. Белліні «Норма»

Сезон 2012-2013
Р. Ваґнер Хор з опери
«Лоенгрін», хор пілігрімів з
опери «Тангейзер»
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УРИВКИ З ІНТЕРВ’Ю З  Л. М. ВЕНЕДИКТОВИМ
Записала О. Летичевська в період 1995–2015 рр.

– Опера – це диво. 

– В театрі має бути особистість. Театр не може три-

матися на наказах, тільки на авторитеті керівника.

– Були часи, коли театр дихав єдиним настроєм. Це було

справжнє творче життя... Коли з’являється лідер, який

може вдихнути... тоді буде щось живе.

– У Варшаві робив в оперному театрі хори для їхньої

постановки “Царева наречена” М. Римського-Корсакова.

Потрапив на виставу “Галька” С. Монюшка. Був вражений

рівнем – костюми, декорації, мізансцени, солісти першого

складу... Отак має бути представлена національна класика.

– Оперні хормейстери як зозулі. Весь час відкладаємо

яйця в чужі гнізда. Щось пропонуємо – вони (диригенти)

погоджуються... Став за пульт – все, нічого...

– Часто буває, що в класі щось робиш – і щось живе ви-

ходить. Наприклад, “Аїда”, сцена в храмі, два “піано” в пар-

титурі... На сцені зовсім інше... Як же, ми ж домовилися?

Звичайно, можуть бути на виставі темпи за настроєм, але

відсутність тепла...

– Що становить основу оперного театру? Ансамбль.

– Репертуар – кращий засіб виховання трупи. Ніхто – ні

директор, ні адміністрація своїми наказами не може цього

зробити, лише репертуар, рівень поставлених вимог. Зав-

дання диригента полягає у доведенні виконання вимог, вка-

заних у партитурі.

– Робити з хором нову виставу – це одне. А коли у стару

виставу входять десь 20-30 нових людей... Звичайно, вони до-

помагають, але спочатку – як скалка стирчать. Зі старими

не співпадають ні темпами, ні динамікою. Це адська ро-

бота, а для старого складу – нудна робота. І ще погано, що
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молодь іде шляхом простої виучки партій. У них немає до-

свіду тех репетицій, коли вистава творилася...

– Раніше було краще планування щодо експлуатації ре-

пертуару. Не було такого, щоб вистава не йшла рік-півтора.

А якщо було, давали час на поновлення. Зараз цього вже не

дотримуються.

– Оперний режисер – це професія, а не захоплення. По-

чинаючи від методу репетицій. Зайві нерви, крики – люди

цього не розуміють. Обов’язково має відбутися зустріч з ко-

лективом, тому що який би колектив не був освічений, у

людей своє відношення до твору: оце так, а я вважаю так.

Режисер повинен завчасно налаштувати людей до роботи.

– Пластику вистави має визначати звук.

– У мене класичне уявлення про оперні постановки.

Лоенгрін, наприклад – сяючий лицар, світлий, сріблястий.

А у нас як Мефістофель в червоному виходить, і вона (Ельза)

теж “з рогами”... Але оці кольорові плями на сірому тлі –

вони грають. Коли сцена змови – на сцені червона пляма і ко-

льорова гама вибудовує розвиток, поєднується з драматур-

гією. Ось в Італіі в “Ріголето” взагалі на мотоциклах

виїзжають... Так що все може бути, хоча, на мій погляд,

абсолютно неприпустимо.

– Мені довелося якось ставити “Хованщину”, знаю, що то

таке... Розглядаю як жарт долі. Приїхав до Ніцци як хормейс-

тер, приготував хор. С. Турчак диригує, французький оркестр

і хор, солісти наші і з московського Великого театру. Рап-

том – катастрофа. Режисер з апендицитом, все відміняється.

А вистава готова в музичному плані. І. Архипова зауважила,

що хормейстери добре працюють с масами, а у мене хороший

контакт із французьким хором. І от я з власної дурості та

необачності вирішив спробувати, що воно... Навіть танці

ставив у Хованського. Сцену спалення розкольників зробили.

Суцільна авантюра з мого боку, хоча газети написали, що пе-
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реконливі мізансцени, був великий успіх. З Москви дзвонять:

“Не можемо оплатити режисерську  роботу, бо у Л. Венедик-

това немає відповідної освіти”. А у кого вона тоді була?

– Коли в репертуарі театру є Р. Ваґнер – це ніби ще один

додатковий поверх. Вистави є більш-менш складні, але тра-

диційні. Верді є Верді наприклад. Ваґнер все перевертає з ніг

на голову, я маю на увазі фактуру хорової партії. Професіо-

налізм загалом не передбачає автоматики, співає кожен з

власним виконавським досвідом. Хоча, коли, наприклад, йде

вже 324-а вистава “Травіати”, певний автоматизм з’явля-

ється – у співрозмірності дихання й атаки, фразування...

А ось у “Лоенгріні” таке неможливе, треба постійно слу-

хати і себе, і все навколо...

– Постановки “Набукко” та “Лоенгріна” допомогли пе-

режити складні часи. Ось люди приходять зранку – у них в

очах всі питання, від магазину і до транспорту. Коли дитині

нема чого перед школою дати... Всі ми живемо у запропоно-

ваних обставинах. Але йде година репетиції, друга... І зовсім

інші очі. Вони самі кажуть – якби не “Набукко”, було б дуже

важко. Нова музика, перший дотик до цієї опери і для мене

і для всіх. Виїхали на гастролі, показали в Європі, і якось воно

прикрасило наше життя. Те саме і “Лоенгрін”, але тут ми

ще й розуміли, що ми подолали. Ось із цього все починається. 

– Перед війною в Києві було троє великих хормейстерів:

Нестор Городовенко, Єгуда Шейнін і Микола Тараканов. Го-

родовенко не мав диригентської освіти, диригував “з-під жи-

летки”, але був геніальний, з хором дива творив. Жартував:

“В Україні кожен собака другим тенором гавкає!” Шейнін...

Розкішний музикант, зараз абсолютно забутий, керував ан-

самблем єврейської пісні “Євоканс”. 32 співака вражали всіх,

a cappella, поліфонічна фактура, імітації... Під час війни він

був худруком Ансамблю Першого Українського фронту, мав

звання майора. Кобуру від табельної зброї носив, а пістолет
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віддав старшині, боявся. Не можу собі пробачити, що свого

часу мені пропонували платівки “Євокансу”, а я відмовився,

зараз знайти неможливо...

Тараканов – мій ідеал оперного хормейстера. На початку

1960-х він приїзжав у Київ з гастролями Донецького театру,

де тоді працював. Давали “Аїду”, а хор лише 60 співаків. Але

що вони зробили? Поставили якісь яруси над самісінькою ор-

кестровою ямою, на них розмістився хор. Звук летів попе-

реду оркестру. Який звук! До Тараканова весь час приходили

солісти театру за професійними порадами. У нього самого

був прекрасний тенор. Для співаків він був як бог. Все життя

пам’ятаю фразу Тараканова: “Головний ворог мій і твій –

режисер. Те, що ми створюємо, він руйнує. Якщо лишається

сорок відсотків – я щасливий”.

– Костянтин Пігров – реґент, вже був старим, а так

співав з хором “Летіть, голуби” І. Дунаєвського – відразу

звук полетів... Звідкіля це? Він же постійно церковну музику

співав. Особливо дивовижно виконував кантату “Іоанн

Дамаскін” С. Танєєва. Божественно, коли звучала друга час-

тина, слухачі в залі були заворожені, не могли дихати...

Полетність звуку, динаміка, якесь хвилювання... Коли весь

хор разом дихає – це шикарно... Дивовижний майстер!

– Євгенію Мірошниченко не хотили брати до театру

О. Климов (головний диригент) та В. Скляренко (головний

режисер), бо в неї не було середини в голосовому діапазоні.

В. Гонтар (директор) наполіг. Коли вона, випускниця реміс-

ничого училища, вийшла у “Травіаті” – вона як народилася

в цій сукні, у неї була природня артистичність.

– Не можна взагалі порівнювати музикантів – кожен

має право на своє бачення. Але мимоволі хочеться співста-

вити засади, підходи. Геннадій Рождественський – розкіш-

ний музикант, чудова техніка. К. Симеонов казав про нього:

“Сєва з ходу може муху на диригентську паличку нанизати”.
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А ось сам Симеонов не давав вступ, а “занурювався” в музику:

ось так поплив-поплив... Казав якусь одну фразу засадничу,

якесь розуміння драматургічне – і все. Чи то від історичного

образу, як у “Хованщині”, чи то від соціально-побутового

оточення, як у “Катерині Ізмайловій”. Влучне слово створює

єдине інтонаційне уявлення, а колективне уявлення – це все,

якщо ти всіх переконав – ти правий. Ніякими наказами цього

не зробиш. Якщо цього немає, тоді у кожного своє і ніякого

ансамблю бути не може.

– Костянтин Симеонов, Веніамін Тольба... Вони, не

навчаючи спеціально, у спілкуванні, дали мені дуже багато

завдяки своєму вмінню, професіоналізму.

– Мені завжди шалено хотілося, щоб оці два диригенти,

діаметрально протилежні за своїми методиками – Тольба і

Симеонов – працювали разом в театрі. Вони працювали, але

одночасно не вийшло. І перший і другий заслуговують на най-

вищу оцінку. Тольба вмів виплести з одного вузлика весь спек-

такль. Настільки все було відпрацьовано, що після нього інші

диригенти 10-15 років билися, щоби “розвалити” виставу і

не могли. Настільки його постановки були психологічно зце-

ментовані. Він від деталей – відчуття інтонації, ансам-

блю – вибудовував ціле. А Симеонов  навпаки. Ггух – і акт

готовий. А потім казав: “Нехай досмажується”. Від загаль-

ного до деталей. От якби вони прцювали разом – це був би

геніальний результат. Хоча і той і той зробили для театру

дуже багато...

– З В. Тольбою співали закулісний хор в “Піковій дамі”.

У П. Чайковського написано два “форте”, а звучати повинно

два “піано”. Тому хор заганяли на колосники, 14 метрів над

сценою. І ось там ми стояли, співали голосно, а в залі чулося

тихо. Тому що інакше було б “тихо”, а треба, щоб було

“здалеку” за авторською ремаркою. Тольба до кожної де-

талі партитури був дуже уважний.
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– Чим брав Стефан Турчак... У нього не було жодної

ноти, яка б не відбивалася на обличчі. Навіть якщо він був

незадоволений, він це показував, люди розуміли. Сила тем-

пераменту... І головне, він не лише сам був такий, він всіх

примушував так відноситися до музики. Він не роздумував,

а йшов за емоційним відчуттям. Наскільки переконливо від-

чував, настільки впевнено робив. На прем’єрі “Отелло” Яго

щось “наклав” в одному місці, я бачив, як Турчак після того

плакав у антракті. Дуже прикро, все було зроблено, ніколи

помилки тут не було, просто випадок. Був тоді страх щось

порушити, поламати... Тоді був час творення, відкриття

нового.

– Володимир Кожухар – подивіться, скільки він поставив

нових спектаклів! Надзвичайно працездатний, професійний,

оркестром володіє бездоганно.

– Приїзжав з гастролями Штудгардський оркестр, ди-

ригент Сержіу Челебідаке. Який диригент! У нього обличчя

артиста, непроникне. Повний контроль над оркестром, усе

спокійно, виважено. Але під цим така праця виховна, репе-

тиційна... Хтось гарно зіграв – посміхнувся ледь-ледь... Зву-

чання – бездоганне. 

– Дивовижна зараз співачка Людмила Монастирська.

Я її назвав інопланетянкою. Вона співає просто інакше.

В неї відношення до слова – кожне слово розуміє. Від цього

з’являється драматургія, тембри, темпи...

– Вокал – надскладний фізіологічний процес, і впливати

на нього важко, бо на 60% він відбувається автоматично.

– Від слова йде інтонація, дихання. Солова перетворю-

ються не в ноти, а у зміст.

– Ауфтакт диригента – це все. Хор має дихати ВЖЕ в

тій ноті, що очікується, тоді вийде потрібний тембр.

– Тембр повинен бути такий, щоби звук міг нестися,

летіти.

218 Уривки з інтерв’ю з  Л. М. Венедиктовим

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



219Уривки з інтерв’ю з  Л. М. Венедиктовим

– Справа не в силі звуку, а у настрої.

– Сила звука – це єдність. Як тільки ви досягаєте єди-

ного уявлення щодо подання звуку, фразування – його сила

подвоюється.

– Емоційний стан персонажів треба показувати не ру-

хами, а звуком.

– Німецьку музику треба співати як німецьку, італій-

ську – як італійську. Це стосується і тембрів, і штрихів, і

динаміки.

– Найголовніше – ставлення до звуку. Оперний хор по-

стійно має розуміти, що відбувається. Відсутність цього

не компенсує велика кількість репетицій. Лише оце відчуття

“занурення” в настрій.

– Я хору кажу: “Ви повинні не вимагати, а просити –

милості, поблажливості, захисту...” А вони часто співають

вимогу. Це визначає характер дотику до звуку: вдарити його

або торкнутися та зберегти.

– Від капельного звучання оперне вирізняє перш за все

звучання тенорів. Тенора в капелі співають так званою “мік-

стовою” манерою, від традицій духовної музики. В опері це

може бути лише в окремих моментах. А в основі – працюємо

на “великому звуці”. Кубатура зали, висота сцени 14 метрів,

потім ще потрібно “перелетіти” через потік оркестру. Хор

не повинен бути тихіше або гучніше ніж оркестр, його

звучання повинно просто бути іншим.

– Оперному хору значно важче ніж звичайному. По-

перше на виставі він потрапляє до інших рук. По-друге – роз-

сипаний по всій сцені, партії всі окремо. Потім часто

потрібно співати “біжучи”, тому дуже важко досягти

“ланцюгового дихання” як у капелі. Диригент цього показу-

вати не буде. Тому я дуже радію, коли мені у класі вдається

щось зробити у питанні дихання, що зберігається потім у

виставі... Ось коли ми возили “Тараса Бульбу” на гастролі в
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Німеччину, я кожен день репетирував хор запорожців на

“ланцюговому диханні” від “піано” до “фортіссімо”. Ось

тоді виходить справжній колорит народної пісні.

– Дуже важливо примусити людей БУТИ тими, ким вони

мають бути у виставі. Як тільки образ з’являється – вини-

кає єднання музики, тексту, задуму автора, штриха –

всього. Коли артист розуміє не розумом, а всією сутністю.

– Чому ми почали з хором готувати концертні програми.

Оперний жанр потребує театральності виконання. А кон-

цертне виконання – то зовсім інша річ. Інші вимоги до уні-

сонів, сольних епізодів, тембрального звучання, динаміки

“піаніссімо”.

– Тримати оперний хор у гарній формі допомагає різно-

манітність  репертуару і оновлення складу. Ось у мене зараз

вже третій склад хору повністю оновлений. Я раніше якось

думав уже “дійти” до пенсії зі своїми, а потім зрозумів, що

не можна лишати “графські руїни”. Ось прийшла молодь,

яка тільки починає щось розуміти... Але через рік їх не можна

буде впізнати! Якщо ж зараз не оновити склад, через два

роки це буде хор пенсіонерів. От як, наприклад, хор Свєшні-

кова. Хор зістарився разом із хормейстером. Прийшов

новий – складу немає. А був геніальний колектив...

Переклад з російської О. Летичевської.
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