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«Жести страждання, психологичного надриву, нероздшеного кохання, arpecHBHOCTi стають моделями,
символами рафшовано! дуип диференшйованого суб'екта fin de siecle» [2, С. 115].
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Проблема розвитку професшного вокального мистецтва на Слисаветградщиш залишаеться одшею з найменш дослщжених дшянок музичноУ культури Центрально!
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Украши. Динамжа еволюцн мгсцево! вокально! виконавсько! школи в1ддзеркалюе
характерну для украшського сусшльства доцентрову тенденшю, «коли все найбыьш
яскраве, талановите, нестандартне прагнуло самореалi3aixi! у столичних MicTax» [18,
с. 32]. Цьому сприяла позищя як мюцевих викладач1в cniBy, так i меценатських кш, як1
вбачали можлив!сть розкриття вокальних зд1бностей талановито! молод! переважно на
сценах 1мператорських оперних театр1в. Постшний процес вщтоку природних кадр1в
потенщальних cnieaKiB до великих м1ст носив характер штенсивного «знеструмлення»
регюну й Mirpauii з метою навчання в межах Росшсько! iMnepi!. Саме тому пщвалини
крайового вокального мистецтва закладалися набагато шзшше, ш ж формувалися професШш основи шструментальних виконавських шкш.
Тривалий час стан розвитку вокально! виконавсько! школи регюну перебував у стадп
законсервованоси в рамках р1зномаштних форм аматорського музикування. На вщмшу
вщ шструментального виконавства, поширешсть якого залежала вщ присутност1 досвщчених фах1вщв, сшвацька традишя ор1ентувалася на важливий чинник культуротворення - народну шсню. Родинно-побутова шсенна культура сприяла формуванню початково! стадп розвитку самородюв-сшваюв i виконувала функцш стихШних родинних «ушверситенв». Вщом1 факти такого формування свпогляду артисив-сшваюв славетно! родини корифе!в украшського театру Тобшевич1в (I. К. Карпенко-Карий, М. К. СадовськаБарщотп, М. К. Садовський та П. К. Саксаганський) [19], династн оперних cnieaKiB
Лубенцових (В. М. i Я М. Лубенцови, М. М. Гетьман, Л. В. Лубенцова-Ф1рсанова) [10],
Журавленюв (П. М. i Г. М. Журавленки, В. П. i I. А. Журавленки) [11] та ш.
Важлива роль у формуванш захоплення cniBOM i обранш кар'ери професшного cniвака народним артистом УРСР, солгстом Кшвського театру опери i балету iM. Т. Г. Шевченка та викладачем Килвсько! консерваторп iM. ПЛ. Чайковського В. Ф. Козерацьким
належить його батькам — трударям с. Грузьке Под!льсько! губ. (тепер — Головашвського
р-ну Юровоградсько! обл.). Коваль Феодосш Олександрович i його дружина Харитина
Васшйвна (прекрасне сопрано, засшвувачка й виводчиця) були вщомими на сел! народними сшваками. 3 листа доньки сшвака Т. В. Марково! до авторки статп [9] стало
вщомо, що !хня музична динаспя мае елисаветградсыа витоки (артисти оркестру Ки1'вського оперного театру iM. Т. Г. Шевченка Т. В. Маркова (вюлончель), О. В. Козерацький (скрипка), балерина Л. Маркова; звукорежисер телебачення В. О. Козерацький).
Наступним чинником, що сприяв вихованню сшвацьких таланив регюну, були
CBiTCbKi (пмнази, училища) та духовш (церковно-параф!яльш школи, духовне училище) навчальш заклади, де культивувалися сольний i хоровий cniB. Прикладом активного служшня вокальшй cnpaei в шститущях загально! ocBira був вокальний педагог
АндрШ Матвшович KyneTiH.
Вщомостей про життед1яльшсть А. М. Купенна майже не збереглося. Як засвщчують CTaTHCTH4Hi материал и навчальних заклад1в, BiH мав свщоцтво вчителя [12, с. 41].
1нше джерело - неопублжоване журналicTCbKe розслщування, передане aBTopui Kipoвоградським юториком i краезнавцем С. 1. Шевченком, - називае педагога колишшм *
сшваком капели Д. Агренева-Слов'янського i гарним скрипалем [5]. Близько чотирнадцяти poKiB присвятив митець вокально-хоровому вихованню елисаветградських
дней — працював найманим учителем сшву в громад с ьк и х ж i ноч i й (1905—1916) i чоловь
чш (1901—1910) пмназ1ях, земському реальному училищ! (1913-1914) тажшочш пмнази
О. Н. вфимовсько!. Одночасно BiH практикував приватн! уроки сшву.
Особливу цшшсть мала музично-просвггницька д!яльн!сть митця з популяризацн
академ1чного вокалу та opraHi3auii численних хорових колектив1в. Про фаховий ревень
викладання свщчать його постановки: опера «Сшгуронька» 1 з ученицями громадсько!
жшочо! пмнази (1909), сцени з опери «Русалка» О. Даргомижського з вихованками п м нази О. Н. Сфимовсько! (1917), а особливо - загальномюька вистава силами учшвських
к о л е к п ш в MicTa, що мютила фрагменти з опери М. Глинки «Життя за царя» (1913).
У вокальному клаа А. М. Купетша навчалися вщом1 укра!нськ! сшвачки Д. Ф. Захарова й М. Ф. Шекун-Коломийченко. 1снуючу проблему з р1зним визначенням в ен-
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циклопедичних виданнях походження Д. Ф. Захаровен було розв'язано завдяки запису
в ДАКО про УУхрещення, що евщчив: «березня 10 народжена, 16 охрешена Дар1я», батьками яко1 зазначеш «селянин КалузькоУ губерни села Лотаревки Фед1р Якович Захаров та законна його дружина Гл1кер1я Федор1вна» [3]. У результат! пошуковоУ роботи
виявлено дв1 гшки родини Захарових та виявлено мюцезнаходження колекци С1мейних фотодокументе, частину з яких (п'ять св^лин вщ двоюрщноУ онуки А. В. Клименко — викладачки та б1блютекарки Юровоградського музичного училища) передано у
фонди MicbKoro музею К. Шимановського, з шших (прим1рники приватноУ колекци
I. Ф. Анастасьева) створено електронну базу даних.
До вщнайдених друкованих матер1ал1в мюцевЫ преси, що розкривають дитячоюнацьк1 роки одше'У з перших украУнських камерних виконавиць М. Ф. ШекунКоломийченко, належить рекламний анонс практики в MicTi п батька — лiкаря Феофана Васильовича Шекуна, який в1в прийом по вул. 1нгульськш [17, с. 1], та зв1т щодо облаштування 16 березня 1910 року украшського вечора, присвяченого пам'ят! Т. Шевченка, де пр1звище «m-lle М. Ф. Шекун» значиться серед учасник1в подй' [13, с. 3].
Серед «першопрохщщв» фаховоУ вокальноУ педагогши на Слисаветградщиш слщ
згадати Федора Прохоровича Левитського (1869 — т е л я 1926). Митець отримав грунтовну музичну оевггу в КиУвському музичному училигщ IPMT (1892—1896) по класу вокалу Г. фон MaTica й К. Еверард1 та впродовж року вдосконалював виконавську
майстернють в 1талй. Шд час навчання, у 1893 рощ, Ф. П. Левитський дебютував на
опернш сцеш в рол1 Германа («Тангейзер» Р. Вагнера) у склад1 антрепризи Й. Я. Сетова. 18 жовтня того самого року вш долучився до киУвськоУ прем'ери опери «Алеко»
С. Рахмашнова, виконавши головну роль.
Повернувшись i3-3a кордону, митець робить enöip на користь музичноУ педагогши
й повшетю присвячуе себе методичшй poöoTi з юними вокалютами, обмежившись
камерно-вокальною творчгстю. Його послужний список е зразком сумлшного служ ш н я педагопчним идеалам на нив] хорового сшву та вокалу [16, стб. 750—751]. 3 часу
вщкриття музичноУ школи А. М. Тальновського в Слисаветград1 митець працював у
склад! и викладацького колективу впродовж 1898-1899 poKie. Наступш п'ять poKiß д ь
яльност1 Ф. П. Левитського пов'язаш з Одесою, де вш викладав вокал у музичних школах Д. М. фон Ресселя, Р. Кауфман та методику сшву в додатковому, восьмому к л а а , ж ь
ночих пмназШ. У 1904—1914 роках його педагопчна кар'ера була пов'язана з музичним
училищем Полтавського вщдшення IPMT.
Завдяки вокальнш пщготовш, отриманш у к л а а Ф. Левитського, визначили свое
сшвацьке майбутне його двоюрщш сестри Леонща Балановська й Мар1я Коваленко —
сол1стки КиУвськоУ опери, Марй'нського та Великого театр1в. Перша брала уроки в педагога шд час його практики в елисаветградськш музичнш школ1 А. М. Тальновського, друга — навчалася приватно в Одесь
На вщмшу вщ Ф. П. Левитського, музично-педагопчна д1яльшсть якого була
пов'язана з Слисаветградом лише ешзодично, багатогранна натура I. Я. Дол1нова2
(справжне пр1звище — Шпшдовський) знайшла яскраве втшення на теренах окресленого perioHy. Його художньо-виховна праця в га л уз i вокального мистецтва виявилась
особливо продуктивною.
Зпдно з анонсами, I. Я. Долшов отримав вокальну ocßiTy в К. Еверард! (iMOBipHO,
навчався приватно). За евщченням сучасника, митець «мав голос пестливого й дуже
м'якого тембру [баритон. — М. Д.]; сшвав дуже музикально, з виразним фразуванням у
зв'язку з теплотою передач! й чудовою дикщею» [7, с. 3]. До його концертного репертуару входила ар1'я Онегша з однойменноУ опери П. Чайковського, пролог «Si puo» з «Паящв» Р. Леонкавалло та iH.
На музичнш cueHi Слисаветграда сшвак дебютував 1905 року, тод! ж розпочав власну приватну практику та одночасно недовго викладав у музичнш школ1 А. М. Тальновського, Першому комерцшному учили1ш (близько 1910 р.), приватнш жгночш пмнази
М.Д. Гослен (1911).
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Вщ 16 вересня 1908 року педагог вщкрив затверджеш урядом класи сшву й оперного
ансамблю 3 — перший спец1ал1зований у галуз1 вокального мистецтва навчальний заклад у perioHi. До якого часу юнувала школа — нев1домо, останш анонси в npeci датованолггом 1910 року.
Серед вихованшв I. Я. Долiнова вагомим внеском до музично! культури виокремлюеться видатний сшвак П. М. Журавленко (бас) — солют Петербурзького ТМД, ДАТОБу та МАЛЕДОТу. Уродженець р о б т ш ч о ! околиц1 Слисаветграда Никанор1вки,
вш закшчив народне училище i деякий час працював писарчуком в Окружному суду
у контор! HOTapiyca А. Ф. Якубовського. Його надзвичайний за тембровими характеристиками голос заприм1тив син начальника — олександрШський i елисаветградський
меценат, присяжний пов1рений, секретар Товариства розповсюдження грамотное™ й
ремесел А. А. Якубовський, за протекшею та материальною допомогою якого П. М. Журавленко близько року опановував ази вокалу й музично! грамоти пщ кер1вництвом
I. Я. Дол i нова, що й визначило його подальшу кар'еру сшвака.
Вшхавши до Москви, а згодом мешкаючи в Петербургу актор не поривав зв'язюв з
рщним MiCTOM, перюдично виступав i 3 щкавими програмами. 1дейна позищя митця
поста й но ор1ентувалася на вщродження украшсько! культури. Под1бш установки зблизили його з мюцевим проукрашським гуртком HOTapiyca В. О. H i K i T i H a , де шбито задля
музикування збиралася нацюнально налаштована штелп-енщя, актори, робггники заводу Ельворта та пмназисти-старшокласники. Саме тому П. М. Журавленко долучився
до публ1чних заходi в угруповання урочистого святкування шевченювських дшв (виступ на концертному вщдшенш украшського вечора пам'ята Т. Г. Шевченка 16 березня
1910 р.) [13, с. 3].
У 1918 рощ Журавленко-режисер здШснив на сцеш петербурзького Михайл1вського
театру постановку опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка украшською мовою, на яку
солютками запросив землячок М. В. Коваленко (Наталка) та € . В. Чайковську (Терпелиха). Сам сшвак виконав роль Виборного. Диригував виставою Д. I. Похитонов — родич вщомого художника-пейзажиста I. П. Похитонова. У серпш 1922 року, пщ час лггньо! в1дпустки, актор режисерував оперу вже з аматорською трупою елисаветградського клубу заводу «Червона з1рка». Головну парт1ю виконувала молодша сестра П. М. Журавленка Антошна, роль Петра - брат Герасим, Миколу - майбутнш народний артист
СРСР М. С. Гришко [11, с. 38].
У результата дослщницько-пошуково! роботи складено родовщ Журавленюв та
атрибутовано документа приватно! колекци В. М. Могилюка (св1тлини, acjiiuui, дов1дки
1920-1945 pp., вир1зки з друкованих видань). Завдяки вщнайденим материалам визначено ще одного представника династн — Г. М. Журавленка-Журавльова (тенор), вокальний талант якого, iMOBipHO, також формувався пщ впливом педагога I. Я. Долiнова.
Згодом сп1вак вдало виступав на сцен! Державного театру ком1чно! опери в Петроград1
(1920—1921), у склад1 ансамблю Укрестради (бл. 1925-1930 pp.), украшського вокального квартету iM. М. В. Лисенка (1930-Ti pp.).
3 1919 року на теренах краю розпочинаеться активна д1яльшсть основоположнищ
профес1йно! вокально! школи ЛщИЯювни Киреево! (1882-1971). Насл1дувачка найкращих традицш в1тчизняного вокального стилю, вихователька юлькох покол)'нь украшських i рос1йських оперних c n i e a K i ß , aKTopiß музично-драматичного театру, мисткиня
сприяла закршленню фахового р1вня викладання. Реконструкц1я життепису сшвачки
стала можливою завдяки вивченню матер1ал1в ДАКО, КОКМ та приватного apxißy викладачки К1ровоградсько! Д М Ш № 3 К. П. Кузнецово!, мати яко! - Н. I. Бондаренко навчалася в клас! Л. Я. Киреево! впродовж 1944—1950 рок1в.
На сторшках метрично! книги елисаветградсько! Володимирсько! церкви заф1ксовано появу на ceiT «незаконнонароджено!» дитини на 1м'я Л1д1я 29 вересня та и охрещення
24 жовтня 1882 року. Матар'ю дитини названо «елисаветградську м щ а н к у Параскеву Пилипову доньку Копотаенкову» [2]. Згодом д1вчинку вдочерив колезький асесор, службовець MicbKoro банку Як1в Павлович Михайлов, пр1звище якого вона й отримала.
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Загальну осв!ту Л ш я Михайлова здобула в громадськш ж ш о ч ш пмназп, 1900 року
ycniuiHO здала юпит на звання домашньоУ вчительки; музичну — у Школ1 Г. В. Нейгауза. Припускаемо, що ГУ вокальш зд1бност1 вщкрив у перюд пмназШного навчання А. М. Купетш, який мав творч1 зв'язки з професором ПетербурзькоУ консерватора
С. I. Смоленським i рашше вже рекомендував саме цьому педагогов! Д. Ф. Захарову.
Лише на двадцять п'ятому poui життя Л. Я. Михайлова змогла з1брати кошти для
поУздки в Петербург i реал1зувати м р ш всього життя — стати викладачем сшву. Навчалася по класу вокалу в Петербурзьюй консерваторй', де ГУ наставниками були учень
К. Еверард1 С. I. 1ванов-Смоленський та Г. Г. Жеребцова-Андреева — одна з перших
росшських камерних с т в а ч о к , послщовниця й учениця Н. О. 1рецькоУ. Таким чином,
Л. Я. Михайлова у студентсью роки мала змогу вивчати методику двох паралельних
ггалшських шкш, адаптованих на росшському грунт1 — школи К. Еверард1 та школи
П. В1ардо. Це дозволило Уй виробити власну методику опрацювання сшвацького голосу, де головну увагу придшялося розвитков1 piBHOCTi, рухливост1 та гнучкостс, штонац ш н ш виразност1, художнш штерпретацп твору.
Закшчивши 1914 року навчання з присвоениям квал^фжацп «вшьний художник»,
Л. Я. Михайлова-Кирееварозпочала приватну практику за мюцем служби чоловжа — у Петрозаводську ОлонецькоУ губернп, згодом (1917—1919) — у Mapiymwii. У фондах КОКМ збереглися програмки двох вистушв за участю сп^вачки: в1д 21 жовтня 1917 року, де мисткиня
виконала романеи «О, если б ты могла» М. Римського-Корсакова i «Где жить» М. 1пол итова1ванова, та 19 березня 1918 року [14], де вона значиться солюткою Сартанського ансамблю.
У 1919 poui Л. Я. Киреева повертаеться до рщного мюта, вступае до Спшки Робмисту. В автоб1ографй' 1938 року викладачка зафжсувала: «До 1927 р. обслуговувала багато
KOHuepTiB i бшьше % cnieaKiß Робмисту були моУми учнями» [1, с. 1]. Як педагог-вокалют
i концертмейстер вона активно сшвпрацювала i3 31нов'Твським державним хоровим
ансамблем — Хорансом шд кер1вництвом М. Н. Кононенка, займалася постановкою
голоав у xopi клубу мeтaлicтiв «Жовтень» заводу «Червона з1рка». У 1920-х роках в УУ вокальному к л а а навчалися майбутн1 видатш сп1ваки — Б. Я. Златогорова, М. С. Гришко,
П Л . Сел1ванов.
Сол1ст московського Великого театру П. I. Селiванов був вихованцем педагога впродовж 1923—1925 poKiB. Учасник аматорського хору, вш виявив бажання 1ндивщуально
займатися вокалом i таким чином познайомився з Л. Я. Киреевою, яка сприяла формуванню його сшвацького свш>гляду. На шдписах до евплин (вщ 22.06.1951), подарованих викладачш, знаний майстер оперно'У сцени називае УУ сво'Ум першим педагогом,
«основоположником моеУ вокальноУ школи» [21].
У 1930-х роках у Л. Я. КиреевоУ настае пора пщвищеного попиту на вокальну справу.
ГУ запрошено працювати одночасно до аматорських колектив1в дитячих садюв, клуб1'в
Кавшколи, Ав1абригади, 1нстробкаси, Прометробкаси, Швейпрому та заводу «Червона
з1рка». У1931 poui на Першш районн1й ол1мп1ад1 «Дня пролетарськоУ музики» виступали учн1 Л. Киреево'1 Губша (виконала обробку Л. Бетховена шотландськоУ nicHi «Краса
piflHoro села»), Криця (романс «Солодко сшвав душа-соловейко» P. Diiepa) та Абрамович (apifl з опери «Галька» С. Монюшка) [15].
Упродовж 1933—1971 poKiß (з перервою в 1943 р.) Л. Я. Киреева викладала вокал у KiровоградськШ державнШ музичшй школ1 (нин1 - Д М Ш № 1 iM. Г. Г. Нейгауза). У шелявоенному к л а а мисткиш сформувалася и1ла плеяда в1домих украУнських cnißaKiß, вокальних педагопв та хормейстер1в, серед яких — народна артистка УкраУни Р. М. СерrieHKO, заслужений д!яч мистецтв УкраУни С. В. Дорогий, педагоги К1ровоградського
музичного училища Н. Акопова-Шскунова та Л. М. Швець.
Як заевщчують спогади концертмейстера Т. Волосевич [8, с. 3], саме Л щи flKißHi завдячують своею вокальноУ формою артисти музично-драматичного театру iM.
М. Л. Кропивницького, з якими педагог готувала до прем'ер парти з украУнських опер
«Наталка Полтавка» М. Лисенка, «Запорожець за Дунаем» С. Гулака-Артемовського,
«Катерина» М. Аркаса та nicHi до драматичних вистав. Таким чином, у доевщченого
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фах1вця брали уроки народш артиста Украши К. Паракоиьев, JI. Тимош, актори Е. Садовська, 3. Шменко, В. Рябовол, М. Линський, Л. Алексаненко.
Надзвичайно вимогливо ставилася Л. Я. Киреева до вокально! гид готовки сво!х
учшв. Бона намагалася не тальки прищепити вихованцям любов до сшву, але й привчити i'x до самодисциплши, вщповщальноста в опрацюванш нового матер1алу. На уроках значну увагу вона придшяла бесщам про режим сшвака, про належне ставлення
до слухач1в, значения самокритики. П. I. Селiванов згадував: «Уроки, пщготовка до
BHCTynie, участь у концертах надавали BciM нам творче задоволення, випрацьовували
початки майстерноста та любов до т з н а н н я » [20, с. 38].
Педагопчна система викладачки базувалася на професшних вимогах щоденно! пращ над собою, наполегливому опануванш всього спектра вокального мистецтва, включаючи знания музично! грамоти, теори та icTopii музики, пасивному ознайомленш пщ
час концертав з результатами шших cniBaKiB, як визначних, так i молодих. Серед шдпис1в на дарчих свгошнах е фрази: «вщ учня, котрого Ви не дарма лаяли» (П. Селiванов) [22] або «згадуйте неслухняну Раю» (Р. Серпенко) [6, с. 4].
Документальним пщтвердженням п р о ц е а в професюнал!зацй' в галуз1 регюнально!
вокально! школи слугуе вщнайдена в ДАКО справа 524 (ф. Р810, on. 1), шо демонструе
шлях офщШного затвердження навчального закладу вокального фахового спрямування. У 1927 рощ до Окрпрофосу звернувся громадянин А. М. Ященко, який пропонував сво! послуги як викладача вокального вщдшу у 31нов'!вськш профшколi, вщкриття яко! незабаром передбачалося. З м к т заяви демонструе спещал^защю педагогавокал юта, вельми актуальну для Слисаветградщини. Зокрема, як викладач сольного
сшву А. М. Ященко пропонуе «постановку голосу за старою налшсько! школою» [4,
арк. 2] i3 використанням науково-емшричного методу та художне вивчення концертного i сцешчного репертуару. Заявник зазначав, що Mir би взяти на себе розучування
камерних i оперних ансамбл1в — дуетав, Tpio й бшьш складних, ведения оперного класу
3V сцен1чним оформлениям та викладання налшсько! мови, якщо така "буде включена
в програму школи як обов'язковий предмет за прикладом музичних технжум1в i консерватор!й»> [4, арк. 2]. Невпевнений у можливому вщкритта Зшов'Увсько! музпрофшколи, А. М. Ященко пропонував проект «вокально! студи iMeHi професора MopeTTi на
госпрозрахунку при абсолютному пщпорядкуванш в щейному ceHci Окрпрофосу i на
умовах прийому вщряджених Профосом згщно юнуючих в1дсоткових норм» [4, арк. 2].
До заяви долучено можливий Устав студи [4, арк. 3] з виправленнями Окрметодкому
та документи, що характеризуют особу А. М. Ященка (копи довщок Астраханського
ГубВНО [4, арк. 5], Губвщдщу Робмису [4, арк. 6] та рецензш на виступи його учшв [4,
арк. 7]). Незважаючи на отримання офщшного дозволу, ш я к и х вщомостей про i c H y вання студи пщ кер1вництвом А. М. Ященка (сцешчш псевдон1ми - Альташ, Алтайський) поки що не виявлено, але прецедент свщчив про наявний у MicTi попит i готовHiCTb до навчання.
Таким чином, елисаветградська вокальна школа, що пройшла прискорений шлях *
професюнал1заци впродовж першо! третини XX ст., пдно вписалася в контекст загальнонац1онально! сп1вацько! справи та мала п л щ ш насл1дки у вихованш cniBaKiB Украши, Pocii, Полыщ з р1зноман1тним виконавським амплуа — як оперних артистав, так i
камерних концертантав.
1
2
3

iMOBipHO, спрощеного Bapiama в1домо1 опери М. Римського-Корсакова.
На жаль, розшифрувати шщ!али сп1вака поки що не вдалося.
Класи (або курси) часто змшювали адресу: у 1908 poui - у будинку Штромберга по 1вашвськй4 вулиц!
(нин1 - вул. Чорновола), у 1909 poui - у будинку Архангородського на роз! Невсько1 та Петровсько!
(HHHi - ПашутинськоГта вул. Шевченка).
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МУЗИКОЗНАВЧА1НТЕРПРЕТАЦ1Я СТИЛЮ МОДЕРН
У ПРАЦЯХ1РИНИ СКВОРЦОВ OL ТА СВГЕНП КРИВИЦЬКО!
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The author examines the works by Russian musicologists I. Skvortsova and by Ye. Krivitskaya
about
phenomenon ofModern in Music, its aesthetic principles and stylistic features. There is made a conclusion
about availability of theoretical comprehension of this style on the territory of former Soviet Union.
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