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Розділ ІV

Не замовкає музика в Одесі...

Киріак	Костанді	«Вечір.	Скрипка»,	1919	р.
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Урок 1.

Музичне місто – Одеса.
Істотні	чинники	музичності	міста.	Спогади	одеситів.	Cтановлення	музичного	
життя	міста	(перша	половина	ХІХ	ст.):	музичні	вечори	у	салонах	аристокра-
тів	та	міської	інтелігенції;	перший	Міський	театр,	репертуар	театру;	гастро-
лери	та	місцеві	актори.

Упродовж багатьох десятиліть минулого і нинішнього століть Одесу нази-
вали «музичним містом». Талановиті музиканти – вихідці з Одеси – сприяли 
затвердженню її музичної слави у всьому світі, а одесити пишалися цим, як 
важливою якістю духовного життя міста.

Одним з істотних чинників музичності Одеси була загальна атмосфера, 
яка панувала в місті впродовж більше півтора століть. Про музичність одеси-
тів які що приїжджали до міста. З численних, часто захоплених відгуків про 
музичність одеситів, процитуємо лише деякі: «Одесса – город музыкальный, 
и редкий из его граждан не страстно-пылкий меломан», — затверджував поет 
І.Борозна, що відвідував Одесу в тридцяті роки минулого століття.

«Кроме Петербурга, ни в одном из наших городов это искусство не состав-
ляет собой стихии, которая бы столь резко входила в состав общественной 
жизни, как в Одессе», — писав в кінці 1830-х років професор Рішельєвсько-
го ліцею К.П. Зеленецький в «Одесском альманахе». У нарисі письменниці 
Т.П. Пассек читаємо: «С закатом солнца балконы и окна растворялись, ли-
лись звуки, пение».

А ось свідчення одеського історика і літератора Олександра Дерибаса: 
«Если речь шла о музыке, о впечатлении, вынесенном из театра, то одессит к 
словам и жестам добавлял и пение — Одесса пела». 
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Минуть десятиліття, і, згадуючи про Одесу двадцятих років ХХ століття, 
де пройшла його юність, чудовий радянський піаніст Яків Зак напише: «Го-
род весь звучал, почти из каждого окна неслась музыка…» 

Серед провінційних міст Росії (Петербург і Москва — російські столиці 
— знаходилися на особливому положенні) Одеса займала провідне місце за 
рівнем музичного життя. Саме в Одесі, ще зовсім молодому місті, набагато 
раніше, ніж в інших містах, був побудований театр (1809), де основна увага 
приділялася опері. 

У 1898 р. тут виникла і здійснилася ідея створення творчого об’єднання 
особливого типу «Общества русских композиторов». У 1913 р. в Одесі була 
відкрита одна з перших провінційних консерваторій.

Великий внесок Одеси у вітчизняну і світову виконавську музичну куль-
туру. В усьому світі відомі імена вихованців музичних учбових закладів, і 
особливо Одеської консерваторії — таких, як Д. Ойстрах, Е.Гілельс, Я. Зак, 
Б. Руденко і багато, багато інших.

В Одесі закінчила гімназію, працювала викладачем в міському жіночому 
училищі А.В.˙Нєжданова. Вона вчилася в музичних класах російського му-
зичного суспільства, співала в хорі, виступала в концертах як виконавець пі-
сень і романсів та брала уроки співу у С.Г.˙Рубінштейн, сестри знаменитих 
Антона і Миколи Рубінштейнів. 

В Одеській консерваторії починали навчання і творчість багато відомих 
радянських композиторів. В Одесі провів юність С.˙Ріхтер, який вже тоді вра-
жав своїми музичними здібностями. Подібних прикладів багато. Музична ат-
мосфера Одеси діяла не тільки на музикантів, але і на поетів, письменників, 
художників. В їхніх творах відображені музичний побут міста, образи музи-
кантів. Нерідко саме за допомогою музичних асоціацій автори розкривали 
психологічний стан героїв.

У першій чверті XIX ст. «музичність» Одеси знайшла втілення в твор-
чості Пушкіна, на рубежі XIX і XX століть — в творах Купріна («Гамбринус», 
«Гранатовый браслет»), Бабеля («Пробуждение», «Ди Грассо»), Паустовського 
та інших. Роль музичності в стилістиці творів Гріна, Олеши, Багрицького теж 
пов’язана з феноменом нашого міста.

В Одесі любили театральне мистецтво, на сценічних майданчиках висту-
пали М.С.˙Щепкін і П.С.˙Мочалов, К.Т.˙Соленик В.В.˙Самойлов та інші відо-
ми актори. Але більш за інші мистецтва одесити любили музику.
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У першій половині XIX століття, коли 
навіть в російських столицях, а тим більш в 
провінційних містах, ще не було професій-
ної музичної освіти і систематично органі-
зованого концертного життя, найважливішу 
роль грало домашнє музиціювання, широко 
поширене в різних шарах суспільства. У гос-
тиних аристократів, в приватних будинках 
інтелігенції проводилися музичні збори, на 
яких місцевими любителями, а нерідко і на-
їжджими артистами виконувалися вокальні і 
інструментальні твори. В Одесі в цей період 
набули популярністі музичні гуртки, учас-
никами яких були крупні чиновники, видомі 
вчені, професори і викладачі Рішельєвсько-
го ліцею М.М.˙Кирьяков, Н.Н.˙Мурзакевіч, 
П.Д.˙Зеленецький, М.П.˙Розберг, літератори 
і історики А.А.˙Скальковський, А.І.˙Левшин 
та інші, а також члени їх родинй, що нерідко 
володіли музичним даруванням (як напри-
клад, Ю.М.˙Кирьякова — чудова співачка).

Музичні вечори проводилися в салонах 
П.Р.˙Родзянко, І.Д.˙Аргутінського-Долгору-
кова, П.І.˙Гагаріна, у якого навіть був свій 
оркестр. Серед аристократичних салонів 
виділявся салон генерал-губернатора Ново-
російського краю графа М.С.˙Воронцова, де 
панувала його дружина Єлизавета Ксаверіїв-
на Воронцова — одна з привабливіших жінок 
свого часу. Вона любила музику, танці, брала 
участь в любительських виставахх, протегу-
вала освіті.

У бібліотеці Воронцових були зібрані 
твори композиторів різних країн, переваж-
но другої половини XVIII — першій третині 

Граф	М.С.	Воронцов

Графіня	Є.К.	Воронцова
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XIX ст. Видань, пов’язаних з вітчизняною музикою небагато, але вони різно-
манітні. Тут ми зустрічаємо «Голоси українських пісень», видані Михайлом 
Максимовичем, «Стародавній простий церковний спів», а також «Марш», що 
співався в день свята лейбгвардії Семенівського полку 21 листопада 1808˙р. 
Музична бібліотека в будинку Воронцових відповідала інтересам одеських 
шанувальників музики.

В навчальних закладах міста — Рішельєвському ліцеї, Інституті шляхет-
них дівчат, гімназіях і приватних пансіонах навчали співу, грі на музичних 
інструментах. У деяких навчальних закладах були хори, інструментальні ви-
став спектаклів російських драматичних труп, які, по суті, були музично-
драматичними. Вони ставили і твори музичних жанрів — російські опери 
композиторів кінця XVIII — початку XIX ст., опери-водевілі («Мельник, 
колдун, обманщик и сват» Аблесімова, «Розана и Любим» Керцелі, «Князь 
– невидимка» Кавоса, пізніше опери А. Н Верстовського тощо.) У 40-і роки 
були показані українські вистави з музикою — «Наталка-Полтавка» Котля-
ревського і «Сватання на Гончарівці» Квітко-Основьяненко.

Концерти гастролерів і місцевих музикантів проходили у залі Місько-
го театру, Біржової залі (зазвичай в літній період і в період великого поста, 
коли не було театральних вистав). У першій половині XIX століття одеси-
ти слухали багато видатних європейських і російських виконавців. Серед 
них були скрипалі К.˙Ліпінський, Н.А.˙Афанасьєв, Н.Д.˙Дмітрієв-Свечин, 
А.˙Вьєтан, піаністи А.Д.˙Жилін, А. Дрейшок, А.˙Контський, віолончеліст 
А.Р.˙Серве, брати (скрипач і пианист) Р. і Ю.˙Венявські. Концерти були змі-
шані — вокально-інструментальні.

Перший	Міський	театр	(1810	р.) Театр	після	пожежі
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У 1847 р. найяскравішим явищем концертного життя став виступ Ф. Лис-
та, який дав тут шість сольних концертів, а також брав участь в декількох 
добродійних вечорах. Лист першим у Росії грав в сольних, а не в змішаних 
концертах. Гастролями 1847 року на Україні Лист завершив свою діяльність 
піаніста-віртуоза. Концерти в Одесі і в Єлісаветграді були прощальними ви-
ступами великого музиканта.

Італійська опера в Одесі відігравала істотно іншу роль, ніж в столицях, 
особливо в першій половині XIX століття. Проте, італійський театр, сприяю-
чи насадженню оперної культури в Одесі, у же час той гальмував нормальний 
розвиток у місті російської й української музично-театральної культури. 

Коли в 1810 році відкрився Міський театр, то в ньому спочатку виступа-
ли тільки російські трупи — актора П.В. Фортунатова, кріпака театру князя 
А.І.Шаховського.

Але незабаром в Міському театрі з’явилася і трупа італійської опери, ви-
стави якої давалися три рази на тиждень.

Отже, в першій половині XIX століття Одеса була єдиним містом, де іта-
лійська опера виступала постійно. Мінялися антрепризи, солісти і дири-
генти, були короткі перерви, пов’язані з епідеміями або політичними поді-
ями, але виступи італійської опери вже стали традиційними. Яка ж причина 
«вкорінення» італійської опери в Одесі? Одеса, як відомо, формувалася як 

	Ж.	Тома	де	Томон.	Архітектор	Пер-

шого	Міського	театру

Відомий	негритянський	

актор	Айра	Ф.	Олдридж
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місто інтернаціональне, із строкатим складом населення. Пригадаємо слова 
Пушкіна: 

Там	все	Европой	дышит,	веет,	
Все	блещет	югом	и	пестреет		
Разнообразностью	живой.		
Язык	Италии	златой	
Звучит	на	улице	веселой,	
Где	ходит	гордый	славянин,	
Француз,	испанец,	армянин.	
И	грек,	и	молдаван	тяжелый,	
И	сын	египетской	земли…

Італійська мова була поширена в суспільному житті і комерційній діяль-
ності. Найбільший же внесок в першій половині XIX століття італійці здій-
снили до галузі музичної культури Одеси. Італійська опера поступово форму-
вала смаки аудиторії, привчаючи до музики нових для неї авторів. 

Італійську оперу відвідували майже всі верстви населення Одеси (і в цьо-
му, поза сумнівом, виявлялася тяга мешканців міста до музичного мистецтва, 
до музичного театру).

Програма	відкриття	

Міського	театру

Видання	до	відкриття	

театру

Афіша	першої	

антрепризи
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В Міському театрі працювали і росіяни, і французькі трупи (іноді, але 
дуже рідко, з’являлися і німецькі оперні трупи), а слухачі віддавали перевагу 
тим, вистави яких були найвпливовішими. Тому так захоплено сприймали-
ся постановки п’єс російськими театральними колективами, за участю М.С. 
Щепкіна, П.С. Мочалова, В.В. Самойлова та іншіх акторів. 

В Одесі ставилися комічна опера Аблесимова-Соколовського «Мельник, 
колдун, обманщик и сват», «Леста», «Вадим» і «Пан Твардовский», популяр-
ні водевилі. Крім того, гастролери і місцеві співаки виступали в концертах 
з романсами Алябьєва, Варламова, Гурільова. В Одесі, як і в деяких інших 
українських містах, пройшли вистави з музикою «Наталка-Полтавка» Кот-
ляревського, «Сватання на Гончарівці» Квітки-Основьяненки. Не відстава-
ла Одеса і у виконанні творів Глінки і Даргомижського. В 40-і роки в Одесі 
на музичних вечорах звучали романси Глінки і вокальні номери з його опери 
«Іван Сусанин».

Рекомендована література:
Літературна та музично-театральна Одеса в І-й пол.ХІХ ст. —Одесса, 1991;
Максименко	В.С. Два века одесского городского театра.—Одесса: Астропринт, 
2005;
Бродавко	Р.И. Театр. Искусство надежды. Очерки.- Одесса: Оптимум, 2006;

М.С.	Щепкін П.С.	Мочалов 	В.В.	Самойлов
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Урок 2.

Становлення професійної музичної 
освіти міста (друга половина ХІХ ст.)
Створення	Суспільства	витончених	мистецтв	та	створення	музичної	школи.	
Приїзд	до	Одеси	П.П.	Сокальського.	Посилення	інтересу	до	національного	музич-
ного	мистецтва.	Концерти	М.П.	Мусоргського	та	співачки	Д.	Леонової.	Приїзд	
до	Одеси	композитора	та	педагога	П.І.Ніщинського.	Відкриття	музичного	учи-
лища.	Створення	Першого	оперного	та	Літературно-артистичного	товариств.

В 1865 році великою групою одеської інтелігенції було створено Суспіль-
ство витончених мистецтв, куди увійшли художники й вчені, музиканти й 
архітектори, журналісти й фотографи. Президентом суспільства став князь 
М.С. Воронцов, віце-президентом архітектор Ф. Моранді. Спочатку суспіль-
ство ставило перед собою скромні завдання: відкриття виставок, літературно-
драматичних зборів, вистав і модних у той час «лотерей алегрі». Незабаром 
при суспільстві були організовані музична школа і школа креслення та малю-
вання, які можна вважати першими професійними художніми заклади Одеси. 
Музичну школу Суспільства витончених мистецтв, відкриту в 1866 р., очоли-
ли серйозні музиканти — композитори, диригенти, музичні критики посіла 
важливу роль в розвитку професійної музичної освіти в місті. 

У 1858 р. до Одеси приїхала людина, що зіграла надзвичайно важливу 
роль в об’єднанні музичних діячів і активізації музичного життя міста. Петро 
Петрович Сокальський — магістр хімії, що закінчив Харківський універси-
тет, журналіст, який друкувався в петербурзькій пресі, гарний піаніст, ком-
позитор, який писав опери і романси, фольклорист, чиї статті і сьогодні не 
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втратили свого наукового значення. П.П. Сокальський відразу включився в 
журналістику, значну частину статей і рецензій присвячуючи питанням музи-
ки. Свої музичні фейлетони він підписував псевдонімом «Фагот». 

Сокальський і його однодумці, серед яких були місцеві музиканти і ком-
позитори, поставили перед собою мету відновити музичне життя міста, 
об’єднати музичних діячів, створивши Товариство любителів музики. Перша 
спроба подібного об’єднання була зроблена ще в 1842 році, коли відомим піа-
ністом, композитором і педагогом І.˙Тедеско було організовано Філармонічне 
товариство. Після відкриття музичних класів була відкрита музична школа 
при Суспільстві витончених мистецтв і взята під заступництво ІРМС (Імпе-
раторським Російським музичним суспільство). Таким чином в 1866 році в 
Одесі паралельно працювали дві професійні музичні школи.

1860–1870 рр. стали часом нових віянь у музично-театральному житті 
Одеси, посилився інтерес до національного музичного мистецтва. Проте ко-
рінний перелом у ставленні одеситів до національної опери відбувся в 1873 р. 
Він був пов’язаний з сумною подією: згорів Міський театр, в якому виступала 
італійська опера, і місто покинули її артисти (Італійська опера повернулася до 
Одеси в 1887 році, коли був побудований новий (нинішній) Міський театр). 

В 1887 р. до Одеси приїхала чудова російська оперна трупа Бергера. В те-
атрі Ермітаж за Строгановським мостом, пролунали могутні і свіжі мотиви р 
»Опричника» Чайковського, «Юдіфь» Серова.

П.П.	Сокальський
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В 1879 р. Одесу відвідав Модест Петрович Мусоргський, якого дуже тепло 
зустріла публіка. Одеська преса готувала слухачів до концертів композитора 
ще до його приїзду. Газета «Одеський вісник» розповідала про те, як проходи-
ли виступи М.П. Мусоргського та співачки Д. Леонової в Херсоні, писала про 
програми концертів, про реакцію публіки. У газеті давалася характеристика 
Мусоргського як композитора і піаніста. 

В кінці 1860-х — початку 1870-х років Одеса тісніше стикається з україн-
ським музичним мистецтвом завдяки діяльності композитора, педагога, вче-
ного і поета-перекладача — Петра Івановича Ніщинського, який, живучи в 
Одесі, вивчав і обробляв українські народні пісні, а також організовував укра-
їнські театральні вистави. 

Ф.	Фельнер

Співачка	Д.	Леонова Афіша	концерту	

Д.	Леонової

М.П.	Мусоргський

Г.˙Гельмер
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На початку 1870-х років Ніщинський написав хор для постановки п’єси 
Марка Кропивницького «Невільник». В Одесі, за свідченням першого біогра-
фа Ніщинського — Волинця, створювалася і музика до драми Т. Г. Шевченка 
«Назар Стодоля», що принесла популярність композиторові. Головне в цій 
музиці займає вставна хорова і танцювальна сцена до другого акту — «Вечор-
ниці», куди увійшов хор «Закувала та сива зозуля», за припущенням музикоз-
навців, написаний для драми «Невільник». В Одесі Ніщинський зблизився с 
П. Сокальським, знаходився під впливом його ідей, брав участь в роботі «Сус-
пільства любителів музики» і співав в його хорі. 

З 1868 року Одесу систематично відвідував А. Г. Рубінштейн. У серпні 1868 
року він дав низку концертів в Одесі, Єлісаветграді та інших південних містах. 
Грав він в Одесі і концертному сезоні 1870 — 1871 років.

Головне значення періоду 1860 — 1870-х років для музичної культури Оде-
си полягало в тому, що тут почалося становлення професійної музичної осві-
ти й активно розвивалися демократичні тенденції. характерні для вітчизня-
ного мистецтва того часу.

В 1886 році у ведення відділення ІРМС було передано майно Музичного 
суспільства, яке влилося у відділення ІРМС. Були відкриті музичні класи, ви-
кладачами в яких стали кращі одеські музиканти, у тому числі і ті, що працю-
вали в музичній школі при Суспільстві витончених мистецтв. Отже, музична 
школа, названа «музичними класами», з’явилася. У 1888 році на посаду ди-
ректора й інспектора запросили професора Д.Д. Климова (1850–1917) — ви-
датного російського піаніста, диригента, музично-суспільного діяча. У 1887 

П.	І.	Ніщинський
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році Климов брав участь в концерті під управлінням П.І.Чайковського, який 
високо оцінив його піаністичну майстерність. 

З його приїздом музичне життя в місті помітно пожвавилося. Учні та ви-
пускники музичних класів брали участь в симфонічних зборах та камерних 
вечорах. Сам Климов виступав як соліст-піаніст і диригент.

Працювали духовий і симфонічний оркестри, студентський хор. У класах 
працювали талановиті музиканти; багато хто був концертуючими виконавця-
ми, наприклад піаністки Б.І.Дронсейко-Миронович, Р. М. Бібер, скрипалі П. 
А. Пустарнаков, К.А. Гаврілов, Е. Млинарський. В 80-х роках тут викладала 
видатна піаністка Розалія Кауфман, в майбутньому — дружина Л. О. Пастер-
нака і мати поета Бориса Пастернака.

Початок 1891 р. — відбувся перший публічний вечір у Біржі, де виступили 
оркестр і хор музичних класів під керуваннямм Климова. Прийшов час офор-
мити новий учбовий заклад як музичне училище з правами і субсидією від 
ІРМС. На початку 1890-х років Одеське відділення ІРМС починає добивати-
ся створення музичного училища. 

В 1895 році було дано згоду на відкриття училища. 
В 1897 р. відбулося відкриття училища. Будівля для Одеського відді-

лення ІРМС й училища була бути побудована за проектом архітектора 
С.А.˙Ландесмана на розі вулиць Новосельської і Вітте (нинішніх Новосель-
ської і Дворянської). Там знаходилося училище до відкриття консерваторії, 
в цій будівлі відкрилася консерваторія, в ній вона знаходиться і сьогодні. 
Д.Д.˙Климов пропрацював в Одесі більше 20 років. У період становлення в 

робота	Л.О.	Пастернака	

«Автопортрет	з	дружиною»
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Одесі музичних професійних форм навчання, планомірній концертній діяль-
ності на рубежі XIX — початку XX століття Д.Д.˙Климов став тією фігурою, 
яка своїм универсалізмом, невгамовною енергією і високим рівнем пианис-
тического майстерності змогла об’єднати навколо себе талановитих людей і 
закласти міцний фундамент творчого педагогічного процесу. Впродовж всіх 
років роботи в Одесі Клімов не залишав диригентської діяльності, яка до-
зволяла виховувати смак одеської публіки, запрошувати на гастролі відомих 
музикантів — солістів і диригентів. Так, за ініціативою Климова до Одеси 
були запрошені з концертами П.І.Чайковський, В.І.Сафонов, М.А.Рімський-
Корсаков, Е. Направник, лауреати конкурсу імені А.Г. Рубінштейна. Влашто-
вувалися концерти-прем’єри молодих видатних російських композиторів. 

У 1897 р. місцева газета «Театр» оголосила про створення Першого опер-
ного товариства, організованого після з’їзду сценічних діячів в Москві. При 
створеному в 1870 р. «Слов’янському добродійному суспільстві» з 1880-х рр. 
існував кружок любителів російської музики, в якому ставилися опери (або 
фрагменти з опер): «Русалка», «Іван Сусанін», «Євгеній Онегин»; працювало 
в Одесі і суспільство слов’яно-російського хорового співу. З організацій, що 
об’єднали культурні сили міста, його інтелігенцію, видокремилося створене в 
1897 р. Літературно-артистичне товариство, відкриття якого стало важливою 
подією в художньому житті Одеси. Літературно-артистичне товариство за-
ймало приміщення палацу князів Гагаріних на Ланжеронівській вулиці (архіт. 
Оттон), передане йому Міською Думою, що узяла палац в оренду (зараз Літе-
ратурний музей). У 1897 р. був прийнятий статут товариства. Функціонувати 
воно почало з 1898 року. Метою об`єднання була консолідація літературних 
й артистичних сил міста, що сприяли розвитку різних галузей витончених 

Одеська	консерваторія Літературний	музей
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мистецтв, а також їх взаємодопомога. У 1898 році товариство налічувало 638 
членів, надалі воно розширилося. Чудова зала Гагарінського палацу, де про-
ходили засідання (Золота зала), була прибрана з комфортом. Вже в першому 
сезоні, окрім занять секцій, по суботах влаштовувалися літературно-музичні 
вечори, присвячені Толстому, Грігу, Бетховену, Рєпіну, Чехову, пізніше — 
Пушкіну, Шевченку, Гоголеві та іншим. Організовувалися виставки картин 
одеських художників. Членами товариства в різні часи були І.Бунін, М. Кро-
півницький, О.Кіпен, які брали участь в його діяльності. У залі товариства 
не тільки проводилися вечорй і ставилися вистави. Хор, в якому співала 
А.В.Нєжданова в юності і де була солісткою, запрошували для участі в п’єсах 
Островського, які йшли в Літературно-артистичному товаристві, а також для 
самостійних виступів. Грали в спектаклях і професійні артисти зокрема, такі 
як корифеї українського театру М. Кропівницький и М. Заньковецька. Вечо-
ри, організовані товариством, були дуже популярні і відвідувалися найрізно-
манітнішою публікою.

Рекомендована література
Голота	В.В. Театральная Одесса.–К.: Мистецтво,1990;
Мельник	 И.К., Шепелев А.Н. Музыканты Одессы — справочное издание. 
Одесса:Печатный дом, 2002;
Розенберг	Р.М. Музыкальная Одесса /Одесская государственная консервато-
рия.- Одесса: Ред.-изд.отд., 1995;
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Урок 3.

Розквіт музичного життя міста 
(кінець ХІХ ст.)
Відкриття	нового	Міського	театру;	повернення	італійської	опери.	
Приїзд	П.І.˙Чайковського	до	Одеси.	Виступи	О.˙Скрябіна,	М.˙Римського-
Корсакова,	О.˙Аренського,	Е.˙Направника.

Різноманітні, яскраві враження давало слухачам музично-театральне жит-
тя Одеси кінця XIX століття. 

В 1887 відкрився новий Міський театр, на будівництво якого було ви-
трачено 1300000 крб. Відвідувачів вражали фасади в стилі італійського Від-
родження, його зала на більш ніж півтори тисячі місць, із стелями, де було 
зображажено сцени з шекспірівських п’єс. У театрі, як і раніше, проходили 
оперні і драматичні вистави, а також симфонічні концерти. 

Повернулася до Одеси італійська опера, але тепер їй вже довелося кон-
курувати з російською оперою, що полюбилася одеському глядачеві. (Так, 
наприклад, в 1898 році в міському театрі пройшло 10 спектаклів італійської 
опери, 23 — російської опери, 93 — російської драми, 6 — французької драми, 
4 — дитячої опери, 1 спектакль української труппи, 6 концертів і симфоніч-
них зібрань).

В 1890-і роки співали в Міському театрі такі італійські співаки: Гальвані, 
Тетрацині, Боронат — колоратурні сопрано, Мазіні, Ансельмі, Арамбуро — 
тенори, Баттістіні, Тітто Руффо — баритони.

У 1899 році навесні гастролювала трупа російської опери на чолі з Фігне-
рамі, Яковлєв — баритон, Сибіряков — бас. У репертуарі — російські опери 
«Євгеній Онегин», «Пікова дама», «Опричник», «Русалка», «Демон». Росій-
ською мовою виконувалися «Травіата», «Кармен», «Паяци», «Ріголетто». 
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Л.˙Тетраціні

Дж.˙Беллінчіоні

М.˙Замбріні

О.˙Боронат

М.˙Баттістіні

Дж.˙Верді	та	В.˙Морель

Саммарко

Дж.˙Ансельмі

Т.˙Руффо
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У 1894 році на посаду диригента Міського театру був запрошений І.Прібік. 
Видатний диригент, композитор, педагог, людина, що володіла великою еру-
дицією, величезною енергією, Прібік очолював оркестр Одеської опери впро-
довж більше 40 років. Роль Прібіка в розвитку музичної культури Одеси мож-
на зіставити з роллю Направника в Петербурзі, Альтані в Москві, Паліашвілі 
в Тіфлісі. При Прібіку вперше була поставлена у Міському театрі ціла низка 
опер російських композиторів. Але він був не тільки оперним, але і прекрас-
ним симфонічним диригентом, а також одним з організаторів концертного 
життя, учасником вечорів Літературно-артистичного товариства, пізніше — 
професором Одеської консерваторії.

М.	та	М.˙Фігнери Л.Г.˙Яковлев

І.	Прібік

Л.М.˙Сибіряков
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Композиторське дарування Прібіка оригінально виявилося в оперному 
жанрі: він створив дев’ять одноактних комічних опер за творами А. П. Чехова 
(«Антрепренер під диваном», «Напотемки», «Забув», «Канитель», «Нерви», 
«Невдача», «Пропозиція», «Радість», «Сирена»). З приходом Прібіка значно 
зріс художній рівень вистав в Міському театрі.

До відкриття нового Міського театру оперні трупи виступали в Російсько-
му театрі разом з драматичними; вистави гастрольних — українських, німець-
ких, єврейських, іноді грецьких і польських музично-драматичних труп про-
ходили також в Новому театрі, театрі «Гармонія» і інших.

У 1880 — 1890-і роки і пізніше в Одесі гастролював український народно-
демократичний театр, у складі якого були видатні артисти, — М. Заньковець-
ка і М. Кропивницький, М. Старицький, М. Садовський, П. Саксаганський. 
Трупа українського театру, заснована письменником і театральним діячем 
М. Старицьким та актором, співаком, драматургом, режисером і композито-
ром М. Кропивницьким, користувалася в Одесі великою любов’ю публіки. 

З 1884 р. в Одесі виступала трупа «театру корифеїв», а майстерність Мар-
ка Кропивницького, що починав своє творче життя в нашому місті вже на 
початку 1870-х рр., отримала захоплену оцінку преси. «Театр корифеїв» 
надовго «поселився» в Одесі після вигнання трупи в 90-і роки київським 
генерал-губернатором. Програма одного з виступів за участю Заньковецької, 
афіша якого збереглася, містила п’єсу з музикою Кропивницького «Запоро-
жець за Дунаєм» і водевіль Трофімова «Прощай, мрії». У антрактах оркестр 

П.˙Саксаганський	

в	ролі	Візничого

М.	Кропивницький	

в	ролі	Тараса	Бульби

М.	Заньковецька
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Міського театру під управлінням Прібіка виконував твори Рубінштейна, Де-
ліба, Направника. 

У 1884 році в Одесі поставили оперу М. Лисенко «Різдвяна ніч». У Одесі 
йшла і опера українського композитора М.М. Аркаса «Катерина» за поемою 
Шевченка.

У 1891 році був заснований дитячий оперний театр, який відкрився спек-
таклем «Шахрайства кота» з музикою Брянського. Керував театром місцевий 
диригент В. Завадський, спектаклі проходили в Міському театрі.

Вже відкрився Міський театр, в якому був оперний оркестр. 
В 1894 році на честь 100-ліття заснування Одеси був створений міський 

оркестр. Через 10 років Російська музична газета писала: «Одеса — перше і до 
цих пір єдине у нас місто, що має власний міський оркестр».

Симфонічні концерти в Одесі проходили в Міському театрі, Новій біржі, 
інших залах, а в літній період на курортах Куяльник і Хаджибей, в Міському 
саду, на дачі Дуніна. Загальнодоступними концертами, що збирали значну 
аудиторію, часто керував Прібік. У симфонічних концертах виступали і відо-
мі наїжджі солісти, — такі, як С. Ментер, В. Сапельников і ін., і місцеві му-
зиканти, що поєднували концертну діяльність з педагогічною (імена деяких 
нам вже знайомі: піаністки Т.Бібер, Б. Дронсейко-Миронович, Р. Кауфман, 
скрипаль А.Фідельман, хормейстер Ф.Міроновіч зі своїм хором учнів музич-
них класів. У концертах звучали твори Гайдна і Бетховена, Моцарта і Вебера, 
Глінки, Бородіна, Чайковського, Римського-Корсакова.

У 1885 році А. Г. Рубінштейн влаштував репетиції історичних концертів. 
На його запрошення в невеликому залі Вітцмана зібралися його знайомі і 

М.М.	Аркас Афіша	вистави	«Катерина»
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група одеських музикантів; перед цією маленькою аудиторією великий піа-
ніст виступав протягом семи днів, зіграв цикл історичних концертів.

Систематично проводилися камерні збори. Особливо слід підкреслити 
високе художнє значення діяльності квартету Одеського відділення ІРМС, 
що виступав з 1887 р. протягом 30 років. В 1880 — 1890-і рр. змінювали 
один одного перші скрипалі: П. Пустарнаков, К. Гаврілов, Е. Млинарський, 
І.Карбулька, А.Фідельман.

Постійно приїжджали до Одеси на гастролі самі видатні композитори, ди-
ригенти, виконавці. Тут відбулися і деякі цікаві прем’єри.

Особливо багато значних і яскравих музичних подій відбулося в Одесі в 
1890-і роки. 

Тут виступали композитори О. Аренський, Е. Направник; під час своєї 
поїздки з хором по містах України відвідав Одесу М. Лисенко. Понад усе ві-
добразився в пам’яті одеситів приїзд до міста П.І.Чайковського в січні 1893 
року. Як відомо, Чайковський відвідав Одесу вперше в 1887 році, але тоді 
встиг лише познайомитися з містом. У 1893 році композитор прибув сюди, 
щоб взяти участь в підготовці прем’єри опери «Пікова дама» і бути присутнім 
на перших її виставах в Міському театрі. Він повинен був також виступити як 
диригент декількох симфонічних концертів. Петро Ілліч приїхав до Одеси з 
Брюсселя 12 січня 1893 року. За час перебування композитора «Пікова дама» 
з величезним успіхом пройшла чотири рази, причому йшла три вечори по-
спіль, що для того часу було незвичайне. На репетиціях Чайковський багато 
працював з артистами, особливо з виконавцями ролей Германа і Лізи — Су-

О.˙Аренський М.˙Лисенко Е.˙Направник
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пруненко і Філоновою, з диригентом спектаклю Емануелем і музикантами 
оркестру.

Чайковський провів 5 симфонічних концертів, в яких брали участь як 
солісти Софья Ментер і місцеві виконавці, серед них — педагоги музичних 
класів — скрипаль К. Гаврілов і віолончеліст В. Алоіз. У концертах виступав 
оркестр Міського театру, а одного разу — любительський оркестр Народної 
аудиторії. Виконувалися твори Петра Ілліча: симфонічна поема «Буря», сюїта 
з балету «Лускунчик», «Варіації на тему рококо», а також твори інших компо-
зиторів. Відбулися дві прем’єри: «Угорська (Циганська) фантазія» С. Ментер, 
що оркеструється Чайковським, і «Скерцо» одеського композитора П. Мол-
чанова, згодом професора Одеської консерваторії, що пропрацював в ній до-
вгі роки.

Чайковський відвідав музичні класи ІРМС, де учні виконали його «Ме-
ланхолійну серенаду», Перший фортепіанний концерт, романси. На урочис-
тій вечері, влаштованій відділенням ІРМС на честь композитора, у присут-
ності педагогів музичних класів Чайковський сказав, що дуже задоволений 
виступами молодих музикантів. У дні перебування Чайковського в Одесі 
художник М.Д. Кузнєцов написав його портрет. Оскільки у композитора не 
було часу позувати, художник робив малюнки під час оркестрових репетицій 
в Міському театрі. 

Овації фрагментів «Пікової дами», нескінченні виклики супроводжували 
прем’єрні спектаклі. Чайковського вітала дирекція театру, оркестр, окремі 
шанувальники його таланту; на підношенні трупи українського театру Кро-
пивницького — Заньковецької було написане: «Смертні — Безсмертному». У 

фотографія	П.І.˙Чайковського,	

зроблена	в	Одесі.
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ті ж дні відбулася зустріч композитора з артистами цього театру, і Чайков-
ський підніс Марії Заньковецькій вінок «у відповідь» з написом: «Безсмерт-
ній від смертного».

Виїжджаючи з Одеси, Чайковський обіцяв повернутися сюди через рік 
для постановки своєї опери «Іоланта». Але в тому ж році великий композитор 
помер. 

У 1894 році місто вшанувало пам’ять Чайковського концертами, де, як 
диригент, виступив Н.А. Римський-Корсаков, що приїхав на запрошення 
Д.Д. Климова. У другій половині 1890-х років концерти відомих гастролерів 
проходили особливо часто. В першому концерті виконувалися Героїчна сим-
фонія Бетховена, твори Танєєва, Іпполітова-Іванова і інших російських ком-
позиторів. Особливо слід зазначити другі симфонічні збори, де учень Сафо-
нова О. Скрябін вперше виконав свій фортепіанний концерт, ще не відомий 
Петербургу. Це була ще одна прем’єра, що відбулася в Одесі.

У ці роки одеським оркестром, не дивлячись на те що «інструменти його 
залишали бажати кращого», диригував також А.Н.Віноградський. У 1899 
році в місті виступали відомі музиканти — піаніст А.І.Зілоті і віолончеліст 
А.В. Вержбілович. З іноземних виконавців — Падеревський, Контський, бер-
лінський оркестр під управлінням Артура Никіша.

Аматорські концерти проводилися в різних товариствах — Слов’янському, 
Лютеранському (концерти проходили у Кірсі), Німецькому тощо. Створюва-
лися хори — при школах і церквах, причому не тільки в місті, але і в його 
околицях. А.В.Нєжданова згадувала, що батько її організував учнівський і 

О.˙Скрябін одеська	зала	«Уніон»,	де	виступав	О.	Скрябін



224

дорослий хори — в школі, якою він завідував, в Кривій Балці. Цей хор запро-
шували у свята співати в церкві селища Усатово. У репертуарі його були укра-
їнські весільні й обрядові пісні. Пізніше був створений хор на Куяльницькому 
лимані, де знаходилися школа і церква; хор виконував твори Бортнянського, 
інших композиторів.

Музика звучала в будинках одеської інтелігенції: директора народних учи-
лищ В.І.Фармаковського, старшого лікаря міської лікарні М.К. Бурдана, рек-
тора Одеського університету П.І.Балдіна і ін. Влаштовувалися музичні вечори 
і студентські концерти в навчальних закладах, у Військових зборах. Аматори 
співали романси російських композиторів, уривки з опер, народні пісні, гра-
ли на фортепіано, скрипці.

Необхідно також відзначити розвиток у 1880 — 1890-і рр. церковного спі-
ву, який надавав ушляхетнюючий вплив на музичні смаки одеситів, Набагато 
пізніше один з авторів «Південного музичного вісника» згадував, що при зна-
менитому музикантові — архієпископові Никанорі хор Одеського собору міг 
конкурувати з Придворною капелою і синодним хором.

Нові риси з’являються в музиці єврейського богослужіння. У творчості 
кантора Одеської синагоги М.М. Блюменталя (як і його однодумців у Відні і 
Берліні — Зульцера и Л. Левандовського) відбувається процес трансформації 
стародавніх східних традицій синагогального і співу у дусі західноєвропей-
ських течій, що сприяло демократизації музики богослужіння. 
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Урок 4.

Музичне життя міста початку ХХ ст. 
В.Й.	Малишевський.	Відкриття	консерваторії	та	запрошення	видатних	
педагогів.	П.С.	Столярський	та	його	творчість.	Зростання	ролі	духовної	
музики.

Драматичні події початку XX століття відбилися на суспільному й культур-
ному житті Одеси. Місто виявилося одним з революційних центрів у період 
1905 — 1907 років, і це знайшло втілення в творчості письменників і поетів,що 
жили тут, : в розповіді О. Купріна «Гамбринус», в повісті О.Кіпена «В октя-
бре», в книгах «Потемкинские дни» Л. Кармена, «Ураган» Б. Житкова, віршах 
А. Гмирева, А. Коца і багатьох інших.

В XX столітті музична освіта в Одесі особливо тісно переплелася з музично-
суспільним, музично-театральним і концертним життям міста. Педагоги та 
учні були основними виконавцями на концертних естрадах. Випускники 
училища працюють в Міському та оперному оркестрах, в ансамблях, в хоро-
вих колективах, проходячи школу майстерності під керівництвом місцевих 
викладачів і беручи участь в зборах, де виступали гастролери — видатні ві-
тчизняні і зарубіжні музиканти.

Новим директором музичного училища Одеського відділення ІРМС за 
рекомендацією Римського-Корсакова і Глазунова був призначений Вітольд 
Йосифович Малішевський (1873—1939), що закінчив в 1902 році Петербурзь-
ку консерваторію. Роль Малішевського в розвитку музичної культури і музич-
ної освіти в Одесі дуже велика. До моменту переїзду до Одеси Малішевський 
— визнаний музикант, педагог, композитор і диригент. Однією з чудових рис 
Малішевського був організаторський талант, який повною мірою виявився в 
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Одесі (а потім і в Варшаві). Він відразу опинився в центрі музичного життя 
міста, додав пожвавлення в діяльність Одеського відділення ІРМС.

Вершиною діяльності Малішевського в Одесі була участь у створенні кон-
серваторії, директором якої він відразу ж був призначений. Але шлях до кон-
серваторії був довгим і тернистим.

Питання про створення консерваторії ставилося музичною громадськіс-
тю міста тим більше гостро, що училище в цей час практично працювало за 
програмах Петербурзької консерваторії, і плідність цієї роботи неодноразо-
во підтверджували видатні діячі музичного мистецтва, що відвідували Одесу: 
Глазунов, Сафонов, Рахманінов та інші. Літом 1913 року В. Малішевський 
надсилає Голові Головної дирекції список професорів і викладачів майбут-
ньої консерваторії з проханням його затвердити. Здебільшого, це педагоги, 
які працювали в музичному училищі: Б.І. Дрон-сейко-Міронович — чудова 

Вітольд	Йосифович	

Малішевський

Б.М.	Рейнгбальд Б.М.	Рейнгбальд	зі	своїм	учнем	–	Емілем	Гілельсом
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концертуюча піаністка. По класу Дронсейко-Міронович закінчила консерва-
торію Б.М. Рейнгбальд, чиїм учнем був Еміль Гилельс.

Г.М.Бібер-Киршон запросили на посаду позаштатного професора II сту-
пеня. Вона — випускниця Віденської консерваторії. Педагогами по класу 
фортепіано стали учень проф. Ігумнова Р.М. Петров, учениця проф. Єсипо-
вої М.Л. Подрайська. За класом струнних інструментів Малішевський про-
сив затвердить професорів — скрипалів Ф.Я. Ступку і І.В. Пермана, що вчи-
лися в Празі; за класом віолончелі-«прекрасного соліста і здатного педагога 
Е.Ф. Брамбіллу». За класом співу — на посаду понадштатного професора II 
ступеня Ю.А. Рейдер. Серед вихованців класу Рейдер була О.М. Благовідова, 
яка довгі роки очолювала одеську вокальну школу.

У числі професорів по класу вокалу в списку Малішевського і 
Д.Ю. Дельфіно-Менотті, відомий артист італійської опери, який викла-
дав раніше в Одеському музичному училищі, а потім чотири роки пропра-
цював в Бостоні; і прекрасні артисти-педагоги флейтист Л.В. Роговий, 
сурмач А.Я. Могилевський, кларнетист Н.Ф. Марценко, арфіст А.Ф. Се-
ріков і ін. Теоретичні дисципліни повинні були викладати Ф.В.Міроновіч і 
В.І.Малішевський. Більшість педагогів були вихованцями Петербурзької 
консерваторії, а також Московської (наприклад, піаністка Н.В. Чегодаєва, 
що закінчила зі срібною медаллю по класу О. Скрябіна, та пропрацювала по-
над сорок років) і низки зарубіжних консерваторій. Список був затверджений 
у липні 1913 р. 8 вересня 1913 р. відбулася багатозначна подія для півдня Росії 
і Одеси: урочисто відкрито консерваторію.

Ю.А.	Рейдер Н.В.	Чегодаєва М.Л.	Подрайська
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Педагоги-скрипалі відкривали спеціальні класи і курси, а оскільки скрип-
ка користувалася особливою любов’ю одеситів, ці курси відвідувалися ба-
гатьма. Найбільш відомими були курси А.Фідельмана і П. Столярського, 
відкриті в 1911 році. П. Столярський прославився як талантливий педагог 
за покликанням. Першим його вчителем був батько, який грав у мандрівних 
оркестрах; недовго Столярський брав уроки у Барцевіча у Варшаві, потім по-
ступив в музичні класи Одеського відділення ІРМС, де займався у Е. Мли-
нарського і закінчив училище за класом І.Карбульки. Столярський працював 
в оркестрі Міського театру і одночасно давав уроки музики. Він мріяв про те, 
щоб запровадити в життя свою систему викладання, мріяв про свою школу, 
де міг би навчати дітей з раннього віку. Відкрити цю школу вдалося завдя-
ки допомозі знаменитого петербурзького педагога — професора Л.С. Ауера. 
Столярський займався з 7 годин ранку до пізнього вечора без перерви і таку 
ж пристрасть до праці, витривалість у роботі прищеплював учням. Він ор-
ганізовував ансамблі, учнівські оркестри, досягаючи різнобічного розвитку 
здібностей своїх учнів. 

Вихованці Столярського часто виступали в міських концертах. У місті го-
ворили, що в квартирі Столярського, де розміщалася його школа, збиралася 
чи не більшість обдарованих дітей («...в Одесі скрипка ставилася вище за інші 
інструменти, а Столярський — вище за інших педагогів»). Популярність шко-
ли була така велика, що її діяльність навіть знайшла віддзеркалення в розпо-
віді І.Бабеля «Пробудження», де образ Столярського відображений в яскра-
вій фігурі Загурського. А ось як пише про це Д.Ф. Ойстрах: «П.С. Столярский 

П.	Столярський
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О.	Скрябін
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стоял во главе музыкальной школы. Это была знаменитая в Одессе «фабри-
ка талантов», где училось 80— 90 детей, начиная с самого раннего возраста. 
Из˙стен этой школы вышли немало известных впоследствии скрипачей. Не-
возможно забыть особенную атмосферу, которая господствовала здесь. Все 
углы большой квартиры, где помещалась школа, были заставлены пюпитра-
ми, заваленные футлярами, нотными папками. Во всех комнатах сталпли-
вались возбужденные и радостные малыши, а в коридорах сидели мамочки, 
которые ожидали своих вундеркиндов и с невероятным оживлением обсуж-
дали чисто профессиональные скрипичные проблемы».

Пізніше П.С. Столярський став професором Одеської консерваторії й іні-
ціатором створення першої в наший країні школи-десятирічки для обдарова-
них дітей. Вже багато років вона носить його ім’я.

Окрім музикантів, які виступали в Одесі і раніше, в ці роки приїжджа-
ли чеський диригент і композитор О. Недбал, норвежець Синдінг. Своїми 
творами диригували Глазунов, Спендіаров, Гліер. У симфонічних і сольних 
концертах грали Рахманінов, Скрябін, Сафонов, Сапельников, Гольденвей-
зер, Артур Рубінштейн, Зілоті, Годовський, Гофман, скрипалі Ауер, Хейфец, 
Сарасате, юний Михайло Ельман, Кубелік, Бродський, віолончеліст Вержбі-
ловіч — самі видатні музиканти свого часу. Крім участі в оперних виставах, 
співали в концертах Шаляпін, Собінов. 

З місцевих музикантів в концертному житті найактивнішу участь брали 
диригенти Прібік, Малішевський, капельмейстери опери Бернарді, Штейн-
берг, піаністи Дронсейко-Миронович, Бібер, Лялевіч, Рижінський, скрипа-
лі Фідельман, Бліндер, співак Супруненко, віолончеліст Брамбілла, арфіст 
Серіков, флейтист Роговий, пізніше — вокалісти Цесевіч, Каченовський, 

Перший	випуск	Одеської	

консерваторії	(травень	1916	року):	

випускниця	Анастасія	Атманаки,	

перший	директор	Вітольд	Малішев-

ський,	невідома	особа,	професор	Юлія	

Рейдер,	граф	Василь	Орлов
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Селявін, Карпова, Дерибас. Систематично виступав одеський квартет із змін-
ним складом виконавців. Про деяких з цих музикантів вже йшлося вище, але 
кожен з них заслуговує найтепліших слів: завдяки їх діяльності, Одеса може 
по праву пишатися своїм музичним минулим.

Особливе пожвавлення в музичному житті Одеси спостерігалося в 1910 
р., коли протягом всього літа проходили концерти на організованій в Олек-
сандрівськом парку «Одеській виставці». В утвердженні російської опери в 
Одесі значною була роль Прібіка, що пропагував національне оперне мисте-
цтво, цьому сприяли виступи Шаляпіна, Собінова і інших великих співаків. 
До кінця періоду в Міському театрі з’являються такі чудові співаки, як Цесе-
віч, який став улюбленцем одеситів, Селявін, Карпова, що виконували разом 
з партіями в операх Вагнера, Гуно, Пуччині та інших європейських компо-
зиторів — російський репертуар. На сцені Міського театру були поставлені 
«Руслан и Людмила» Глінки, «Снегурочка» і «Садко» Римського-Корсакова, 
більшість опер Чайковського.

Перші роки існування Одеської консерваторії, відкритої в 1913 році, (а 
вона не припиняла своєї діяльності і в періоди війни і революцій) — свідчили 
про популярність навчального закладу. Збільшувалася кількість учнів: так, в 
1915 році було подано 600 прохань про вступ і прийнято 400 учнів, особли-
во багато — у фортепіанні класи. Весною 1916 року відбувся перший випуск. 
У числі учнів Одеської консерваторії перших років її існування було багато 
обдарованих людей, що згодом зіграли помітну роль в розвитку вітчизняно-
го музичного мистецтва. Перший випуск вокалістів підтвердив, що Одеська 
консерваторія дійсно стає «консерваторією музики і співу», про що мріяли 
музичні діячі міста задовго до її відкриття.

У ці роки в Одесі було організовано також Єврейське музичне суспільство, 
що ставило на меті вивчення і розповсюдження єврейської народної музики. 
На жаль, всі ці організації виявилися недовговічними, і сліди їх втрачаються в 
потоці драматичних подій подальших років.

Одеса завжди була «напоєна» музикою, що звучала в садах і парках, з бу-
динків жителів міста, Не був виключенням і описуваний період. Характерис-
тику «музики побуту» краще всього дають одеські письменники. «В осно-
вном музыкой были известные концертные вальсы, опереточная музыка, 
марши, танго, танцы типа краковяк и все последнее, что играли в садах и 
на грамофонных пластинках, — пише Ю. Олеша. — В садах играли военные 
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духовые оркестры. Они играли в так называемых ротондах — в деревянных 
полукруглых помещениях, с одной стороны открытых, как бы в половине ба-
рабана. Это называлось также и раковиной». «В Александровском парке играл 
военный духовой оркестр под управлением известного Чернецкого — згадує 
Катаєв. — На Николаевском бульваре между памятником Дюку де Ришелье 
и павильоном фуникулера играл другой оркестр, которым дирижировал еще 
более знаменитый маэстро Давингоф, сидя верхом на кобыле. . . « 

А Утьосов розповідає, що біля пам’ятнику Рішельє грали по черзі три ор-
кестри: духовий, італійський і румунський. «Прекрасные были, — пише він, 
— и отважные военные марши, и рыдающие румынские скрипки, и огненные 
неаполитанские песни». Друге десятиліття XX століття характеризуєть-
ся інтенсивністю культурного життя. Особливо значним виявився 1913 рік, 
пам’ятний яскравими подіями. Він був відзначений гастролями прославле-
них художніх колективів і окремих виконавців, а також неординарними спек-
таклями і концертами місцевих артистів.

У 1913 році до Одеси вперше приїхав у повному складі Московський Ху-
дожній театр на чолі із Станіславським і привіз 16 вистав: п’єси Чехова, Тур-
генева, Островського, А. Толстого. Саме незабутнє враження, по свідоцтвах 
преси, залишив чеховский «Вишневий сад».

У 1913 році в Одесі виступав видатний диригент С. Кусевіцький зі своїм 
оркестром. У програми входили всі симфонії Бетховена, всі симфонії та інші 
симфонічні твори Чайковського. У концертах брав участь хор Марненко, ви-
конання якого отримало високу оцінку. У тому ж році в Одесі грав свої твори 
Рахманінов.

Сезон 1913 року в Міському театрі відкрився оперою Мусоргського «Хо-
ванщина» в постановці російської трупи /антреприза О.І.Сибірякова/. Серед 
солістів трупи Міського театру як і раніше виділялися: бас П. Цесевіч, з його 
голосом незвичайно красивого тембру; тенор В. Селявін — співак «рідкісної 
музичності і артист великого розуму»; сопрано П. Карпова, що захоплюва-
ла любителів оперного мистецтва «чарівливими звуками голосу» і особливою 
щирістю в передачі відчуттів своїх героїнь; Н. Баришев, що «не мав супер-
ників у характерних, комічних і побутових ролях». Оперні і балетні вистави 
йшли під управлінням диригентів Прібіка, молодого Пазовського; досвідче-
ні режисери Ейхенвальд, Веков, пізніше Лосський ставили опери. Репертуар 
складали твори Чайковського, Мусоргського, Рімського-Корсакова /в тому 
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числі, його остання опера «Золотой петушок», написана декількома роками 
раніш/, Верді, Вагнера, Массне та інших композиторів. Все це дало можли-
вість оперній трупі провести в 1913 році «вагнеровские торжества» — фес-
тиваль, на якому були представлені опери Вагнера «Лоэнгрин», «Валькирия» 
«Тангейзер» і «Тристан и Изольда». В «Валькирии» брали участь Цесевіч, Кар-
пова, Воронець, диригував Лазовський. 

Після початку першої світової війни в репертуарі Міського театру почали 
переважати опери вітчизняних композиторів, особливо патріотичного змісту: 
«Жизнь за царя» і «Руслан и Людмила» Глінки, «Князь Игорь» Бородіна, «Ма-
зепа» Чайковського. Тривали постановки опер Римського-Корсакова, італій-
ських авторів і багато інших. Упродовж всього десятиліття Одесу відвідували 
відомі артисти. 

Серед них були: Айседора Дункан і Макс Ліндер, хореограф-реформатор 
М. Фокин /автор книги «Против течения»/ і улюбленець найширшої ауди-
торії Л. Собінов, який дав декілька добродійних концертів на користь пора-
нених солдатів; з концертами виступала А.Нєжданова; з трупою Товариства 
українських артистов часто приїжджали М. Заньковецька і П. Саксаган-
ський, що завжди тепло приймалися одеською публікою. Хор Д. Кохансько-
го виконав кантату Лисенка «Б’ють пороги». У Одесі в ці роки гастролюва-
ли артисти грецької опери і віденської оперети, петербурзький театр пародії 
«Криве дзеркало»; з читанням своїх розповідей виступав Шолом-Алейхем; як 
і в попередні періоди, давали концерти найвидатніші вітчизняні і зарубіжні 
диригенти і музиканти-виконавці.

Айседора	Дункан Макс	Ліндер А.В.Нєжданова М.	Фокин
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Немало яскравих подій відбувалися і в місцевому театральному і концерт-
ному житті. Не тільки оперні вистави, але і драматичні, які йшли в одеських 
театрах, привертали публіку. Регулярно влаштовувалися симфонічні концер-
ти, зокрема — літні в Міському саду. Виконувалися і знайомі слухачам твори, 
і нові; так, в концерті пам’яті Скрябіна прозвучав його «Прометей», а також 
присвячена композиторові траурна прелюдія Б. Яновського.

Особливо зросла роль духовних концертів, що проводилися в храмах. 
В них брали участь хор кафедрального собору під керуванням регентів 
М`ясникова, Шкорбатова і інших, хори одеських церков, солісти опери, сту-
денти консерваторії, органісти, диригенти оркестрів. Після відродження в 
1915 році церковно-співочого добродійного товариства був проведений цикл 
духовних концертів об`єднаними хорами всіх церков Одеси. Диригувати пер-
шим концертом запросили тодішнього регента церкви комерційного учили-
ща К.К.Пігрова, що стало згодом розділом одеської хорової школи. Духовні 
концерти часто проводилися і в Лютеранській церкві, і в молитовних будин-
ках інших конфесій.

Рекомендована література
Бродавко	Р.И. Театр. Искусство надежды. Очерки.–Одесса: Оптимум, 2006;
Голота	В.В. Театральная Одесса.–К.: Мистецтво,1990;
Розенберг	Р.М. Музыкальная Одесса /Одесская государственная консервато-
рия.–Одесса: Ред.-изд.отд., 1995;
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Урок 5.

Розвиток різних жанрів 
музичного мистецтва
О.	Закушняк,	В.	Хенкін,	В.	Кораллі,	Л.Зінгерталь.	Творчість	О.	Вертинського	
та	Ізи	Кремер.	Леонід	Утьосов	та	пісня	в	його	житті.

Разом з розквітом різних жанрів академічного мистецтва в другому десяти-
літті XX століття набули популярності й інші види. Деякі з них народжувалися 
саме в Одесі, Колишній студент Новоросійського університету Олександр За-
кушняк вперше тут почав читати на естраді розповіді Чехова, Марка Твена, 
Л. Андрєєва, Шолом-Алейхема, назвавши свої виступи «Вечорами інтимного 
читання». Він став визнаним основоположником жанру «художнього читан-
ня». У деякі свої програми Закушняк вводив музичний супровід, але потім 
відмовився від нього.

Своєрідністю і новизною відрізнялися «моновистави» гостро комедійного 
актора В. Хенкина — прекрасного виконавця єврейських розповідей і гумо-
ристичних сценок. В Одесі відвіку любили оперету, але між оперетою й опе-
рою завжди дотримувалася певна дистанція. У 1910-і роки оперета вторглася 
в «свята святих» — Міський театр. Багато критиків розцінили це як «падіння 
смаків» антрепризи та публіки. Оперетні вистави йшли також на сценах Ро-
сійського і Малого театрів, театру Сибірякова тощо.

Нові явища в театральному мистецтві тієї пори, які виникли в столичних 
містах, стали характерними і для Одеси, зокрема, — малі театральні жанри, 
що набули поширення. У театрах мініатюр йшли, в основному, естрадні ви-
стави. Зміст їх міг бути гостросатиричним, злободенним, або просто роз-
важальним, а деколи — банальним, розрахунком на невимогливі смаки. До 



236

вистав цих театрів включалися окремі акти або фрагменти з оперет, танцю-
вальні і циркові номери, драматичні сценки. Немало театрів мініатюр наро-
дилися і в Одесі. Так, у листопаді 1913 року «Тайфун» писав: «Театры миниа-
тюр растут, как грибы. Недавно открылся «Водевиль», затем «Одеон», сегодня 
«Большой Ришельевский». Всего вместе с «Театром миниатюр», «Малым» и 
«Художественным» — шесть рассадников миниатюрного искусства. Как буд-
то уже слишком много даже для легкомысленной Одессы». Але Одеса цим не 
обмежилася: з’явилися «Веселий театр», «Гумор», «Фарс», «Зелена папуга», 
створена за типом «Кривого дзеркала», де, як згадував І.Ніжний, одного разу 
як актор виступив О. Купрін, що зіграв роль Калхаса в першому акті «Пре-
красної Олени» Оффенбаха.

Лише небагато з таких театрів витримали випробування часом, як напри-
клад, «Великий Рішельєвський». Навіть назва його було іронічною: адже не-
подалеку, на початку Рішельєвської вулиці знаходився Міський театр, що не 
претендував на звання «Великого». Естрадні вистави проходили також у бага-
тьох кінотеатрах — «иллюзионах», в кав’ярні Фанконі та інших приміщеннях. 
У їх програмах бували й оперні уривки, і балетні номери, й інсценування, і 
модні пісеньки, і куплети, складені в Одесі. Чи завдяки прихильності одеської 
публіки до «легкого жанру», або великої кількості обдарованих авторів і ви-
конавців, а швидше за все і тому, і іншому, — Одеса стала центром естрадно-
го мистецтва, в якому значну роль відігравала музика. Законодавцем естрад-
них «мод» була Одеса, яка дійсно дала не тільки талановитих письменників і 

Олександр	Закушняк В.	Хенкін В.	Кораллі
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музикантів, але й артистів естради. В Одесі починали свій шлях Леонід Утьо-
сов, Петро Муравський, Д. Кара-Дмітрієв, Павло Поль, Клавдія Новікова, 
Лідія Івер та Олексій Бекефі /так називав себе на естраді майбутній кінодра-
матург Олексій Каплер/, Л. Громов і В.Міліч, Г. Амурський, М. Добринін. 
До перерахованих імен можна було б ще додати В. Кораллі; одного з перших 
конферансьє А. Алексєєва і багато інших.

Найпопулярнішим і улюбленішим з естрадних артистів, які працювали в 
1910-і роки в Одесі, став Леонід Утьосов; він був найтиповішим представни-
ком саме одеського естрадного стилю, орієнтованого понад усе на музичні 
жанри. Про своє творче життя Утьосов розповідав в написаних ним книгах, 

Надія	Плевицька

Леонід	Утьосов

Юрій	Морфесси

Олександр	Вертінський

Наталія	Тамара

Іза	Кремер
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але про деякі риси, властиві його мистецтву і які виявилися вже в одеський 
період, хочеться нагадати.

Утьосов грав спочатку в Літньому театрі мініатюр, потім в «Веселому» і 
«Великому Рішельєвському», де тоді виступали Хенкин, Поль і інші популяр-
ні артисти. Співак відрізнявся тим, що міг працювати в самих різних жан-
рах. Багатоплановість його дарування виявилася ще в дитинстві і юності: він 
вчився в одеському комерційному училищі Файга і одночасно брав уроки гри 
на скрипці. В комерційному училищі було декілька учнівських оркестрів, у 
тому числі і симфонічний; великий хор, драматична трупа; часто влаштову-
валися вечори і концерти. Керував всім музичним життям директор училища, 
юрист, літератор і композитор О.Ф. Федоров. Комерційне училище Файга, з 
його спрямованістю на музичне виховання вихованців, не було виключенням 
серед інших навчальних закладів Одеси.

Театри мініатюр, у яких працював Утьосов, дали йому дуже багато: розви-
нули його акторську техніку, підвищили його загальну і професійну культуру, 
навчили його творчо мислити. Він зіграв, і добре зіграв ряд цікавих і складних 
ролей. Акторська своєрідність Утьосова визначається, звичайно ж, любов’ю 
до музики, любов’ю, яку він відчував з дитинства. Дійсно, з безлічі граней 
таланту артиста викристалізувався головний — пісенна творчість, а вже вона 
була вигодувана рідним містом, його специфікою, його контрастами, його зо-
внішнім виглядом, запахом моря і завжди звучною музикою. Найулюблені-
шими піснями Утьосова, піснями, які він виконував до кінця своїх днів, де б 
він не жив і не виступав, — стали пісні про Одесу, трохи сентиментальні або 
пройняті добрим гумором, ліричні або героїчні, Покинувши Одесу, як і багато 
інших, він завжди повертався до неї і завжди залишався вірним їй в своєму 
мистецтві.

До діячів одеської естради належали не тільки талановиті виконавці, але і 
автори, що складали сатиричні куплети, пісеньки і фейлетони, Все це сприй-
малося як «одеський фольклор» і користувалося великою популярністю.

З різних жанрів естрадного мистецтва особливо привертала публіку во-
кальна естрада, що розвивалася в двох напрямах: цигансько-російська пісня-
романс та інтимна камерна лірика. І якщо в описуваний період перший на-
прям представляли Н. Плевицька, Ю. Морфесси, Н. Тамара і ряд інших та-
лановитих співаків і співачок, то в жанрі інтимної лірики прославилися два 
виконавці, у яких не було суперників, оскільки рівня їх не могли досягти 
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численні імітатори: Олександр Вертінський і Іза Кремер. Вони були справ-
жніми улюбленцями самих різних прошарків суспільства. 

Олександр Вертінський народився і провів дитинство і юність у Києві, за-
воював популярність в Москві, хоча за духу своєї творчості був ближче холод-
ній північній столиці. Трагічне світовідчування, що пронизувало «ариэтки» 
Вертінського, чорний костюм П’єро і набілене обличчя із страждально під-
веденими очима — його маска — викликали скорботні асоціації. «Песенки 
настроений» Вертінського хвилювали не тільки богему, але і багато інших 
слухачів: адже про їх життєві драми співав на доступній для всіх мові артист і 
автор, що володів до того ж прекрасною пластичною майстерністю.

Можна стверджувати, що протилежністю Вертінському була Іза Кремер, 
Її талант і навіть її характер були світлими і життєрадісними, близькими за 
духом Одесі. Тут розкрилося дарування Ізи Кремер, яка підкорили потім і сто-
лиці, і інші міста, а пізніше, як і Вертінський, — і інші країни. Оригінально 
склався творчий шлях артистки. Вона починала як оперна співачка, і в Одесі 
співала партію Тетяни в «Онегине», потім два роки брала уроки співу в Мілані. 
У 1914 році вона дебютувала в Одеському Міському театрі в ролі Мімі в опері 
Пуччині «Богема» і відразу звернула на себе увагу. Великий успіх супроводив 
її виконання ролі Віолети в «Травіаті» Верді. Але незабаром артистку привер-
нуло нове амплуа: у тому ж театрі вона почала виступати в каскадних партіях 
оперет «Циган-прем’єр» Кальмана, «Бідний студент» Міллекера, «Ідеальна 
дружина» Легара, «Пташки півчі» Оффенбаха і інших. Вона співала російські 
і українські ліричні пісні, циганські романси, італійські, французькі, неапо-
літанські, іспанські, німецькі, єврейські пісні мовами цих народів або в своє-
му перекладі; грайливі «сюжетні» «Пісеньки Монмартра». Вона була чудовою 
актрисою, ніколи не користувалася штампами. Долі Вертінського і Кремер 
багато в чому виявилися схожими: обидва емігрували з Росії в кінці 1910-х ро-
ків. Кремер померла в далекій Аргентині і була забута не тільки в своїй країні, 
але і в своєму місті, як і багато артистів, що покинули його. Ставлення публіки 
і критики до творчості естрадних «зірок» завжди було неоднозначним. Деякі 
вважали їх пісні банальними; у роки, коли цінувалася тільки «громадянська» 
тематика, їх мистецтво визначалося як «захід буржуазної естради». Такі май-
стри, як Леонід Утьосов, Володимир Хенкин, Іза Кремер стали уособленням 
кращих рис одеської естради тієї пори, коли вона по праву вважалася «зако-
нодавцем моди» для інших міст. 
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Лев Зінгерталь (1880–1970) – один з творців жанру естрадного куплету. 
Виконував, акомпануючи собі на скрипці, злободенні популярні куплети: 
«Одесситка – вот она какая», «Солдаты, солдаты по улице идут», коронний 
номер «Зингерталь, мой цыпочка, сыграй мине на скрипочка». Виступав в 
синематографах-ілюзионах, в програмах театрів. Багато гастролював. По-
пулярність Зінгерталя була така велика, що у нього з’являлися двійники-
самозванці, і на гастрольних афішах він указував: «Приїхав Лев Маркович 
Зінгерталь справжній».

Він був описаний Валентином Катаєвим в повісті «Хутір в степу» як ви-
конавець куплетів «Галстуки, галстуки».

Рекомендована література
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Утесов	Леонид. С песней по жизни, Москва: АСТ.–2009
Александр Вертинский: Дорогой длинною… (сост. Вертинская Л.В.; предисл. 
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Урок 6.

Музичне мистецтво 
20-х – 40 років ХХ ст.
Вплив	музики	на	творчість	письменників	і	поетів.	Створення	філії	Всеукра-
їнського	музичного	товариства	імені	Леонтовича	та	реорганізація	його	у	
Всеукраїнське	товариство	революційних	музикантів.	Творчість	В.	Фемеліді,	
К.	Данькевича.	Дебют	Д.	Ойстраха.	Приїзд	С.	Прокофьєва	та	Д.	Шостаковича.

В Одесі завжди захоплювалися музикою представники різних професії: 
лікарі і юристи, ремісники і педагоги, молодь. Музична атмосфера міста ді-
яла на письменників, що жили тут: у сюжети їх творів проникали «музичні 
мотиви», особливо, якщо дія в них відбувалася в Одесі. Загальновідомі опо-
відання Купріна, у яких образ Музиканта або музичний твір є лейтмотивом 
оповідання. Так, в ‘’Гранатовом браслете» лейтмотивом-символом кохання 
Жєлткова стає соната Бетховена. 

Звучання музики — майже обов’язковий атрибут в поетичному описі Міс-
та. Наприклад, Леся Українка в «Подорожi до моря» дає такий портрет Одеси: 

Великеє	мicто.	
Будинки	високi,	
Людей	тих	—	без	лiку!	
Веселую	чутно	музику.

Музиканти з’являються на сторінках творів Бабеля, Гріна, Паустовського, 
Шолом-Алейхема. 

Звичайно, події бурхливих і трагічних років війни і революцій не могли не 
відбитися на житті міста. Економічний спад, голод, розруху — все пережила 
Одеса. Мирне життя наступило тільки в 1920 році.
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Але ніщо не змусило місто відмовитися від культурного і художнього жит-
тя. Навіть у важкому 1918 році, коли поряд йшли бої, в Одесі, як згадував Вер-
тінський, «працювали театри, синема, клуби. Музика грала в міських садах».

У 1920-1930-і роки в музично-суспільному житті Одеси відбувалися ті ж 
процеси, що і в інших містах України і країни в цілому. На початку періоду 
тут була організована філія установленого в Києві Всеукраїнського музичного 
товариства імені Леонтовича; пропагандою української музики займалися й 
одеські музиканти. аматорський хор у 200 співаків. Вже до першого концерту 
в програму були включені такі складні хори а капела Леонтовича як «Криго-
лом», «Літні тони» та інші. Виступ молодого колективу проходив в перепо-
вненому залі, створюючи піднесений й урочистий настрій як у публіки, так і 
у виконавців.

Коли після багатьох перипетій Товариство ім. Леонтовича було реоргані-
зовано у Всеукраїнське товариство революційних музикантів, в Одесі було 
створено його відділення, куди увійшли молоді композитори Данькевич, 
Орлов, Фемеліді, Фоменко. Вони прийняли основні програмні положення 
товариства і прагнули утілити їх в своїх творах. Проте важливо було те, що 
разом із звичайними для того часу закликами до створення творів «ідейної 
цінності для робітничо-селянських мас» вони вважали необхідною умовою — 
високий художній рівень музичної «продукції», а також використання круп-
них форм для втілення революційної теми.

Найобдарованішим з молодих одеських композиторів був В. Фемеліді, що 
пішов з життя передчасно, в 25 років. Але він встиг створити значні твори 
в різних жанрах і проявив себе також як диригент, теоретик і навіть співак. 
Фемеліді вчився в одеському Муздрамині у Золотарьова і Молчанова, в сту-
дентські роки написав дві симфонії, інструментальні концерти, ряд роман-
сів і камерно-інструментальних творів; як дипломну роботу задумав оперу 
героїко-революційного змісту за п’єсою Б. Лавреньова «Розлом».

Вибір першоджерела диктувався всією атмосферою культурного життя 
того часу. На сценах одеських театрів ставилися драматичні й оперні вистави 
за революційними та історико-революційними сюжетами: в оперному театрі 
— «Орлиний бунт» Пащенко, «Дума чорноморська» Яновського, «Кармелюк» 
Костенка та ін., в драматичних — «Бронепоїзд 14-69» В.Іванова, «Любов Яро-
ва» Треньова, «Заколот» Фурманова. Особливою популярністю набув «Роз-
лом» Лавреньова, поставлений в Російському і Українському театрах. Феме-
ліді був захоплений виставою і відвідував майже всі його постановки.
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У створенні лібретто опери брав участь на прохання Фемеліді Б. Лавре-
ньов. В опері Фемеліді також використано цілу низку пісень, що відіграють 
істотну роль в драматургії твору: «Сміливо, товариші, в ногу», «Варшав’янка», 
«Марсельєза», «Варяг» тощо, і це не пасивне цитування, а теми, творчо розро-
блені композитором. У стилі оперного мистецтва XX століття створює Феме-
ліді вокальні партії персонажів: вони, в основному, речитативні; свіжа гармо-
нійна мова композитора. Тому постановка опери, яка відбулася в Одеському 
оперному театрі 7 листопада 1929 року, як завжди, приурочена до урочистої 
дати, викликала суперечки. Але в цілому опера була прийнята добре; йшла 
вона під управлінням диригента С. Столермана. Автор брав участь в підготов-
ці вистави і виконав одну з невеликих ролей.

А в жовтні 1930 року на сцені одеського театру був поставлений балет Фе-
меліді «Карманьйола», написаний всього за чотири місяці, — «пантомимно-
драматическое действо-балет», як визначив жанр твору автор. Тут основний 
конфлікт між французькою аристократією і простим народом вирішувався 
за допомогою порівняння інтонаційної мови представників кожного табору, 
народ так само, як і в «Розломі», характеризувався революційними піснями: 
«Марсельєза», «Карманьйола», «Са іга». Успіху постановки балету, захоплено 
прийнятого глядачами, сприяли творча фантазія балетмейстера М. Моїсєєва 
і натхненна робота диригента Н. Покровського. Згодом Н.Д. Покровський 
став головним диригентом Одеської опери. Диригував спектаклями «Кар-
маньйоли» і автор балету.

В.	Фемеліді К.	Данькевич
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Серед задумів Фемеліді були: опера, присвячена подіям часу Паризької 
комуни, опери «Буревісник», «Цезар і Клеопатра» (по п’єсі Шоу) та інші, але 
цим задумам не призначено було здійснитися.

У 1920-і роки почалася і творча діяльність відомого українського компо-
зитора К. Данькевича, що також закінчив консерваторію в Одесі (запо класом 
фортепіано у М. Рибіцької, за композицією — у Золотарьова і Молчанова), 
мав вокальні і диригентські здібності. Згодом Данькевіч протягом декількох 
років був ректором Одеської консерваторії і немало енергії витратив на від-
новлення її діяльності в післявоєнний період.

Кращий твір Данькевича, створений в Одесі, — балет «Лілея», лібретто 
якого написане за мотивами шевченківського «Кобзаря». У основу музики 
композитор поклав мелодії українських народних пісень, багато з яких любив 
Шевченко: «Ой, зійди зіронька та вечірняя», «Ой, на горі вогонь горить», «Ту-
ман яром», «Ой, не світи, місяченъку», а також мелодію відомої пісні на слова 
Шевченка «Заповіт». 

Зусиллями композиторів, що працювали в Одесі, в 1937 році була ство-
рена композиторська організація. До неї увійшли професора Одеської кон-
серваторії Н.Вілінський, що став головою, А.˙Павленко, П.˙Молчанов, ком-
позитор, «Скерцо» якого ще в 1893 році виконав в своєму концерті в Оде-
сі Чайковський, та їх молодші колеги: К.˙Данькевіч, С.˙Орфеєв, Л.˙Гуров, 
А.˙Коган, М.˙Завалішина, Я.˙Файнтух, пізніше — Т.˙Сидоренко-Малюкова. 
Збори композиторів зазвичай проходили в приміщенні консерваторії, в класі 
П.˙Столярського.

У концерті, де під управлінням Малько прозвучала П’ята симфонія Мяс-
ковського, соло на скрипці виконав молодий Давид Ойстрах. Його часто за-
прошували брати участь в найбільш відповідальних концертах із відомими 
гастролерами як концертмейстер оркестру. Він грав соло в П’ятій симфонії 
Мясковського, і Малько висловив бажання послухати його окремо. Ойстрах 
виконав йому декілька п’єс і зовсім несподівано отримав запрошення висту-
пити на відкритті сезону 1928–1929 років в Ленінградській філармонії. Так 
відбувся ленінградський дебют Ойстраха, що став переломним моментом в 
його житті.

Скрипаль отримав також запрошення від Глазунова, чий Концерт він вико-
нував з оркестром під управлінням автора в Києві і Одесі. Глазунов, що зіграв 
видну роль в становленні і розвитку одеської консерваторії в дореволюційний 
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період, виявляв цікавість до міста і його музикантів і в 20-і роки. Приїхавши 
з концертами в 1927 році, він відвідав музично-драматичний інститут, слухав 
твори студентів-композиторів і відзначив талановитого Фемеліді, що показав 
тоді свій скрипковий концерт і поему для голосу і оркестру на слова Пушкіна 
«Лукомор’є».

Неодноразово приїжджав до Одеси Гліер, в його концертах в 20-і роки та-
кож брав участь Ойстрах. Останній приїзд Гліера відбувся незадовго до його 
смерті, в 50-і роки.

В Одесі сприймали, а багато хто любив сучасних композиторів, понад усе 
вітчизняних. Так, на випускному іспиті в 1926 році Ойстрах виконав скрип-
ковий концерт Прокофьєва, вперше познайомивши одеську публіку з цією 
— для того часу — новинкою. Твори Прокофьєва вже грав Гилельс і деякі інші 
музиканти. В 1927 році Прокофьев сам відвідав Одесу.

С.С.˙Прокофьєв вперше відвідідав СРСР після свого відізду за межу в 
1927 році, здійснивши гастрольну поїздку до Москви, Ленінграда і трьох міст 
України — Харкова, Києва і Одеси. Прийом, який надали Прокофьєву сту-
денти консерваторії, — яскраве свідчення інтересу до нього і шанування його 
музики.

Прокофьєв відвідав Одесу ще один раз, в 1934 році, під час своєї поїздки 
Україною і Вірменіею. Відвідував Одесу і Дмитро Дмитрович Шостакович. 
Його перше перебування тут було пов’язане з постановкою в Одеському те-
атрі балету «Дінаміада, або Даєш Європу», більше відомого під назвою «Зо-
лоте століття». Спектакль, поставлений балетмейстером М. Моїсєєвим, йшов 

М.Я.	Мясковський молодий	Д.	Ойстрах Я.С.	Файнтух
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в сезоні 1931 року, але композитор приіжджав ще в1930 , щоб брати участь в 
його подготовці. У цей період він познайомився і подружився з В. Фемеліді, 
який працював диригентом театру. Д. Шостакович був присутній на концерті, 
де виконувалася сюїта з балету Фемеліді «Карманьйола», зрозумів, що зустрів-
ся з талановитою людиною й однодумцем, високо оцінив його музику. Під час 
перебування Шостаковича в Одесі і в його подальші приїзди вони показують 
один одному свої композиції, ведуть творчі дискусії, разом відпочивають. 

У Одесі виконувалися (незабаром після написания) симфонії Шостакови-
ча: Сьома, Одинадцята, Тринадцята, Чотирнадцята, але приїжджав він лише 
одного разу — в 1957 році, коли відбулася одеська прем’єра Одинадцятої сим-
фонії. У той свій приїзд Шостакович спілкувався з одеськими музикантами, 
композиторами, побував у консерваторії. У бесіді з учасниками зустрічі згаду-
вав як познайомився з І. Бабелем, Є. Багрицьким, збирався «написати оперу 
«Дума про Опанаса» по поемі останнього. Шостакович, що завжди скрашував 
серйозне жартом, награв присутнім одеську пісеньку «Як шумно було в бу-
динку Шнєєрсона», яку колись ввів у свій Перший фортепіанний концерт. 
Були зіграні ним і багато прелюдій та фуги: він прагнув пропагувати цей цикл. 

У театрі продовжував свою діяльність Прібік, працювали диригенти Сто-
ляров, Столерман, Покровський, режисери Боголюбов, Гречнев, багато ви-
став в кінці 30-х рр. поставив Лосський: опери «Аїда» Верді, «Фауст» Гуно, 
«Іван Сусанін» і «Руслан і Людмила» Глінки, «Севільський цирульник» Рос-
сіні, «Євгеній Онегин» і «Черевички» Чайковського, а також «Щорс» Лято-
шинського і «Панцирник Потьомкин» Чишко. Чудові співаки, багато хто з 

С.С.	Прокофьєв Д.	Шостакович
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яких закінчив одеську консерваторію, співали провідні партії в операх кла-
сичного репертуару. Але театр прагнув і пошуків, експериментів. Це виявило-
ся в інтересі до сучасного зарубіжного оперного мистецтва. Як твір, де могли 
б здійснитися новаторські устремління постановників, була вибрана опера 
австрійського композитора Е. Кшенека «Джоні награє».

Постановки творів Шостаковича, Лятошинського, Фемеліді, Кніппера 
також вимагали відомої сміливості. Театр виявляв інтерес і до опер, створених 
в інших республіках, що було в традиціях багатонаціонального міста, і такі 
вистави перетворювалися на своєрідні свята.

У 1930 році одеський театр поставив оперу вірменського композитора 
О. Спендіарова «Алмаст» — першу героїко-патриотичну оперу на сюжет по-
еми О. Туманяна. Іншим прикладом інтернаціональних зв’язків одеського 
театру є постановка опери грузинського композитора 3.Паліашвілі «Даїси» в 
1941 році. 

У 1920—1930-і роки в трупі театру працювало багато чудових солістів. Час-
то приїжджали гастролери із столичних театрів, а іноді — з-за кордону.

На сцені театру виступали і видатні балетні артисти. Репертуар балетної 
трупи містив багато улюблених публікою творів — класичні і сучасні виста-
ви ставили відомі балетмейстери: К. Голейзовський, В. Вронський, згадува-
ні вже П.Вірський, М. Моїсеєев. Недивно, що театр, який привертав і своїм 
зовнішнім виглядом, і красою інтер’єру, був гордістю міста, а багато нових 
спектаклів ставали подіями в його культурному житті.

Період кінця 1920-х — початку 1930-х років і пізніше, майже до кінця 1930-
х був часом справжнього розквіту діяльності Одеської консерваторії, часом, 
коли виховувалися яскраві таланти, коли чудові педагоги, що уміли створю-
вати творчу атмосферу, впливали на всіх, що знаходилися поряд з ними. Про-
довжували свою роботу професори, які заклали основи педагогічної майстер-
ності ще в дореволюційний період: К. Левенштейн, Н. Чегодаєва, Р.Бібер, 
П. Столярський, Ю. Рейдер; висувалися представники молодшого покоління 
— Б. Рейнгбальд, М. Старкова (класи фортепіано), В. Селявін (клас вокалу), 
Г. Столяров (клас диригування) та інші.

У 1920—1930-і роки Одеса стала одним з найзначніших центрів музичної 
культури. Щедрою рукою, одного за одним, Одеса делегувала на навчання до 
Москви юні дарування; про них незабаром дізнався весь музичний світ: Еміль 
Гилельс, Давид Ойстрах, Михайло Фіхтенгольц, Тетяна Гольдфарб, декілька 
пізніше — Святослав Ріхтер.
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У 1930 році першу премію на Всеукраїнському конкурсі скрипалів в Хар-
кові отримав Давид Ойстрах. У 1931 році юний Гилельс грав поза конкурсом 
перед жюрі Другого українського конкурсу піаністів, оскільки не досяг ще 
«конкурсного» віку. Гра його провела враження, і він отримав стипендію, що 
призначалася обдарованим дітям. А в 1933 році він потряс своїм мистецтвом 
жюрі і публіку на Першому Всесоюзному конкурсі музикантів-виконавців і 
тріумфально завоював першу премію. У 1935 році на Другому Всесоюзному 
конкурсі виконавців в Ленінграді перша премія була присуджена Ойстраху. У 
1936 році на Міжнародному Шопенівському конкурсі у Варшаві перше місце 
зайняв Яків Зак. Дев’яту премію одержала учениця Берти Рейнгбальд Тетяна 
Гольдфарб. У 1937 році на конкурсі імені Ежена Ізаї в Брюсселі володарем 
«Гран при» став Ойстрах, а третю премію присудили одеській скрипачці, се-
стрі Еміля Гилельса Єлизаветі Гилельс. Сам же Еміль став переможцем Між-
народних конкурсів піаністів у Відні — в 1936 році і в Брюсселі в 1938-му. Вже 
називалися імена інших видатних музикантів, що закінчили в 1920—1930-і 
роки Одеську консерваторію, Цей список можна було б доповнити іменами 
піаністки Марії Грінберг, диригентів І.Зака і М. Павермана, О. Чишко і бага-
тьох інших.

Не зважаючи на посилений ідеологічний тиск та силу інерції минулого тя-
жіння до мистецтва пробивалася крізь всі заборони і перепони, перемагало, 
бо живі були ще в пам’яті людей спогади про Одесу — Третє місто Імперії, 
центр культурного і музичного життя півдня країни. Проте вже до кінця пері-
оду почали позначатися риси, що свідчили про те, що місто може позбутися 
яскравої своєрідності. І в першу чергу це позначилося на специфічному жан-
рі міського фольклору — «одеських пісеньках». Чуйний до будь-яких виявів 
художнього життя, згасання жанру відзначив Паустовський. Він був знайо-
мий з талановитими авторами багатьох «пісеньок» — поетами Я. Ядовим, що 
створив знамениті «Бублики» (пізніше варіант мелодії пісеньки використовує 
Шостакович в Другому віолончельному концерті), і М. Ямпольським.

Паустовський згадував: «Ядов торопливо и без помарок писал свои 
смешные песенки. На следующий день эти песенки уже знала вся Одес-
са, а через месяц-два они доходили даже и до Москвы. Жил в Одессе еще 
талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямполъский. Самой 
известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона»: 
«Ужасно шумно в доме Шнеерсона». Она обошла весь юг. В ней были много 
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выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона /
под гром кичливого марша/ всех домовых властей. Песенку о свадьбе Шнеер-
сона, равно как и продолжение ее — «Недолго длилось счастье Шнеерсона», 
— мог написать только одессит и знаток окраинного фольклора.Почти все 
местные песенки были написаны безвестными одесситами. Даже всеведаю-
щие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку 
«Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!» — Жора со Степовой улицы 
или Абраша Кныш? «Что? Вы его не знаете? Так это тот самый шкет, которого 
поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе».

«Мода на песенки в Одессе менялась часто. Не только в каждом году, но 
иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город. 
Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хроноло-
гию одесских событий.

Поток одесских песенок не прекращался до сороковых годов. Но он за-
метно иссякал, а перед войной, в 1941 году, совсем высох».

Паустовський не аналізує причин зникнення такого популярного в місті 
і за його межами жанру, але і так зрозуміло, що складати сатиричні пісеньки 
і виспівувати їх було небезпечно, як і розповідати дотепні і хльосткі одеські 
анекдоти і смішні історії.

Закінчувалася ціла епоха в житті Одеси, епоха її неповторної своєрідності, 
можливо, що не завжди відповідала вимогам високого смаку, але що створю-
вала особливий, яскравий колорит, що запам’ятовувався всім, хто відвідував 
це місто. Він ще продовжував жити — цей колорит — в кінофільмах і піснях, 
але то були вже відгомони минулого.

Наступали інші часи.

Рекомендована література
Гнатив	Т.Ф. Владимир Фемелиди. – Київ: Музична Україна, 1974
Розенберг	Р.М. Музыкальная Одесса /Одесская государственная консервато-
рия.- Одесса: Ред.-изд.отд., 1995
Черный квадрат над Черным морем: материалы к истории авангардного ис-
кусства Одессы ХХ в.[Сб.] /ОГНБ им.˙Горького; Одесса: Друк, 2001.
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Урок 7.

Музичне життя 
другої половини ХХ століття
Жорстокий	ідеологічний	тиск.	Від’їзд	обдарованих	людей.	Перемоги	випускників	
Одеської	консерваторії	на	конкурсах	різних	рівнів.	Сучасні	композитори	Одеси.

Трагічні для країни події кінця 1930-х і 1940-х років не могли не відбитися на 
всьому житті міста і на розвитку його культури. Перед війною піддалися пере-
слідуванням багато діячів мистецтва, не уникнув цієї долі і К.˙Пігров.

На фронтах Великої Вітчизняної війни, в роки окупації загинуло немало 
одеських музикантів; у евакуації помер П.˙Столярський, драматично завершився 
життєвий шлях Б.˙Рейнгбальд, що повернулася до Одеси; після війни були репре-
совані композитор М.˙Фоменко, диригент оперного театру М.˙Чернятінський.

Позначилися і загальні тенденції тоталізації мистецтва і культури, що най-
гостріше виявилися після відомої ухвали «Про оперу Мураделі «Велика дружба» 
і що надовго визначили репертуарну політику театрів і філармоній. Подібними 
ухвалами в Україні було засуджено творчість Лятошинського, твори ряду інших 
композиторів.

Не сприяла розвитку музичної культури міста і діяльність адміністрації: так, 
була розформована хорова капела філармонії, що працювала під керівництвом 
Пігрова. Це внесло значне обмеження до концертного репертуару.

Разом із загальними, характерними для багатьох культурних центрів при-
чинами кризи музичного «буття», існували і причини, специфічні для Одеси. У 
1920—1930-і роки тут ще не так виразно виявлявся ідеологічний тиск на музичне 
мистецтво, можливо, завдяки особливому положенню міста, що висунуло в 
короткий термін плеяду видатних музикантів.

У післявоєнний період цей тиск посилився, крім того, стала особливо жор-
стко проводитися політика «причісування» всіх провінційних міст «під одну 
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гребінку», і Одеса перетворювалася в звичайний обласний індустріальний центр, 
так звану «периферію», втрачаючи свою індивідуальність. Ставав легендою оспі-
ваний в літературі, музиці, кіномистецтві образ одесита (він міцно увійшов до 
свідомості багатьох) — людини, яка не може жити без моря, жарту і пісні. Гумор 
опинився під забороною, а іронічна одеська пісня звучала все рідше на вулицях 
і в будинках городян.

Згубно відбилася на музичному житті Одеси відірваність від світового мисте-
цтва: адже впродовж тривалого часу важливим позитивним чинником розвитку 
був культурний взаємообмін. Навіть у першій половині 30-х років Одесу ще від-
відували видатні зарубіжні музиканти. В післявоєнний період і пізніше приїзди 
ці стали одиничними

Відбулася переорієнтація освіти: значно менше дітей почали вчитися музиці 
(в Одесі масове навчання було традиційним), а це приводило і до зменшення 
професійного інтересу, і до втрати оперою і філармонією потенційних слухачів.

Місто покидало багато талановитих виконавців, що здобули тут освіту, їх 
привертала робота в столичних містах, — адже давно пройшли ті часи, коли 
успішний виступ в Одесі відкривав шлях на будь-яку оперну сцену або концерт-
ну естраду.

Від’їзд обдарованих людей знижував загальний творчий рівень в музичних 
установах міста, вимогливість публіки; негативно позначався консерватизм 
у виборі репертуару. З гіркотою писав Я. Зак: «Очень ограничен и стандартно 
однообразен репертуар ряда периферийных филармоний. Почти повсеместно 
считается нормой многократное исполнение немногих, хотя и гениальных про-
изведений. Публика настолько к ним привыкает, что перестает откликаться на 
их художественные достоинства. В то же время филармонии придерживаются 
подобной репертуарной политики якобы во имя удовлетворения запросов той 
же публики. В итоге такой практики, например, в Одессе — городе славных 
музыкальных традиций — публика только впервые познакомилась с тремя 
фортепианными концертами: с Первым концертом Брамса, Концертом Соль 
Мажор Равеля, Третьим концертом Прокофьева. Другие же произведения ис-
полняются чрезмерно часто».

В кінці ХХ століття відбулося також немало знаменних подій в музичному 
житті міста. Позитивні процеси перш за все були пов’язані з діяльністю Одесь-
кої консерваторії. Її вихованці неодноразово отримували вищі нагороди на 
найкрупніших міжнародних конкурсах. Володарками «Гран-прі» на одному 
з «найпрестижніших» — Міжнародному конкурсі вокалістів в Тулузе — стали 
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представниці різних поколінь одеських співачок: Галина Олейніченко, Людмила 
Ширіна, Тетяна Захарчук. Золотою медаллю була нагороджена Бела Руденко.

Перші премії на Міжнародному конкурсі імені Чайковського завоювали Ми-
кола Огреніч (1970 р.), Іван Пономаренко (1971 р.), Людмила Шемчук (1978 р.).

Значною подією в культурному житті міста з’явилася перемога (золо-
тая медаль) на Шостому Всесвітньому фестивалі молоді і студентів в Москві 
Об’єднаного хору студентів консерваторії і музучилища під керівництвом 
К.Пігрова і його талановитого учня Д. Загрецького (1957). На цьому ж фестивалі-
конкурсі високих нагород удостоїлися співачка Г. Поліванова і кларнетист 
К. Мюльберг. Лауреатами Міжнародних конкурсів стали випускники консер-
ваторії вокалісти А. Джамагорцян, А. Бойко, М. Гулегина і багато, багато інших.

Широку популярність здобули співачки Є.˙Чавдар, 3.˙Хрістіч, І. Понома-
ренко, О.˙Ворошило.

Продовжили високі традиції одеської скрипкової школи лауреати Міжна-
родних конкурсів С.˙Снітковський, Р.˙Фаїн, О.˙Каверзнєва, О.˙Бучинська. Пе-
дагогом більшості з них був професор В.3.˙Мордковіч — учень Столярського.

Піаніст О.˙Ботвінов, що пройшов курс конснерваторного навчання у 
С.˙Могилевської і А.˙Кардашова, став лауреатом багатьох міжнародних кон-
курсів та кращим виковавцем творів С. Рахманінова.

Лауреатами багатьох міжнародних конкурсів є вихованці Одеської музичної 
школи імені Столярського: В.˙Клімов, що закінчив потім Московську консер-
ваторію по класу Ойстраха, Г.˙Мірвіс і Є.˙Могилевський, — по класу Зака. Число 
таких прикладів можна продовжити.

Одесу відвідали ряд відомих диригентів і композиторів. Проходили концерти 
симфонічного оркестру під управлінням Н.˙Рахліна, О.˙Дімітріаді, Г.˙Матсова, 
К.˙Симеонова, М.˙Павермана і інших.

У 1951 році у філармонії диригував своїми творами Хачатурян. Відбулися 
також авторські концерти Кабалевського, Ешпая, Хренникова, українських 
композиторів Г.˙Таранова, Г.˙Майбороди, М.˙Скоріка, представників творчих 
союзів Грузії, Вірменії, Молдавії.

Немало і інших подій відбулося в музичному житті міста. 
Театр опери і балету поставив рідко виконувані опери: «Макбет» Верді — 

вперше в наший країні (с Г.˙Полівановою в ролі леді Макбет), «Джоконда» Пон-
кьелі, «Дон Карлос» Верді і «Віндзорськие пустунки» Николаї ( з Є.Івановим в 
ролях Пилипа II і Фальстафа), «Казки Гофмана» Оффенбаха (с Т. Мороз в ролі 
Кукли). У обширному репертуарі театру істотне місце займали опери російських 
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і українських композиторів, зокрема, нетрадиційно вирішені, такі, що викли-
кали дискусію постановки «Бориса Годунова» і «Хованщини» Мусоргського.

Одеса, на жаль, рідше, ніж деякі інші міста, показувала сценічні твори компо-
зиторів XX століття, але не можна не відзначити такі вдалі спектаклі, як «Семен 
Котко» Прокофьєва, «Петро Перший» А.˙Петрова ( з Р. Сергієнко в ролі царівни 
Софьї — прекрасним виконавцем ролей в операх українських авторов), балети 
Р.˙Щедріна в постановці В.˙Смірнова-Голованова і Н.˙Риженко (за участю ба-
лерини Н.˙Баришевої), балет «Маскарад» на музику Хачатуряна в сценографії 
І.˙Глазунова.

Прагнення до освоєння нового вигляду музично-театрального мистецтва 
реалізувалося в постановках опери-ораторії В. Рубіна «Липнева неділя», опери-
балету В. Губаренко «Вій» — одного з найзначніших творів сучасного українсько-
го музичного театру, його ж моноопери «Листи кохання» і ряду інших. Успіх кра-
щих постановок багато в чому визначила робота диригентів М.˙Покровського, 
Я.˙Вощака, Б.˙Афанасьева, Б.˙Грузина, художника П. Злочевського, солістів, 
хору, оркестру — всієї трупи театру.

Серед величезного числа творів, виконаних у зимових і літніх сезонах сим-
фонічним оркестром Одеської філармонії, слід відзначитио останні симфонії 
Шостаковича — Тринадцяту і Чотирнадцяту (с участю вокалістів О. Фоменко 
и В.˙Тарасова) твори сучасних українських композиторів — В.˙Сильвестрова, 
Л.˙Грабовського, А.˙Караманова і ін., а також найбільш вдалі опуси одеських 
авторів: симфонію-концерт для труби з оркестром О.˙Красотова (сольну партію 
блискуче зіграв Т.˙Докшицер), симфонічні твори Я.˙Фрейдліна, Т.˙Сидоренко-
Малюкової, І.˙Ассєєва і ін. Оркестр брав участь і в показі музики місцевих авторів 
на композиторських пленумах, що проходили в Одесі, зокрема, Республікан-
ських і Всесоюзному.

Не дивлячись на строгі цензурні заборони, продовжувала своє існування 
одеська естрада. Одеса по колишньому «поставляла» країні гумористів і сатири-
ків, які починали свій шлях на концертних майданчиках міста. Серед них були 
М.˙Жванецький, Р.˙Карцев и В.˙Ільченко, перші «джентльмени». Впродовж 
десятків років працював на естраді видний її представник — виконавець фей-
летонів і куплетів А. Астахов.

Сміливі для свого часу сатиричні «капусники» Будинку актора викликали 
захоплений прийом не тільки в Одесі, але і в Києві, Москві і Санкт-Петербурзі. У 
«капусниках» брали участь артисти одеських театрів; найважливішою складовою 
частиною їх була пародійна пісня, куплети — нові або повернені з минулого. І 
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коли до радості глядачів цих спектаклів на сцені звучали слова і мелодії з репер-
туару старих одеських куплетистів, всі відчували: ще жива Одеса, її своєрідний 
гумор, її добрі традиції.

Так можна сподіватися, що Одеса знов стане музичним містом, і до неї по-
вернеться її минула слава?

Для відповіді на це питання слід визначити основні критерії поняття «Му-
зичне місто». Повинне існувати декілька обов’язкових умов, сукупність яких, 
на наш погляд, дозволяє рахувати те або інше місто «музичним»:

1. Присутність в місті достатнього числа професіоналів, що систематично 
беруть участь в музичному процесі, володіють широким і різноманітним ре-
пертуаром. Наявність творчого потенціалу — молодих музикантів, які зможуть 
забезпечити активне музичне життя міста в майбутньому.

2. Наявність слухацької аудиторії, що відкликається на виконання різних 
жанрів і видів художньо цінної музичної творчості.

3. Існування організацій і діячів, здатних і охочих допомогти створенню 
необхідних умов для динамізації музичного процесу.

4. Інтерес до музичного мистецтва і музичення широких шарів суспільства, 
що створює в місті «Музичну атмосферу».

5. Привабливість даного міста для видатних музикантів-гастролерів, частота 
їх виступів, що підвищує вимоги до мистецтва у місцевих виконавців і публіки.

6. Внесок міста на сучасному етапі в музичну культуру своєї країни і інших 
країн

Деякі з цих умов реально існують в Одесі. Немало талановитих музикантів 
систематично виступає в театрах і на концертних майданчиках міста. Органі-
зовуються нові музичні, камерні ансамблі і оркестри («Гармонії світу», «Вір-
туози Одеси»), хорові ансамблі. Учасники цих колективів виявляють постійну 
цікавість до видатних явищ старовинного і сучасного музичного мистецтва, до 
духовної музики, виконують твори А.˙Шнітке, С.˙Губайдуліної, Р.˙Щедрина, 
Р.˙Габічвадзе, опери К.˙Менотті, Г.˙Седельникова і багато інших.

Достатньо вагомий творчий потенціал міста, значна роль його музичних 
навчальних закладів. Їх випускники працюють в театрах, філармоніях Украї-
ни, редакторами на радіо і телебаченні, педагогами, керівниками хорів і інших 
творчих колективів.

І сьогодні вчорашні студенти Одеської консерваторії одержують запрошення 
у оперні театри Європи і Америки. 
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Піаністка Л. Гинзбург — професор Одеської консерваторії — неодноразово 
виконувала соло в концертах симфонічного оркестра в Гельсинки, своє мистецтво 
ансамблиста демонструвала в багатьох країнах світу проф. Л.Іванова. Міжнарод-
ними преміями відмічені твори композиторів О. Красотова, К. Цепколенко.

У 1960-і роки виявився талант Олександра Красотова (вихованця Т. 
Сидоренко-Малюкової). Красотов — автор балету, концерту для арфи з орке-
стром, вокальних циклів і хорів, що широко виконувалися в Україні. Красотов 
увійшов до плеяди композиторів, що оновлювали музичне мистецтво країни. 
Причому він працював у всіх жанрах. Так, на сцені Одеського театру опери і ба-
лету поставлені його опери, на естраді звучали і звучать інструментальні твори, 
кантати і вокальні цикли майстра. Їм написані і поставлені на театральних сце-
нах опери: «Кінець казки» (лібретто В.Тімофєєва за оповіданням Дж.Лондона), 
«Тайгова пісня» (лібретто Р.˙Розенберг за повістю Ю. Нагибіна), «Михайло Во-
ронцов» (лібретто Р.˙Бродавко), «Пропала дівчинка» — оперета-ревю, «П’ятий — 
зайвий» — мюзикл (либр. А. Каневського), «Коли не битимуть дзвони» — доля-
мюзикл (текст А. Вратарьова). У різних по жанрах і драматургічних особливостях 
музично-театральних творах Красотова виявляються риси і внутрішньоі, і зо-
внішноі театральності. Однією з важливих сторін драматургії всіх творів є багато-
плановість, вирішена і в інтонаційних конфліктах, і в сценічній дії. Олександр 
Красотов був удостоєний декількох міжнародних премій, звання Заслуженого 
діяча мистецтв України, проявив себе як досвідчений педагог будучи професо-
ром Одеської консерваторії.

Нове покоління творців музики набувало професіоналізм під керівництвом 
композиторів Красотова і прибулого з Москви І.Ассєєва. До речі, «Реквієм» Ас-
сєєва довгий час звучав у могили Невідомого матроса в одеському парку ім. Шев-
ченка. Таким чином, можна з упевненістю говорити про композиторську школу 
О.˙Красотова. У його класі вчилися нинішні активні члени одеської організації 
— Кармелла Цепколенко, Людмила Самодаєва, Іван Голубев, Юлія Гомельська, 
Георгій Успенський, Олександр Сокол і багато інших. Олександр Красотов та-
кож виховав цілий ряд композиторів в Китаї (де він працював і помер).

У ці ж роки розцвіла творча діяльність Юрія Знатокова. Його балети «Княги-
ня Волконськая», «Свіччине весілля» були поставлені на сцені нашого і багатьох 
інших театрів.

Заслуженим діячем мистецтв України є також Віктор Власов — автор ори-
гінальних творів для народних інструментів, виданих і виконуваних в багатьох 
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країнах. Віктор Петрович Власов, яскравий композитор, яскрава творча особа, 
є невід’ємною частиною музичного життя Одеси. Віктор Власов працює в мис-
тецтві давно і їм створені твори різних жанрів. Це три концерти для баяна з сим-
фонічним оркестром, три опери, сюїти з програмами, такими як «П’ять поглядів 
на Країну Гулаг» або знаменитий триптих по картині Ієроніма Босха «Страшний 
суд». Це безліч інструментальних творів, написаних для народних інструментів і 
для ансамблів. Це музика більш ніж до двадцяти п’яти кінофільмів, це театральна 
музика. Музичний простір Віктора Власова величезний. Власов — прекрасний 
мелодист, його музика наспівна, яскрава, вона запам’ятовується. Його музика 
на рідкість образна. Музика Віктора Власова завжди поетична. Він романтик в 
душі і тому поетичний настрій його творів завжди справляє враження.

Альона Томльонова понад усе тяжіє до музики, що створюється для симфо-
нічного оркестру. Нею написані одночастная симфонія, симфонічна поема, 
симфонія-концерт для скрипки з симфонічним оркестром. Але бути симфо-
ністом — це означає не тільки писати оркестрову музику, але відчувати її як 
процес руху і зіткнення образів, думок і відчуттів і утілювати концепцію твору 
засобами композиторської техніки. У лірико-драматичних і трагедійних творах 
автора різних жанрів виявляється ця найважливіша якість музичного мислення. 
А. Томльоновою написані в жанрі вокальної музики вокальні цикли для жіночо-
го голосу «Простір» на вірш О. Мандельштама, «Настрої» на власний текст, для 
чоловічого голосу — «Ліричний зошит» на вірші Робінбраната Тагора, а також 
камерна опера за мотивами оповідань І.Бабеля, що складається з шести сцен. 
Трьохчасткова Соната для скрипки і фортепіано А. Томльонової відрізняється 

Олександр	Красотов
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глибиною змісту і незвичністю композиції. Альона Томльонова — активно і 
цілеспрямовано працюючий композитор. Вона створила симфонічний ескіз 
«Пам’яті Альфреда Шнітке», продовживши традицію створення «меморіаль-
них» творів, присвячених пам’яті великих майстрів, що склалася в музичному 
мистецтві. Зараз Томльонова обдумує складний твір, який буде названо «Апо-
каліпсис», де знайдуть віддзеркалення мотиви Біблейської книги «Одкровення 
святого Іоанна Богослова». 

У Одесі працює талановитий композитор, здатний створювати музику, сучас-
ну по мові, і в той же час яскраву, мелодійну, доступну для розуміння не тільки 
професіоналів, але і любителів. Кармелла Цепколенко стала відомою також як 
художній керівник щорічного міжнародного музичного форуму «Два дні і дві 
ночі Нової музики». Форум зробив Одесу міжнародним центром нового музич-
ного мистецтва.

Юлія Гомельська отримала другу вищу освіту і представляє свої твори в Ан-
глії. Музика Людмили Самодаєвой часто виконується у Франції. 

Твори І.Голубова, А. Станко, К. Цепколенко також звучать за межами Укра-
їни. Багато интересного створено одеськими композиторами і в жанрах музики 
до драматичних спектаклів і кінофільмів (В.˙Власов, О.˙Красотов, Ю.˙Знатоков, 
Т. Сидоренко-Малюкова, Я. Фрейдлін і ін.). Найчастіше композитори прагнуть 
зробити цю музику органічним компонентом вистави або кінофільму, підсилити 
емоційне напруження кульмінаційних моментів. 

Нерідко використовується ними музичний матеріал, характерний для від-
повідної епохи або стилізація (музика Красотова до п’єс «Всього тринадцять 
місяців» Ю.˙Динова).

Міжнародні зв’язки сприяють підйому в творчій діяльності симфонічного 
оркестру Одеської філармонії. Його програми прозвучали не тільки в Києві, але і 
у Відні, і в містах Іспанії. Новий етап в житті оркестру певною мірою пов’язаний 
і із запрошенням як головного гастрольного диригента американського музи-
канта Хобарта Ерла, чиї виступи завжди привертають публіку. За це він одержав 
звання Народного артиста України.

Проте, організація постійної слухацької аудиторії — одне з найважчих за-
вдань (не тільки для Одеси), — про це свідчать напівзаповнені зали при вико-
нання серйозних творів.

На жаль, одеських артистів, яких добре приймають в інших містах і країнах, 
недостатньо знають в рідному місті. Як і раніше майже не відвідують Одесу 
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музиканти світового класу, Таке положення в культурному центрі, де раніше 
кипіло музичне життя, сумно спостерігати.

Для відродження музичної слави Одеси потрібно немало зусиль.
Але дуже хочеться вірити, що в недалекому майбутньому ми зможемо при-

гадати і повторити слова поета, колись зачарованого особливою святковою 
атмосферою, що панувала тут: «ОДЕСА — МІСТО МУЗИЧНЕ».
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Урок 8.

Одеська естрада і джаз
Народження	власної	одеської	музики.	Одеські	пісеньки.	Естрадні	колективи	
одеських	ВУЗів,	сучасні	виконавці.

Джаз – це самородок у чарівному світі музики, заснований на імпровіза-
ції. У нього немає ані місця народження (й Африка, на наш погляд, тут «при-
тягнута за вуха»), ні батьків. «Музика не має батьківщини; батьківщина її – 
весь всесвіт». Taк вважав Фрідерік Шопен. 

Інша справа, що Одеса є творцем абсолютно дивовижного явища – влас-
ної одеської музики. Адже в цьому й виявилася ще одна унікальність «Півден-
ної Пальміри»! Спробуйте назвати будь-яке місто, жителі якого б створили 
свою музику: не латвійську взагалі, а, допустимо, ризьку, не українську взага-
лі, а, скажемо, харківську, не російську взагалі, а, наприклад, московську. Годі 
й намагатися: лише наше місто є творцем власної музики, яку не переплутаєш 
ні з якою інший. Втім, є на світі ще одне місто, яке може говорити про свою 
музику, — італійський Неаполь. І все!.. Пройдіться ще раз по вулицях Одеси, 
помилуйтеся забудовою її історичної частини — плодом творчості прекрас-
них архітекторів з багатьох країн Європи. Ми не випадково заговорили про 
архітектуру. По чиємусь влучному вислову, архітектура – це застигла музи-
ка, що особливо зрозуміло при думці: й одеську музику так само створюва-
ли представники декількох десятків національностей, що почали заселення 
юного міста понад двісті років тому. Не слід припускатися поширеної помил-
ки, називаючи цю музику єврейською: вона, так само як і архітектура міста, 
глибоко інтернаціональна, ні з чим не порівнянна і у такому вигляді житиме 
і розвиватиметься разом з Одесою. Коли-небудь музикознавці обов’язково 
напишуть, як і чому в Одесі з’явилося це «оца-гоца». Звичайно ж, це вплив 
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багатонаціонального населення міста, а ще і порт, куди приходили судна зі 
всього світу, й іноземні моряки з їх заморськими піснями теж внесли свій вне-
сок. На стику XIX-XX століть почався бурхливий розвиток джазу в Америці, і, 
звичайно ж, щось просочилося звідти сюди, а щось пішло звідси туди: прига-
даємо хоч би знаменитий шлягер 1920-х рр. у виконанні нашого знаменитого 
земляка Леоніда Утьосова «Прости, прощай, Одесса-мама!». А до цього (втім, 
і згодом) Одеса, а за нею і весь колишній Радянський Союз із задоволенням 
виспівували народжені в нашому місті «Лимончики» й «С одесского кичма-
на» «Бублики» и «Лопни, но держи фасон!», «Свадьба Шнеерсона» («Ужасно 
шумно в доме Шнеерсона.») і багато, багато інших одеських пісень. Відразу 
після закінчення війни з’явилася популярна і сьогодні пісня, що рве серце 
«Купите папиросы» — про долю єврейського хлопчика, що пережив жахи гет-
то під час окупації. На превеликий жаль, за рідкісним виключенням, імена 
й авторів текстів, й музики пішли в забуття. Збереглися для нащадків зовсім 
трохи імен: поети Яків Ядов (автор тексту знаменитих «Бубликов», насправ-
ді це був Яків Петрович Давидов, а автор музики — куплетист Г. Красавін), 
Мирон Ямпольський («Свадьба Шнеерсона»). Про них з великою теплотою 
згадував видатний одеський письменник К. Паустовський. А переважна біль-
шість славних авторів-одеситів тих вже дуже далеких років, повторимося, за-
лишилося безвісним. Але це ніяк не заважало їх творам набирати шаленої по-
пулярності й пережили багато поколінь шанувальників.

Незабаром після закінчення Великої Вітчизняної війни (1941-1945рр..) 
одеська естрада та джаз піддалися репресивним заходам, які обрушило на них 
комуністичне керівництво СРСР як на підривні елементи ідеології соціаліс-
тичного мистецтва. Разом з джазом опинилися в підпіллі й одеські пісні: не 
дуже знаючись на мистецтві, комуністичні лідери, що розвернули справжнє 
«полювання за відьмами» під виглядом боротьби з «безрідними космополіта-
ми», всіх їх порахували єврейськими й заборонили виконання. 

Естрада, вимушено відмовившись від одеських пісень, перебиваючись на 
скороспілках-куплетах, в яких, в основному, висміювалися імперіалісти-палії 
війни, в той же час, продовжувала «поставляти» дійсних майстрів жанру, тон-
ких знавців одеського гумору, таких, як В. Камінський, А. Астахов, а пізніше 
— М. Жванецький, В.Ільченко, Р. Карцев, Д. Макаревський... 

У напівлегальному стані джаз і одеські пісні знаходилися досить довго — 
аж до того, як почалися в середині 1980-х процеси перебудови в суспільстві. 
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Деякі драконівські заходи кінця 1940-х рр. виглядають сьогодні просто смі-
хотворними, як, наприклад, заборона на використанні в естрадних оркестрах 
(поняття «джаз-оркестр» перестало існувати взагалі) саксофона і акордеона: 
комуністичні ідеологи оголосили їх чомусь інструментами «буржуазними». 

Не дивлячись на такий жорсткий пресинг, одеський джаз продовжував 
свій розвиток. Завдяки присутності в місті плеяди старих одеських музикан-
тів (Петра Розенкера, Харитона Фліта, Бориса Шпірта, Оскара Ліхтенштата, 
Євгена Танцюри і багато інших), які грали, переважно, не в концертних за-
лах, а на танцмайданчиках, в ресторанах або в кінотеатрах перед початком се-
ансу, велика кількість післявоєнної талановитої молоді (а місто наше завжди 
славилося великою кількістю талантів) змогла вчитися грати джаз у цих ве-
теранів. Крім того, ентузіасти джазу кожен вечір припадали до радіоприйма-
чів, щоб крізь тріск спеціальних глушників КДБ слухати джазові передачі із 
США, які вів великий пропагандист джазу Уїлліс Канновер. Серед любителів 
джазу величезний попит мали гнучкі грамофонні пластинки (дисками їх не 
назвеш), на які місцеві умільці наносили копії з «фірмових» дисків, що контр-
абандно(!) ввозилися моряками і дипломатами із Західу.

При тому, що джаз, повторюся, всіляко переслідувався, в місті в 1950–
70˙рр. існувала значна кількість не тільки малих джазових, але і великих 
«естрадних» (читай — джазових) оркестрів («біг-бендів»), в першу чергу — 
в інститутах (ОІМФі

1, інженерно-будівельному, політехнічному, харчовій і 
холодильній промисловості і ін.). Ними керували як ветерани (Петро Роз-
енкер, Євген Танцюра, Петро Кисельов), так і талановиті студенти й випус-
кники Одеської консерваторії (Юрій Степанов, Станіслав Калінін, Микола 
Голощапов). Вони, за рідкісним виключенням, самі писали аранжування для 
оркестрів, по слуху «знімаючи» їх з приймачів. Більш того, виросла велика 
кількість не тільки талановитих самоуків, що прекрасно грають джаз, але і 
самоучків-оранжувальників і композиторів, таких, як Альберт Шиндеров-
ський, Костянтин Швуїм, Олександр Шульга.

Ще тільки закінчуючи навчання у консерваторії, про себе, як про пре-
красного лідера джазу, заявляє Євген Болотінський, керівник багатьох джа-
зових колективів в Одесі та — після від’їзду — в Ленінграді (С.-Петербурзі).

З кінця 1950-х до середини 1980-х рр. існував «біг-бенд» і в Одеській фі-
лармонії, який знаходився під особливим цензурним контролем властей. 
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Цим оркестром в різний час керували Олександр Горбатих, Юрій Степанов, 
Станіслав Калінін, Симон Кандиба, Володимир Наумов. 

Євгена Болотинського, що виріс в Одесі в оркестрового керівника екстра-
класу, кілька разів запрошували з Ленінграда та С.-Петербурга для створення 
програм та керівництвом філармонічним оркестром.

У цьому талановиті вчорашні музиканти з самодіяльності, що стали справ-
жніми джазменами. Багато хто з них (Віктор Гріцаєв, Яків Вайншток, Костян-
тин Лесниковський, Аркадій Астафьев і ін.) згодом буде дійсною прикрасою 
найпопулярніших оркестрів Радянського Союзу, якими керовали Олег Лунд-
стрем, Еді Рознер, Леонід Утесов, Костянтин Орбелян, Юрій Саульський, 
Анатолій Кролл, Георгій Гаранян... В одеських ресторанах починався зоряний 
шлях видатної співачки Лариси Доліної.

Справжнім святом для одеських любителів джазової музики ставав приїзд 
до Одеси згаданих вище провідних оркестрів Союзу і — особливо — закордо-
них гастролерів: з Румунії під управлінням Малагамби, з Чехословаччини під 
управлінням Г. Брома, відомого польського «Блакитного джазу» та інших ви-
датних колективів. Після закінчення концерту завжди влаштовувалися творчі 
зустрічі гастролерів з одеськими музикантами («джем-сешн») — дуже важли-
вий момент обміну інформацією та досвідом. Незабутнім виявився і приїзд в 
Одесу х самодіяльного симфоджаза з Ленінграду під керівництвом Анатолія 
Бадхена на прикінці 1950-х років. Мине півтора роки, і завдяки Євгенію Бо-
лотінському і одеському комсомолу, що лояльно ставився до джазу, в Оде-
сі з’явився свій симфоджаз, який показав дві прекрасні програми, сповнені 

1
 Одеський інститут інженерів Морського Флоту, нині — Морський університет.

Співає	Тетяна	Боєва Два	піаністи-джазмени	

Сергій	Терентьев	і	Юрій	Кузнецов
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любов’ю до нашого міста («У самого синего моря» і «Как пройти на Дериба-
совскую»), що набули популярності не лише серед одеситів, але й багатьох 
містах СРСР, куди виїжджав цей колектив. 

А що в ці роки відбувалося з одеськими піснями (у Одесі їх пестливо нази-
вають «пісеньками»). Зусиллями як професійних авторів, так і самоуків пері-
одично з’являлися нові твори в цьому жанрі («Щеточки», «Мясоедовская» та 
інші), що за їх публічне виконання музикантів позбавляли роботи — аж до се-
редини 1980-х рр.. Та вони все одно лунали — як в Одесі, і далеко за її межами!

У зв’язку з масовим від’їздом величезної кількості одеських музикантів на 
постійне місце проживання в США, Німеччину, інші європейські країни в 
1970-90 рр. так звана «легка музика» і джаз зазнали непоправних втрат. Із ви-
датних музикантів, які сьогодні в Одесі грають джаз, слід відзначити випус-
кників Одеської консерваторії Сергія Терентьева, якого і в Одесі, і поза нею 
слушно називають «піаністом від Бога», та його талановитого колегу Юрія 
Кузнецова, що крім майстерності виконання, показав не аби який талант ор-
ганізації великої кількості міжнародних джазових фестивалів, які проводили-
ся в нашому місті. Не згасає талант і видатної одеської джазової співачки Те-
тяни Боєвої, яка багаторазово відкидала вельми принадні пропозиції роботи 
поза рідним містом.

Ось вже багато років радує одеситів (і не тільки одеситів!) своїм постійним 
творчим зростанням «біг-бенд» Одеського училища мистецтв ім. Данькеви-
ча Заслуженого працівника культури України Миколи Яковича Голощапова, 
справжнього подвижника джазового мистецтва Одеси. 

Микола	Голощапов М.Я.	Голощапов	і	його	«Біг-бенд»
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У 1980 році Микола Якович створив і очолив естрадний відділ Одесько-
го музичного училища (нині – Одеське училище мистецтв) ім. Данькевича, 
став водночас художнім керівником і головним диригентом Одеського моло-
діжного джаз-оркестра – предмету його невсипущої турботи. Цілком слущно 
відзначила відомий одеський мистецтвознавець Олена Шевченко, що «попу-
лярність молодіжного оркестру. зросла після виступів на Відрадно усвідомлю-
вати, що вже тривалий час в Одесі є справжній лідер в джазовій музиці, лідер 
і який має досвід та вміє поєднувати уподобання представників найрізнома-
нітніших напрямків цього жанру, а джаз-оркестр, який він очолює, є могут-
нім колективом, що успішно конкурує з кращими професійними оркестрами 
на просторі СНД.

Звісно, ніхто не скаже, де народився джаз. Та все ж, як чарівно звучить 
фраза, яку так часто повторюють в нашому місті: «Джаз народився в Одесі»! 
Італійці говорять в подібних випадках: «Se non e vero, e bene trovato». 
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