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АНОТАЦІЯ 

 

Шиленко Л. А. «Оперний доробок Віталія Кирейка у режисерських 

сценічних втіленнях».  – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.03 музичне мистецтво. – Київський 

національний університет культури і мистецтв, Київ, 2021. – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. 

Дослідження присвячено творчості видатного українського 

композитора Віталія Дмитровича Кирейка (1926–2016), зокрема його доробку 

в жанрі опери. У дисертації порушено проблему втілення музичної вистави 

на театральній сцені з точки зору постановок опер В. Кирейка. Питання 

розглянуто крізь призму режисерського трактування та знакових факторів 

успішності втілення, а саме: сценографічне рішення, пластичний рисунок 

ролей, взаємодія з глядачем, специфіка роботи з акторами-вокалістами. 

Наукова новизна дослідження в тому, що вперше: проаналізовано 

специфіку режисерського трактування оперних творів в українському 

музичному театрі в контексті музично-театральної спадщини Віталія 

Кирейка; систематизовано інформацію про постановки опер композитора, 

зокрема драми-феєрії «Лісова пісня», романтичної драми «У неділю рано…», 

ліричної комічної опери «Вернісаж на ярмарку» та опери-драми «Бояриня»; 

досліджено жанрово-драматургічні особливості оперної творчості В. Кирейка 

та проаналізовано його оперу «У неділю рано…» з точки зору режисера-

інтерпретатора; визначено спільні риси та відмінності між літературним 

першоджерелом «У неділю рано...» – однойменною повістю Ольги 

Кобилянської – та романтичною оперою-драмою Віталія Кирейка; з’ясовано 

значення режисерських інтерпретацій опер В. Кирейка в історії українського 

музичного мистецтва. 

На основі аналізу архівних джерел та інших історичних документів, 

інтерв’ю з композитором, виконавцями та очевидцями його оперних вистав 



3 

 

виявлено, що музично-театральні твори Віталія Кирейка, які суттєво 

вплинули на розвиток національного мистецтва, є актуальними та 

потрібними для втілення на театральних сценах України, а зацікавлення його 

творчістю поступово зростає. 

Хоча творчості композитора були присвячені праці мистецтвознавців та 

культурологів – В. Антонюк, Л. Архімович, О. Давидової, М. Загайкевич, 

А. Калениченка, К. Майбурової, С. Павлишин, Ю. Станішевського, 

А. Терещенко, І. Шестеренко та інших, на сьогодні недостатньо вивчено 

музично-театральний спадок Віталія Кирейка й обґрунтовано його значимість 

в українському культурному просторі в аспекті сценічної інтерпретації, у 

зв’язку з чим вирішено провести дослідження в цій площині. 

Проаналізовано джерельну базу дослідження оперного спадку 

В. Кирейка та методологічні засади роботи постановника музичної вистави. 

Теоретичне дослідження життєвого та мистецького шляху митця базувалося 

на наукових працях І. Шестеренко, а також В. Антонюк, Л. Архімович,  

О. Давидової, М. Загайкевич, М. Гордійчука, К. Майбурової та ін. Важливим 

стало особисте спілкування з композитором упродовж 2013–2016 років у 

процесі авторської режисерської постановки його опери «У неділю рано...». 

 На основі опрацювання архівних документів з Державного архіву 

Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, архівів кафедри історії 

української музики Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, 

Львівської національної опери України ім. C. Крушельницької, ЦДАЛМУ та 

архіву сім’ї композитора, зокрема його особистого щоденника, було 

систематизовано інформацію щодо постановок опер В. Кирейка та рецензій 

на них, здійснено різностороннє компарування усіх історичних джерел. 

Досліджено історію сценічних інтерпретацій опер Віталія Кирейка у 

хронологічному порядку. Пошук джерел охопив різноманітні історичні 

документи: рецензії та відгуки у періодичній пресі, відео- та фотоматеріали з 

публічних та приватних архівів, а також спогади самого композитора 
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протягом 2013–2016 років, відгуки учасників та глядачів спектаклів «Лісова 

пісня», «У неділю рано...», «Вернісаж на ярмарку», «Бояриня». 

Узагальнено проблеми сценічних оперних утілень у контексті сучасних 

світових музичних театральних постановок. У результаті аналізу оперної 

спадщини композитора В. Д. Кирейка (1926–2016) розкрито особливості 

драматургії усіх п’яти його опер; систематизовано інформацію щодо їх 

постановок на сценах України; на основі опрацювання архівних джерел, 

інтерв’ювання В. Кирейка та митців, які співпрацювали з ним, здійснено 

різностороннє компарування усіх історичних джерел, класифіковано спогади 

та рецензії фахівців у музичній та театральній галузях; виявлено значення 

оперної творчості Віталія Кирейка в історії сучасної української культури. 

У дослідженні розглянуто актуальні питання музичного театру та 

завдання постановників при створенні вистави, окреслено тему української 

національної опери у світовому контексті, охарактеризовано фактори 

успішної сценічної інтерпретації та привернуто увагу до питання 

режисерського втілення композиторської ідеї оперних постановок. 

Аналіз режисерських інтерпретацій опер Віталія Кирейка виявив 

необхідність взаємодії між задумом автора музики та режисерським 

баченням, факторів сприйняття вистави публікою та ролі постановників-

інтерпретаторів музичного твору. На прикладах постановок провідних театрів 

2012–2018 років показано світовий музично-театральний рівень утілень 

оперних вистав та теперішню українську стилістику реалізації опер. 

Проаналізовано театральні вистави з точки зору доцільності експериментів та 

можливих ризиків провалу постановки. Обґрунтовано необхідність 

ретельного аналізу твору, що є першим кроком до подальшого вирішення 

авторської концепції. Сконцентровано увагу на сценічних особливостях та 

відмінностях оперної вистави від драматичної. З’ясовано, що при первісній 

невідповідності концепції постановника музичному задуму автора конфлікт 

ідей та філософського підтексту не дасть змоги створити цілісного 

художнього твору на сцені. 
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Розглянуто питання специфіки роботи актора-вокаліста у музичному 

театрі, а саме привернуто увагу до м’язових затисків, через які виконавець не 

відчуває максимально потрібної свободи рухів, що ускладнює створення 

повноцінного персонажу на сцені. Піднято проблему репертуарної політики 

українських оперних театрів та перекладу зарубіжних лібрето українською 

мовою. Досліджено різні підходи постановників-інтерпретаторів музичного 

твору до трактування драматургії. Прослідковано хронологічну послідовність 

розвитку сценічних задумів опер Віталія Кирейка та фактори сприйняття 

вистав публікою. В контексті окреслених проблем розглянуто режисерські 

інтерпретації опер В. Кирейка: «Лісової пісні» 1958 та 1999 років, а також «У 

неділю рано…» 1966, 1976 та 2014 років. 

Досліджено концептуальні аспекти творчого шляху композитора. 

Виявлено значний внесок митця у розвиток української музичної культури. 

Розкрито характерні риси творчості митця через аналіз п’яти опер 

композитора – драми-феєрії «Лісова пісня» за однойменною поемою 

Л. Українки, романтичної драми «У неділю рано...» за повістю 

О. Кобилянської, гротесково-сатиричної феєрії «Марко в пеклі» за 

однойменною п’єсою І. Кочерги, камерно-комічної опери «Вернісаж на 

ярмарку» за гумористичною повістю Г. Квітки-Основ’яненка «Cалдацький 

патрет» і опери-драми «Бояриня» за однойменним твором Лесі Українки, а 

також чотирьох балетів: «Тіні забутих предків» за однойменною повістю 

М. Коцюбинського, «Відьма» за поемою Т. Шевченка, «Оргія» за драмою 

Л. Українки, «Сонячний камінь» – за мотивами легенд донецького краю. 

З’ясовано, що характерним для стилю композитора є протиставлення двох 

контрастних драматургічних ліній. В його операх, що спираються на 

українські класичні першоджерела, розробляється філософська тематика, а 

фінальні сцени, не зважаючи на загибель головних героїв, стверджують ідею 

перемоги світлого ідеалу. 

Розроблено режисерську експлікацію опери «У неділю рано... », що 

включає ідейно-тематичний та жанровий розбір твору; прослідковано 
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літературну історію сюжету опери, конфлікт, подієвий ряд; віднайдено 

мотиваційний поштовх до дії персонажів, «зерно» кожного образу. З’ясовано, 

що особливостями даного твору є виразна національна мелодика, яскраві 

масштабні хорові жанрові сцени, які змінюються ліричними камерними, а 

також розкриття емоційного ряду персонажів, що виявляється у чергуванні 

сольних сцен та різних за жанром та формою номерів. Через експлікацію 

виявлено актуальність твору для вивчення, аналізу та сценічного втілення. 

У результаті дослідження музично-сценічної творчості Віталія 

Дмитровича Кирейка виявлено: характерною особливістю його опер є 

тенденція до вираження різноаспектних драматургічних ситуацій, що 

відображено у протиставленні протилежних світів, у яких перебувають 

персонажі. Це спонукає героїв до постійної потреби вибирати між добром і 

злом, до вічної боротьби як зовнішньої, так і внутрішньої. У драматургічній 

побудові творів це виявляється у наявності кількох контрастних сюжетних 

ліній, а також характерній роздвоєності внутрішнього світу персонажів. 

Аналізуючи сценічні втілення опер В. Кирейка, зосереджено увагу на 

суперечливих моментах, пов’язаних з їх режисерським трактуванням. 

У роботу вміщені архівні документи, матеріали з раритетних 

періодичних видань (невідомі раніше рецензії на постановки творів 

В. Кирейка, фотоілюстрації з державних та приватних архівів виконавців та 

постановників і самого композитора, спогади про вистави). 

Ключові слова: оперна режисура, сценічне втілення, оперна творчість 

Віталія Кирейка, постановка, музична вистава. 
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CONTENTS OF THE ABSTRACT 

The research is devoted to the art of an outstanding Ukrainian composer 

Vitaliy Dmytrovych Kyreyko (1926–2016), in particular to his pieces in the genre 

of opera. This thesis is devoted to the issue of directors’ embodiments of the 

musical performance in the context of productions of operas by V. Kyreyko. The 

issue is considered through the lens of the director’s interpretation and significant 

factors of the show, namely: interaction with the viewers, specifics of working with 

actor-singers, set design, and choreography. 

The novelty of the work is that it researches for the first time the issue of the 

directors’ opera interpretation in Ukrainian musical theatre in the context of Vitaliy 

Kyreyko’s body of work; it systematises information about the productions of 

composers’ operas, particularly the drama-extravaganza ‘The Forest Song’, the 

romantic drama ‘On Sunday morning...’, the chamber comic opera ‘Vernissage at 

the Fair’ and dramatic opera ‘Boyarynya’; it explores genres and drama features of 

composer’s operas and analysed the opera ‘On Sunday Morning...’ from the 

perspective of director-interpreters; common features and differences between the 

literature sources of the opera romantic dramatic opera ‘On Sunday Morning...’ 

itself and the opera-novella of the same name by O. Kobylyanska; it determined 

the value of directors’ interpretations of V. Kyreyko’s operas in the history of 

Ukrainian music art. 

During the analysis of archival sources and other historical documents, such 

as interviews with the composer, performers and eyewitnesses of his opera 

performances, it was discovered that the musical theatre works of V. Kyreyko, 

which fundamentally influenced the development of national art, are relevant and 

necessary for the theatre stages, and therefore interest in his art is gradually 

increasing. Although the works of following art critics and theatrical experts were 

devoted to the composer’s art – V. Antonyuk, L. Arkhimovych, O. Davydova, 

M. Zagaykevych, A. Kalenychenko, K. Mayburova, S. Pavlyshyn, Y. Stanishevsky, 

A. Tereshchenko, I. Shesterenko and others – today the analysis of the stage 

interpretations of Vitaliy Kyreyko’s body of work in musical theatre is not fully 
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sufficient and inadequately substantiated, which led to the decision to research this 

particularly important aspect. 

The database of main sources was analysed, including the theoretical and 

methodological grounds of the director’s work in musical performance. The 

theoretical study of the artist’s life and artistic path was based on the scientific 

studies of I. Shesterenko, articles by M. Zagaykevych, the dissertation of 

O. Davydova, works by V. Antonyuk, M. Hordiychuk, and L. Arkhimovych, 

particular articles by K. Mayburova about the artist and reviews of his opera 

productions by theatre and art critics. The personal communication with the 

composer between 2013–2016 became very important in the process of creating 

own director’s interpretation of the opera ‘On Sunday morning...’. Based on the 

processing of archival documents from the State Archives of the National Opera of 

Ukraine named by T. Shevchenko, archives of the Ukrainian History of Music 

Department of Tchaikovsky National Academy of Music, Lviv National Opera of 

Ukraine named by S. Krushelnytska, TsDALMU and the archive of the composer’s 

family, in particular his personal diary, the information on the productions of the 

composer’s operas was systematised, and all historical sources were compared. 

Productions of Vitaly Kyreyko’s operas were analysed by archival sources in 

chronological order. The search through sources covered a variety of historical 

documents – recensions and reviews in periodical magazines, video and photo 

materials from public and private archives as well as memoirs of V. Kyreyko 

(1926–2016) himself and feedback from the participants and viewers of 

performances ‘The Forest Song’, ‘Vernissage at the Fair’, ‘On Sunday Morning...’ 

and ‘Boyarynya’. 

There were summarised the problems of opera stage embodiments in the 

context of world contemporary musical theatre productions; as a result of the 

analysis of the composer V. D. Kyreyko’s (1926–2016) body of opera work, the 

dramatic features of all five of his operas were revealed; various comparisons were 

made among all historical sources, based on interviews with V. Kyreyko and the 

artists who collaborated with him, as well as classified memoirs and art reviews of 
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specialists in the music and theatre fields; the importance of Vitaliy Kyreyko’s 

oeuvre was revealed in the context of Ukrainian contemporary culture. 

The research discusses relevant issues of the musical theatre and its 

producers in the process of creating the play, raises the theme of Ukrainian opera in 

the world context, characterises the concept of stage interpretation and draws 

attention to the issue of the director’s embodiment of composers’ ideas of opera 

performance. The analysis of director’s interpretations of Vitaly Kyreyko’s operas 

revealed the need of an interaction between the director’s vision and the 

composer’s conception of opera productions, including the factors of the 

performance’s perception by the public and the role of the creator-interpreters of 

the musical piece. 

Using the examples of modern stagings of leading theaters from 2012 to 

2018, the contemporary Ukrainian style of opera production was analysed and 

compared to the modern tendencies of the world opera theatre stage. The theatre 

performances were analysed in terms of expediency of experiments and possible 

risks of the production’s failure. The necessity of thorough analysis of the art piece 

were justified, which is the first step to further interpretation of the author’s 

conception of the play. Special attention was paid to the stage features and 

differences between the opera performance and the dramatic one. It has been found 

that if the original musical concept of the author contradicts the director’s created 

concept, the conflict of ideas and philosophical subtext will not allow the creation 

of a complete art piece on the stage. 

The question of specificity of the actor-soloist work in the musical theater 

was raised, and particular attention was drawn to the problem of muscular clamps, 

which restrict performer’s movements so that the actor does not feel the required 

freedom to completely embody their character on a stage. It has been raised the 

problem of repertoire policy in Ukrainian opera houses and translation of foreign 

librettos into Ukrainian language. Different approaches of the musical work used 

by directors-producers during the interpretation of drama were considered. 
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It was traced the chronological sequence of the development of stage ideas 

in Vitaliy Kyreyko’s operas and the factors of the performance’s perception by the 

public. In the context of outlined problems were considered director’s 

interpretations of V. Kyreyko’s operas ‘The Forest Song’ in 1958 and 1999, as well 

as ‘On Sunday morning...’ in 1966, 1976 and 2014. 

There were researched life and career features of as well as general 

characteristics of Vitaliy Kyreyko’s body of work. The significant contribution of 

the artist to the development of Ukrainian musical culture was detailed. It was 

explored the typical features of the artist’s opera pieces through: all his five operas 

drama-extravaganza ‘The Forest Song’ by Lesya Ukrainka’s poem of the same 

name, romantic drama ‘On Sunday morning...’ by O. Kobylyanska, grotesque and 

satirical opera-extravaganza ‘Marco in Hell’ based on the I. Kocherga’s play of the 

same name, the chamber comic opera ‘Vernissage at the Fair’ based on the 

humorous novella ‘The Soldier’s Portrait’ by G. Kvitka-Osnovyanenko and the 

dramatic opera ‘Boyarynya’ based on the eponymous work of Lesya Ukrainka; 

four ballets (‘Shadows of Forgotten Ancestors’ based on the novel of the same 

name by M. Kotsyubynsky, ‘The Witch’ based on the poem by T. Shevchenko, 

‘Orgy’ based on the drama by Lesya Ukrainka and ‘The Sun Stone’ based on the 

legends of the Donetsk region). It was discovered that for the composer’s style it’s 

typical to oppose two contrasting dramatic lines. In his based on Ukrainian 

classical sources operas philosophical themes are developed and final scenes, 

despite of the main characters’ deaths, affirm the idea of the bright ideal’s victory. 

Director’s note on opera “On Sunday Morning...” developed the ideological-

thematic and genre analysis of the work; literary plot’s history conflict and row of 

the events were explored; personage’s motivational impulse for the action of the 

characters and the ‘grain’ of each one. It was found that the features of this work is 

expressive national melody, bright large-scale choral genre scenes, which are 

changing to chamber lyric ones, as well as the disclosure of the emotional range of 

characters, which is manifested in the alternation of solo scenes and different by 
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genre and form scenes. Through the director’s note, the relevance of the work for 

study, analysis and stage embodiment was revealed. 

The results of exploring Vitaliy Kyreyko’s musical and stage creation 

revealed that the characteristic feature of his operas is the tendency to express 

various dramatic situations reflected in the juxtaposition of opposite worlds in 

which the characters live. This leads heroes to the constant need to choose between 

good and evil, in both external and internal struggles. In dramatic construction of 

the pieces, this was shown by the presence of several contrasting storylines, as well 

as the distinctive duality of the character’s inner world. Analysing the stage 

performances of V. Kyreyko’s operas the attention was focused on the 

contradictory moments connected with their director’s interpretations. 

Work contains archival documents, materials from rare periodical 

publications (previously unknown reviews on V. Kyreyko’s operas, photo 

illustrations from state and private archives of performers and creators as well as 

the composer himself, memoirs about stage embodiments). 

Key words: opera direction, stage embodiment, Vitaliy Kyreyko’s operatic 

body of work, staging, musical performance. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вивчення творчого 

надбання видатних митців України є необхідною умовою збереження 

культурної пам’яті народу, адже культура нації спирається на глибокий пласт 

традицій, спадкоємність яких відображається і продовжується у мистецтві. У 

теперішній час набуває актуальності дослідження та популяризація музично-

театрального доробку українських композиторів, оскільки сучасні оперні 

театри України не часто здійснюють постановки творів вітчизняних авторів, 

що загрожує занепадом культурної національної класичної традиції.  

В дисертації зосереджено увагу на проблемах, пов’язаних із 

сценічними інтерпретаціями опер на прикладі втілень театрально-сценічного 

доробку Віталія Дмитровича Кирейка – видатного українського композитора 

та мистецтвознавця, народного артиста України, лауреата премій імені 

М. Лисенка та І. Нечуя-Левицького, який тривалий час викладав (1949–1988) 

та обіймав посаду професора (1978–1988) у Київській державній 

консерваторії (нині Національній музичній академії України) імені 

П. І. Чайковського. 

Музично-театральна спадщина В. Д. Кирейка (1926–2016) посіла 

значне місце у скарбниці українського мистецтва. Написавши впродовж 

творчого життя 299 опусів, митець тим самим зробив значний внесок у 

національну культуру, зокрема своєю музикою для театру, а саме п’ятьма 

операми та чотирма балетами за мотивами української літературної класики. 

Майже всі музично-театральні твори Віталія Кирейка мали сценічне життя 

(крім сатиричної опери «Марко в пеклі»). Так, були здійснені постановки 

опери-феєрії «Лісова пісня» за однойменною драмою Лесі Українки у 1958 

році на сценах Львівського академічного театру опери та балету імені 

І. Франка (нині Львівського Національного академічного театру опери та 

балету імені С. Крушельницької) та Оперної студії Київської державної 

консерваторії (нині Національної музичної академії України) 



18 

 

імені П. І. Чайковського, а також у 1999 році в Оперній студії Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського.  

Романтична драма «У неділю рано…» ставилася у 1966 та 1976 роках у 

Львівському академічному театрі опери та балету імені І. Франка, а у 2014 – 

на сцені Оперної студії Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського; лірична комічна опера «Вернісаж на ярмарку» 

побачила світ у 1986 році в Оперній студії Київської державної консерваторії 

імені П. І. Чайковського; опера-драма «Бояриня» прозвучала у концертному 

виконанні в Національному академічному театрі опери та балету України 

імені Т. Г. Шевченка у 2009 році. Однак постановка гротесково-сатиричної 

феєрії «Марко в пеклі» загалом так і не була здійснена. 

Сценічні інтерпретації опер В. Кирейка з позиції режисера-

постановника не набули достатнього вивчення, внаслідок чого в роботі 

зосереджено увагу на віднайдені та аналізі невідомих раніше історичних 

джерел з державних архівів Львівського національного академічного театру 

опери та балету імені С. Крушельницької та кафедри історії української 

музики Національної музичної академії України (НМАУ) імені 

П. І. Чайковського, Центрального державного архіву-музею літератури і 

мистецтва України (ЦДАМЛМУ) та приватних архівів композитора і 

співтворців його вистав. Особливо цінним і продуктивним, як інструмент 

дослідження, стало інтерв’ювання Віталія Дмитровича Кирейка авторкою 

протягом 2013-2016 років. 

У цілому творчість композитора отримала висвітлення у наукових 

працях: О. Давидової та І. Шестеренко (кандидатська дисертація, навчально-

методичний посібник, буклети й статті), статтях В. Антонюк, М. Гордійчука, 

М. Загайкевич, біографічних есе Л. Архімович та К. Майбурової, збірці 

статей «Творець чарівних мелодій» (упорядкування І. Лобовик), а також 

окремих розвідках О. Губка, А. Калениченка, В. Мудрика, З. Ружин, 

І. Юдкіна. Однак музично-театральна спадщина митця та особливості її 

сценічного втілення на сценах українських оперних театрів у вітчизняному 
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музикознавстві вивчені не достатньо. Одним із чинників відсутності 

належної уваги дослідників до музично-театральних творів Віталія 

Дмитровича стало те, що більшість з них не публікувалась та зберігається в 

рукописах, що порушує питання оприлюднення спадщини композитора. 

Отже, розкриття питань особливостей режисерських втілень опер 

митця (особливо знакових – драми-феєрії «Лісова пісня» та романтичної 

драми «У неділю рано…»); ретельного аналізу музично-драматургічного 

матеріалу, на основі якого здійснюється режисерський задум та 

сценографічне рішення постановок; співпраці режисера, диригента та 

виконавців; відповідності застосованих сценічних засобів вираженню 

закладеної композитором ідеї; переконливого втілення образів акторами-

вокалістами, що включає пластичний рисунок ролі та встановлення контакту 

артистів із глядачем, - постає нагальним завданням сучасної музичної науки 

та зумовлює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі мистецтвознавства Київського національного 

університету культури і мистецтв згідно з науковою темою кафедри 

«Мистецтвознавство України (державний реєстраційний номер 

0118U100122). Тему дисертації затверджено вченою радою Київського 

національного університету культури і мистецтв (протокол № 22 від 25 

березня 2016 року). 

Мета дослідження – розкрити жанрово-драматургічний і режисерсько-

сценічний концепт опер Віталія Кирейка, а також визначити роль його 

оперної творчості в історії української культури. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. Дослідити творчий доробок В. Кирейка, зокрема оперну спадщину 

композитора та особливості її режисерських трактувань. 

2. На прикладі втілення сценічно-театральних творів митця виявити 

взаємозв’язок між композиторським задумом та режисерськими 

рішеннями. 
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3. Опрацювати і ввести до наукового обігу архівні документи, спогади 

фахівців та рецензії щодо постановок опер В. Кирейка на сценах 

України, систематизувати інформацію про сценічні втілення опер 

В. Кирейка («Лісова пісня», «У неділю рано...», «Вернісаж на 

ярмарку», «Бояриня»). 

4. У контексті завдань режисера-інтерпретатора проаналізувати специфіку 

оперного письма композитора та жанрово-драматургічні особливості 

опери «У неділю рано...» (за однойменною повістю О. Кобилянської). 

5. Встановити значення постановок опер Віталія Кирейка в історії 

української музичної культури й оперного мистецтва зокрема. 

Об’єктом дослідження є оперна творчість Віталія Дмитровича 

Кирейка. 

Предмет дослідження – сценічні інтерпретації опер В. Кирейка 

«Лісова пісня», «У неділю рано…», «Вернісаж на ярмарку» та «Бояриня». 

Матеріалом дослідження обрано п’ять опер Віталія Кирейка: драму-

феєрію «Лісова пісня», романтичну драму «У неділю рано...», гротесково-

сатиричну феєрію «Марко в пеклі», камерно-комічну «Вернісаж на ярмарку» 

та оперу-драму «Бояриня». 

Методологічну основу дослідження становлять базові принципи теорії 

пізнання (об’єктивність, науковість, історизм, цілісність, взаємозв’язок і 

взаємозумовленість явищ і процесів дійсності); основні положення 

системного, аксіологічного, мистецтвознавчого та музикознавчого підходів. 

Вивчення особливостей режисерських утілень опер В. Кирейка було 

здійснено завдяки введенню в роботу здобутків філософії, історії, 

культурології, мистецтвознавства, лінгвістики, музикознавства, психології та 

ін., з інтегруванням методів сучасного теоретичного музикознавства 

(культурологічного, історичного, теоретичного, виконавсько-

інтерпретологічного).  

Комплексний характер методологічного підходу проявлявся як на етапі 

збору інформації, так і під час його опрацювання, систематизації, 
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узагальнення тощо. Одними із основоположних методів дослідження є 

історичний та культурологічний, які разом із компаративним аналізом 

забезпечили ґрунтовне вивчення оперної творчості В. Кирейка, головних 

принципів його композиторського письма, співставлення різних 

інтерпретаційних версій сценічного втілення його опер «Лісова пісня» та «У 

неділю вранці…». 

Теоретична база дослідження зумовлена специфікою теми дисертації, 

має комплексний характер і спирається на роботи із: 

– історичного та теоретичного мистецтвознавства 

(Л. Архімович, Б. Асаф’єв, М. Гордійчук, О. Галузевська, О. Давидова, 

Л. Єфремова, М. Загайкевич, О. Кавунник, В. Кирейко, О. Козак, 

І. Коновалова, М. Копиця, І. Ляшенко, К. Майбурова, В. Москаленко, 

І. Савчук, С. Садовенко, М. Черкашина, І. Шестеренко); 

– культурології та театрознавства (В. Антонюк, В. Василько, 

Г. Веселовська, Т. Гнатів, Н. Єрмакова, А. Єфіменко, Н. Корнієнко, 

Ю. Станішевський, О. Стефанович, М. Черкашина, І. Юдкін); 

– теорії музичної композиції та форми (Н. Герасимова-

Персидська, О. Гозенпуд, Н. Горюхіна, О. Зінькевич, Т. Ливанова, 

К. Михайлов, В. Москаленко, О. Сакало, Б. Сюта, Т. Чернова); 

– музичної режисури (І. Даць, П. Ільченко, В. Курбанов, 

В. Лукашев, І. Молостова, Б. Покровський); 

- композиторської, зокрема оперної творчості В. Кирейка 

(В. Антонюк, Л. Архімович, О. Давидова, А. Животенко, Л. Єфремова, 

М. Загайкевич, Я. Клименко, А. Котляревський, В. Курбанов, 

К. Майбурова, О. Малозьомової, О. Найдюк, К. Лемешко, Е. Овчаренка, 

С. Павлишин, Л. Пархоменко, В. Сердюк, І. Сікорська, І. Словиковська, 

Ю. Станішевський, Л. Тарасенко, А. Терещенко, В. Туркевич, 

І. Шестеренко). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано наступні наукові методи:  
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- біографічний – для відтворення життєпису композитора,  

- історико-порівняльний (компаративний) – для виявлення етапів 

реалізації музично-театральних творів та розбіжностей сценічно-

режисерських підходів до їх інтерпретації,  

- джерелознавчий – для вивчення історичних архівних джерел з цієї 

тематики,  

- логічний та аналітичний – для аналізу драматургічного матеріалу 

опер,  

- системно-структурний (системний підхід) – для узагальнення 

набутої інформації,  

-  крос-культурний – для уточнення контексту культурних 

особливостей,  

- інформативно-комунікативний – для отримання документальних 

фактів через спілкування з композитором, співтворцями та глядачами його 

вистав,  

- емпірико-теоретичний (спостереження, аналіз і моделювання) – для 

узагальнення ключових факторів, що впливають на інтерпретацію 

театрально-музичної вистави, для визначення ролі сценографа-постановника.  

На етапі створення фактологічної бази застосовувалися емпіричні 

методи дослідження: соціальний, інтерв’ювання та експертних оцінок. 

Наукова новизна дослідження даної роботи полягає в тому, що 

вперше:  

- проаналізовано специфіку режисерського трактування оперних творів 

в українському музичному театрі у контексті музично-театральної спадщини 

Віталія Кирейка;  

- здійснено джерелознавчу реконструкцію щодо постановок опер 

композитора, зокрема драми-феєрії «Лісова пісня», романтичної драми «У 

неділю рано…», ліричної комічної опери «Вернісаж на ярмарку» та опери-

драми «Бояриня»;  
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- досліджено жанрово-драматургічні особливості оперної творчості 

В. Кирейка та проаналізовано його оперу «У неділю рано…» з точки зору 

режисера-інтерпретатора;  

-  визначено спільні риси та відмінності між літературним 

першоджерелом «У неділю рано...» – однойменною повістю Ольги 

Кобилянської – та романтичною оперою-драмою Віталія Кирейка;  

- з’ясовано значення режисерських інтерпретацій опер Віталія Кирейка 

в історії національного музичного мистецтва. 

Удосконалено наукові уявлення про оперний доробок композитора 

(його п’ять опер). 

Подальшого розвитку набули дослідження життєвого шляху 

композитора та аналітичні спостереження творчого доробку Віталія Кирейка 

різних жанрів. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості 

використання основних положень, матеріалів та висновків дисертації при 

написанні наукових праць у контексті вивчення музично-театральної 

творчості Віталія Кирейка, режисерських прийомів, що використані для 

сценічних інтерпретацій опер митця, зокрема романтичної драми «У неділю 

рано...» та «Лісова пісня». Дане дослідження буде корисним молодим 

режисерам-постановникам для роботи над втіленням опер українських 

композиторів. Отримані результати можуть використовуватися в навчальних 

курсах профільних мистецьких закладів освіти різних рівнів акредитації, 

зокрема таких дисциплін, як «Історія української музики», «Історія оперного 

мистецтва», «Аналіз музичних творів», «Режисура», «Режисура музичного 

театру», «Виконавська майстерність», «Оперна драматургія» тощо. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедри мистецтвознавства Київського національного 

університету культури і мистецтв. Основні висновки та положення 

дослідження були оприлюднені на наукових міжнародних конференціях: 

«Національні оперні та балетні традиції у європейському контексті» (Київ, 
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2015), «Класична і сучасна опера: проблеми музично-сценічного втілення» 

(Київ, 2016), «Механізми новацій у музичній творчості: проблеми 

інтерпретації» (Київ, 2016), «Микола Лисенко і світовий оперний театр» 

(Київ, 2017), «Постать М. В. Лисенка у світовому історико-культурному 

контексті» (Київ, 2017), «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: 

культурно-мистецькі аспекти розвитку» (Рівне, 2017), «Культурно-мистецькі 

обрії 2017» (Київ, 2017), «Україна в загальноєвропейському музично-

театральному просторі: проблеми, здобутки та шляхи взаємозбагачення» 

(Київ, 2018), «Мова і культура» (Київ, 2018), «Культурні домінанти в реаліях 

ХХІ століття» (Рівне, 2018), «Актуальні проблеми музичного театру в 

контексті соціокультурних викликів сучасності» (Київ, 2020), «Україна. 

Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 

2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 одноосібних праць: 5 

наукових статей у фахових виданнях, затверджених МОН України, одна з 

яких індексується в міжнародних науково-метричних базах, 1 стаття у 

науковому зарубіжному виданні, 6 – апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотацій, 

вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків до розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел (231 позиція, з них 28 

іноземними мовами) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 208 

сторінок. Основний зміст викладено на 162 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І ТЕОРИКО-МЕТОДОЛІГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Джерельна база дослідження   

Відома українська музикознавиця Маріанна Копиця зазначала, що 

«правильно вибрані методики дослідження джерел, фактографічного 

наповнення музично-історичного процесу є однією з базових методологічних 

позицій джерелознавства як складової музикознавства» [91, с. 16]. 

Основу джерельної бази даного дослідження складають історичні 

документи (деякі з них оприлюднено вперше) з архівів Львівського 

Національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, 

де були віднайдені афіші та програмки постановки опери «У неділю рано…» 

у Львівському академічному театрі опери та балету ім. І. Франка у 1976 році 

[Дод. А, Б], ескізи костюмів та декорацій О. Сальмана до вистави «У неділю 

рано…» у 1966 році у Львівському академічному театрі опери та балету 

ім. І. Франка [Дод. В], фотографії [Дод. Г], а також рецензії на виставу «У 

неділю рано…» 1967 року та «Лісову пісню» у Львівському оперному театрі 

ім. І. Франка у 1958 році [Дод. Є].  

У архівах кафедри історії української музики Національної музичної 

академії України ім. П. І. Чайковського вдалося відшукати афіші та фото 

постановки опери «Лісова пісня» на сцені Оперної студії Київської державної 

консерваторії ім. П. І. Чайковського 1958 року [Дод. А, Ґ], програмки та 

фотоматеріали постановки опери «Вернісаж на ярмарку» на сцені Оперної 

студії Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського у 1986 році 

[Дод. Б, Д]. Також у роботі були використані особисті архівні матеріали афіші 

та фотографій постановки опери «У неділю рано...» на сцені Оперної студії 

НМАУ ім. П. І. Чайковського 2014 року [Дод. А, Л], архівні матеріали з 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 

(ЦДАМЛМУ) (ф. 684), рукописи та матеріали з особистого архіву 
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композитора, критичні праці та публіцистичні статті у періодичних виданнях 

кінця 1950–2018 років, теоретичні та наукові праці з питань театральної 

режисури та сценографії. 

Теоретичне дослідження творчого та мистецького шляху митця 

базувалося на наукових працях І. Шестеренко. У її навчально-методичному 

посібнику «Творчість Віталія Кирейка в курсі історії української музики» та 

кандидатській дисертації «Творчість Віталія Кирейка в аспекті біографічних 

досліджень», брошурах та статтях у наукових виданнях розкрито життєвий 

шлях композитора, його весь творчий доробок різних жанрів (до 2008 року), 

зокрема музично-театральний [189 – 199], проте не було детально розкрито та 

систематизовано інформацію про усі сценічні втілення опер із сценографічної 

та режисерської точок зору.  

В статтях М. Загайкевич [46 – 54] у музикознавчому аспекті 

аналізувалися постановки балету «Тіні забутих предків», опери «Лісова 

пісня» та «У неділю рано…» Київської та Львівської прем’єр цих вистав. 

Опера «Лісова пісня» та балет «Оргія» були включені до дисертації 

О. Давидової «Драматургія Лесі Українки в музично-сценічній творчості 

українських радянських композиторів» [37], вокальну творчість В. Кирейка, 

зокрема з культурознавчої та виконавської точок зору, досліджувала 

В. Антонюк [1 – 6], розглянувши також опери «Лісова пісня» й «Бояриня».  

Про перші симфонії композитора писав М. Гордійчук у книзі 

«Українська радянська симфонічна музика» [29]; Л. Архімович вперше 

здійснила дослідження постановки опери «Лісова пісня» 1958 року у Львові 

[7], а К. Майбурова створила першу біографічну брошуру про В. Кирейка у 

1985 році [107]. Упорядником збірки статей про композитора «Творець 

чарівних мелодій» стала І. Лобовик [161], а окремі статті про творчий шлях 

митця написали О. Губко [34, 35], А. Калениченко [60], І. Юдкін [212], 

В. Мудрик [115]; І. Даць розглядала постановки опери «Лісова пісня» [210], а 

інформацію щодо біографічних даних митця з точки зору науково-популярної 

літератури здійснила З. Ружин [131, 132]. 
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Праці мистецтвознавців про Віталія Кирейка не стосувались 

детального режисерського розгляду сценічних утілень його опер. Враховуючи 

попередні напрацювання, вирішено провести дослідження в цьому напрямі, 

відповідно розширивши джерельну базу та застосовуючи невідомі раніше 

історичні документи. 

Спираючись на дослідження мистецтвознавиці М. Копиці щодо 

джерелознавчих пошуків та значення поняття факту та його класифікації, 

методів відбору дослідження, в процесі роботи через віднайдені раніше 

невідомі джерела були встановлені нові факти. За визначенням М. Копиці, 

науково-історичний факт – це «особливого роду категорія, де минулі реальні 

ситуації у взаємодії суб’єкта (індивіда чи суспільства) з об’єктом (світом) 

стають предметом пізнавальної діяльності у майбутньому. Це знання, у яких 

ретроспективно відображаються мистецькі події» [91, с. 20]. 

Враховуючи обмежений доступ до творів композитора через те, що 

більшість його праць так і не було опубліковано, ключовими стали наступні 

джерела інформації: особистий архів Віталія Кирейка та його сім’ї, що 

вміщував щоденник спогадів композитора і рукописи. Важливим ресурсом 

стало інтерв’ювання В. Кирейка протягом 2012–2016 років, співтворців та 

виконавців музичної спадщини композитора, очевидців постановок опер та 

митців, що його оточували, які допомогли уточнити систематизацію 

інформації щодо сценічного життя опер «У неділю рано...», «Лісова пісня», 

«Вернісаж на ярмарку» та «Бояриня», їх виконавців та постановників: 

режисерів, сценографів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, 

художників по костюмах. 

Опрацювання наукових, літературних та інтернет-джерел, архівних 

документів дало змогу дослідити рецензії на оперні постановки, оцінити 

майстерність виконавців, які їх втілили, здійснити компарування позитивних 

та негативних критичних відгуків на режисерські та сценографічні вирішення 

вистав та віднайти історичні факти. 
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Базуючись на праці М. Копиці щодо умов функціонування фактів, які 

включають історичні події та реакцію сучасників у вигляді оціночних 

суджень, а також аналіз факту через призму пов’язаних з ним явищ, особливу 

увагу надано тлумаченню фактів, їх інтерпретації й узагальненню, адже в 

«створенні на цій основі наукової концепції історичного процесу і полягає 

сенс дослідження» [91, с. 20]. Для об’єктивності та достовірності інформації 

має значення кількість віднайдених джерел, що історично підтверджені.  

Виходячи з цього, вперше було оприлюднено та досліджено велику 

кількість матеріалів з архівів Львівського національного академічного театру 

опери та балету ім. Соломії Крушельницької щодо вистав опери В. Кирейка 

«Лісова пісня» у 1958 році та «У неділю рано...» у 1967 р., зокрема статті з 

періодичних видань Л. Архімович [10], А. Животенко [45], К. Майбурової 

[107], Ю. Станішевського [154], В. Сердюка [136], С. Павлишин [123], 

Я. Клименка [88], а також М. Загайкевич [46]. Прем’єру «Лісової пісні» у 

Львові критично оцінювали О. Малозьомова [90], К. Лемешко [98], 

Л. Пархоменко [125] , К. Майбурова [107]. 

Цінними для компаративного дослідження інтерпретаційних підходів 

опер постановниками виявилися рецензії на виставу «Лісова пісня» 1999 року 

на сцені Оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського з особистого архіву 

Н. Ніколаїшин, що включали статті В. Антонюк [1], А. Терещенко [164], 

І. Словиковської [143], І. Сікорської [138]. Про цю постановку писав і сам 

режисер В. Курбанов [95] та М. Загайкевич [48]. Про концертне виконання 

«Боярині» у 2008 р. писали Л. Тарасенко [160], О. Найдюк [116], 

І. Шестеренко [197]. Прем’єру «У неділю рано...» 2014 р. рецензували 

І. Шестеренко [191] та Е. Овчаренко [121]. 

На основі аналізу опублікованих та рукописних клавірів та партитур 

опер композитора було досліджено жанрово-драматургічні та стилістичні 

особливості оперного письма композитора, відмінності оперних лібрето від 

літературних першоджерел, виявлено характерні риси драматургії митця, що 

полягає в контрастному жанровому протиставлені пластів твору. 
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Теоретичною базою дисертації стали також праці українських 

музикознавців і театрознавців: М. Загайкевич [46 – 54], яка аналізувала 

проблеми українських музично-сценічних постановок; В. Василька [19], 

Г. Веселовської [22 – 24], Н. Корнієнко [92, 93] та Г. Липківської [100, 101], в 

яких український театр досліджувався в історичному аспекті; 

Ю. Станішевського [150 – 154], увага якого зосередилась на українському 

музичному театрі у контексті радянської епохи; М. Черкашиної [177 – 186] та 

О. Вергеліса [20 – 21], які досліджували інтерпретаційні підходи оперних 

постановок як за кордоном, так і на українських сценах, а також творчі та 

технічні аспекти втілення вистав; М. Стефанович [156] підіймала це питання 

крізь призму постановок Київського оперного театру опери та балету 

ім. Т. Г. Шевченка; П. Ільченко [57 – 58] розглядав питання виховання 

оперних режисерів сучасності; А. Терещенко [164] піднімала проблему 

роботи режисера музичного театру; про українську сучасну драматургію 

писав В. Неволов [117, 118]. 

Джерелами для тлумачення інтерпретації та її видів стали праці 

В. Москаленка [113, 114]. Поняття сценографії, її функції та вплив на 

цілісність видовища було розроблено М. Френкелем [174]. Досліджуючи 

питання театральної інтерпретації у реаліях сьогодення та проблему 

репертуарної політики українських оперних театрів, було вивчено праці 

М. Черкашиної [177 – 186] та А. Ставиченко [149], зроблено висновок про 

необхідність переосмислення естетичної форми музичних вистав у системі 

сьогоднішнього існування музично-сценічного мистецтва в Україні. У цей 

комплекс увійшли також доробки щодо проблеми перекладу іноземного 

оперного лібрето та його доцільності, розроблені М. Стріхою [157 – 158], 

тема взаємодії глядача та актора, розглянута М. Черкашиною [177 – 186], 

Н. Єрмаковою [42] та А. Ставиченко [149]. 

Для порівняння української сценічної естетики із зарубіжною, 

важливими стали роботи П. Адлера [P. Adler] [215], А. Аронсона [A. Aronson] 

[216], Е. Банечка [E. Banecka] [217], С. Боргеса [S. Borges] [218], Б. Цєслака 
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[B. Cieśla] [219], М. Черни [M. Czerny] [220], І. Галла [I. Gall] [222], 

М. Герсон-Домбровської [M. Gerson-Dąbrowska] [223], М. Гурецького 

[M. Guretsky] [224], П. Говарда [P. Howard] [225], Л. Йодлінського 

[L. Jodliński] [226], Л. Портера [ L. Porter] [227], В. Сайкевича [V. Sajkiewicz] 

[228]. У них було розглянуто специфіку візуального рішення вистави та 

технічних сценографічних можливостей провідних світових оперних театрів. 

Важливим було також дослідження сучасних українських оперних 

постановок Т. Поліщук [130]. 

На підставі окресленої проблематики було розглянуто інтернет-рецензії 

на музичні постановки 2012–2018 років, через які показано світовий 

музично-театральний рівень вистав із застосуванням новітніх прийомів і 

технологій та теперішню українську стилістику реалізації опер. Так, 

розглянуто так постановки: «Богема» Дж. Пуччіні 2017 року на сцені Опери 

Бастіль у Парижі (режисер – Клаус Гут [Claus Guth]) Ш. Арптопа [S. Apthorp] 

[233]; «Чарівна флейта» В. А. Моцарта 2012 року в Берлін Коміше Опер 

(режисер Барі Коски [Barrie Kosky]) – М. Шведа [M. Swed] [240]; «Воццек» 

А. Берга 2017 року в Норвезькому Оперному театрі (режисер Крістоф Лой 

[Christof Loy]) – А. Толлалі [A. Tollali] [241]; «Cosi Fan Tutte» («Так чинять 

усі жінки») В. А. Моцарта 2016 року в Лондонському Королівському 

Оперному театрі (режисер Жан Філіпп Гложер [Jan Philipp Gloger]) – 

Д. Карліна [D. Karlin] [235], М. Валенсії [M. Valencia] [242]; «Cosi Fan Tutte» 

В. А. Моцарта 2017 року в Метрополітен-Опера (режисер Фелім МакДермотт 

[Phelim McDermott]) – Д. Салазара [David Salazar] [238]; «Дівчина з 

Заходу» Дж. Пуччіні 2016 року в італійському театрі Ла Скала (режисер 

Роберт Карсен [Robert Carsen]) – Д. Мелассе [R. Mellace] [236]; «Самсон і 

Даліла» К. Сен-Санса 2017 року у Віденській державній опері (режисер 

Александра Лідтке [Alexandra Liedtke]) – Дж. Сутерланда [J. Sutherand] [239]. 

Завдяки цим рецензіям було проаналізовано доцільність сценічних 

експериментів, різні підходи постановників твору до трактування опери, що 

підняло питання відповідності застосованих сценічних засобів до закладеної 
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композитором ідеї та встановлення контакту з глядачем, важливим фактором 

якого є сценографічне рішення вистави. 

Таким чином, вищезгадані джерела дали змогу дослідити взаємозв’язок 

між композиторським задумом та режисерським втіленням на прикладі 

втілення сценічно-театральних творів Віталія Кирейка, проаналізувати 

комплекс проблем постановника при втіленні вистави та порівняти фахові 

оцінки опер композитора В. Кирейка в їх сценічних втіленнях на сценах 

України. 

1.2 Теоретико-методологічні засади дослідження сценічних втілень 

оперної творчості Віталія Кирейка 

З метою відтворення хронологічного розвитку подій та у прагненні 

створення обширної оцінки доступної інформації «необхідно мати довершену 

методику, науковий апарат», адже методологічні принципи дослідження – це 

найвищий рівень теоретичних пошуків [91, с. 92]. Таким чином, теоретико-

методологічна база дослідження зумовлена специфікою теми дисертації, має 

комплексний характер і спирається на роботи із галузей: 

 історичного та теоретичного мистецтвознавства (Л. Архімович [7 – 10], 

Б. Асаф’єв [11], О. Берегова [13, 14], А. Гозенпуд [27], М. Гордійчук 

[29], О. Давидова [37], Л. Єфремова [44], М. Загайкевич [46 – 54], 

М. Копиця [91], І. Ляшенко [106], К. Майбурова [107, 108], 

В. Москаленко [113, 114], І. Савчук [133], О. Сакало [134], 

М. Черкашина [177 – 186], І. Шестеренко [189 – 199); 

 культурології (В. Антонюк [1 – 6], А. Скорик [139 – 141]); 

 театрознавства (В. Василько [19], Г. Веселовська [22 – 24], Т. Гнатів 

[26], Н. Єрмакова [42], А. Єфіменко [43], Н. Корнієнко [92, 93], 

Ю. Станішевський [150 – 154], М. Черкашина [177 – 186]); 

 аналізу музичних форм (Н. Герасимова-Персидська [25], О. Гозенпуд 

[27], Н. Горюхіна [30, 31], О. Зінькевич [56], Т. Ливанова [98, 99], 

К. Михайлов [110]; 
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 інтерпретації (В. Москаленко [113, 114]); 

 музичної режисури (І. Даць [210], П. Ільченко [57 – 58], В. Лукашев 

[103, 104], І. Молостова [112], Б. Покровський [125 – 129]). 

Питанням українського музичного мистецтва та композиторів 

національної школи займались Л. Архімович [7 – 10], М. Гордійчук [29], 

О. Давидова [37], Л. Єфремова [44], М. Копиця [91], Г. Ляшенко [106] та 

І. Шестеренко [189 – 199]. У площині культурології ця тематика піднімалась 

В. Антонюк [1 – 6], через призму театрознавства – Ю. Станішевським [150 – 

154]. Про аспекти українського театру та його еволюцію писали В. Василько 

[19], Г. Веселовська [22 – 24]. Мистецтвознавчий контекст національної 

творчості розглянув І. Савчук [133], аспекти композиторської творчості 

світових митців розглядали О. Сакало [134] та Т. Гнатів [26],  

Засади для аналізу музичної драматургії були розроблені Б. Асаф’євим 

[11] та Т. Ливановою [98, 99]. Про музичні процеси у різних аспектах писали 

Б. Асаф’єв [11], О. Зінькевич [56], К. Михайлов [110] та А. Скорик [139 – 

141]. О. Берегова [13, 14] аналізувала вплив сучасних комунікативних 

технологій на театральну культуру. Н. Горюхіною [30, 31] розглядалась 

специфіка поняття національного стилю в музичному вимірі, а 

Н. Герасимова-Персидська [25] зосередилась на українській бароковій 

музиці. О. Гозенпудом [27] було розглянуто поняття опери як такої, її 

різновидів та жанрових особливостей. Б. Покровський [125 – 129], 

В. Лукашев [103, 104], І. Молостова [112], І. Даць [210], П. Ільченко [57 – 58], 

досліджували специфіку музичного театру, а також особливості виховання та 

роботи режисера-постановника. 

Задля дотримання наукової відповідності та неупередженості, 

спираючись на працю М. Копиці щодо різних видів музично-історичних 

фактів та «необхідності ґрунтуватися на об’єктивній логіці констатованої і 

прийнятої як факт істини» [91, с. 85], в дисертації було проведено комплексне 

поєднання методів музикознавства, театрознавства, режисури, та сценографії. 
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Для вирішення поставлених завдань у роботі було використано 

наступні наукові методи: емпірико-теоретичний (спостереження, аналіз і 

моделювання) – для аналізу та опрацювання історико-біографічної інформації 

щодо творчого спадку В. Д. Кирейка, біографічний – для відтворення 

життєпису митця, історично-порівняльний (компаративний) – для аналізу 

творчості в контексті його часу, а також з урахуванням хронології життя 

композитора, джерелознавчий – для опрацювання попередніх надбань на 

дану тематику та необхідних історичних документів і архівних джерел, 

логічний та аналітичний (аналіз, узагальнення, аналогія) – для розгляду 

режисерських проблем, пов’язаних із втіленням оперної драматургії на сцені, 

системно-структурний – з метою виведення загального та розбіжного у 

працях композитора та критичних відгуках на сценічні втілення його опер, 

крос-культурний – для порівняння спільних і відмінних рис у структурі 

побудови оперної вистави, інформативно-комунікативний – для визначення 

інформації через спілкування з митцем та співтворцями його вистав. На етапі 

створення фактологічної бази застосовувалися методи емпіричного 

дослідження: інтерв’ювання та метод експертних оцінок. 

1.3 Постановки опер Віталія Кирейка за архівними джерелами та 

документами 

Будь-яке комплексне дослідження базується на науковій інформації, яку 

можна віднайти в архівних документах. Доктор мистецтвознавства Маріанна 

Копиця зазначала, що «правильно вибрані методики дослідження джерел, 

фактографічного наповнення музично-історичного процесу є однією з 

базових методологічних позицій джерелознавства як складової 

музикознавства» [91, c. 16]. У контексті джерелознавчих пошуків ключовим є 

поняття факту та його класифікації, методів відбору для дослідження, а без 

використання історичних документів дослідження не має наукового 

підґрунтя. Історичний факт складається з численних явищ, з них досліднику 
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може бути відома лише частина, проте для отримання наукового результату 

необхідно проаналізувати дані з різних сторін.  

Своєю чергою, «дослідницькі висновки мають спиратися на конкретні 

факти. Саме у тлумаченні фактів, їх інтерпретації й узагальненні, створенні 

на цій основі наукової концепції історичного процесу і полягає сенс 

дослідження» [91, c. 20]. Чим більше віднайдено історичних документів, що 

підтверджують факти, тим достовірнішою та більш об’єктивною є віднайдена 

інформація. За словами І. Шестеренко, історичні джерела – це «матеріали про 

епоху та соціальне оточення митця, архівні документи, епістолярії – листи, 

мемуари, щоденники та інші джерела особистого походження, а також 

рукописи та опубліковані твори, літературні, наукові та інші праці <…> 

Особливу цінність має особистий архів митця» [194, с. 178–179]. 

Джерельною базою даного наукового пошуку стали: 

 оперна спадщина Віталія Кирейка (опубліковані та рукописні 

клавіри і партитури опер); 

 архівні матеріали Львівського Національного академічного театру 

опери та балету ім. С. Крушельницької, в тому числі афіші, 

фотографії та рецензії з постановок опер В. Кирейка (ф. 78Б); 

 архівні документи кафедри історії української музики Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського; 

 архівні матеріали з Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтв України (ф. 684); 

 рукописи та матеріали з особистого архіву композитора та його 

сім’ї; 

 критичні праці та публіцистичні статті у періодичних виданнях 

кінця 1950-х – 2014-х років, теоретичні та наукові праці з питань 

театральної режисури; 

 інтерв’ювання В. Кирейка протягом 2013–2016 років та митців, які з 

ним співпрацювали. 



35 

 

В архівах Львівського Національного академічного театру опери та 

балету ім. С. Крушельницької були віднайдені афіші та програмки 

постановки опери «У неділю рано…» 1966 року [Дод. А, Б], ескізи костюмів 

та декорацій О. Сальмана до вистави «У неділю рано…» 1966 року [Дод. В], 

фотографії [Дод. Г], а також рецензії на виставу «У неділю рано…» 1967 року 

та «Лісову пісню» 1958 року [Дод. Є]. У архівах кафедри історії української 

музики НМАУ ім. П. І. Чайковського вдалося відшукати афіші та фото 

постановки опери «Лісова пісня» 1958 року [Дод. А, Ґ], програмки та 

фотоматеріали постановки опери «Вернісаж на ярмарку» 1986 року [Дод. Б, 

Д]. Також у роботі були використані власні архівні матеріали: афіші та 

фотографії постановки опери «У неділю рано...» 2014 року [Дод.  А, Л].  

Завдяки віднайденню раніше невідомих історичних документів 

встановлено, що найбільш успішними були постановки опер «Лісова пісня» 

та «У неділю рано...». Так, втілення драми-феєрії «Лісової пісні» були 

розглянуті у працях та статтях В. Антонюк [1], О. Давидової [37], 

Л. Єфремової [44], М. Загайкевич [48], А. Котляревського [94], В. Курбанова 

[95], К. Лемешко [98], О. Малозьомової [90], К. Майбурової [107], 

Л. Пархоменко [124], І. Сікорської [137, 138], І. Словиковської [143], 

А. Терещенко [164]. На постановки романтичної драми «У неділю рано...» 

віднайдено рецензії Л. Архімович [10], А. Животенко [45], М. Загайкевич 

[46], Я. Клименко [88], Е. Овчаренка [121], С. Павлишин [123], В. Сердюка 

[136], Ю. Станішевського [154], І. Шестеренко [191], про концертне 

виконання драми «Боярині» відгукнулись О. Найдюк [116], Л. Тарасенко 

[160], І. Шестеренко [197].  

Чотири з п’яти опер композитора мали повноцінне сценічне театральне 

життя: постановки опери-феєрії «Лісова пісня» були здійснені у 1958 році на 

сценах Львівського академічного театру опери та балету ім. І. Франка та 

Оперної студії Київської державної консерваторії. П. І. Чайковського, а також 

у 1999 році в Оперній студії Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського; романтична драма «У неділю рано…» ставилася у 
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1966 році, її поновлення відбулося у 1976 році у Львівському академічному 

театрі опери та балету ім. І. Франка, а у 2014 – на сцені Оперної студії НМАУ 

 ім. П. І. Чайковського; лірична комічна опера «Вернісаж на ярмарку» 

побачила світ у 1986 році теж в Оперній студії Київської державної 

консерваторії ім. П. І. Чайковського; опера-драма «Бояриня» прозвучала у 

концертному виконанні в Національному академічному театрі опери та 

балету України ім. Т. Г. Шевченка у 2009 році, Опера «Марко в пеклі» до 

сьогодні жодного разу не була втілена на сцені. 

Прем’єра опери-феєрії «Лісова пісня», що відбулась 27 травня 1958 

року на сцені Львівського театру опери та балету ім. І. Франка пройшла з 

великим успіхом та увійшла до репертуару більше, ніж на десять років. 

Постановчою та виконавчою групою вистави стали диригент Я. Вощак, 

режисер Б. Тягно, сценограф Ф. Нірод, балетмейстер М. Трегубов, 

хормейстер О. Кураш, актори Н. Шевченко та Л. Божко (Мавка), В’ячеслав 

Кобржицький (Лукаш), В. Жовтюк та О. Врабель (Перелесник), І. Степанова 

та З. Головко (Килина), П. Криницька та М. Байко (Мати), П. Дума (Дядько 

Лев), а також Н. Бакумова (Русалка), М. Попиль («Той, що в скалі сидить»), 

К. Сидоров (Лісовик). 

Згідно з радіоінтерв’ю самого композитора в передачі «Оперний 

абонемент» третього каналу українського радіо від 26.08.2012, «опера 

„Лісова пісня” йшла у Львівському театрі понад десять років <…> Відгуки 

були схвальні і в пресі, і на обговоренні після постановки в самому театрі. А 

від спілки композиторів на постановку приходив Станіслав Пилипович 

Людкевич. Також на репетиціях і прем'єрі був присутній Василь Барвінський. 

Він був зворушений. Іще був А. Кос-Анатольський <…> Вона досить довго 

йшла як і у Львові, так і в Оперній студії. Ну, а ще через декілька років її 

поставили в Запоріжжі. Там існувала самодіяльна оперна група, і співаки 

були не професіонали, а любителі. Але вона там кілька років ішла» [55]. 

У віднайденій в архіві Львівського оперного театру статті щодо 

постановки 1958 року Арсенія Котляревського «”Лісова пісня” на оперній 
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сцені» відмічено, що колективом театру було зроблено багато задля того, 

«щоб правильно і переконливо донести до слухачів значення музичних тем, 

створених композитором. Головний диригент Я. Вощак працював над 

партитурою в тісному контакті з автором музики, він полюбив нову оперу і 

диригує нею яскраво і переконливо. Постановнику вистави Б. Тягну і 

художнику Ф. Ніроду вдалося зберегти в постановці надзвичайну поетичність 

і нещадну правдивість творіння Лесі Українки. Гарні декорації, які 

зображують густий ліс на Волині в різні пори року, страшний ”Той, що в 

скалі сидить”, колоритні “злидні”, що як зловісні тіні прослизають в хату 

Лукаша» [94, c. 4].  

Проте, автором відзначено деяку невідповідність відображених образів 

тим, що були описані поетесою у ремарках до першоджерела. Таким чином, 

на думку рецензента, «Лісовик – “малий, бородатий дідок, меткий рухами, 

поважний обличчям” – у виставі перетворився в малорухливого, одягненого в 

мантію старця, що нагадує давньоруського князя, який випадково прийшов 

сюди з якоїсь історичної опери. “Молоденький чортик-паничик” Куць 

асоціюється з “романтичними” дияволами гофманського штибу, а Перелесник 

скидається на вагнерівського бога вогню – Логе. Ці персонажі дещо 

випадають із загального глибоко національного стилю постановки. Деякий 

стилістичний різнобій допущений і у великий балетній сцені третьої картини, 

де не тільки костюми, танці, а й музика збиваються в сторону традиційного 

“вставного” балету західноєвропейської опери» [94, c. 4].  

Зазначено, що постаті головних героїв опери «нерозривно пов’язані і 

разом з тим різко протиставлені один одному. Це ускладнює виконання ролей 

як в сценічному, так і у вокальному відношенні. Лукаш, наприклад, в 

першому акті виступає в ліричному плані, а в останньому виконує велику 

арію драматичного характеру». Схвально охарактеризовано роботу головних 

виконавців, зокрема солістку Н. Шевченко, що у ролі Мавки з кожним 

епізодом вдало проявляла людські характеристики свого сильного та 

цілісного образу, а виконавцю ролі Гриця В. Кобржицькому «вдалися жанрові 
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епізоди другої картини, особливо трагічний фінал опери з великою арією-

монологом “Ой, загублена доля”. У першому акті В. Кобржицькому не 

вистачає простоти і своєрідної для Лукаша наївності (“Лукаш – дуже молодий 

хлопець, гарний, чорнобровий, стрункий, в очах ще є щось дитяче” – так 

описує його сама Леся Українка)» [94, c. 4].  

Задушевним названий образ дядька Лева у виконанні П. Думи, а 

вокальні дані особливо відмічено у В. Жовтюка – Перелесника. Статично 

охарактеризовано виконавця ролі Лісовика К. Сидорова, колоритними названі 

побутові образи матері (М. Байко та П. Криницька), а також Килини 

(З. Головко та І. Степанова) та Перелесника (О. Врабель). Позитивно оцінено 

роботу хормейстера О. Кураша, а також відмічено концертмейстерів 

І. Шелюгову та І. Теслюкову. Підсумовуючи статтю, автор зауважив, що 

вистава пройшла з безумовним успіхом [94, c. 4].  

Успішною була сценічна інтерпретація «Лісової пісні» в тому ж році у 

Києві на сцені Оперної студії Київської державної консерваторії (теперішньої 

Національної музичної академії України) ім. П. І. Чайковського (диригент 

Я. Карасик, режисер О. Колодуб та сценограф Д. Кульбак, хормейстер 

Т. Копилова, балетмейстер В. Добровольська). Ролі виконували: 

Д. Петриненко та Н. Ткаченко (Мавка), М. Раков та В. Білоцерківський 

(Лукаш), А. Мокренко та М. Дмитриєнко (Перелесник), Л. Остапенко і 

Л. Кнорозок (Килина).  

Після значної перерви, третім втіленням опери стала відновлена 

постановка 1999 року. Зовсім по-іншому поновили виставу у репертуарі 

оперної студії режисер Валерій Курбанов, сценограф О. Гавриш, 

балетмейстер В. Вітковський та художник по костюмах Ю. Сталевська. Ролі 

виконали Н. Ніколаїшин (Мавка), Г. Кабка (Лукаш), С. Ністратова (Мати), 

Р. Смоляр (Дядько Лев), В. Войнарович (Килина), В. Мурга (Перелесник), 

О. Білоногова (Русалка), В. Збаразький (Лісовик). 

Прем’єра ліричної комічної опери «Вернісаж на ярмарку» побачила світ 

у 1986 році на сцені Оперної студії Київської державної консерваторії 
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ім. П. І. Чайковського. Вистава була створена для студентського обміну між 

Києвом та Лейпцигом для показу в Оперних студіях. Проте постановці не 

вдалося надовго затриматися в репертуарі, вона йшла два сезони.  

Так само небагато матеріалів, що описують здійснену виставу. Завдяки 

матеріалам з архівів кафедри історії української музики Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського, вдалося встановити 

постановників та виконавців вистави. Режисером став народний артист СРСР, 

режисер, співак та педагог Дмитро Гнатюк, диригентом – Віктор Здоренко, 

художником-постановником – Олексій Бобровников, хормейстерами – 

С. Адаменко та А. Худін, балетмейстером – Д. Кайгородов, художниками зі 

світла – М. Мартинов та В. Кравченко. Ролі виконували: Кузьма Трохимович 

– В. Жмуденко, О. Кочкін та І. Пономаренко, Шпонь – В. Кияниця та 

Ж. Шокало, Домаха – Н. Мойсєєва та Н. Петренко, Пан Зозуля – 

В. Білоцерківський та М. Раков, Терешко – В. Макойников, Сторож – 

А. Пштика та В. Прокопенко, Солдат – В. Прокопенко та О. Тихончук, Охрім 

– М. Дорошкевич, О. Савченко та Б. Тарас, Явдоха – Л. Канюка, Л. Кривко-

Савченко, Килина – В. Стрілець та М. Семенова. Соло в оркестрі виконували 

Л. Єжова, А. Гаврилов, Д. Чернявський та В. Лавриненко. У виставі були 

задіяні студенти вокального факультету в якості мімансу. 

Романтичну драму «У неділю рано…» вперше було втілено на сцені 

Львівського театру опери та балету ім. І. Франка у 1966 році (режисер – 

В. Кабачек, диригент – Ю. Луців, сценограф – А. Сальман, Ролі виконали: 

Тетяна – Л. Жилкіна та Т. Дідик, Гриць – І. Попов та О. Врабель, Мавра – 

З. Головко та Т. Поліщук, Настка – В. Чайка та Л. Божко, Андронаті – 

В. Луб’яний), Раду – Я. Головчук. 

Про постановку маємо уявлення з відгуків мистецтвознавців та 

театральних критиків, адже ні аудіозаписів, ні відеозаписів цієї вистави не 

збереглося. Таких рецензій було чимало. Л. Архімович у рецензії «З книги на 

сцену» із захопленням відмітила плідну роботу усього колективу театру над 

виставою, зокрема злагоджені ансамблеві сцени двох складів виконавців зі 
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«свіжими, соковитими голосами» [10, с. 3], які проявили себе як «вдумливі 

актори» [10, с. 3]. Дуже позитивно охарактеризовано роботу диригента-

постановника Ю. Луціва та режисера-постановника опери М. Кабачека, що 

«позначена тонким художнім смаком, тактом і <...> гармонією співпраці з 

диригентом і художником вистави. Весь цей “керівний тріумвірат” спрямовує 

свої зусилля на виявлення провідної ідеї опери – права людини на глибокі 

сильні почуття, права будувати своє життя вільно і незалежно від темних 

родових забобонів, від класових і соціальних перешкод» [10, с. 3]. 

А. Животенко у статті «Опера задумана в 1908» також звертає увагу на 

якісну роботу режисера В. Кабачека над виставою, починаючи від 

найдрібніших деталей на сцені, закінчуючи широкими масовими сценами. 

Щодо сценографічного рішення, мистецтвознавець писав: «Високі стовбури 

смерек, крізь які пробиваються промені сонця. Вони ніби символізують чисті 

почуття, недоторкану красу. У другій дії криваві маки уособлюють трагічну 

долю дівчини Тетяни; а Маврина гірська колиба, ледве висвітлена в 

заметілі, – підкреслює самотнє життя покинутої циганки. Кожна сцена, кожен 

епізод у спектаклі несе своє смислове навантаження» [45, c. 2].  

Критик звернув увагу і на яскраве виконання ролей солістами та 

динамічну роботу хору, учасникам якого відведена значна акторська роль у 

драматургії картин, адже артисти хору мають особисті завдання в кожній 

сцені. Наприклад, у сцені з циганським табором, коли чоловік Маври – 

отаман табору Раду, образ якого втілив молодий актор Я. Головчук, тричі 

кидає гроші тому, хто вб’є зрадницю-дружину, хор яскраво відіграє дану 

подію.  

Солісти-вокалісти, на думку мистецтвознавця, перш за все, актори, 

переконливо передають образи в ансамблі з іншими виконавцями. 

Компліментарно А. Животенко висловився про виконавця головного героя 

Гриця О. Врабеля: «Він не йшов, а летів; це був справжній парубок з 

полонини, повний свіжих сил і пристрасті. Як луна серед гір, звучав його 

молодий дзвінкий голос у пісні Гриця “Ой, дана, дана, дівчина, кохана”» [45, 
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c. 2]. Загалом, рецензія містить позитивні відгуки про усіх виконавців 

головних ролей – Л. Божко в ролі Настки, Т. Поліщук – старої циганки 

Маври.  

Зазначено різнобарвне прочитання образів двома складами виконавців: 

один був молодий, легкий та свіжий, а другий переконував глибиною 

проявлених почуттів. Особливо відзначено головний жіночий образ Тетяни, 

який вокалістки-акторки кожна відтворила по-своєму: «юна Т. Дідик легка, 

грайлива та приваблює своєю запальною молодістю, досвідчена Л. Жилкіна, 

яка більш стримана в емоціях, лірична та замріяна» [45, c. 2]. 

Рецензуючи виставу, докторка мистецтвознавства М. Загайкевич 

акцентувала, що сильними сторонами твору «стали розгорнуті жанрові та 

обрядові сцени, які створювали дуже жваве та динамічне тло» [46, c. 82], а 

контрасти драматургії надавали опері стрімкості та високого емоційного 

тонусу. З іншого боку, у рецензії звернено увагу на незавершені моменти у 

виставі, зокрема на те, що «остаточне її відшліфування і довершення ще 

попереду» [46, c. 83]. При тому було відмічено плідність співпраці режисера 

М. Кабачка, диригента Ю. Луціва, а також солістів – Л. Жилкіної (Тетяна), 

І. Попова (Гриць), З. Головко (Мавра), В. Чайки (Настка). 

Відомий мистецтвознавець Ю. Станішевський теж високо оцінив 

роботу виконавців головних ролей [154, c. 3], відзначивши зокрема 

талановитого вокаліста і темпераментного актора О. Врабеля, який вдало 

передав образ нестримного та примхливого Гриця, буйна енергія якого 

яскраво проявлена у другій дії в пісні «Ой, дана, дана, дівчино кохана!». 

Загадкову та пристрасно закохану Тетяну чудово передала у виставі 

обдарована молода співачка Т. Дідик, образ Маври став хвилюючим та 

цілісним завдяки виконанню Т. Поліщук, а персонаж старого цигана-

скрипаля Андронаті виразно втілено завдяки В. Луб’яному.  

Зауважено, що акторські образи розкрито переконливо та професійно, 

не зважаючи на юний вік деяких виконавців. Навіть епізодичні ролі у виставі 

постають повноцінними завдяки режисеру-постановнику, який привернув 
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увагу до глибинної психологічної правди почуттів та розкриття характерів 

персонажів опери. 

Проте, не всі відгуки мали позитивний характер. Так, Стефанія 

Павлишин зазначила, що, змальовуючи образ Гриця, композитор В. Кирейко 

не розвиває, а лише різносторонньо змальовує його, а жіночі характери 

Настки та Тетяни ще менш вдалі. На її думку, «композитору не вдалося 

протиставити гордий, свободолюбивий, непокірний образ Тетяни тихій, 

скромній Настці» [123]. Науковиця зауважила, що обидві героїні змальовано 

жартівливо-танцювальними музичними інтонаціями, а образ Тетяни в опері 

мало чим відрізняється і від циганки Маври. Не погоджуючись з цією 

думкою, варто зазначити, що образи молодих дівчат в опері протипоставлені 

не лише через текстову драматургію, а й через музично-інтонаційну. Не 

зважаючи на те, що композитор та лібретист були змушені значно скоротити 

літературну фабулу й конфліктну лінію через вимоги жанру, однак крізь 

музичний ряд вони виступають антиподами.  

Незадовільно критик оцінила також роботу режисера В. Кабачека, 

зазначаючи невдале рішення щодо скорочення балетного прологу. Тут бачимо 

несприйняття С. Павлишин вибраного інтерпретаційного підходу до опери, 

який все ж таки має право існувати в різних модифікаціях. Разом з тим, 

схвально оцінено диригента-постановника театру, головного диригента 

Львівського оперного театру імені Івана Франка Ю. Луціва, який провів 

кропітку роботу над партитурою. Роль сценографа вистави А. Сальмана теж 

схвалено. Зазначено, що хоч задум декорацій не є оригінальним, проте вони 

органічно вписуються в рішення вистави [123, с. 3]. 

В архіві Львівського Національного академічного Оперного театру 

ім. С. Крушельницької вдалося віднайти рецензію на цю виставу В. Сердюка. 

У ній зазначено, що вистава, яка за своїм масштабом вимагає залучення усіх 

творчих пластів, була ретельно відпрацьована з великою увагою до деталей, 

при перегляді відчутна велика кількість задіяних усім театральним 

колективом ресурсів та сил. Вдумливою названа робота головного диригента: 
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«Оркестр під його керуванням звучить у широкому діапазоні специфічного 

дихання від найтяжчого піано до громового форте в кульмінаціях. Крім того, 

Ю. Луців зумів добитися тонкого розмірного звучання оркестрових груп, що 

особливо важливо при супроводженні голосу співаків. У спектаклі оркестр 

майже ніде не заглушує солістів. Багате нюансування оркестрових епізодів 

створило хвилюючу сценічну атмосферу» [136, c. 3].  

Позитивно сприйнято критиком і сценографічне оформлення вистави: 

зазначено, що художник-постановник О. Сальман використав багато 

монументальних та живописних прийомів, тим самим наповнюючи простір 

сцени великою кількістю світла, карпатських просторів та повітря, 

зображуючи величні гори. Підкреслено, що, не зважаючи на даний 

масштабний підхід, природа все ж не придушує героїв, а гармонійно 

поєднується, зливається з ними. Окремо відзначено й сценічні костюми, які 

своєю яскравою та різноманітною колористикою точно підкреслюють 

внутрішні риси характеру персонажів і, в той же час, передають їх візуально.  

Неоднозначне враження справили на мистецтвознавця виконавці, проте 

не усі персонажі розкриті повноцінно та вдало. Так, на думку критика, образ 

Андронаті вийшов у Я. Головчука дещо істеричним, а образ Гриця трактовано 

дуже легковажно та поверхово. Проте, у творі він знайшов у собі сміливість 

чесно зізнатися Настці у своєму коханні до Туркині, що свідчить про 

драматичну глибину та наповненість образу.  

Єдина актриса, яка, на думку критика, ідеально вжилася в 

запропонований композитором образ – головна героїня Тетяна, роботу якої 

оцінено як абсолютний успіх: «Артистка тонко відчула і з надзвичайною 

силою та виразністю виконала цю складну драматичну партію <…> 

Л. Жилкіна хороша і в ліричних, і в драматичних епізодах. Вона підкоряє 

глядача красивим голосом, простотою і природністю гри, емоційною 

насиченістю вчинків. Велику майстерність показує актриса в сцені з 

Андронаті у четвертій дії. Променисто-радісний, безтурботний епізод гостро 

контрастує зі сценою, коли Тетяна дізнається про обман Гриця. Актриса 
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знаходить яскраво контрастні фарби різкої зміни внутрішнього стану, силою 

свого таланту примушуючи глядача хвилюватися» [136, c. 3].  

Динамічними, масовими та образними названі балетні сцени, що 

збагатили виставу національною обрядовістю, в чому вбачається заслуга 

балетмейстера-постановника А. Заславського. Критик зазначив, що глядачі 

гаряче сприйняли показ вистави, особливо бурхливими оплесками 

підтримали творців опери, які були присутні на прем’єрі – композитора 

Віталія Кирейка та лібретиста Миколу Зоценка.  

Схвальними відгуками на постановку сповнені й віднайдені спогади 

про виставу Я. Клименка. Зауважено, що оригінальний матеріал талановито 

інтерпретовано головним диригентом Львівського театру опери та балету 

Ю. Луцівом, який «досвідченим редакторським оком, чуттям тонкого 

художника музики торкнувся партитури – і ущільнив її, вигравіював 

виразними штрихами ліплення людських характерів, психологічним 

нюансуванням барв оркестру і голосів» [88, с. 3].  

Так само позитивно відмічено інших творців вистави – обдарованого 

режисера М. Кабачека та художника-оформлювача вистави О. Сальмана. На 

думку автора рецензії, постановник проникливо розставив героїв, 

розкриваючи їхні характери, недоліки та переваги, приводячи усе в 

динамічний розвиток через втілення емоційних мізансцен. Автор візуального 

рішення – сценограф – створив відповідні до музики декорації та доцільно 

використав різноманітні барви.  

Надзвичайно тепло відгукнувся Я. Клименко про виконавців головних 

ролей (Гриця, Туркиню та Настку), звертаючи увагу на тембральну красу, 

чистоту і тепло звучання їх голосів. На думку критика, це вдалося завдяки 

детально створеним композитором В. Кирейком музичним образам. Гриця в 

опері названо близьким до твору першоджерела – повісті О. Кобилянської – 

через вдало знайдену музичну фактуру. Багатим на емоції та об’ємним 

втілено у виставі образ Туркині: «Коли на сцені заговорила своєю піснею 

Тетяна – Т. Дідик, – здалось, що весна озвалась срібною ніжністю прозорих 
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струмків, солов’їно повела казку сонця, п’янкого цвіту землі піснею щастя 

пити красу під небом, любити, вірити. Такою саме життєлюбкою – чистою, 

сповненою віри, незайманою зрадливістю буття і постає перед нами Тетяна, 

творення Т. Дідик <…> В сповненій драматизму сцені загибелі Гриця від 

любовного зілля, поданого нестямно відданою “Туркинею”, божеволююча 

Тетяна несе в собі якесь просвітлення, чистоту і праведність віри дівочої, 

людської» [88, с. 3].  

В цілому, Я. Клименко описав створені акторами образи 

переконливими та яскравими. Згадуючи про актрису Л. Божко – виконавицю 

ролі Настки, критик називає її перспективною та талановитою співачкою, 

героїня якої «лишається в пам’яті, враженою роздвоєністю Гриця, у 

нестерпних болях, але духовно незруйнованою пристрастями» [88, с. 3]. Саме 

такою Настка, будучи антиподом Туркині, постає як у повісті 

О. Кобилянської, так і в опері В. Кирейка.  

Спираючись на даний відгук, можна говорити про те, що актрисі 

вдалося знайти необхідний спосіб існування персонажу на сцені. Виразними 

постатями в спектаклі названі старий циган-скрипаль Андронаті та його 

дочка Мавра. Люди з тяжкою життєвою стежиною, проте наполегливі, сильні 

духом, здатні співчувати, з добрим серцем. Рельєфно, об’ємно, цілісно, згідно 

рецензії, вони створені досвідченими та чуттєвими виконавцями В. Луб’яним 

і Т. Поліщук [88, с. 3]. 

Звертається до масштабних сцен у відгуку також А. Животенко, 

стверджуючи, що саме це робить виставу цікавою, а оперу В. Кирейка – 

багатобарвною в музичній палітрі [45, с. 2]. Мистецтвознавець В. Сердюк 

акцентував увагу на тому, що багатство фольклорних мелодій дає емоційний 

імпульс виконавцям та збагачує літературне першоджерело. Відмічено 

скрупульозність роботи режисера над постановкою – від окремих сценічних 

деталей вистави до широких масових сцен [136, с. 3]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що, прем’єра опери «У неділю рано...» на 

сцені Львівського оперного театру імені Івана Франка в 1966 році викликала 
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бурхливий мистецький інтерес, що підтверджує велика кількість рецензій з 

різними думками щодо інтерпретації твору. Особливо відмічені розгорнуті 

жанрові сцени, як у рецензії М. Загайкевич, а також вдалу співпрацю 

режисера М. Кабачка, диригента Ю. Луціва, і солістів-виконавців. Зауважено 

і недоліки, що полягають у недоопрацюванні лібрето твору [51, с. 81]. Слова 

критика Ю. Станішевського підтвердили цю думку, підкреслюючи, що саме 

робота головного диригента долає недоліки лібрето, а велика заслуга 

режисера полягає у детальній проробці кожного персонажу, від головного до 

артисту хору [154, с. 3].  

У негативному відгуку на виставу (статті «Театр запрошує на 

прем’єру» С. Павлишин) автор зауважила, що опері не вистачає свіжості 

мислення. Критик вважала, що у творіннях композитора не було відображено 

дух його епохи, з чим ми можемо не погодитися. Адже відродження 

національних культурних традицій у 1960-х роках було одним з провідних 

напрямків творчості українських митців того часу.  

Цю думку підтверджував у своїй рецензії Я. Клименко, говорячи про те, 

що «у сучасній українській оперно-музичній літературі Віталій Кирейко – 

автор і цікавий, і помітний своїм творчим внеском. <…> В. Кирейко – в 

прагненні до мови по-сучасному динамічної, економної і символічно 

насиченої. Композитор продовжує удосконалювати оперу, але і в показаній її 

редакції є “іскри”, щоб життєпроникливо могла освітитись сцена» [88, с. 3]. 

Таким чином, сценічна постановка 1966 року була гаряче сприйнята 

публікою та мистецтвознавцями. У 1976 році відбулося її поновлення 

(режисер – В. Дубровський, диригент – І. Юзюк, хормейстер – 

Д. Стефанишин, балетмейстер – заслужений діяч мистецтв УРСР 

М. Заславський, художник – заслужений діяч мистецтв УРСР О. Сальман). У 

цій постановці ролі виконували: Туркиня – народна артистка УРСР Т. Дідик, 

А. Дашак, заслужена артистка УРСР Л. Жилкіна, заслужена артистка УРСР 

Н. Тичинська, Іваниха Дубиха – Н. Богданова, Гриць – Чепурний, Мавра – 

Т. Нивіна, Андронаті – В. Луб’яний, Настка – М. Гапій. 
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Наступного разу опера «У неділю рано…» побачила світло рампи лише 

в 2014 році, через 38 років з моменту останнього втілення. Вистава була 

реалізована на сцені Національної Музичної Академії України 

ім. П. І. Чайковського, але під супровід фортепіано (режисерка – Л. Шиленко, 

диригент – Н. Якобенчук, концертмейстерка – Є. Кучеренко, 

балетмейстерка – Л. Климчук, художній керівник – професор, заслужений 

діяч мистецтв України П. Ільченко). Партії виконували: Туркиня – О. Бурда, 

Гриць – Д. Жданов, Настка – А. Крук, Мавра – О. Дорощук, Андронаті – 

Е. Абдуллаєв, Іваниха Дубиха – О. Романенко, Раду – П. Міжура, 

Дончуківна – Л. Риженко, Дончук – Є. Кулик. У виставі брали участь 

студенти Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв. 

Остання опера-драма Віталія Кирейка «Бояриня» була поставлена у 

концертному виконанні у 2008 році на сцені Національної опери України 

імені Т. Г. Шевченка (диригент – І. Гамкало, режисер – М. Гамкало). Ролі 

виконували: Оксана – І. Даць, Степан – С. Фіцич, його матір – О. Яценко, 

сестра Ганна – Т. Піменова, Єпископ – О. Востряков, Гетьман – Г. Ващенко, 

Перший боярин – С. Скубак, Другий боярин – Ю. Аврамчук, Третій Боярин – 

М. Хоружий, Перебійний – В. Колибаб’юк, Перебійниха – С. Кисла, Гість – 

М. Коваль. 

За рецензією О. Найдюк, сюжет твору резонував із сучасністю, адже 

зачіпає тему національної боротьби, емігрантства як явища та феміністичного 

руху, а твір був «єдиною не прямолінійно історичною, а насамперед 

психологічною національною оперою серед тих, які нині входять до 

репертуару театру. Цілком імовірно, що від таких драматургійних акцентів у 

майбутній інтерпретації твору його автори тільки б виграли» [166]. У відгуку 

зазначено досконале виконання партії Оксани народною артисткою України 

Іриною Даць, зокрема у першому дуеті зі Степаном та «особливо під час 

останнього монологу головної героїні, де артистка дуже добре дає зрозуміти 

трагедію своєї Оксани, жінки, що розривається і зрештою гине від одвічного 

конфлікту між почуттям та обов’язком» [166]. 



48 

 

Диригент постановки, народний артист України Іван-Ярослав Гамкало 

у своєму інтерв’ю зазначив, що «сама опера сенсаційна, адже побудована на 

забороненій у свій час драматичній поемі Лесі Українки, що протиставляє дві 

цивілізації – Азії та Європи. Проте, оповідність першоджерела потребувала 

певних драматургічних поправок. Дещо ми з композитором переробили. Він 

був дуже вдячний за поради. Деякі зміни було внесено в оркестровку, 

наприклад, фактуру лейттеми у віолончелей ми підсилили валторнами. 

Вокально вона звучала добре, був гарний склад виконавців.  

Проте, не було волі до постановки. Опера цікава. ЇЇ можна було ставити, 

постановчо вона також невибаглива – українські та російські костюми. Вона 

мобільна, невелика, має виразні та мелодійні арії та дуети. Проте, як 

повноцінна вистава, вона так і не відбулась. Після концертного виконання 

твору ми продовжили працювати над правками, адже сподівались на 

подальше життя твору. На сьогоднішній день опера є дуже актуальною. 

Особливо зараз, коли йде війна і нарешті розкрилась суть фальшивої дружби 

з Москвою» [З особистої бесіди з І. Гамкалом від 22.10.2020 р.]. 

Режисер вистави Микола Гамкало, згадуючи постановку, зауважував, 

що ідейним натхненником постановки був Василь Туркевич – завідувач 

літературного відділу Національної опери України та автор лібрето опери. 

Композитор В. Кирейко «дуже доброзичливо сприйняв наші побажання, 

переробив та доповнив деякі картини. Протягом сезону ми двічі показали цю 

оперу на сцені. Зал був повний, радіо здійснювало запис трансляції. Резонанс 

був великий. Проте, тоді так і не вдалося здійснити повноцінне театральне 

втілення твору з декораціями та костюмами. І сьогодні опера могла б 

актуально звучати у репертуарі театру» [З особистої бесіди з М. Гамкалом від 

25.12.2018 р.]. 

Зі спогадів виконавиці партії Оксани, народної артистки України, 

професора НМАУ ім. П. І. Чайковського Ірини Даць, «Віталій Дмитрович 

приходив на наші репетиції з концертмейстером. Коли якийсь фрагмент у 

вокальній партії було незручно співати, або я пропонувала наголосити певну 
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фразу чи слово, він готовий був редагувати партитуру, якщо бачив, що зміни 

аргументовані. Митець легко йшов на зустріч, а це велика рідкість та 

перевага для композиторів. Ми навіть розробляли план, що треба дописати, 

щоб драматизувати цей твір та загострити конфлікт опери. І композитор 

погодився із запропонованою зміною та дописав разом з лібретистом 

В. Туркевичем музичний фрагмент.  

Віталій Дмитрович щиро радів, що ця постановка відбулася, хоча лише 

в концертному варіанті. Керівництво театру обіцяло, що згодом здійсниться 

повноцінна вистава (чого, на жаль, до сьогодні так і не сталось). Він, вже 

будучи літньою людиною, підходив після репетицій та емоційно реагував, 

відзначаючи переваги і недоліки виконання. Публіка прийшла підготовлена, 

як для такої маловідомої прем’єри. Реклами для вистави не було, навіть 

афіша виявилась скромна та схематична. Проте, глядачі гаряче сприйняли 

національну оперу, вони хотіли цієї прем’єри українського твору.  

Професійний виконавець партії головного героя Степана, народний 

артист України, нині покійний Степан Фіцич впорався зі своєю насиченою 

драматичною партією. Загалом, багато було задіяно майстерних спеціалістів, 

всі головні партії були виконані “з нервом”: Тетяна Пімінова (сестра), Оксана 

Яценко (мама), Микола Коваль (посланець). В. Кирейко розумів, що і партія 

Оксани написана дуже складно, проте казав, що це було обумовлено 

літературним текстом: спочатку героїня співає ліричну партію – перша 

любовна арія. Вийшовши заміж за Боярина Степана та потрапивши у Москву, 

важко переживає розлуку з рідним краєм. Бачить, що тут світ виглядає зовсім 

по-іншому, і вона, закрита у своєму теремі, не має права виходити, її не 

бачать і не чують. На цьому і побудовано сюжет: Оксана не змогла без 

України і фактично померла з туги. А головне те, що у творі чітка лінія 

національно-визвольної боротьби.  

Героїня близько сприймала придушення бунту і намагалась допомогти, 

аби підтримати повстання. Пробувала впливати на чоловіка, проте 

безрезультатно. Це і спричинило її недугу: як емоційну, так згодом і фізичну. 
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Вокальна партія з розвитком сюжету насичується. Друга арія-монолог – це 

докір чоловікові, насичений глибоким драматизмом, а в останній арії, що 

закінчується думкою про Україну, – музика знову лірична, з тремтливим 

передсмертним піаніссімо. Вокальна лінія Оксани надзвичайно насичена, 

складна, вимагає великого досвіду (фактично співаєш трьома голосами).  

Віталій Дмитрович був у захваті від прем’єри, він був щасливий, що це 

відбулося. Проте, несправедливо по відношенню до композитора, що так і не 

було повноцінної постановки, обіцяної з боку керівництва театру. Я вважаю, 

що оперу ставити треба. Інша справа – це загострити якісь моменти, 

підсилити дію декораціями, костюмами, світлом» [З особистої бесіди з 

І. Даць від 23.12.2018 р.]. 

Висновки до першого розділу. 

1. Опрацювання наукових, літературних та інтернет-джерел, архівних 

документів з Державного архіву Національної опери України 

ім. Т. Г. Шевченка, Львівського національного академічного театру опери та 

балету ім. Соломії Крушельницької, матеріалів кафедри історії української 

музики Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, ЦДАЛМУ та 

архіву сім’ї композитора допомогло здійснити різностороннє компарування 

історичних документів, уточнивши систематизацію інформації щодо 

постановок опер В. Кирейка «Лісова пісня», «У неділю рано...», «Вернісаж на 

ярмарку» та «Бояриня». 

2. Методологічну систему роботи створило використання емпірико-

теоретичного, історично-порівняльного (компаративного), джерелознавчого, 

логічного та аналітичного, системно-структурного, крос-культурного методів, 

а також інтерв’ювання та експертних оцінок. Застосування цих методів 

допомогло дослідити творчий доробок Віталія Кирейка для 

театру, проаналізувати специфіку роботи режисера в музичному театрі, 

здійснити авторську режисерську експлікацію опери «У неділю рано...», 

дослідити її жанрово-драматургічні особливості, а також виявити значення 

оперного доробку композитора в українській музичній культурі.  
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Важливими джерелами для аналізу проблеми взаємодії композитора, 

режисера та виконавців театру стали роботи українських музикознавців і 

театрознавців: І. Даць, Н. Єрмакової, М. Загайкевич, В. Курбанова, 

Г. Липківської, К. Майбурової, С. Павлишин, Т. Поліщук, Ю. Станішевського, 

А. Ставиченко, А. Терещенко, М. Черкашиної, І. Шестеренко. Для виявлення 

специфіки сценографічних можливостей світових оперних вистав цінними 

стали інтернет-джерела – рецензії на новітні оперні постановки провідних 

музичних театрів світу. 

Дослідження життєвого та мистецького шляху композитора Віталія 

Кирейка (1926–2016), його оперної творчості, зокрема сценічних утілень його 

опер мало комплексний підхід, що базувався на застосуванні наукових 

джерел, основу з яких складали музично-теоретичні праці В. Антонюк, 

Л. Архімович, О. Давидової, М. Загайкевич, К. Майбурової, І. Шестеренко. 

Проведене дослідження науково-історичних джерел через комплексне 

використання методологічних засад привело до висновку, що оперна 

творчість Віталія Кирейка, зокрема сценічні втілення його опер, недостатньо 

вивчені на сьогодні та потребують подальших розвідок. 

3. Історичні документи, віднайдені у державних архівах Львівського 

національного академічного театру опери і балету ім. С. Крушельницької та 

Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, у приватних 

архівах композитора Віталія Кирейка і співтворців його вистав, допомогли 

реконструювати сценічне життя опер та за допомогою компаративного 

методу деталізувати інформацію щодо постановників та виконавців вистав. 

Чотири опери композитора мали сценічне театральне життя: 

 постановки опери-феєрії «Лісова пісня» були здійснені у 1958 році на 

сцені тодішнього Львівського академічного театру опери та балету 

ім. І. Франка (диригент Я. Вощак, режисер Б. Тягно, сценограф Ф. Нірод, 

балетмейстер М. Трегубов, хормейстер О. Кураш) та Оперній студії 

тодішньої Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського 

(диригент Я. Карасик, режисер О. Колодуб та сценограф Д. Кульбак, 
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хормейстерка Т. Копилова, балетмейстер В. Добровольська), а також у 

1999 році в Оперній студії Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського (режисер В. Курбанов, сценограф О. Гавриш, 

балетмейстер В. Вітковський та художник по костюмах Ю. Сталевська); 

 романтична драма «У неділю рано…» ставилася у Львівському 

академічному театрі опери та балету ім. І. Франка у 1966 році (режисер – 

В. Кабачек, диригент – Ю. Луців, сценограф – А. Сальман) та була 

поновлена там само у 1976 році (режисер – В. Дубровський, диригент – 

І. Юзак, хормейстер – О. Олійник, балетмейстер – М. Заславський, 

художник-постановник – О. Сальман), а у 2014 році – на сцені Оперної 

студії НМАУ ім. П. І. Чайковського (режисерка – Л. Шиленко, 

балетмейстерка – Л. Климчук, художній керівник – професор, заслужений 

діяч мистецтв України П. Ільченко). 

 лірична комічна опера «Вернісаж на ярмарку» побачила світ у 1986 році 

на сцені Оперної студії Київської державної консерваторії 

ім. П. І. Чайковського (режисер Д. Гнатюк, диригент В. Здоренко, 

художник-постановник О. Бобровников, хормейстери – С. Адаменко та 

А. Худін, балетмейстер – Д. Кайгородов); 

 опера-драма «Бояриня» прозвучала у концертному виконанні в 

Національній Опері України ім. Т. Г. Шевченка у 2008 році (диригент – 

І. Гамкало, режисер – М. Гамкало). Опера-феєрія «Марко в пеклі» до 

сьогодні жодного разу не була втілена на сцені. 

Прем’єра опери-феєрії «Лісова пісня» у 1958 році у Львові пройшла з 

великим успіхом і принесла композитору визнання. Понад десяти років 

вистава була частиною репертуару. Режисеру Б. Тягну та сценографу 

Ф. Ніроду вдалося відтворити поетичність першоджерела, а зображення 

волинського лісу різних сезонів надали постановці колоритності. 

Виконавцями було переконливо передано образи персонажів, а диригент 

Я. Вощак та хормейстер О. Кураш професійно втілили музичну складову.  
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Інтерпретація цього твору на сцені оперної студії Київської державної 

консерваторії (теперішньої Національної музичної академії України) 

ім. П. І. Чайковського у тому ж 1958 році змогла максимально натуралістично 

детально відтворити події кожної сцени опери. Режисер у сценічному 

прочитанні контролював візуальний простір сцени, а кожна мізансцена була 

детально розроблена постановником з точки зору відповідності пластики 

акторів до музики, особливу увагу було приділено жанровим сценам. 

Переконливим стало акторське та вокальне виконання ролей, зокрема 

майбутніми народними артистами Д. Петриненко та А. Мокренком. Через 

декілька років опера йшла в Запоріжжі у виконанні співаків-аматорів, де вона 

мала нетривале сценічне життя.  

Отже, в прем’єрах опери 1958 року постановникам вдалось прочитати 

задум Лесі Українки та точно відтворити його театральними засобами, вони 

були позитивно сприйняті публікою та критиками, стали предметом розгляду 

в рецензіях та публікаціях.  

Прем’єра вистави «У неділю рано…» 1966 року у Львові була також 

позитивно сприйнята глядачами та театрознавцями, і залишилась у 

репертуарі оперного театру на десять років. Велика кількість рецензій з 

кардинально різними думками щодо інтерпретації твору підтверджує 

мистецький інтерес до сценічного трактування постановниками. Особливо 

відмічені розгорнуті жанрові сцени, а також вдала співпрацю режисера 

М. Кабачка, диригента Ю. Луціва і солістів-виконавців. У 1976 році відбулося 

поновлення вистави режисером В. Дубровським та диригентом І. Юзюком. 

Проте, ця постановка залишилась у афішах на коротший термін. 

Втілення опери «У неділю рано…» у 2014 році переконало глядачів 

свіжими молодими образами головних героїв з погляду вокальної 

майстерності та акторських навичок, хоча було стриманим з точки зору 

візуального рішення. 

Прем’єра ліричної комічної опери «Вернісаж на ярмарку» у Києві у 

1986 році теж не змогла гарантувати довгого життя постановці в репертуарі. 
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Так само небагато матеріалів, що описують здійснену виставу. Проте, у ході 

наукових пошуків вдалося встановити постановників та виконавців вистави. 

Ролі виконували: Кузьма В. Жмуденко, О. Кочкін та І. Пономаренко, Шпонь – 

В. Кияниця та Ж. Шокало, Домаха – Н. Мойсєєва та Н. Петренко, Пан Зозуля 

– В. Білоцерківський та М Раков, Терешко – В. Макойников, Сторож – 

А. Пштика та Прокопенко, Солдат – В. Прокопенко та О. Тихончук, Охрім – 

М. Дорошкевич, О. Савченко та Б. Тарас, Явдоха – Л. Канюка, Л. Кривко-

Савченко, Килина – В. Стрілець та М. Семенова. 

Драма «Бояриня», поставлена у 2008 році на сцені Національної опери 

України ім. Т. Г. Шевченка в концертному виконанні, справила враження 

досконалим виконанням партії Оксани Іриною Даць, драматичними 

камерними сценами та також масштабними розгорнутими хоровими 

епізодами. Проте ця опера так і не отримала повноцінного сценічного 

втілення в декораціях та костюмах. 

Постановки творів В. Кирейка мали успіх на театральних майданчиках, 

проте деякі з них не були сценічно довершеними. Не зважаючи на технічну 

відсутність факторів, необхідних для втілення масштабного музично-

сценічного опусів, усі спектаклі були схвально сприйняті глядачем, що є 

вирішальним фактором у театральному мистецтві. Різноманітні відгуки та 

рецензії підтвердили значущість опер видатного композитора Віталія 

Кирейка і підняли питання їх нових режисерських пошуків. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[202; 205; 208; 230]. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА РОБОТИ РЕЖИСЕРА В СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ ОПЕРНОМУ ТЕАТРІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВТІЛЕНЬ 

ОПЕР ВІТАЛІЯ КИРЕЙКА 

2.1 Українська опера в контексті сучасного світового музичного 

театру 

Для подальшого дослідження необхідно з’ясувати категоріальний 

апарат, різновиди та складові опери як жанру, її специфіку. Опера – це 

«синтетичний вид музичного мистецтва; художній твір, зміст якого 

втілюється в сценічних музично-поетичних образах. В опері сполучаються 

вокальна й інструментальна музика, драматургія, образотворче мистецтво, 

часто – хореографія. Опера складається з арій, пісень, монологів, речитативів, 

вокальних ансамблів, хорів, оркестрових номерів» [173, с. 683]. 

За більш лаконічним визначенням, це «музично-драматичний твір, що 

поєднує інструментальну музику з вокальною і призначений для виконання в 

театрі» [145, с. 704]. Поняття «опера» розуміється в дисертації як 

комплексний, елітарний та синтетичний жанр мистецтва. Музика, література, 

живопис, архітектура, скульптура, хореографія, світло, пантоміма, грим, 

піротехніка – всі ці компоненти воєдино з’єднані в найбільш комплексному та 

масштабному виді творчості. 

Згідно з дослідженням А. Гозенпуда, cценічність опери полягає у її 

безпосередній дієвості, що виражається, насамперед, у внутрішній 

конфліктності. Це дає змогу схвилювати слухача та глядача, мобілізувати 

його і підкорити собі. Ця дієвість може носити внутрішній характер, «при 

якому все визначається зіткненням конфліктних сил. На такому зіткненні 

будується немало драм і опер» [27, с. 20]. 

Жанр опери з’явився в кінці XVI століття в Італії. З часом розвинулись 

такі різновиди: 
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– опера-seria, або серйозна опера (виникла в Італії в кінці XVII – на 

початку XVIII століття) - характеризується легендарно-історичним або 

героїчним сюжетом, пафосом і масштабністю, розділенням сценічної дії та 

тексту, введенням речитативів-secco, обов’язковими сольними аріями; 

– опера-buffa, або комічна опера (з’явилась в Італії у XVIII столітті) – в 

основі звичайно побутові комедійні колізійні сюжети з невеликою кількістю 

дійових осіб та розгорнутим фіналом; 

– опера semiseria, або напівсерйозна опера (розвинулась в Італії в кінці 

XVIII століття) - характерними для неї стали побутові пасторальні сюжети, 

побудовані на контрасті драматичного та комічного з позитивною розв’язкою 

конфлікту; 

– grand оperа, або велика опера (сформувалась у Франції в XIX столітті) 

– писалась на основі історичних подій з героїчною романтизацією, 

віртуозними аріями, масштабною сценографією та балетними номерами, 

масовими сценами; 

– лірична опера (склалась у Франції у другій половині XIX століття) - 

спиралась на побутові мотиви, а особлива увага була спрямована на 

емоційний світ персонажів, оперні речитативи замінили розмовні тексти; 

– романтична опера (з’явилась у Німеччині у XIX столітті) - побудована 

на любовному сюжеті, насиченому національним колоритом, з елементами 

містики або фантастики та акцентом на внутрішні переживання героїв; 

– веризм (розвинувся в Італії наприкінці XIX століття) - тематика 

сюжетів опер спиралась на трагедію пересічної людини з провінції, а 

головними рисами жанру було відображення правди життя, динамічність 

епізодів та загострена емоційність; 

– реалістична опера (виникла і розвинулась у Франції, Італії та Росії у 

середині XIX століття) - відрізняється правдивим відображенням дійсності та 

розкриттям психологічних нюансів характерів; 
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– оперета, або маленька опера (виникла у Франції у XIX столітті) 

являла собою життєствердну побутову комедію з розмовними діалогами, 

легкою музикою та елементами фарсу. 

Основа оперної вистави полягає у розкритті образів через дію, а через 

неї – явищ життя: «Типи цієї дійсності так само багатоманітні, як самі 

протиріччя дійсності та конфлікти, що з неї народжуються. Звідси – 

безкінечне різноманіття видів опери, що безупинно розвивається» [27, с. 21].  

Отже, цілком закономірно, що згодом почали з’являтися нові жанри 

опери: епічна, сатирична, гротескова, імпресіоністична, історична, лірико-

комічна, опера-ораторія, опера-драма, хорова опера, дитяча, моноопера, 

вестерн, джазова, опера-феєрія, фольк-опера, рок-опера, розширювались і 

сценічно-технічні можливості сцени. М. Р. Черкашина зазначала, що з 

активним розвитком режисури відбулися серйозні реформи. Ствердження так 

званого «режисерського театру» пройшло шлях від «першості» співаків повз 

еру боротьби за керування диригентами та музичними режисерами, що 

кардинально змінило ситуацію у театрі [186, с.17]. 

Звертаючись до світового контексту оперної режисури сьогодення, 

розглянемо прем’єри останніх років у провідних європейських театрах, що 

диктують сучасні режисерські тенденції. Наприклад, у виставі «Богема» 

Дж. Пуччіні 2017 року на сцені Паризької національної опери постановники 

(режисер – Клаус Гут [Claus Guth], диригент – Густаво Дюдамель [Gustavo 

Dudamel], сценограф – Етьєнн Плус [Etienne Pluss], художник по світлу – 

Фабріс Кебуар [Fabrice Kebour]) вдалися до сміливого сценічного рішення – 

перенести події твору у відкритий космос. Головні герої постали у ролі 

астронавтів і співали у скафандрах на космічному кораблі. Аналізуючи задум 

постановників, можна говорити про те, що основна ідея «полягала у тому, 

щоб уявити персонажів у приреченій космічній місії в далекому 

майбутньому – стерильному світі, позбавленому любові, в якому наближення 

до смерті персонажів провокує їх повернення у минуле через марево» [237]. 
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Таким чином, всю дію було перенесено у галюцинації, спогади з 

пережитого, які, за словами британського критика Стефена Дж. Мюдже 

[Stephen J. Mudge], інколи доволі органічно виглядали на сценічному 

майданчику, як, наприклад, сцена в кафе «Момус» з накритими столиками та 

жонглюючими навколо офіціантами. Мюзетта з’являлася в просторі 

відкритого космосу в космічній капсулі та співала вальс [237]. Інші ідеї, на 

думку автора статті, були менш переконливими: останній дует Рудольфа та 

Марселя виконувався в мікрофони, що зробило сцену схожою на «гарячкове» 

кабаре, під завісу якого просовувались голови студентів.  

У доволі провокативному втіленні вистави абсолютним успіхом 

відмічено лише роботу диригента Г. Дюдамеля [Gustavo Dudamel], який 

прочитав музику в класичній для Дж. Пуччіні інтерпретації, а також блискуча 

вокальна робота виконавців (Соня Йончева [Sonya Yoncheva], Аталла Аян 

[Atalla Ayan], Артур Руцінський [Artur Ruciński], Роберто Тальявіні [Roberto 

Tagliavini], Антонель Болданроус [Antonel Boldanrous], Аїда Гаріфулліна 

[Aida Garifullina]). 

Згідно з відгуком відомого музичного критика Ширлі Апторпа [Shirley 

Apthorp], дану інтерпретацію публіка сприйняла доволі суперечливо, голосно 

кашляла протягом вистави, а під час поклонів приймала режисера та його 

команду шквалом незадоволених вигуків [233]. Рецензент пояснив таку 

реакцію тим, що композитор опери Дж. Пуччіні чітко визначив усі ремарки 

щодо рішення сцен, тож опери цього митця не завжди піддаються зміні 

задуму прочитання. Саме тому, «не дивлячись на космічний корабель та 

чужорідну планету, не зважаючи на ідею розповіді історії через галюцинації 

головних героїв, у контексті п’єси постановка К. Гута безсило повертається 

на старі стежки, бо що ще вона можна зробити? <...> Дві речі має бути 

відмічені у роботі Гута та його команди. По-перше, це виглядало чудово – від 

безмежних перспектив з планетами Сонячної системи до блискучих чорних 

фігур парижан. По-друге, Гут знає, як розташовувати людей на сцені, 

працювати зі співаками та створити власний світ» [233]. 
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У німецькій постановці іншого культового для оперного світу твору 

«Чарівна флейта» В. А. Моцарта у Берлінській комічній опері режисери – 

Баррі Коскі [Barrie Kosky] та Сюзанна Андраде [Suzanne Andrade] 

абсолютизували трендову ідею використання екрану та відео-проекції; 

концепцію створила Лондонська театральна компанія «1927» (Сюзанна 

Андраде, Пол Барріт [Paul Barritt]), диригент – Айнарс Рубініс [Ainārs 

Rubiķis], сценографія та костюми – Естер Біалас [Esther Bialas], анімація – 

Пол Барріт [237]. Відомий постановник та головний режисер Коміше Опера 

Б. Коски разом з режисеркою С. Андраде, для якої ця робота була дебютною 

у оперному жанрі, перетворили моцартівську оперу-зінгшпіль на 

видовищний онлайн мультфільм.  

За словами американського музичного критика Марка Шведа [Mark 

Swed], «сцена перетворилась на кінотеатр: величезний екран, на який 

проектувалась комп’ютерна анімація, мав різні вирізані двері та платформи, 

куди ставали та з котрих сходили персонажі. На відміну від опери, що 

проектується на поверхню, ідеєю режисерів було створення анімації як 

живого театру. Разом з лаконічними та чіткими поставленими рухами акторів 

ця ідея спрацьовувала ідеально» [240].  

Деякі персонажі у виставі перетворилися на пантомімічних героїв, що 

органічно поєдналося з загальним контекстом. Були внесені значні зміни 

щодо драматургії твору – заміна речитативів на чорно-біле німе кіно з 

субтитрами, що супроводжувалося фортепіанними «Фантазіями» 

В. А. Моцарта. Безперечно, однією з ключових фігур постановки виступив 

художник-аніматор Паул Барріт [Paul Barritt], який створив повну візуальну 

картину дії, а через неї – атмосферу, настрій та видовищні ефекти. 

Ця вистава стала яскравим прикладом успішного самодостатнього 

осучаснення прочитання опери технічними засобами та режисерськими 

прийомами. Про це свідчить світовий успіх постановки, адже згодом її було 

втілено на сценах Лос-Анджелесу (2013), Великого театру в Шанхаї (2015), 

Единбурзького міжнародного фестивалю (2015), Великого театру у Варшаві 
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(2016), Королівського театру у Мадриді (2016), а також на сценах Греції та 

Італії (2018), Австралії, Тайвані, Нової Зеландії та Японії (2019) та ін. 

Ще однією гучною європейською прем’єрою, що отримала світовий 

резонанс, стала постановка «Воццека» А. Берга 2017 року в Норвезькому 

національному театрі опери та балету (Осло). Режисер – Крістоф Лой 

[Christof Loy], диригент – Лотар Коенігс [Lothar Koenigs], сценограф – 

Герберт Мураєр [Herbert Murauer], костюми – Джудіт Вейхраух [Paul Barritt], 

художник зі світла – Олаф Вінтер [Olaf Winter]. Один з найвідоміших 

театральних режисерів сучасності німець К. Лой у виставі дав чіткі 

характеристики персонажам і сфокусувався на їхньому внутрішньому світі. 

Що ж до візуального рішення, постановники перенесли дію у в’язничні 

камери-клітки з розсувними стінами. Різким контрастом вирішено простір з 

величезними гратами та на їх тлі наче карликовими персонажами. Це 

підкреслює марність боротьби героїв, змушуючи їх існувати в пастці темно-

сірих стін. Замість ілюстративної в’язниці, на сцені відтворено 

клаустрофобне відчуття закритого простору. Неочікувано стіна впала, але 

лише для того, щоб показати місце біля ставка, де Воццек наздогнав Марі, 

наніс їй смертельний удар і сам непередбачено потонув. Таким чином, 

режисер ствердив думку, що єдиний можливий спосіб втечі від життєвих 

обмежень – це смерть [241]. 

За словами критика Аскела Толлалі [Aksel Tollali], Крістоф Лой 

заглибився у психіатрію. «Грати та клітки здійснюють ізоляцію від 

зовнішнього світу. З присутністю безглуздої жорстокості та відвертого 

садизму інших героїв, химерного доктора, етично сумнівних медичних 

експериментів над персонажами та грубої жорстокості Капітана – ця 

постановка стає, по суті, дослідженням розуму Воццека» [241]. Головний 

герой вдягнений у джинси та вицвілу помаранчеву футболку, максимально 

наближений до глядачів у залі. На противагу драматичній дії, оркестр під 

орудою диригента Лотхара Коенігса [Lothar Koenigs], що грав як єдиний 
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злагоджений механізм, привніс «жахливу красу та огидну лірику» [241] в 

музику А. Берга. 

Кардинально протилежним за жанром та атмосферою стало втілення 

опери В. А. Моцарта «Cosi Fan Tutte» («Так чинять усі жінки»), постановка 

якої відбулась на сцені Лондонської Королівської опери у 2016 році 

(режисер – Жан Філіпп Гложер [Jan Philipp Gloger], диригент – Сімеон 

Бичков, сценограф – Бен Баур [Ben Baur], костюми – Карін Джуд [Karin Jud], 

художник зі світла – Бернд Пуррабек [Bernd Purkrabek]). 

Однією з найважливіших для цієї опери складових є злагодженість 

ансамблю, і, згідно рецензії Джорджа Галла [George Hall], в постановці це 

було досягнуто повною мірою [234]. Проте, за словами критика Девіда 

Карліна, молодості, привабливості виконавців та їх досконалих вокальних 

даних (виконавці – Серена Малфі [Serena Malfi], Саломея Джісія [Salome 

Jicia], Паоло Фанале [Paolo Fanale], Джула Орендт [Gyula Orendt], Томас 

Аллен [Thomas Allen], Серена Гамбероні [Serena Gamberoni]) було 

недостатньо, щоб врятувати вечір від млявого, занадто «розумного», 

втомлюючого задуму німецького режисера Жана Філіппа Гложера [235].  

Рецензент вбачав у цьому дві головні проблеми: перша – це постійна 

боротьба з оперним лібрето замість роботи над ним, адже важливою є 

відповідність слів та дій вокалістів, а за її відсутності рухи не виглядають як 

первісний намір акторів і лише плутають глядачів. «Друга річ – Сабіна 

Пуертола зіграла Деспіну як дійсно неприємну особу, а не бешкетливу 

дівчину. Звернення до Дона Альфонса підноситься як цілеспрямований 

виклик, а не безглузді веселощі. До цього усього додано ще безліч серйозних 

моментів та надзвичайно повільні темпи Бичкова, що й зробило і так занадто 

довгу виставу нудною» [235].  

Невдалу інтерпретацію музичної драматургії підтверджував відгук на 

виставу критика Марка Валенсії [Mark Valencia]: «Робочі темпи маестро у 

більшості арій настільки екстремальні, що він додає 15 хвилин до 

стандартного часу виконання опери» [242]. Рецензент відмітив блискучу 
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роботу виконавців, екстравагантні яскраві костюми від дизайнера Бена Баура 

[Ben Baur], витончене освітлення від Бернда Пуррабека [Bernd Purkrabek], 

проте майже цілковитий відрив у виставі від психологічної взаємодії 

персонажів, що є трагічним для жанру опери. Вину за це автор поклав на 

режисера, пропонуючи диригенту розділити її [242]. 

Таким чином, виявлено невідповідність інтерпретаційного бачення 

постановників задуманому В. А. Моцартом жанру твору, що передбачав 

легкість, у дечому – наївність сюжету опери, комічні сюжетні колізії, зведені 

в цілісну драматургічну лінію. 

Інше прочитання цієї опери створив провідний американський театр 

Метрополітен-Опера у 2018 році (режисер – Фелім МакДермот, [Phelim 

McDermott], диригент – Девід Робертсон [David Robertson], костюми – Лаура 

Гопкінс [Laura Hopkins], сценограф – Том Пуе [Tom Pye], художник зі світла – 

Паул Констабл [Paule Constable]). Події твору було перенесено в 50-ті роки 

XX століття в район Коні-Айленд у Нью-Йорку. Постановка, за словами 

критика Давіда Салазара [David Salazar], акцентувала персону Дона 

Альфонсо. Він – головний герой, а інші персонажі – союзники або 

антагоністи на шляху до його кінцевої мети. Головна думка сценічної 

інтерпретації полягала в тому, що ніщо в цьому світі не є постійним, нічого 

реального не існує, а кохання – це шахрайство [238]. Було змінено жанр 

твору, визначений композитором як комедія: вистава – це щось середнє між 

комедією та драмою. 

Простір сцени оформлений досить гармонійно. За задумом 

постановників, сестри Фьорделіджі та Дорабелла перебувають у відпустці в 

мотелі, який є одним з головних місць дії. Конструкція є рухомою, глядач 

бачить кімнати героїнь з різних ракурсів, що додає динаміки та камерності 

любовним сценам. У розумінні вистави критиком Д. Салазаром, той факт, що 

дівчата проживають в готелі, підкреслює думку Дона Альфонсо про 

нереальність існування через символічну відсутність справжнього дому 

Фьорделіджі та Дорабелли. На думку рецензента, інтерпретація 
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постановників опери «Cosi Fan Tutte» – це повчальна казка, в якій кохання – 

лише байка [238]. 

Декілька елементів вистави відмічено успіхом, підтвердженим 

позитивною реакцією глядачів, – ідеальне виконання музичних партій 

акторами-співаками (Аманда Маджескі [Amanda Majeski], Серена Малфі 

[Serena Malfi], Келлі О’Хара [Kelli O’Hara], Бен Блісс [Ben Bliss], Адам 

Плачетка [Adam Plachetka], Крістофер Мальтман [Christopher Maltman]); 

вдала інтерпретація режисером постатей закоханих – всі чотири герої 

(Дорабела, Фьорделіджі, Гульєльмо та Фердинандо) змальовані як яскраві та 

контрастні образи; роботу маестро Девіда Робертсона, диригування якого, на 

думку критика, «було одним з найкращих виконань В. А. Моцарта, яке ми 

чули останнім часом» [238]. 

В італійському оперному театрі Ла Скала сезон 2012/2013 років 

відкрили постановкою опери Ріхарда Вагнера «Лоенгрін» (диригент – 

Даніель Баренбойм [Daniel Barenboim], режисер – Клаус Гут [Klaus Guth], 

сценограф – Крістіан Шмідт [Christian Schmidt]). Режисер перетворив оперу 

на детальне вивчення мілітаризму та його наслідки для психіки людини. 

Лицар Готфрід та Ельза виступають дітьми нещадної системи: вони змушені 

поринути у внутрішній світ фантазій. Така інтерпретація втілюється 

сценографом К. Шмідтом [Christian Schmidt] через готичні асоціативні 

образи. 

За рецензією оперознавиці М. Р. Черкашиної, особливу увагу в 

сценічному втіленні приділено уявленню Ельзи про те, що майбутнє людини 

залежить від походження її роду. У фіналі ж «постановники та виконавець 

роблять акцент на складній гамі переживань Лоенгріна. Стан катарсису 

настає в епізоді появи лебедя та його подальшого перетворення на зниклого 

маленького брата Ельзи Готфріда <…> Нappy end начебто забезпечений, зло 

викрите <…> Що стосується історії Ельзи, за задумом постановників, вона 

допомагає зрозуміти, що опорою для правильних вчинків може стати тільки 

віра» [183].  
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Для театру Ла Скала вистава стала третім поспіль відкриттям 

сезону оперою Р. Вагнера, що було ризиковано з репертуарної точки зору, 

проте зірковий склад виконавців (Йонас Кауфман [Jonas Kaufmann], Аннет 

Даш [Annette Dasch], Рене Папе [Rene Pape], Томас Томассон [Tomas 

Tomasson], Евелін Герліціус [Evelyn Herlitzius], Желько Лучич [Jeljko Lucic]) 

та точне розкриття драматургії опери було позитивно сприйняте публікою як 

глибоке, складне та якісно зроблене видовище. 

В інтерпретації опери Дж. Пуччіні «Дівчина із Заходу» 2016 року в 

тому ж театрі Ла Скала (режисер – Роберт Карсен [Robert Carsen], диригент –

 Рікардо Чайллі [Riccardo Chailly], сценографи – Роберт Карсен і Луї Карвало 

[Luis Carvalho], костюми – Петра Райнхардт [Petra Reinhardt], художники зі 

світла – Роберт Карсен і Пітер Ван Прает [Peter Van Praet], відео – Ян Вільям 

Галловей [Ian William Galloway]) режисер-постановник нагадав глядачам, 

звідки походить опера та як вона виникла з міфу [243]. 

Згідно з рецензією критика Рафаеле Меласе [Raffaele Mellace], задумом 

цієї вистави було перенесення дії в кінотеатр і відображення подій опери в 

ньому впродовж всього твору. Для цього використали велику кількість 

відео-проекцій. Завіса піднімалася та відкривала захоплюючий та 

неочікуваний (як візуально, так і музично) початок [236]: глядачі знаходяться 

на перегляді західного фільму. Таким чином, виконавці ролей одночасно є 

глядачами і акторами. У фіналі постановки вони повертали свої крісла до 

публіки та поставали в образі гірників.   

Усі виконавці, як головних, так і другорядних ролей (Барбара Гавеман 

[Barbara Haveman], Єва-Марія Вестбрук [Eva-Maria Westbroek], Клаудіо 

Сгура [Claudio Sgura], Роберто Ароніка [Roberto Aronica]) були 

переконливими акторами, в тому числі артисти хору, які виконували акторські 

завдання у першій та третій діях. Критик К. Велс [K. Wells] писав про те, 

що досконалим був музичний рівень виконання твору, а диригентові Р. Чайллі 

[R. Chailly], який став знаним спеціалістом творчості Дж. Пуччіні, вдалося 

висвітлити інноваційні аспекти музики композитора.  
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У підсумку було зауважено, що «постановка режисера 

продемонструвала прогресивний характер опери композитора, який не міг 

ігнорувати актуальні в його час тенденції у виконавському мистецтві» [236]. 

Таким чином, у виставі було успішно використано новітні технології у 

вигляді відеопроекцій і прийому перенесення дії опери в місце та час, 

що відрізняються від першоджерела, проте зберігають його ідейний 

задум. Це привело виставу до успіху: cудячи з бурхливих овацій, слухачі 

позитивно сприйняли постановку, а особливо роботу маестро Р. Чайллі [236]. 

Однією з яскравих прем’єр сезону 2017/2018 років у Віденській 

державній опері стала вистава «Самсона і Даліли» Каміля Сен-Санса 

(режисер – Александра Лідтке [Alexandra Liedtke], сценограф – Раймунд 

Орфео Фойгт [Raimund Orfeo Voigt], диригент – Марко Армільято [Marco 

Armiliato], хореограф – Лукас Гаудерняк [Lukas Gaudernak], костюми – Сю 

Булер [Su Bühler], художник зі світла – Герріт Юрда [Gerrit Jurda]). За 

свідченням критиків, інтерпретація була прийнята неоднозначно, публіка 

незадоволено сприймала постановочну групу, а саме режисера та 

художника-сценографа. Що ж до зіркового складу виконавців (Еліна 

Гаранча [Elīna Garanča], Роберто Аланья [Roberto Alagna], Сорін Колібан 

[Sorin Coliban], Карлос Альварес [Carlos Álvarez]) та диригента  – їх 

зустріли позитивно [239].  

Провал вистави пояснювався тим, що, незважаючи на декілька 

цікавих ідей режисера, він дозволив собі занадто велику свободу в 

прочитанні лібрето, а це є ризикованим та не завжди вдалим у контексті 

втілення музично-сценічного твору. Головною помилкою постановника 

стало цілковите вилучення релігійної основи, на яку спирається опера, 

позбавлення її будь-якої таємничості та віри. У результаті – приземлення 

головної ідеї. Наприклад, любовна сцена головних героїв була втілена у 

ванній кімнаті, що перевело її з високого метафоричного рівня (на якому 

вона закладена в першоджерелі) на побутовий. Глядачі сумбурно 

сприйняли сцени, в яких інтерпретатори прибрали біблійні акценти та 
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задуману композитором одухотвореність. Музична складова вистави була 

набагато менш суперечлива, окремо відмічено вражаючу роботу хору. Проте 

критики все ж таки звинуватили режисера у нерозумінні музики К. Сен-

Санса [239]. 

Таким чином, короткий огляд світових оперних постановок в 

режисерських тенденцій останніх років відтворив панораму різних 

інтерпретаційних підходів до музично-театральної драматургії, де значною є 

роль компромісу між сміливим, подекуди контраверсійним трактуванням 

оперної класики та пошуками нових підтекстів драматургії. Не зважаючи на 

здебільшого високопрофесійне виконання творів з музичної точки зору, не усі 

згадані прем’єри були схвально сприйняті публікою. Головною причиною 

такого результату ставали часто недоцільні режисерські або сценографічні 

задуми, що входили в драматургічний конфлікт з першоджерелом, 

позбавляючи постановку можливості стати успішною. Згідно проведеного 

аналізу, наявність повноцінного синтезу всіх складових опери – це 

невід’ємний чинник високопрофесійної вистави. Саме режисер, як ключова 

фігура у створенні цілого, має об’єднати всі компоненти: акторів, художнє 

рішення, світло, пластичні елементи, грим, костюми, музичну інтерпретацію 

(разом з диригентом), які у результаті в комплексі мають злитися в 

органічний художній твір.  

Важливою складовою сучасних інтерпретацій оперних вистав є роль 

відео-засобів, оскільки їх використання чим далі, тим більше впроваджується 

на театральних підмостків. Сьогодні «постановочні проекти становлять нові 

види жанрової цілісності з новими співвідношеннями естетичних, стильових, 

конструктивних компонентів» [43, с. 9]. Візуальні можливості у вигляді 

різноманітних проекцій, анімації та світлового оснащення значно розширили 

палітру прийомів сценографів і режисерів.  

Як відзначала Т. Совгира, «сучасні технології дозволяють досягати руху 

відеоповерхонь у всьому сценічному просторі і навіть в глядацькій залі в 

різних площинах за допомогою поворотних та розсувних механізмів, а також 
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динамічних лебідок, з’єднуватися в одну площину й розщеплюватися на 

дрібні частинки» [146, с. 68]. При тому погоджуємось з тезою Г. Липківської, 

що сьогодні в театрі «форми та способи використання мультимедійних 

технологій, як і технічні можливості театру загалом, перебувають у 

постійному розвитку <…> Лише в майбутньому, коли театр, можливо, 

“перехворіє” на відео-арт так само, як “перехворів” на всі інновації протягом 

своєї 2500-літньої історії, настане можливість зробити щодо нашого предмету 

вичерпні та остаточні висновки» [101, с. 126].  

Дослідниця стверджувала, що початок активного використання в 

постановках різного роду відео-проекцій зародився в 60-х роках XX століття 

з приходом в західноєвропейську та американську культуру такого напрямку 

мистецтва, як перформанс [101, с. 106]. З цим твердженням не був згідний 

Д. Гончаренко, який вважав, що історія імплементування нових медіа 

охоплює століття, адже в «1920-х відео-проекція вже використовувалася у 

багатьох кабаре, а виконавці продовжували експериментувати з ілюзорними 

ефектами взаємодії» [28, с. 58–59]. 

Розтлумачуючи значення понять «перформанс» і «хеппенінг», що тісно 

пов’язані із сучасними принципами візуального та режисерського втілення 

вистав, зауважимо, що у формі концептуального мистецтва «перформансу» 

художнім об’єктом є дія самого виконавця-актора, а публіка виступає у ролі 

спостерігача. Своєю чергою, «хеппенінг» залучає глядача до дії через 

провокацію.  

Що ж до змістового навантаження та ідеї застосування проекції, як 

відео-мистецтво, так і перформанс передбачають відхід від умовності, 

змушують артистів «різних напрямків шукати нову естетику та стратегії, які 

можуть спростити мистецтво, що є анархічним, вільним від правил і ієрархії» 

[224, с. 27]. Перформанс, а згодом і хеппенінг, як види концептуальної 

культури, активно використовували екрани та проекції, що часами 

призводило до «домінації візуального над вербальним у сценічних видах 

мистецтва» [28, с. 60]. Проте, погоджуючись зі словами театрального 
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художника О. Я. Головіна, «найбільш спірний досвід все ж краще, ніж чисто 

реставраційні постановки, які імітують той чи інший історичний стиль, але 

не дають театру рухатися вперед» [163, с. 15].  

Одним з прийомів у створенні театрального дійства, що спирається 

переважно на візуальну складову, є використання дизайнерського одягу як 

театрального костюму. Досвід історичної ретроспективи виявляє, що такі 

відомі художники, дизайнери та бренди, як Пабло Пікассо, Коко Шанель 

[Coco Chanel], Версаче [Versace], Фенді [Fendi], Ів Сен-Лоран [Yves Saint 

Laurent], Крістіан Лакруа [Christian Lacroix], Prada, Valentino, Александр 

МакКвін [Alexander McQueen], Келвін Кляйн [Calvin Klein] та Джорджо 

Армані активно співпрацювали із культовими світовими театрами. 

Такі мистецькі кооперації використовувались з різними цілями, від 

маркетингових та комерційних ходів до популяризації музичного театру 

світом моди через охоплення широкої аудиторії та залучення нових глядачів. 

Ця тенденція бере свій початок у XX столітті. Видатний художник Пабло 

Пікассо утілив балетний одяг для «Капелюха» Мануеля де Фальї, прем’єра 

якого відбулася в Лондоні в 1919 році. В 1922 році французький бренд Коко 

Шанель створив костюми для опери «Антигона» Жана Кокто, а у 1924 році – 

одяг для оперети «Блакитний трамвай» Сергія Дягілєва. Британський 

модельєр Александр МакКвін, працюючи з балетом Паризької опери у 2009 

році, розробив убрання для «Еоннагати» Роберта Лепажа [Robert Lepage], 

солісткою якого виступила одна з провідних танцюристок XX століття 

Сільвія Гілем [Sylvie Guillem]. 

Прихильністю до театрального жанру відрізняється італійський бренд 

Версаче, який активно співпрацював з італійською оперою Ла Скала. В 1982 

році модний дім створив балетні костюми для «Легенди про Йосипа» Ріхарда 

Штрауса, у 1984 році – вбрання для опери Г. Доніцетті «Дон Паскуале», а у 

1987 році – для балету Р. Штрауса «Саломея». У 1989 році Версаче пошив 

костюми для постановки «Доктора Фауста» Т. Манна у Королівському 

оперному театрі в Лондоні, у 1991 році – костюми для балету «Капріччіо» (у 
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співпраці з оперою Сан-Франциско) та «Жар-птиця» І. Стравінського. В 2010 

році французький дизайнер Крістіан Лакруа створив барокові проекти для 

«Агріпіни» Г. Ф. Генделя на замовлення Берлінської державної опери. Того ж 

року знаковий італійський бренд Prada співпрацював з Метрополітен Опера в 

Нью-Йорку, пошивши костюми для опери Дж. Верді «Аттіла». 

Така співпраця вигідна для обох сторін, адже завдяки театру дизайнери 

мають можливість зануритися в експериментальні творчі пошуки, не 

обмежуючись комерційними вимогами, бути частиною високого мистецтва в 

контексті найелітарнішого жанру – опери. Для театрів же кооперація з 

відомими кутюр’є – це креативний спосіб отримати доступ до нової 

аудиторії. Проте, не завжди тандем «театр-модельєр» є вдалим та доречним. 

Так, убрання Джорджо Армані, створені у 1995 році для опери «Так чинять 

усі» В. А. Моцарта у театрі Ковент-Гарден, видались дещо невідповідними 

жанру комедії та характеру музики. Вишуканої естетики та стриманих 

кольорів виявилось недостатньо, щоб перетворити стильний одяг на 

повноцінний театральний костюм. 

Розглядаючи український театр в контексті світового, погодимось з 

думкою театральної критикині Ганни Веселовської, що «сценічне втілення 

опер у західноєвропейському театрі стає приводом для осмислення процесів 

сучасного буття, для збагачення художніх ландшафтів сьогодення. І зовсім 

іншу функцію – радше меморіальну, бере на себе оперна вистава в Україні, де 

постановники не стільки переймаються новими художніми ідеями, як 

прагнуть створити презентаційний мистецький продукт» [24].  

Таке саме переконання поділяє Марина Романівна Черкашина, 

пов’язуючи недостатній рівень національного сценічного мистецтва з 

відсутністю обміну досвідом та відокремленістю від світового театрального 

простору: «опера існує як величезна імперія, що живиться міжнародними 

контактами. Наше оперне мистецтво виявляється в цьому світі ізольованим, 

звідси й певний провінціалізм» [182]. 



70 

 

Алла Терещенко зазначала, що в національному театрально-музичному 

вимірі вистави втілюються без режисерського рішення вже протягом великого 

проміжку часу. А прем’єри на українських оперних майданчиках – це «або не 

завжди професійне копіювання старих сценічних рішень, або ж ремісниче 

прочитання матеріалу на примітивному сюжетному рівні навіть без підтексту, 

що немає нічого спільного з ідейним задумом вистави, а часом навіть несе у 

собі протиріччя з музикою. І чим складніше і цікавіше музика, тим може бути 

більш вражаючий контраст між тим, що ми чуємо, і тим, що ми бачимо на 

сцені» [164].  

З цим суголосна думка Анни Ставиченко, яка вважає, що «нерозуміння 

сутності оперної режисури в контексті нинішнього часу – проблема всіх 

українських театрів. Самі собою перевдягання в сучасні костюми або ж поява 

на сцені абсурдних об’єктів не мають нічого спільного зі створенням 

виваженої режисерської концепції <….> Здебільшого український оперний 

театр обирає вторований та безпечний шлях „історичного реалізму” <….> У 

результаті вітчизняний глядач не має доступу до того феноменального 

прогресу, який зробило сценічне мистецтво за останні сорок років» [149]. 

Дійсно, підхід до жанру опери в національному просторі є подекуди 

архаїчним. У музичному театрі України спостерігаються контрастні 

постановочні тенденції. З одного боку, відповідність до епохи з характерною 

статичністю масових сцен, ілюстративністю сценографічних засобів і 

відсутністю метафоричності рішення. Інша крайність – необґрунтована 

ідейна та тематична відірваність від першоджерела. Такі постановки мають 

на меті вразити оригінальністю та видовищністю відокремлених від 

загального контексту сценічних засобів або відомими виконавцями. При тому 

постановники не прагнуть зацікавити глядача сценічною лексикою вистави, 

встановивши контакт із залом. Адже театр, за словами Н. Єрмакової, – це 

«феномен, що базується на одному головному принципі. Це принцип угоди. 

Без угоди не існує театр. Угода – між тим, хто діє, і тим, хто споглядає. 

Причому ці партнери завжди рівнозначні і рівноцінні» [42, с. 29]. 
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Cтворення доступної та зрозумілої сценічної мови – актуальне питання 

музично-сценічного простору, яке передбачає вирішення цілого комплексу 

завдань. Погоджуючись з думкою Н. Єрмакової про те, що «власний 

персональний досвід українського глядача є більшим за досвід театру» [42, 

c. 32], можна говорити про те, що взаємодія між залою і сценою виникає з 

віднайдення потрібних засобів виразності, через форму та стилістику 

вистави, необхідності підняття актуальних тем та проблематики, що 

відповідають потребам публіки. Зважаючи на специфіку опери й ступінь її 

умовності, налагодити потрібний зв’язок у цьому жанрі дуже важко. І якщо в 

національному драматичному театрі постановники не бояться сміливих 

рішень і пошуки сучасних форм відбуваються досить активно, в музичному 

театрі все залишається більш консервативним. В європейському ж просторі 

оперні вистави часом диктують сценічні тенденції сучасного театру.  

Однією з причин обережності в театральних експериментах в Україні є 

принцип наявності вистави у репертуарі, адже, випускаючи оперу, режисери 

прагнуть, щоб вона надовго залишилася в афіші, що більш вірогідно у 

випадку традиційної інтерпретації драматургії. В той час, коли у світових 

операх існує контрактна система на сезон, в українських театрах вистави 

розраховані на роки та десятиліття. Враховуючи комерційну вигоду, 

академічна сценічна версія твору постановників буде довговічнішою, на 

відміну від модернової інсценізації, що, можливо, не матиме тривалого 

інтересу з боку публіки. Проте, якщо у національних театрах така сценічна 

політика деколи виправдана статусом закладів, який вказує на необхідність 

масштабних постановок класики, то для інших сцен це питання залишається 

відкритим. 

Так, з точки зору фінансової складової, європейський оперний театр 

має більше можливостей бути непередбачуваним та має на меті відкривати 

нові площини класичного репертуару. Українські постановники подекуди 

бояться сценічних пошуків, що демонструють і театральні афіші. Відсутність 

репертуарної розмаїтості перешкоджає еволюції сценічних прийомів, форм та 
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естетики. Наявність пріоритету національних опер є ключовою проблемою 

усіх музично-сценічних майданчиків країни. Отже, М. Р. Черкашина 

негативно охарактеризувала становище українського музичного простору, 

зазначаючи, що в ньому немає «невеликих мобільних оперних колективів, 

здатних ставити твори камерного жанру, вести експеримент. 

Українським композиторам останнім часом все важче пробитися на 

деякі великі оперні сцени (всього їх в Україні лише сім, і ще чотири 

молодіжних оперні театри, які функціонують при консерваторіях як студійні 

навчальні сцени). Це змушує композиторів все більше йти від театру як 

такого і писати свого роду “літературні опери”, які не плануються як матеріал 

для сценічного втілення і в більшості випадків звучать тільки на концертній 

естраді» [185]. Нечасто відбуваються постановки опер сучасних вітчизняних 

авторів, що стримує розвиток музично-театрального мистецтва. 

Недостатня кількість українських творів на майданчиках впливає на 

комплекс меншовартості, а «дивовижна обмеженість репертуару українських 

оперних театрів не дає жодного уявлення, чим живе оперний світ сьогодні й 

чим підтримується незгасний інтерес публіки до цього виду мистецтва. Тим 

часом, протягом останніх десятиліть тут відбувалися дуже важливі зміни. З 

архівів і книгосховищ на театральні сцени повернено десятки тисяч творів, 

ключ до прочитання яких, здавалося, давно втрачено» [181, с. 122]. Так 

міркує і театрознавиця Анна Ставиченко: «Якщо спробувати розглянути 

українську оперну реальність у світовому контексті, то уніфікований 

репертуар вітчизняних театрів виглядає ще обмеженішим» [149]. 

Дійсно, у афішах українських театрів останнім часом бачимо лише такі 

назви, як «Наталка-Полтавка» М. Лисенка та «Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського, рідше – «Тарас Бульба» М. Лисенка, «Катерина» 

М. Аркаса, деякі твори М. Скорика, Є. Станковича, В. Губаренка. Це знижує 

інтерес публіки до національних творів і негативно впливає на музичну 

культуру країни. У XX столітті оперний репертуар «представлено лише 

поодинокими українськими авторами. Приміром, у репертуарі Одеського 
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театру присутня талановита за музикою та лібрето опера-балет Віталія 

Губаренка “Вій”, написана 1980 року. <….> У Львові та Києві ніша “класики 

ХХ століття” заповнена “Мойсеєм” Мирослава Скорика. В актуальному 

вітчизняному репертуарі це єдиний приклад твору, написаного композитором 

на замовлення українського театру. У світі ця традиція існує ще з часів 

виникнення опери як жанру» [149]. 

Іншими нагальними проблемами українських сценічних майданчиків є 

фінансова та кадрова політика: «Театри втратили колишню стабільну 

державну підтримку, а шукати інші, альтернативні джерела фінансування 

вони тільки вчилися. На сьогодні життя навчило їх лише одному: щоб 

вижити, слід за будь-яку ціну пробиватися на західний ринок, згоджуватися 

на принизливі умови, поширюючи оперне мистецтво серед глядачів далекого 

зарубіжжя» [181, с. 124].  

Таким чином, втрачаються високопрофесійні кадри, які могли б 

працювати на культурний імідж України. А. Ставиченко бачить це питання 

так: «Формування складу українських оперних театрів досі є складною 

темою. Багато талановитих виконавців, які сьогодні виступають на 

найкращих сценах світу, свого часу не змогли потрапити до вітчизняних 

театрів. <…> Водночас, у трупах наших театрів маємо лише окремих 

музикантів топ-рівня, а загальна ситуація із якістю виконання перебуває в 

парадигмі глибокої провінційності. З одного боку, непрозорі схеми залучення 

нових виконавців призводять до влаштування у театр музикантів, професійні 

характеристики яких є досить сумнівними. З другого – навіть обдаровані 

виконавці, опинившись у тенетах національних сцен, мають шанси 

занапастити свої кар’єрні перспективи через недбалий підбір репертуару, 

коли партія не підходить під тип голосу» [149]. Непрофесіоналізм художнього 

складу театру, який формує репертуарну політику та призначає виконавців на 

партії, негативно впливає не тільки на розвиток окремого музичного театру, а 

й понижує рівень вітчизняного оперного виконавства в цілому. 
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Специфіка виховання актора-вокаліста є головним питанням підготовки 

кадрів. Вона полягає у тому, що співаку складно позбутися м’язових затисків: 

виконавець не відчуває максимальної свободи рухів, що ускладнює створення 

повноцінного персонажу на сцені, адже фізичний апарат актора – незамінний 

його компонент. Видатний український режисер Лесь Курбас вважав, що 

пластика для актора є надзвичайно важливим елементом акторської гри: 

«Основа театру якраз і є рух, а не слово. Рух повинен стояти в мистецтві 

актора на першому місці, і матеріал цього мистецтва – живе людське тіло в 

русі, гра актора є гра всього його тіла, а не якоїсь однієї частини його. <…> 

Мова є тільки часткове виявлення цього загального руху, загальної гри тіла, 

нарівні з жестом, мімікою, ходою» [96, с. 753]. 

За визначенням тлумачного словника, пластика – це мистецтво 

ритмічних рухів тіла, а також загальна гармонія, узгодженість рухів та жестів 

[144, с. 565], що виразно підкреслює емоційний стан актора та виражає 

драматургічну значимість події в конфлікті. Соліст у оперному театрі має 

набагато більше завдань на сцені, ніж драматичний виконавець, адже у 

момент дії йому, окрім усіх акторських задач, треба виконувати вокальну 

партію твору, що технічно більш складно, ніж декламація.  

Важливою особливістю є те, що момент акторської оцінки, емоції, 

елементу дії та події має бути проведено через музику, відбутися на сцені та 

бути зіграним вокалістом у конкретну секунду музичної тканини, де це 

виписано композитором. Отже, щоб прожити закладений малюнок ролі в 

чітких рамках оркестрового супроводу, виконавець повинен бути більш 

майстерним, ніж актор драматичного театру. А тільки в такому випадку 

музично-сценічне мистецтво може бути переконливим і впливати на глядача. 

Однією з найбільш масштабних постановок сучасності в Україні стала 

прем’єра опери німецького композитора Ріхарда Вагнера «Летючий 

Голландець» Донбас-Опери, що відбулась у Донецьку в 2012 році (режисер – 

Мара Курочка, диригент – Василь Василенко, сценографія – Гінрігс і Торге 

Меллер, художник по костюмах – Юлія Гарттунґ). Присвячена 
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двохсотрічному ювілею композитора вистава стала першим за роки 

незалежності виконанням цієї опери на українській сцені. Монументальність 

постановки виражалась у зайнятості понад двохсот осіб для її втілення: 

вокалісти, хор, оркестр, балетна група, міманс, технічні служби тощо. 

За задумом групи реалізаторів, усі дійство це – сон Зенти перед смертю. 

Яскравими стали виконавці головних ролей, серед них – запрошені солісти 

Європейських театрів: Леся Олексєєва, Андреас Макко [Andreas Macco], 

Давид Йїм [David Yim] та Вальтер Фінк [Walter Fink]. Згідно до відгуку 

Тетяни Поліщук, «містичну атмосферу опери передала відеопроекція 

бурхливого моря, а всю сцену закрив величезний похилий поміст – імітація 

корабельної палуби, яку зафіксовано під кутом, що створює певний 3D-

ефект» [130]. Опера звучала мовою оригіналу з українськими субтитрами, а 

костюми Юлії Гарттунґ були відтворені в історичній відповідності до 

першоджерела. 

У рецензії на виставу Світлани Єременко зазначено, що режисерка 

«Мара Курочка по-своєму інтерпретувала ідею опери і головною героїнею 

дійства зробила не Голландця, а Зенту. <…> Дещо вдалося молодій 

режисерці, дещо не зовсім. <…> Наприклад, гарна ідея спущеного на сцену 

якоря, яку можна розглядати не просто як сигнал про прибуття корабля, а й 

символ того, що Вагнер повернувся на сцену українського театру. <…> 

Поєднання фантастичної сценографії, цікавої режисерської роботи, чудово 

підібрані голоси, блискуче хорове виконання (хормейстер-постановник 

Людмила Стрельцова), майстерність оркестру забезпечили виставі повний 

аншлаг» [41]. Отже, сценічні постановки із застосуванням новітніх 

технологій та прийомів з успіхом проходять в Україні, проте нечасто. 

У музично-театральному просторі актуальними є гострі суперечки та 

кардинально різні думки з приводу питання перекладу лібрето зарубіжних 

композиторів. Звертаючись до цієї проблеми, можна говорити про те, що до 

останньої чверті ХХ ст. на світових майданчиках переклад здійснювався 

відповідно до країни виконання.  
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Як писав український перекладач та науковець Максим Стріха, ситуація 

змінилась у другій половині минулого століття, і «все це мало цілком 

прагматичну причину, адже провідні театри рівня „Метрополітен опера”, 

Ковент-Ґарден, „Штатсопер”, „Ла Скала” тощо, не маючи постійного складу 

солістів і запрошуючи для нових постановок інтернаціональний набір зірок, 

поступово стали впроваджувати практику виконання класичних опер мовами, 

якими були написані оригінальні лібрето» [157].  

Опанування авторського тексту полегшило задачу вокалістам, які 

мають паралельні контракти за кордоном, адже вони «можуть співати 

упродовж кількох сезонів у виставах, абсолютно не схожих за своєю 

постановочною концепцією» [157]. Таким чином, перемагає прагматичний 

підхід і не беруться до уваги інтереси публіки, для якої мова виконання може 

бути не зрозумілою, а тим самим ускладнюється донесення подій, сюжету та 

головної думки опери. 

М. Черкашина стверджувала, що у питанні перекладу ключовим є 

специфіка цільової аудиторії та репертуарної політики театру. Так, у 

Національній опері Лондона «вистави йдуть англійською мовою, бо це театр 

демократичного спрямування і розрахований на місцеву публіку. Рішення, 

якою мовою ставити виставу, може ухвалюватися в театрі в кожному 

окремому випадку» [184]. 

Звертаючись до думки виконавців на проблему, наводимо цитату 

відомого українського співака, народного артиста України, професора 

НМАУ ім. П. І. Чайковського Анатолія Мокренка: «Кожне слово й кожна 

фраза „вростає” в мелодію, її ритміку та акценти. Для заміни однієї мови 

іншою, в перекладі, необхідно її втиснути в музичне „прокрустове ложе” 

оригінальної, яка диктувала композиторові тривалості нот, паузи, кульмінації 

тощо. Це надзвичайно складно й не завжди досконало. <…> Органічний 

сплав слова й музичного вислову руйнується, з’являється певна штучність в 

інтонуванні й внутрішній протест виконавця» [111]. Безперечно, важко 

досягти відповідної оригінальному лібрето гармонійного зв’язку драми та 
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музики, здійснивши навіть найпрофесійніший переклад тексту. За 

дослідженням, переклад має право на існування, адже головне завдання 

вистави – донести первісно закладений зміст через подієвий ряд твору, 

важливим інструментом передачі якого є зрозуміле для публіки слово. 

У той самий час, у театрах існує компромісний варіант сценічного 

рішення – речитативи з перекладом при виконанні номерів опери мовою 

оригіналу. Однак, якщо у комедії такий хід може бути сприйнятий публікою 

позитивно, то у драмі чи трагедії це може виглядати дещо комічно. 

Поєднуючи в одному творі кілька мов, актор-співак руйнує цілісність образу 

та втрачає необхідну наскрізну лінію драматургії.  

Такою само загрозою, проте вже для сприйняття сценічної одиниці 

глядачем, є використання екрану рухомого рядка з синхронним вокальному 

виконанню перекладом тексту лібрето. Зазначений прийом є поширеним у 

практиці, проте практично не дозволяє створити багатоелементного простору 

та атмосфери видовища. При постійному переводі погляду зі сцени на екран 

увага глядача розсіюється, що й руйнує ілюзію світу, який вибудовують 

постановники на театральній сцені.  

Проблема перекладу лібрето має вирішуватися індивідуально з точки 

зору жанрово-драматургічної специфіки твору та окреслених при його 

втіленні завдань. При тому постановники мають враховувати не тільки власне 

надзавдання, а й потреби та можливості самої публіки. Тут виникає 

повернення до питання налагодження діалогу з глядачем. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо цілий комплекс складнощів, з 

яким зіштовхується режисер у сучасному музичному театрі. Провівши аналіз 

світових оперних тенденцій, сучасних прийомів подачі жанру та проблем при 

втіленні опери, зокрема акторської підготовки солістів і перекладу оперного 

лібрето, приходимо до висновку про необхідність переосмислення форми 

естетичного бачення постановок сьогодення. У результаті розгляду місця 

українського оперного театру в світовому театральному контексті наголосимо 
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про нагальну потребу оновлення репертуару в наявній системі існування 

музично-сценічного мистецтва України. 

 

2.2 Композиторський задум та режисерські втілення оперних 

постановок в інтерпретаційних пошуках «Лісової пісні» та  

«У неділю рано…» В. Кирейка 

 

Проблема сценічного втілення в музичному театрі підіймалася у 

статтях багатьох мистецтвознавців, культурологів та театрознавців, зокрема, 

Г. Веселовської [22 – 24], І. Драч [39], Н. Єрмакової [42], А. Єфіменко [43], 

М. Загайкевич [46 – 54], П. Ільченка [57], Н. Корнієнко [92, 93], 

В. Курбанова [95], Г. Липківської [100, 101], В. Неволова [117, 118], 

С. Павлишин [123], Т. Поліщук [130], Ю. Станішевського [150 – 154], 

А. Терещенко [164], І. Шестеренко [189 – 199], а також у працях М. Френкеля 

[174] та М. Черкашиної [177 – 186]. 

Прослідковуючи історичну перспективу розвитку оперного жанру, 

М. Черкашина зазначала, що первісно найголовнішу роль в ньому відігравали 

співаки-виконавці. Пізніше провідна функція відійшла до диригентів, потім, 

акцентуючи на візуальній складовій видовища, лідерство отримали 

театральні художники, згодом настав час режисерів [181, с. 118–119]. 

Питання інтерпретації твору набуло актуальності одночасно з формуванням 

самостійної професії режисера-постановника, а започаткована митцями 

«першої половини XX століття так звана авторська режисура у наш час 

відіграє все помітнішу роль у світових театральних процесах. Її представники 

<…> часто можуть поєднувати в одній особі і постановника, і сценографа 

вистави [186, с. 17].  

Сценографічне рішення є важливим фактором у загальному задумі, 

адже стилістика, в якій вирішено твір – це обличчя та оболонка вистави. 

Форма видовища часто зароджується з художнього рішення, що дає кут зору 

на матеріал, тим самим пропонуючи естетику, колористику, світлове рішення, 
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яке буде створювати атмосферу та емоційний імпульс відображеного. 

Проблема сценографії в контексті режисерського рішення є актуальною та 

важливою в українському оперному театрі сьогодення. 

Для детального аналізу піднятого питання звернемось до визначення 

поняття «сценографія» та усіх елементів, що воно включає. За словами 

театрального художника Михайла Френкеля, це «специфічний, дієво-

образотворчий вид мистецтва, що представляє собою образне пластичне 

вирішення сценічного простору засобами предметного середовища, світла, 

кінетики, костюмів і гриму, та передбачає смислову й фізичну взаємодію з 

актором-персонажем» [174, с. 47].  

Митець зазначав, що співвідношення матеріального світу та сценічного 

освітлення складає функціональну динамічну систему виразності. Даний 

умовний поділ на елементи є необхідним для аналізу кожного параметру 

зокрема. Такі складові, за його визначенням, є невід’ємними частинами 

загального сценічного рішення: 

– середовище (предметний світ сцени) – створює головний, фізичний, 

матеріальний пласт сценографії, матеріалом для якого є усі предмети та 

реквізит, що включає архітектурну побудову сцени та її машинерію; 

– костюм і грим – важливі фрагменти кольорового рішення вистави; 

– кінетика – різновекторні переміщення елементів у просторі сцени; 

– світло і різного роду проекції, що передається лише візуально, і без 

якого неможливо побачити декорації та акторів. Саме по собі світло також 

може виступити декорацією [174, с. 47–48]. 

Згідно дослідження М. Френкеля, сценографія та її інструментарій 

змінювались з точки зору стилістики, форми, ідейного навантаження та її ролі 

у загальному вирішенні відповідно до часопростору. Мистецтво оформлення 

сцени бере витоки з давнього театру, в якому не було спеціальних 

конструкцій та відокремленої професії актора, а костюмовані дійства на 

основі малих літературних форм відігрувались під відкритим небом.  
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В епоху середньовіччя важливим було відтворення місця дії, 

розроблено унікальний принцип симультанних декорацій, в якому глядач від 

початку бачив увесь комплекс задіяних у виставі конструкцій. Активно 

використовувався прийом створення трирівневого простору із символічним 

значенням неба, землі та пекла, а також різного роду подіуми. В період 

Відродження оформлення театрального простору пов’язувалось із 

монументальним декоративно-прикладним мистецтвом, вираженим в 

живописному стилі. Декорації епохи бароко трансформувались на об’ємні та 

просторові, активно розвивалась сценічна машинерія, були створені куліси.  

З приходом класицизму елементи матеріальної культури втратили 

ілюстративну функцію. Просторові рішення періоду романтизму увібрали 

живописну конвенцію, що спиралась на відображення емоційного стану, та 

реалістичну, що вимагала побутової історичної достовірності. 

Переосмисливши роль декорацій через напрямки символізму та модерну, 

сценографія перестала розглядатись як фон для дії, а стала виконувати 

функції основи образної системи твору. В оформленні сцени почали 

відкидати прийоми декорування та натуралістичного рішення на користь 

цілісного формування динамічного простору. У театрі сьогодення художники-

постановники знаходяться на одному рівні з режисерами, іноді домінують у 

сценічній інтерпретації, диктуючи напрям пошуків. 

На думку М. Френкеля, сценограф – це автор пластичної режисури 

вистави, який має знання графіка, живописця, архітектора, інженера, 

технолога та освітлювача. Перед художником-постановником постає багато 

завдань, основним з яких є віднайдення способу створення ілюзії виміру в 

обраній для трактування вистави жанровій характеристиці. У драматургії 

існує конфлікт людей та ідей, а в сценографії боротьба ідеї з предметами 

неможлива, в цьому полягає найбільша складність оформлення простору 

[174, с. 49]. Сценічно-просторовий конфлікт – необхідна частина вистави.  

Активізуючи сценічний простір знайденими мистецькими засобами, 

художник налагоджує емоційно-психологічний контакт публіки із дією [174, 
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с. 15]. Сценограф має знати та передчувати політично-соціальний контекст 

часу та його зміни, адже запропоновані обставини ведуть до нових тенденцій 

в інтерпретації, що відкриває актуальні питання театрального мистецтва 

загалом. З метою оновленого прочитання матеріалу важливими для творчих 

пошуків можуть стати авторські ремарки [174, с. 5–6], а прагнення зацікавити 

глядача по-новому піднятою автором проблемою має привести до нової 

оригінальної форми видовища. Практика сучасного музичного театру шукає 

не ілюстративну картинку до вистави, а такий світ для акторів, у якому їх 

спосіб існування буде гармонійний для типу та характеру конфлікту твору. 

Все це має бути розкрито в образному – просторовому - рішенні.  

Згодом, бажаючи виявити актуальність драматургії, сценограф з 

режисером-постановником знаходять лінії перетину проблеми твору з 

життєвими колізіями, що при вдалому відборі сценічних засобів її передачі 

буде впливати на глядача. Проте, важливо пам’ятати, що «магія мистецьких 

прийомів – тільки засіб, тільки перша частина, а не мета» [96, с. 59]. 

Як у драматичному, так і в музичному театрі, сценічні трактування 

можуть не розкривати думку автора, а кардинально відрізнятися від неї, 

оскільки «межі дозволеного відходу від першоджерела, від первинного 

смислу, ідеї, теми твору фактично визначає режисер-постановник» [186, 

с. 17]. Це важливо з точки зору мистецтва, адже митець реалізується тоді, 

коли висловлює через твір власні ідеї та сприйняття світу. 

За працею О. Сакало, «в умовах режисерського театру гранично повне 

розкриття смислових кодів і семантичних рядів творів дає змогу створювати 

сценічні інтерпретації, які значною мірою відмінні від постановочної 

традиції і при цьому не порушують логіки музичного тексту» [134, с. 55]. В 

драматичному театрі п’єси відкривають можливості свободи в авторському 

рішенні та фантазійних пошуках, проте у музичному фривольність 

трактування може призвести до розвалу вистави. Причиною тому є оперна 

драматургія, в якій закладена ідея композитора. Якщо постановники не 

спираються на партитуру, музична концепція автора може йти в розріз із 
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ідеєю інтерпретаторів, у результаті чого конфлікт ідей та закладених у творі 

підтекстів не дасть змоги створити на сцені художнього цілого. Тому в 

оперному театрі необхідним є ретельний аналіз музичного ряду, лейтмотивів, 

інтонаційної, ладо-ритмічної та драматургічної побудови. 

Співаки, диригенти, сценографи, режисери, – хто б не був головним 

при втіленні постановки, - це має бути освічений та авторитетний 

професіонал, здатний аргументувати свою позицію та запевнити команду 

творців вистави у необхідності прийняття певного рішення. Сьогодні як 

ніколи актуальною стала проблема взаємодії між задумом композитора і 

сценічним втіленням постановника. Адже користуючись авторитетом та 

намагаючись вразити глядача, частіше втілюються експериментальні рішення 

та прийоми у виставі, які не відповідають початковому ідейному змісту 

автора. Результатом таких трактувань часто є негативні рецензії театральних 

критиків та мистецтвознавців, а на противагу цьому – щире зацікавлення 

глядачів. Безперечно, втілена режисером вистава є цілісним самостійним 

осмисленим твором, авторство на яке він має особисто. Але з іншого боку, чи 

є доцільним і раціональним нехтувати задумом композитора та драматурга? 

Для розгляду цього питання вирішено дослідити постановки опер 

В. Кирейка «Лісова пісня» за однойменною драмою Лесі Українки (ор. 18, 

1957 р.) і «У неділю рано…» за однойменною повістю О. Кобилянської 

(op. 36, 1965 р.) на сценах Львівського національного академічного театру 

опери та балету ім. Соломії Крушельницької та Оперної студії Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 

Прем’єра «Лісової пісні» В. Кирейка за однойменною драмою-феєрією 

Лесі Українки відбулася у 1958 році на сцені Львівського академічного театру 

опери та балету ім. Івана Франка (нині – Львівського національного 

академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької). 

Постановниками-інтерпретаторами вистави стали диригент Ярослав Вощак, 

режисер Борис Тягно, сценограф Федір Нірод, балетмейстер Микола 

Трегубов, хормейстер Орест Кураш. Ролі у виставі виконували Ніна 
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Шевченко (Мавка), В’ячеслав Кобржицький (Лукаш), Василь Жовтюк 

(Перелесник), Зоя Головко (Килина), Павлина Криницька, Павло Дума 

(Дядько Лев), а також Н. Бакумова (Русалка), М. Попиль («Той, що в скалі 

сидить»), К. Сидоров (Лісовик). У репертуарі театру постановка трималась 

понад десяти років.  

Аналізуючи показ вистави, Леніна Єфремова зауважила, що прем’єра 

отримала великий резонанс серед публіки, яка чекала на відтворення 

поетичного шедевру Лесі Українки у оперному жанрі. Перефразовуючи слова 

самої поетеси, музикознавиця зазначила: «Поезія чи бутафорія? Це 

бентежило кожного, хто йшов на першу виставу опери “Лісова пісня” <…> 

Перемогла поезія» [44, с. 3]. Втім, здебільшого це стосувалось саме музичної 

професійності композитора, а не сценічного втілення. 

Згідно зі спогадами українського диригента Івана Гамкала, на 

львівській прем’єрі він познайомився з композитором Віталієм Кирейком, з 

яким потім роками підтримував творчий зв’язок. Постановка мала 

масштабний характер і справляла незабутнє враження декораціями, виразним 

виконанням солістів-вокалістів та проведеною роботою хормейстера-

постановника Ореста Кураша.  

Особливо запам’яталась глядачам сцена «Того, що в скалі сидить»: дію 

було укрупнено за рахунок розташування актора на висоті та співу аріозо в 

рупор. За словами Івана Дмитровича, «образ Перелесника допоміг передати 

підсвічений костюм: складалось враження, що він дійсно горів. Дуже гарно 

було зроблено епізод, коли Дядько Лев звертався до дуба. Колосально звучала 

остання Арія Мавки: як вокально, так і в оркестрі. Постановка була дуже 

образна, а всі персонажі мали яскраві інтонаційні характеристики» [З 

особистої бесіди з І. Гамкалом від 22.10.2020 р.]. 

У тому ж році відбулось ще одне втілення цього твору на сцені Оперної 

студії Київської Консерваторії (теперішньої Національної музичної академії 

України) ім. П. І. Чайковського. До постановочної групи увійшли диригент 

Яків Карасик, режисер Олександр Колодуб та сценограф Дмитро Кульбак, 
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хормейстер Тетяна Копилова, балетмейстер В. Добровольська. Ролі у виставі 

виконували Діана Петриненко та Нінель Ткаченко (Мавка), Микола Раков та 

В. Білоцерківський (Лукаш), Анатолій Мокренко та Микола Дмитриєнко 

(Перелесник), Лариса Остапенко і Любов Кнорозок (Килина). 

Сам композитор у спогадах про режисера-постановника зауважував, що 

робота з ним над постановкою залишила виключно позитивні враження: «Я 

часто бував на репетиціях в оперній студії, і в мене з О. Колодубом ніколи не 

було незгоди. Він був не тільки досвідченим режисером, але й музикантом, і 

тому при постановці спектаклю намагався якомога повніше і адекватніше 

виразити партитуру цієї опери сценічними засобами. Талановитий режисер-

творець вникав з художньою тонкістю у всі деталі драматург твору, розробляв 

сценічну поведінку персонажів» [90, с. 42]. Віталій Кирейко зауважував, що 

так само і диригент, сценограф, балетмейстер та виконавці ролей теж 

отримали «подібне естетичне задоволення» [90, с. 42]. 

Виконавиця партії Мавки – народна артистка України Діана 

Петриненко також згадувала про позитивний досвід роботи з Олександром 

Колодубом, співпраця з яким надихала та була легкою. В спогадах про 

режисера-постановника артистка написала, що ця роль запам’яталась їй 

найбільше з усіх виконуваних нею в оперній студії: «Підготовча робота над 

нею була копіткою і тривалою. Олександр Олексійович розповідав про кожен 

персонаж, але більше показував, настроював емоційно. Було достатньо 

якогось жесту, окремого слова погляду, щоб я відчула себе вже Мавкою. Він 

стежив за пластикою, позами, жестами з урахуванням того, як це 

сприйматимуть глядачі у залі <…> Диригентом вистави був Я. Карасик. Він 

педантично вимагав, щоб усе було точно, працював з нами аж до втоми, 

навіть коли Олександр Олексійович говорив йому, що вже досить. Але після 

спектаклю був задоволений. Були в нас і висококваліфіковані 

концертмейстери, які працювали бездоганно і з великою відданістю. Це 

Л. Ліпавська, С. Хазіна, С. Радченко» [90, с. 57–58].  
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Солістка зауважувала, що постановник О. Колодуб, ретельно 

контролював візуальне рішення вистави, активно брав участь у пошуку 

кращого сценічного простору, що створював сценограф Д. Кульбак. Маючи 

талант художника, режисер взяв на себе всю складність та відповідальність з 

підготовчого процесу над випуском вистави, особисто перевіряв роботу 

декораційного цеху, і «коли на прем’єрі відкрилась завіса — глядачі побачили 

вже не просто декорації, а могутній, мальовничий, одухотворений 

романтичний ліс — діючу силу і учасника драми. Люди аплодували цьому 

видовищу стоячи» [90, с. 58]. 

Аналізуючи обидві вистави 1958 року, Катерина Майбурова зазначала: 

«Важко сказати, яка з постановок – львівська чи київська – була кращою. В 

молодіжному театрі була особливо відчутною юнацька щира захопленість 

молодих виконавців» [107, с. 20]. Вистави були реалістичними та 

ілюстративними: сценічний простір було вирішено через відображення 

справжнього лісу та хати.  

Однак у рецензії Юрія Станішевського ці прочитання опери «Лісова 

пісня» названі цікавими і зовсім несхожими: «На львівській сцені події і 

образи драми-феєрії втілено в достовірно-переконливі, немов намальовані з 

натури талановитим художником Ф. Ніродом, поетичні картини, що 

відповідали ліричним настроям партитури. Щоправда, режисер-постановник 

— відомий майстер драматичної сцени Б. Тягно — не всюди відчув могутній 

лірико-романтичний струмінь, що проймав усю музичну драматургію оперу 

В. Кирейка, вияскравлюючи в декоративному живописі Ф. Нірода, і часто-

густо надмірно захоплювався переконливим відтворенням поліського побуту. 

Тому натхненна поетичність музики іноді приземлювалася на сцені, 

перетворюючись на побутову достовірність, <…> майже не було і мрії, 

високої поезії, схвильованого ліризму. <…> В той самий час у виставі 

Київської оперної студії все дихало натхненною поезією, неповторними 

образами чудової партитури. В режисерському рішенні досвідченого майстра 

оперної сцени О. Колодуба кожна картина, кожна мізансцена вражали свою 
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музикальністю, піднесеною ліричністю і романтичною схвильованістю. В 

скромній студійній виставі не було й натяку на претензійну “бутафорію”, в 

ній ожила висока поетична мрія. Своє нове життя знайшли на оперній сцені й 

самобутні літературні герої. Неначе зі сторінок драматичної поеми зійшли і 

ніжна, чарівна лісова Мавка - Д. Петриненко, поривчастий, вогняний 

Перелесник - А. Мокренко» [153, с. 4].  

Леніна Єфремова, рецензуючи виставу, звернула увагу на позитивні 

сторони сценічного втілення київської «Лісової пісні»: «Світле, 

високопоетичне в побуті і в природі розкривається через м’якість ліній та 

рухів, пластику і скульптурність поз, а “зле” — через гострий, жанрово-

характерний малюнок. Режисер проявив багато вигадки і творчої фантазії у 

використанні феєричних ефектів. Велике враження справляє сцена появи зі 

скелі Марища — величезна, як кам’яна глиба, похмура фігура із блискучими 

очима <…> Колоритно виглядають обірвані, голодні фігури Злиднів. 

Особливо хороші у виставі жанрові сцени» [90, с. 15].  

Дослідниця Ірина Сікорська відмітила професійний виконавський 

склад, проте висловила думку щодо конвенційності сценографічного рішення 

[138, с. 9]. Ірина Сікорська підкреслила, що опера-феєрія, написана 

композитором за драмою Лесі Українки, стала своєрідною візитівкою 

Оперної студії Національної музичної академії України ім. І. Чайковського, а 

особливою окрасою постановки 1958 р. стали виконавці-дебютанти головних 

ролей, у майбутньому музичні легендарні постаті – Діана Петриненко та 

Анатолій Мокренко [138, с. 9].  

За словами режисера Валерія Курбанова, у цій трактовці для 

максимальної натуралістичності зображення задимленості від пожежі 

використовували пудру та вентилятори: постановники намагалися буквально 

відтворити події твору кожної сцени з детальним її описом, а не через 

поетичну образність. Наприклад, у дії з елементами фантастики та появою 

Марища з’являлася голова великого розміру, її губи імітували спів, що 

виконувався хором [95, с. 32]. 
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У відгуку Олександри Малозьомової на прем’єру зауважено деякі 

недосконалості вистави та її сценічну інтерпретацію, проте відмічено вдалу 

співпрацю диригента та режисера [95, с. 13]. У рецензії К. Лемешко теж 

відмічено гармонійну співпрацю постановників, закцентовано увагу на 

складності інтерпретації нової сучасної опери через відсутність зразків для 

наслідування: «Молоді виконавці, режисер, художник, хор і оркестр оперної 

студії плодотворно попрацювали і завдяки ним кияни дістали змогу 

послухати овіяну ніжним серпанком поетичності оперу В. Кирейка з її 

ліричною і щирою музикою» [98, с. 3]. 

Обидві прем’єри опери «Лісової пісні» були гаряче сприйняті публікою 

та критиками. Вона стала предметом розгляду музикознавців у наукових 

статтях, рецензіях та публікаціях. Постановки отримали різноманітні 

критичні відгуки, кожен з рецензентів побачив виставу індивідуально, по-

своєму відмічаючи рівень відтворення поетики або ж реалістичності 

сценічного рішення через відібрані режисерські прийоми. 

Сам композитор позитивно оцінив інтерпретації, особливо хорові та 

балетні сцени, масштабність декорацій обох вистав. Він був задоволений 

прочитанням опери в постановках 1958 року як у Львові режисером Борисом 

Тягном, так і в Києві Олександром Колодубом. Зауважував, що 

постановникам вдалось поетичне прочитання твору Лесі Українки, завдяки 

чому опера довго затрималась у репертуарі театрів [З особистої бесіди з 

В. Кирейком від 23.06.2014 р.]. 

Третьою в історії сценічного життя твору опери-феєрії «Лісова пісня» 

Віталія Кирейка стала вистава на сцені оперної студії Національної музичної 

академії України ім. П. І. Чайковського 1999 року. Поновленою постановкою 

займались режисер Валерій Курбанов, сценограф Олексій Гавриш, 

балетмейстер В’ячеслав Вітковський та художник по костюмах Юлія 

Сталевська. Партії тоді втілили Наталія Ніколаїшин (Мавка), Геннадій Кабка 

(Лукаш), Світлана Ністратова (Мати), Роман Смоляр (Дядько Лев), Ванда 

Войнарович (Килина), Валерій Мурга (Перелесник), Оксана Білоногова 
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(Русалка), Володимир Збаразький (Лісовик). Ця вистава істотно відрізнялася 

від двох попередніх сценографічних утілень опери.  

У статті про проблеми трактування оперної вистави В. Курбанов 

зазначав, що теоретичною засадою при постановці для нього стала концепція 

Леся Курбаса, який стверджував: «Я завжди вважав і вважаю наймудрішим 

принципом у режисурі принцип режисера Генріха Лаубе: найвища 

майстерність режисера полягає у тому, щоб, не викидаючи жодного слова із 

драми, здійснити сценічним засобами власну інтерпретацію» [95, с. 30]. Тож 

при втіленні опери «Лісова пісня» у Оперній студії в 1999 році вирішили 

вдатися до експерименту: на практиці застосувати метод перетворення 

Леся Курбаса, що передбачає заміну життєвого явища художнім. 

Постановники вирішили, що опера В. Кирейка – вдалий для того матеріал, бо 

первісно задумана як видовище, створене засобами образно-асоціативної 

мови [95, с. 30]. 

Визначення теоретичних засад режисерської концепції Леся Курбаса 

потребує ознайомлення з його новітніми ідеями. Режисер і актор, філософ і 

театральний педагог, драматург і перекладач, він є однією з найвизначніших 

особистостей українського мистецтва 1920-х – початку 1930-х років. Будучи 

засновником театру «Березіль» (м. Київ, 1922), митець прагнув відродження, 

новаторства, модернізації національної театральної культури та руйнації 

театрального пафосу через безпосередній зв’язок з публікою. За рахунок 

візуальних контрастів митець вмів створити потрібну атмосферу та 

сконцентрувати пильність глядача на сценічній події. 

Особливе значення Лесь Курбас надавав зоровому образу вистави, 

зокрема світловим можливостям простору, що стало одним з його авторських 

прийомів. Режисер впроваджував у тогочасний український театр побутової 

естетики європейську практику щодо стилістики вистав та акторської гри. 

Намагаючись позбутися сценічних штампів та оживити дію, Л. Курбас 

розробив концепцію ідеального актора: так званого «розумного Арлекіна», 

освіченої індивідуальності, яка прагне до самовдосконалення та 
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самопізнання, і за якого говорить власна пластика. Згідно вчення режисера, 

виконавець має «створити те, чого немає в дійсності, кинути людям фантазію, 

ідеальне, неіснуюче, але прекрасне» [96, с. 45]. Театральні погляди митцю 

вдалося втілити у авторській системі, основними засадами якої, стали: 

1. Поняття «Розумного Арлекіна». 

Лесь Курбас уявляв театрального виконавця нового покоління так: «Це 

буде зовсім інший тип актора. Не гордий, напарфумований побідник 

безіменної публіки, живий тільки її оплесками, ані ця тепла, безпосередня 

душа, наївна в грі потопаючого веселого арлекіна <...> Це буде розумний 

арлекін <...> Цей актор <...> не буде шукати типів для зовнішньої імітації. 

<...> він шукатиме своєстильних, досконалих форм для вираження 

нерозгаданих стихій своєї душі» [96, c. 28–29].  

Критично режисер оцінював тих, хто виходить на сцену для 

задоволення власного его: «найгірша перешкода мистецтву – це так званий 

готовий актор, професіонал <...> це в більшості рутина, нахабна, зарозуміла, 

сліпа, недалека, нетворча. Копія копії. Сосуд традицій. Перекривлене вухо, 

що прислухається тривожно і жадібно до оплесків. Маленька душа, хвора 

на рецензії» [96, с. 41]. 

2. Формула сценічного перетворення. 

Ствердження, що життєва та театральна реальність не збігаються, проте 

сценічна логіка народжується з асоціації з життєвою, стала провідною у 

вченні Леся Курбаса. За словами митця, «нема мистецтва, якщо нема 

перетворення» [96, с. 53]. Згідно з визначенням режисером терміну 

«перетворення» та його функціонування, цей процес позначає «поетичне 

відображення ідей і змісту драматичного твору, окремих його сцен або 

дійових за змістом, завершених уривків життя персонажів у якісно новому, 

сценічному виявленні. Цього дійового, емоційного сценічного виявлення 

(перетворення) можна досягти різноманітними театральними засобами і 

прийомами або й сукупністю засобів і прийомів, метафорами, алегоріями 

тощо» [17]. На думку Леся Курбаса, безпосередньо матеріал, характер твору 
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та індивідуальність постановника стане натхненням на єдине у своєму роді 

перетворення, що зможе зруйнувати попередньо усталені канони. 

3. Театр як релігія. 

Режисер утверджував тезу про те, що «мистецтво, особливо театр <...> 

в суті – акт релігійний <...>. Воно – могутній засіб перетворення грубого в 

тонке, підняття у вищі сфери, перетворення матерії. Тоді справді театр – 

храм, і повинен бути чистим і тихим, хоч усякі будуть молитви в ньому» [96, 

с. 51]. Митець був упевнений, що потреба суспільства та його надзавдання – 

це «одійти від життя, піднестися над ним, зробити з життя свого мистецтво, а 

з мистецтва – релігію» [96, с. 46]. 

4. Контроль актора над емоцією та тілом. 

Лесь Курбас вважав, що виконавець, покладаючись виключно на 

емоційний прояв на сцені, демонструє низький рівень сценічного розвитку. 

Проте, емоція «1) може бути заступлена (так і повинно бути), замінена 

певним виразом, мусить бути механізована; 2) або може бути так: монтування 

емоцій, викликаних певними рефлексами у актора» [96, с. 69]. 

Важливим аспектом у вченні була виразність пластики виконавця, а 

тіло розглядалось як матеріал для творчості: «Всю свою увагу ми покладемо 

на його розвиток і на вміння ним володіти. Надати йому прекрасні контури і 

лінії, вистудіювати кожний мускул і нерв, навчитись володіти ним до повної 

досконалості; знайти всі можливості поз і рухів, примусити своє тіло 

говорити більш виразно і зрозуміло, і людське слово, показати через тіло все 

божеське і все сатанинське, що тільки є в природі, – такі поставимо ми 

вимоги до техніки актора» [96, с. 45]. 

5. Новий репертуар театру. 

Режисер наголошував на важливій ролі оновлення сценічного 

репертуару через створення попиту на нову художню форму та акторську 

подачу: «Не з репертуару може початися відродження театру, а з розвитком і 

певними досягненнями акторського мистецтва може початися новий 

репертуар. П’єси мусять колись знов писатися для сцени, режисерів, акторів. 
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<...> Так, коли будуть актори і режисери з сильним творчим життям, значить, 

творимо оригінально, значить, в стилі свого часу, і для них та під їх творчість 

поставатимуть нові, театральні п’єси» [96, с. 31]. 

Принципи, введені Лесем Курбасом у сценічне життя, були для 

тогочасного театру модерними. Не дивлячись на те, що пройшло майже 

століття, його реформаторські ідеї та новаторський підхід залишаються 

актуальними для театральної культури і зараз, особливо в опері. Адже до 

цього часу не розроблена комплексна система, що дозволяла б виховати 

універсального виконавця музичного театру, а актору-вокалісту складно 

позбутися м’язових затисків, що ускладнює створення повноцінного 

персонажу на сцені. Крім того, нагальним питанням є репертуарний підхід та 

нестача нових назв у музично-театральних афішах. 

Повертаючись до вистави «Лісова пісня» Віталія Кирейка у 1999 році 

на сцені Оперної студії Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського, зазначимо, що Валерій Курбанов прагнув реалізувати 

формулу «перетворення» Леся Курбаса, зокрема у сценографічному рішенні. 

Художник-постановник вистави Олексій Гавриш втілив протистояння у творі 

художніми прийомами. Згідно до задуму режисера, це відбулося вперше на 

оперній сцені Києва і мало чіткий ідейний зміст: «конфлікт між людиною та 

природою відтворений в образній манері як наслідок втручання людини в 

природу» [95, с. 32]. 

За спогадами художника О. Гавриша, це була його перша вистава в 

Оперній студії, а «рішення мало бути бюджетним. Первісно ідеєю 

В. Курбанова було підняти у виставі певні екологічні проблеми – образно 

створити ліс. Спершу він пропонував відобразити його через металеві 

конструкції, можливо іржаві труби. Зробити акцент на тому, що самого лісу 

вже немає. Але я придумав конструкцію зі спиляних дощок і обзелів. Таких 

конструкцій було три. Самі дошки були скріплені між собою на мотузках. 

Вони складалися, рухалися, підіймалися, створювали динаміку дії. На двох 

сітках був задник – розписана тканина, що створювала простір сцени. Таким 
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чином, зображувався ліс. Сценічна «хата» створювалась теж за рахунок 

дощечок. В. Курбанов одразу затвердив цю ідею. На прем’єрі глядач гарно 

сприйняв постановку, проте сама опера йшла в репертуарі не дуже довго» [З 

особистої бесіди з Олексієм Гавришем від 23.09.2017 р.]. 

На відміну від натуралістичного підходу до сценічного відтворення 

попередніх постановників вистави, у цій інтерпретації було знайдено 

авторські рішення, що відрізнялися від задуму першоджерела. Автори 

вистави прагнули сконцентрувати увагу глядачів на дії, не розділяючи її на 

елементи та предмети декорацій. Тому сцену обмежили мінімальними 

декораціями без жодної сталої конструкції. 

Як і у вченні Леся Курбаса, найголовнішим виразником на сцені мав 

бути актор, його енергетика, гра та виразність тіла. Тому постановники 

прискіпливо підійшли до вибору співаків. Значну роль у виставі було 

відведено хореографічним сценам та загальному пластичному рішенню, що 

також відповідало системі реформатора Леся Курбаса. Валерій Курбанов, 

інтерпретуючи драматургічний матеріал Віталія Кирейка та Лесі Українки, 

вирішив створити образ Душі, який втілювала артистка балету.  

Персонаж з’являвся на оркестровій темі кохання, що уособлювало 

стосунки головних героїв Мавки та Лукаша. Потойбічний світ теж 

змальовувався через танок-пантоміму, який виконувався помічниками 

Диявола. Сам Диявол з’являвся у фраку з краваткою, а вокальна партія 

виконувалась хором за кулісами. Через танцювально-пластичний епізод було 

вирішено і епізод «пожежі» [95, с. 32]. У цій сцені важливим став підхід до 

втілення костюмів (їх створила учениця відомого художника-сценографа 

Данила Лідера Юлія Сталевська), адже одяг акторів відтворював полум’я та 

відповідно підсвітлювався червоною гамою кольорів. 

Характерною особливістю постановки, на думку режисера, був фінал 

вистави [95, с. 32]. В. Курбанов вважав, що ані в поемі Лесі Українки, ані в 

опері В. Кирейка не було фінального яскравого акценту. Тому в кінці вистави 
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інтерпретатори вивели на сцену символ надії та життя – дитину, вдягнену в 

стилізований національний одяг. 

Як зазначив хореограф-постановник вистави, заслужений артист 

України В’ячеслав Вітковський, «вистава була вирішена сучасно та творчо. 

Це викликало різні реакції як публіки, так і композитора. Віталій Дмитрович 

приходив на репетиції, проте не втручався у творчий процес. Режисер-

постановник В. Курбанов прагнув знайти художню реальність вистави, 

замінити нею побутовий реалізм. Працювати з ним було дуже зручно. Він був 

готовий відійти від своєї режисерської експлікації і прийняти ідеї хореографа, 

якщо вони мали сенс. Я вдячний йому за артистичну свободу створення.  

За словами режисера, у виставі мало бути багато хореографічних сцен, 

а задачею балету стало створення “танцю пластичної композиції”. 

Постановка потребувала повної віддачі. Наша задача полягала у відкритті 

широкого простору асоціативно-образного мислення глядача. Я ж для себе 

визначив стиль хореографічних сцен як неокласичну та демікласичну лексику 

в поєднанні з пластичними та пантомімними елементами.  

Балетні можливості постановки не були такими великими, у нас було 

всього шість пар балетних артистів. До них приєднався дитячий 

хореографічний відділ при Оперній студії Київської консерваторії: дівчата 

були Мавками у сцені з Марою. Костюми, зроблені Ю. Сталевською були 

чудові, вирішені яскраво та вдало. Проте, танцювати в них було дуже 

складно: наприклад, одяг для сцени пожежі (її виконував чоловічий склад 

трупи) мав довгі китиці, що під час руху плутались між собою. Довелося 

знайти цілу систему пересування, при якій це найменш перешкоджало 

хореографії.  

В. Курбанов захотів зробити дві головних Мавки: окрім вокалістки ще 

танцівницю, яка втілювала поетичну душу. У фіналі вистави з’являвся Лукаш 

– балетний артист. Пам’ятаю, важко було вирішувати сцени потойбічного 

світу, адже потрібно було залишитися в асоціативній сфері. Послухавши 

музику, до мене прийшло відчуття космосу, планетарного, вічного. Чомусь 
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асоціації пішли в сторону картини “Дівчина на кулі” П. Пікассо (проте 

замість кулі – планета) і “Маленького Принца” А. де Сент-Екзюпері. Тому ми 

повністю “залили” синім кольором сцену; в епізоді брали участь лише 

балетні артистки-жінки, які виконували історичну середньовічну 

хореографію (саме така стилістика здалась мені підходящою для атмосфери і 

музики). Вийшов такий собі „парад планет”.  

Спонсори, які виділили гроші на цей проєкт, дивувались, як нам 

вдалося без спеціальних технічних можливостей зробити настільки 

енергетично потужну постановку. Найважливішим у виставі була її 

приналежність до національної тематики, тому навіть сьогодні цей твір 

звучав би сучасно та актуально» [З особистої бесіди з В. Вітковським від 

13.04.2019 р.]. 

Спираючись на джерельні матеріали: відгуки мистецтвознавців, 

учасників сценічного дійства, самого композитора та глядачів, можемо 

відстежити успішність постановки та її відповідність закладеній ідеї 

композитора. За словами виконавиці головної партії Мавки Наталії 

Ніколаїшин, «це була подія для Києва, не тільки консерваторії. Всім було 

цікаво подивитись на роботу Валерія Курбанова. Я вважаю, він зробив 

неперевершену постановку. Вистава була цілісною, натхненною, зі сміливими 

режисерськими рішеннями. В. Курбанов допоміг глибоко розкрити образ 

Мавки на сцені. Мені, як акторці, було комфортно працювати з режисером. 

Він підтримував, надавав упевненості та скеровував у потрібне русло. Все 

було доречно у виставі – режисерські знахідки, пластичне втілення 

В. Вітковського (на останній арії Мавки її голос лунав із-за куліс, а на сцені 

був танець Душі Мавки), вдалі та зручні костюми, спецефекти – дим та 

світло. Було, як у справжній казці, а це саме те, чого вимагав жанр твору» [ З 

особистої бесіди з Н. Ніколаїшин від 10.03.2018 р.]  

Солістка зауважила, що це був її перший досвід на великій сцені, проте 

робота з диригентом та режисером-постановником виявилася органічною та 

результативною. А прем’єра супроводжувалась аншлагами та захватом 
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глядачів. Вистава сколихнула бурхливий інтерес серед мистецтвознавців та 

критиків, чим пояснюється велика кількість рецензій на неї. 

На думку Алли Терещенко [164], прагнення режисера-постановника 

Віктора Курбанова втілити одухотворений задум Лесі Українки, не 

опускаючись до побутових рішень у сценічному просторі, мізансценах та 

образах, було здійснено. Вона зазначала, що режисерові вдалося зловити 

закладену в першоджерелі емоцію та імпульс твору і віднайти сценічно-

театральний еквівалент музики композитора та драми-феєрії поетеси.  

Позитивно оцінено мистецтвознавицею пластичне рішення вистави і 

увесь насичений балетний ряд, для чого диригент Левко Горбатенко розкрив 

попередні купюри опери. Зауважено, що балетне рішення хореографа-

постановника В’ячеслава Вітковського доповнило композиторський задум та 

підкреслило емоційне наповнення сцен та атмосферу – безхмарну світлу або 

ж негативно-тривожну.  

Щодо ключового моменту сценографічного втілення вистави, 

А. Терещенко писала: «В якійсь мірі, частково, подібне сценічне рішення 

заповнює відсутність декорацій. <…> Дерев’яні дощечки, розвішані в 

просторі авансцени і намальовані на заднику, очевидно, покликані бути 

знаками, символами столітніх дубів, беріз, верби. Але вони так і залишилися 

лише знаками, нічого не говорячими ні розуму, ні серцю» [164]. Разом із тим, 

позитивно було оцінено роботу художника по костюмах Ю. Сталевської, якій 

вдалося створити яскраві вбрання, що вдало підкреслювали пластичну 

партитуру твору і працювали на емоційне наповнення дії.  

На особливу похвалу, на думку театрознавиці, заслуговувала 

Н. Ніколаїшин: «Її виразний і гарний голос, природний посил звуку, сценічна 

привабливість сприяли створенню трепетного і поетичного образу Мавки. 

Вельми виразним – сценічно і вокально в партії Перелесника був В. Мурга, 

лауреат конкурсу М. Каллас (1996). Запам’яталися мрійливий Лукаш 

(С. Пащук), цинічна і зухвала Килина (В. Вайнорович), мудрий дядько Лев 

(Р. Смоляр), імпозантний Лісовик (В. Збараський) та інші <…> Злагоджено 
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грав оркестр, чуйно акомпануючи співакам і насичено звучавши в сольних 

епізодах. Спектакль зібрав повний зал глядачів. Тепло вітали нову прем’єру 

опери В. Кирейка і гідно оцінили творчий успіх молодих виконавців і їх 

наставників» [164]. 

У статті І. Словиковської «”Лісова пісня” Віталія Кирейка: новорічний 

подарунок українцям від американського бізнесмена» відзначено, що вистава 

стала своєрідним презентом до 85-річчя Національної музичної академії 

України ім. П. І. Чайковського, а також до 60-річчя Оперної студії і 40-річчя 

постановки опери у Львівському академічному театрі опери та балету 

ім. І. Франка. За її словами, «постановочній групі на чолі з режисером, 

заслуженим артистом Азербайджану, професором Валерієм Курбановим 

вдалося створити яскраву видовищну виставу. <…> Казкові персонажі – 

Мавка, Перелесник, Лісовик, Русалки, лісові істоти – відкрили широке поле 

фантазії для вирішення дійства у казково-феєричному ключі, яким уміло 

скористалися постановники» [143, c. 3].  

Акцент авторки зроблено на тому, що, не дивлячись на невеликий 

хореографічний склад – дев’ять осіб, - балетна група створила пластичну 

партитуру опери, в якій всі лісові мешканці стали повноцінними учасниками 

конфлікту стосунків між природою та людьми. Звичайно, в цьому вбачалась 

заслуга балетмейстера-постановника В’ячеслава Вітковського. В рецензії 

підкреслено високий професіоналізм Віталія Кирейка («Лісова пісня» була 

його першою оперою, лібрето також було написано власноруч), що проявився 

у досконалому прочитанні та перекладенні літературного першоджерела 

твору в музично-сценічному жанрі.  

Відмічено і майстерно побудоване в музично-інтонаційній площині 

протистояння конфлікту твору між реальністю та покликанням, що 

спирається на фольклорні наспіви. Позитивно згадано і виконавців – 

студентів академії: витончена акторська гра, свіжі, молоді голоси та вдало 

вирішена пластика – все це, на думку дослідниці, вплинуло на успіх вистави. 

Підсумовуючи, зазначено, що «сьогодні українська опера, націлена 
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переважно на західні гастролі <…> орієнтується переважно на 

західноєвропейську класику <…> ”Лісова пісня” – твір якісний за музикою та 

ідейним наповненням, здатний гідно репрезентувати національну оперу не 

тільки в Україні, а й за її межами» [143, c. 3]. 

Аналогічну думку висловлено у рецензії на постановку Іриною 

Сікорською: мистецтвознавиця писала, що переважна більшість написаних у 

радянські роки опер застаріла через ідеологічний зміст та сюжет [137, с. 9]. А 

ті, що звучать актуально, не побачиш на великих сценах, через орієнтований 

на європейську класику репертуар вітчизняних театрів. Навіть через двадцять 

років репертуарна ситуація не змінилась і так само потребує мистецької 

переоцінки, свіжого подиху та оновлення. Такою є «Лісова пісня», що 

висвітлює конфлікт між побутовим, приземленим та творчим, піднесеним, 

через що розкривається ідея правдивої сили кохання. Зазначено, що 

особливістю вистави стала її свіжість, легкість та молодість, адже на сцені 

були талановиті юні виконавці. Динамічні сцени пожежі та сцена з Марищем 

влучно і стильно передані у пластичних рішеннях [137, с. 9]. Саме цього 

добивався режисер-постановник В. Курбанов, прагнучи створити атмосферу 

та передати конфлікт не за допомогою багатих декорацій та спорядження, а 

через символічні рішення, гру акторів і танцювально-пластичні сцени. 

Однак, з такими словами не погоджувалася Валентина Антонюк у 

статті «Боюся переміни мрії у бутафорію». За її думкою, втілення твору 

свідчило про обмеження художніх засобів, а «вимушений модерн сценічних 

костюмів у вигляді потертих джинсових варіантів та сценографії у вигляді 

розпиляного стовбура тотемного Дерева Світу, що імітує чи то уявний ліс, чи 

то анатомовану в такий авангардовий спосіб етнічність твору» [1, с. 14], не 

відображали багатогранності та феєричності опери.  

У відгуку наголошено на факті скорочення драматургічно важливого 

матеріалу, що негативно вплинуло на виставу загалом. Позитивно відмічено 

акторську майстерність виконавців – Наталії Ніколаїшин, Геннадія Кабки та 

Сергія Пащука, роботу диригента-постановника Левка Горбатенка, керівника 
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проекту – заслуженого артиста України Олександра Кочкіна, оркестру та хору 

Оперної студії. При тому авторка статті назвала оперу знаковою як для історії 

національної музики загалом, так і для солістів-виконавців як у попередній 

львівській постановці 1958 року, так і київській 1999 року. А у висновку все 

ж вказала, що постановникам вдалось створити «оригінальний комплекс 

сучасних сценічних сполук – постановку, гідну оприлюднення в 

найвимогливіших аудиторіях світу» [1, с. 15]. 

Протилежний відгук щодо художнього рішення було вміщено у виданні 

«The Ukrainian», в якому рецензія подана українською та англійською 

мовами. Зауважено, що опера «зачаровує аудиторію феєричними костюмами 

талановитої дебютантки Юлії Сталевської. Новітні сценографічні рішення 

одного з провідних українських театральних художників Олексія Гавриша ще 

яскравіше підкреслюють конфлікт природи та людського суспільства, що 

гине у своєму безжалісному вогні (віртуозно втіленому балетною групою)» 

[102, с. 71]. 

Ще однією схвальною згадкою щодо візуального простору вистави 

стала рецензія Ірини Сікорської у статті «Опера повернулась на сцену», де 

зазначено, що відновлена постановка в оперній студії НМАУ 

ім. П. І. Чайковського 1999 року, на відміну від попередньої інтерпретації, 

відрізнялася сміливими художніми рішеннями, а сам композитор Віталій 

Дмитрович Кирейко «відзначив оригінальні новаторські риси у сценічному 

втіленні опери, але з великим жалем зазначив, що в опері цього разу 

скорочені всі вокальні ансамблі» [138, с. 9]. Особливою увагою в рецензії 

відмічено головну виконавицю твору – Наталію Ніколаїшин (Мавка), не лише 

за її майстерний вокал, а й за пластичне рішення ролі, у гармонійному 

поєднанні з артистами балету [138, с. 9]. 

Звертаючись до спогадів українського режисера Петра Ільченка про 

постановку, наводимо цитату з особистої бесіди: «Мені здалося, що ця 

вистава була поетичного напрямку. Режисер прагнув вирішити пластику, 

спосіб існування акторів, колористику. Постановник намагався з’єднати всі ці 
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елементи в таку собі феєрію, яка перепліталася і давала ефект поєднання 

музичної дії з виражальними засобами. На мою думку, вистава була близька 

до творчого задуму композитора і в основному рішенні не вступала в 

протиріччя з ним. Однак деякі сцени, наприклад сцена пожежі, була вирішена 

дещо в оперетковому стилі – вогонь був зроблений з тканини. Цей момент 

мені здався ілюстративно-декларативним. Хотілося більш абстрактного, 

образного вирішення конфлікту. З хороших моментів – були зайняті молоді 

виконавці. Це додавало свіжості, енергетичності.  

Пам’ятаю, що прем’єра була сприйнята добре, особливо молоддю. 

Емоційно видовище змогло перекинутися в зал. Гарно сприйняли саму 

музику Віталія Кирейка. Вистава була яскрава по колористиці. Режисер 

виходив саме з емоційного задуму композитора, не ілюструючи дію (окрім 

сцени пожежі). Більша увага була прикута до атмосферних речей, а не до 

глибинних процесів драми (наприклад, Мавки, яка потрапляла в реальне 

людське середовище, де розкривалась її драма). А “Лісова пісня” – це якраз 

тандем Мавки та Лукаша. Проте мені більше запам’ятались характерні ролі, 

такі, як дядько Лев, його тоді виконував Роман Смоляр» [З особистої бесіди з 

П. Ільченком від 22.09.2017 р.]. 

Таким чином, велика кількість різноманітних рецензій та спогадів 

висловлюють полярні думки щодо доцільності втіленого сценографічного 

підходу та сценічної інтерпретації твору В. Курбановим, трактування 

композиторського задуму, але жодних сумнівів не викликає вокально-

акторське виконання та геніальність музичної частини твору: «Оваціями <…> 

переповнений зал зустрічав кожен окремий епізод» [143, с. 3]. На думку 

самого Віталія Кирейка, підібрані сценічні прийоми та стилістика, 

спрощення костюмів і декорацій, режисерське рішення, суперечили 

закладеному філософському задуму Лесі Українки, тому він не залишився до 

кінця генеральної репетиції вистави, а про невідповідність інтерпретації 

постановниками неодноразово згадував у своїх інтерв’ю [З особистої бесіди з 

В. Кирейком від 23.06.2014 р.]. 
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Отже, не зважаючи на позитивні відгуки у пресі [1, 102, 137, 138, 143, 

164], за свідченням композитора та глядачів постановка 1999 року видалась 

дещо спрощеною. В даному випадку не відбувся такий процес роботи між 

композитором і постановником, який би задовольнив обох. Проблеми 

втілення композиторського задуму є актуальними при кожній сценічній 

інтерпретації, адже не завжди режисер може або хоче повністю втілити ідею 

творця музики. Найчастіше реалізатор видовища імплементує своє бачення, і, 

зрештою, має на це право, адже саме він є автором постановки.  

Однією із спроб сучасного прочитання іншої опери Віталія Кирейка «У 

неділю рано…» за однойменною повістю О. Кобилянської була постановка 

2014 року на сцені Оперної студії Національної Музичної академії 

ім. П. І. Чайковського (режисерка – Лада Шиленко, диригент – Назар 

Якобенчук, концертмейстерка – Євгенія Кучеренко, сценографія – Олексій 

Гавриш, балетмейстерка – Лілія Климчук, художній керівник – Петро 

Ільченко). Ролі виконували: Ольга Бурда (Туркиня), Денис Жданов (Гриць), 

Ольга Дорощук (Мавра), Анастасія Крук (Настка), Еміль Абдуллаєв 

(Андронаті), Ольга Романенко (Дубиха), Павло Міжура (Раду), Любов 

Риженко (Дончуківна), Євген Кулик (Дончук). Балетну трупу склали студенти 

Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв. Загалом майже 

всі виконавці були студентами, що було вдалим у плані співпадіння віку 

акторів з персонажами опери.  

З огляду на тривалість опери та велику кількість сцен для постановки 

було зроблено купюри – з оригінальних чотирьох дій опери вона стала 

двоактовою. Це входило в режисерський задум, адже метою було 

максимально активізувати дію, зробити її динамічнішою та напруженою за 

рахунок ущільнення сценічних подій.  

Важливим моментом ідеї сценографії був факт швидкої зміни епізодів, 

їх стрімкість та енергійність. Як знайдене рішення, у виставі переміна місця 

дії втілювалася не за рахунок зміни всіх декорацій, а за рахунок елементів, що 

символічно зображували місце та суть події, що відбувалася. Художнім 



101 

 

образом для вистави було обрано купу стовбурів дерев, що сплавляли по річці 

вниз у Карпатах (місце дії опери). Це – точна аналогія з життями героїв у 

творі. Як нестримно сплавляються дерева вниз по течії, яку несе сама стихія 

природи, так вириваються неконтрольовані емоції персонажів, неспинно 

рухаються їх стосунки та стихійно проявляються пристрасні почуття, що і 

губить людське життя.  

Сплав був постійною декорацією вистави і видозмінювався в 

залежності від акту та картини. Так, у першій картині першої дії він 

перетворився на циганський табір через накидання на нього яскравих 

великих кольорових хусток. У останній картині на конструкцію стелили 

великий український рушник, що позначав таке дійство, як весілля. 

Невід’ємним атрибутом сценографії став невеликий реквізит, з яким 

виходили актори. Певного роду символічні елементи, що мінімальними 

засобами відображали суть, атмосферу та місце дії. Це такі речі, як вінки, що 

виносилися дівчатами у сцені святкування Івана Купала, циганські хустки у 

першій сцені першої дії, зілля та трави у колибі Маври тощо.  

Візуальне вирішення костюмів персонажів спиралось на специфіку 

національного побутового одягу (що є оригінальним і різнобарвним) з 

урахуванням вікових та етнічних приналежностей кожного з героїв. 

Важливим у художньому оформленні стали кольорові акценти декорацій та 

костюмів, що відображали емоційну природу кожного з персонажів. Так, у 

сценічному одязі Туркині та Гриця переважали яскраві гарячі, червоні й 

помаранчеві кольори – ознака пристрасті, стихійності, у Настки – голубі, 

зелені, що символізували спокій та рівновагу. 

Головним завданням у масових мізансценах стала розробка лінії дії 

кожної дійової особи як окремого персонажу та її активна участь у сценічній 

події. Деякі мізансцени у виставі, навпаки, передбачали злиття героїв другого 

плану в загальну масу для підсилення ідейного навантаження дієвого факту 

(наприклад, у сцені свята Івана Купала з другої дії та в фінальній сцені смерті 

Гриця з четвертої дії). У постановці було задіяно кругові мізансцени, що 
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підкреслювали динаміку (за годинниковою стрілкою) – сцена у циганському 

таборі з першої дії, а також такі, що сповільнювали її (проти годинникової 

стрілки) – сцена святкування Івана Купала у другій дії), мізансцени півкола, 

що мали значення єдності персонажів у спільній думці (в першій дії, в сцені 

циганського табору, в другій дії, в сцені весілля Гриця з Насткою та у 

фінальній сцені смерті Гриця).  

Діагональні мізансцени підсилювали виразність темпоритму: 

пришвидшували його (зліва направо – сцена у Циганському таборі у першій 

дії), або ж сповільнювали, підкреслюючи важливість кожного слова (справа 

наліво – сцена Андронаті та Туркині в другій дії). Важливим було 

використання мізансцен, що змогли укрупнити план сцени театральними 

засобами та оптично наблизити персонажів. Для цього застосовувалися 

фронтальні ракурси (сцена Весілля Настки і Гриця з другої дії). Характерним 

для пластичного рішення стало часте використання перспектив зі спини як 

акценту сценічної події, зокрема, у фіналі сцени спогадів Маври з першої дії 

та святкування Івана Купала у фіналі другої дії. 

Провідним завданням у роботі з акторами, крім внутрішнього стану, 

аналізу мотивацій вчинків їх персонажів у кожному епізоді, було пластичне 

вирішення ролі. Вільні рухи та пластика виконавців, що відповідають 

емоційному наповненню вистави, мали значення у контексті всього задуму. 

Адже жанрове визначення твору – романтична драма – передбачає такий 

спосіб існування у ньому персонажів: імпульсивність, розкутість, емоційна 

піднесеність, гіперболізація почуттів. Пластика мала виражати драматургічну 

значимість події. Головним завданням в роботі режисера з балетмейстером 

стало органічне поєднання танцювальних сцен з драматичними, яке 

підсилювало дію, а також створювало потрібну атмосферу в масових сценах. 

За композиційною побудовою опери розгорнуті сцени з 

хореографічними номерами (такі, як сцена в таборі циган з першої дії; свято 

Івана Купала з другої дії; Весілля Гриця та Настки з четвертої дії) 

чергувалися з камерними дуетіними сценами (сцена Настки та Гриця з другої 
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дії; зустріч Гриця та Туркині з другої дії; сцена Маври та Гриця з другої дії; 

сцена Андронаті та Туркині з четвертої дії). Отже, важливим моментом у 

побудові пластики стало органічне поєднання солістів з балетом, та окреме 

існування акторів-вокалістів у камерних або сольних епізодах. Таким чином, 

рішення деяких сцен постановки зумовлювалося наступним: 

  Перша зустріч Туркині та Гриця. Хлопець тримає дівчину у 

руках, намагаючись зачарувати її. Тетяна зупиняє його руки своїми, 

зберігаючи дистанцію [Дод. Л, 1]. 

  Сцена зустрічі Туркині та Гриця. Хлопець стоїть на коліні, 

виявляючи свою пристрасть та слабкість до дівчини. Вона подає 

йому руку, що говорить про її зацікавленість [Дод. Л, 2]. 

  Сцена у колибі Маври. Циганка гадає на картах Грицю. Відкрита 

карта з колоди не віщує нічого доброго, що проявляється в їх 

неспокійних позах [Дод. Л, 3]. 

  Масовий танець на свято Івана Купала. Гриць знаходиться у 

центрі, привертаючи до себе увагу. З двох боків від хлопця – дівчата, 

які заграють до нього, простягаючи руки. Це танок-гра, що 

обумовлена самим дійством [Дод. Л, 4]. 

  Сцена Гриця та Настки. Зображено страждання героїв: Гриць 

зізнався, що полюбив іншу, Настка у розпачі та докоряє йому, адже 

вони заручені. Настка безсильно сидить на колінах, притискає свою 

руку та звертається до Гриця: її пластика відображає відчай. Гриць 

відчуває свою провину, тож ховає погляд та корпусом тіла 

відвернутий від дівчини. 

  Сцена Гриця та Настки. Гриць присягнув Настці, що дотримає 

слово про обіцяний шлюб, у той же час пластика говорить про його 

невпевненість та сумніви у власних словах. Настка відчуває себе 

вільно, тримає Гриця за руку та радісно повертається до подруг, аби 

поділитися щасливою новиною. В той же час дівчата зайняті 
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ритуалом свята – збираються кидати вінки в воду, гадаючи на 

судженого [Дод. Л, 5]. 

  Туркиня дізналась про зраду Гриця. Безсила дівчина намагається 

піднятися, спираючись на руку. Пластика зображає безвихідь героїні 

та її розпач. 

  Сцена божевільної Туркині з матір’ю. Дівчина сидить на колінах 

у одній сорочці та зашіптує траву для зілля широкими та дуже 

повільними рухами. Мати стоїть поруч, не в силах зарадити доньці, 

у той же час побоюється Тетяну через її неадекватну поведінку, тож 

не підходить близько. 

  Остання зустріч Гриця та Туркині. Хлопець, не втримавшись від 

спокуси, втікає з власного весілля до Тетяни. Притягує та стає перед 

нею на коліна, що свідчить про неспинну пристрасть до дівчини. 

Ніжності та трепетності додає боса нога Туркині [Дод. Л, 6]. 

  Фінальна сцена смерті Гриця. Хлопець лежить на землі 

непритомний, Настка у розпачі схилилася над ним і плаче, Туркиня 

на колінах в його ногах. Її намагається заспокоїти мати, що притуляє 

доньку до себе. Усі гості зі страхом спостерігають за жахливою 

картиною [Дод. Л, 7]. 

Постановка опери, не зважаючи на певні технічні нестиковки, загалом 

була схвально сприйнята глядачем, про що свідчать рецензії Едуарда 

Овчаренка «На межі вибору» [121, с. 14] та Ірини Шестеренко 

«Довгоочікувана вистава» [191, с. 10]. Так, у статті Е. Овчаренка зазначалося, 

що перша київська постановка опери «У неділю рано…» стала дипломною 

роботою студентки кафедри оперної підготовки та музичної режисури 

Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Шиленко 

Лади. Автор писав, що декорації у виставі були не дуже різноманітні, 

очевидно, через брак фінансової складової, проте вдалим стало костюмне 

рішення персонажів. А оперу, в якій знайшли своє відображення стихійні 

емоції, пристрасне кохання, відданість, імпульсивність та нерозважливість, 
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вдало втілили молоді актори-вокалісти – студенти 

НМАУ ім. П. І. Чайковського. Позитивно відзначено вокальні дані співаків: 

навіть, якщо десь бракувало професійної майстерності та досвіду, своєю 

щирістю та безпосередністю «вони переносять глядачів у незвичний світ цієї 

романтичної історії» [121, с. 14].  

За словами Е. Овчаренка, «твір про непереборні пристрасті та 

надлюдські сили, що позбавляють людину її влади над собою, не оминає 

складного та вирішального вибору, а композитор Віталій Кирейко, присутній 

на київській прем’єрі, не міг стримати сліз радості з приводу його нового 

сценічного життя» [121, с. 14]. Підсумовуючи статтю, автор звернув увагу на 

проблему репертуару українських театрів: на національних музичних сценах 

бачимо переважно італійську, французьку, російську оперу, але, на жаль, дуже 

рідко українську. «І саме тому дуже б хотілося, щоб презентація опери “У 

неділю рано…” не обмежилася єдиним показом, а щоб цей твір надовго 

увійшов до репертуару Оперної студії Національної музичної академії 

України» [121, с. 14]. 

На думку композитора Віталія Кирейка, дана режисерська 

інтерпретація твору не йшла у розріз з його авторським задумом. Він 

позитивно оцінив роботу виконавців головних ролей, які були переконливі як 

вокально, так і акторські. Композитор висловив побажання щодо виконання 

цієї постановки опери з повноцінним оркестром та хором [З особистої бесіди 

з В. Д. Кирейком від 5.06.2014]. 

У статті «Довгоочікувана вистава» Ірина Шестеренко нагадала про те, 

що композиторові довелося чекати майже півстоліття на прем’єру своєї опери 

в Києві. Мистецтвознавиця зазначила, що яскраво втілили характери 

головних дійових осіб твору молоді талановиті вокалісти – О. Дорощук 

(циганка Мавра, мати Гриця), О. Бурда (красива й горда Тетяна-Туркиня, яку 

виростила Мавра), А. Крук (добра й лагідна Настка), а також Д. Жданов 

(головний герой Гриць) та Е. Абдуллаєв (Андронаті, батько Маври). Вони 

вразили глядачів та слухачів майстерністю, вмінням втілити психологічну 
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глибину образів і закладений у музиці автора драматизм почуттів: перед 

«глядачами постали картини життя карпатських гуцулів початку минулого 

століття, їхні суворі звичаї та жагучі пристрасті, боротьба за щастя й 

безмежний світ емоцій» [191, с. 8]. Проте, слухачі не мали можливості почути 

оркестрову різноманітність партитури композитора, адже опера йшла у 

супроводі фортепіано.  

І. Шестеренко зауважила, що твір отримав нове сценічне життя на 

великій сцені у столиці завдяки режисерці-постановниці Л. Шиленко та її 

художньому керівнику – заслуженому діячу мистецтв України П. Ільченку, 

завдяки яким «опера-драма із трагічною розв’язкою була проведена “на 

одному диханні”. А режисеру вдалося осягнути філософський підтекст, 

відчути і втілити наскрізний розвиток усіх вокальних номерів, специфіку 

сценічних і драматургічних контрастів» [191, с. 8]. 

Таким чином, у цьому випадку відбулася вдала співтворчість режисера 

та композитора. Позитивно була сприйнята постановка і глядачами: їх 

переконали образи головних героїв, органічні з точки зору вікової 

відповідності втілених ними персонажів, а також з погляду вокальної 

майстерності та акторських навичок. Тобто, відбулася взаємодія між 

глядачами та акторами, що є однією з найголовніших умов театру. Адже театр 

має відповідати запиту глядача, надавати йому щось нове або таке, чого він 

жадає побачити. Прем’єру можна назвати вдалою зокрема й тому, що 

український глядач хоче бачити на театральних сценах національну класику, 

яку так мало ставлять зараз. У даному випадку збіглась репертуарна потреба 

глядача та акторів-виконавців. 

Висновки до другого розділу. 

1. У розділі досліджено комплекс проблем, з яким зіштовхується 

постановник при роботі над виставою, зокрема ключове питання взаємодії 

композиторського задуму та режисерського втілення музично-сценічного 

твору, що є актуальним сьогодні. Дослідження оперних вистав привело до 

думки про те, що основні проблеми полягають: 
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– по-перше, у недостатній кількості сучасних постановок на 

українських сценах, що сповільнює процес оновлення та осучаснення 

режисерських рішень і прийомів; 

– по-друге, у необхідності вдосконалення засобів художньої виразності, 

що обумовлено вимогами часу та пов’язано з новітніми технологіями; 

– по-третє, у відсутності відповідного виховання співака-актора, що 

перешкоджає створенню високохудожнього театрально-сценічного 

видовища на майданчику; 

– по-четверте, у питанні доцільності перекладу оперного лібрето 

українською мовою у випадку здійснення постановки твору зарубіжних 

композиторів; 

– по-п’яте, у недостатній кількості українських опер, що втілюються на 

національних сценах. 

На прикладі аналізу постановок провідних театрів останніх років 

доведено, що нові візуальні можливості у вигляді проекцій, анімації та 

світлового оснащення значно розширили палітру прийомів сценографів та 

режисерів. Їх використання чим далі, тим більше охоплює театральні 

підмостки, відкриває горизонти у розкритті палітри закладеної автором ідеї.  

Сучасні технології, такі як плунжерні системи театральних сцен та 

різноманітні платформи, піднімають оперне мистецтво на новий рівень. 

Проте, недоцільне їх залучення з візуальної, драматургічної або ж музичної 

точки зору призводить до провалу вистави, що, в свою чергу, не виправдовує 

ризику занадто сміливої інтерпретації твору. Яскравим сценічним прийомом 

також є створення відомими дизайнерами театральних костюмів для оперних 

та балетних вистав. Таке співробітництво, привертаючи увагу до музично-

сценічної культури, залучає нове коло публіки. 

Проаналізований комплекс проблем актора-соліста показав, що 

важливим аспектом залишається розробка повноцінної системи виховання 

виконавця оперної сцени. Вокаліст повинен не тільки переконливо провести 

закладений малюнок ролі, а й зробити це в чітких рамках музичного 
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супроводу, що ускладнює процес створення персонажу на сцені і впливає на 

кінцевий результат вистави. В оперній постановці головним чинником є 

музика. Навіть якщо виконавець - талановитий актор, за відсутності 

належних вокальних даних йому не вдасться захопити публіку. Водночас, 

бездоганно втілений невибагливий задум може вразити глядача набагато 

сильніше, ніж найгеніальніша ідея, непереконливо реалізована виконавцями. 

Нагальним питанням в сучасних українських музичних театрах є 

репертуарна криза. Оперні театри в Україні, на відміну від світових, 

підтримують тенденцію втілення загальновідомих шедеврів, нехтуючи 

відновленням забутих опер та підняттям архівів, зокрема вітчизняних творів, 

що активно відбувається за кордоном. Нечасто здійснюються постановки 

опер сучасників, що стримує розвиток музично-театрального мистецтва. 

Недостатня кількість українських творів на сценічних майданчиках не 

розкриває повноцінної картини вітчизняного театрально-музичного 

мистецтва та впливає на комплекс меншовартості. Відсутність 

різноманітності у виборі репертуару знижує інтерес глядача до національних 

творів і негативно впливає на музично-театральні культурні процеси в цілому. 

2. Гостра проблема взаємодії між композитором та режисером-

постановником розглянута на прикладі постановок опери-феєрії В. Кирейка 

«Лісова пісня» та романтичної драми «У неділю рано...». Вистави, що були 

поставлені Львівським національним академічним театром опери та балету 

ім. Соломії Крушельницької у 1958 році, Оперною студією НМАУ імені 

П. І. Чайковського у 1958 і 1999 роках (поновлення вистави) та у 2014 році, 

продемонстрували існуючу різноманітність світосприйняття композитора, 

режисера-постановника та глядачів. Враховуючи брак утілень творів авторів-

сучасників, ці постановки опер В. Кирейка стали ще більш унікальними та 

викликали неабиякий розголос у пресі. 

Встановлено, що при першій постановці «Лісової пісні» у 1958 році на 

сцені Львівського театру інтерпретаторам опери – диригенту Ярославу 

Вощаку, режисеру Борису Тягну та сценографу Федору Ніроду - вдалося 
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прочитати твір у традиційному ключі, створивши масштабні декорації та 

переконливо й достовірно відтворивши персонажів опери. Ще одне втілення 

твору в тому ж році на сцені оперної студії Київської консерваторії 

постановчою групою диригента Якова Карасика, режисера Олександра 

Колодуба та сценографа Дмитра Кульбака максимально натуралістично 

відтворило події кожної сцени опери. Переконливо щирим стало виконання 

ролей, зокрема Мавки та Лукаша легендарними Діаною Петриненко та 

Анатолієм Мокренком. 

Констатовано, що реалістичні та ілюстративні прем’єри опери 1958 

року, гаряче сприйняті публікою та критиками, стали предметом розгляду 

музикознавців у наукових статтях, рецензіях та публікаціях. Сам композитор 

позитивно оцінив ці сценічні втілення, особливо хорові та балетні сцени, 

декорації обох вистав, зазначаючи, що постановникам вдалось прочитати 

задум Лесі Українки та точно відтворити його сценічними засобами.  

Зазначено, що третя в історії постановка опери-феєрії «Лісова пісня», 

яка відбулась на сцені Оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського (1999), за 

словами режисера Валерія Курбанова, спиралась на метод «перетворення» 

Леся Курбаса. Використавши оперу Віталія Кирейка як образно-асоціативний 

матеріал, режисер В. Курбанов, сценограф О. Гавриш, балетмейстер 

В. Вітковський та художниця по костюмах Ю. Сталевська прагнули нового 

прочитання твору.  

На відміну від натуралістичного підходу у відтворенні попередніх 

постановників, у цій інтерпретації було знайдено авторські рішення, що 

відрізнялися від задуму першоджерела. Автори вистави прагнули знайти 

художню реальність та замінити нею побутовий реалізм, сконцентрувавши 

увагу глядачів на дії, тому сцена обмежилась мінімальними засобами 

виразності та не мала жодної сталої конструкції. Згідно відгуків 

мистецтвознавців, В. Курбанову вдалося зловити емоцію та імпульс твору і 

створити сценічно-театральне прочитання музики композитора.  
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Новітні сценографічні рішення О. Гавриша підкреслили конфлікт між 

природою та людьми, а динамічне та стильне балетне рішення хореографа-

постановника В. Вітковського доповнило композиторський задум та 

підкреслило атмосферу вистави. Костюми Ю. Сталевської вдало підсилювали 

пластику акторів і працювали на емоційну складову видовища. Безумовним 

успіхом відмічено витончену акторську гру та свіжі голоси виконавців – 

студентів академії, зокрема головних героїв Мавку (Н. Ніколаїшин) та 

Лукаша (Г. Кабку).  

Виявлено, що були і критичні відгуки, в яких відмічались обмеженість 

художніх засобів та невдале скорочення драматургічної дії твору. Велика 

кількість різноманітних рецензій та спогадів висловлювали полярні думки 

щодо доцільності втіленого сценографічного підходу та відповідності 

сценічної інтерпретації задуму композитора В. Кирейка режисером 

В. Курбановим. Режисерський аналіз постановки виявив у інтерпретації 

оригінальні новаторські риси сценічного втілення опери, проте відібрані 

сценічні прийоми та стилістика спрощеності костюмів та декорацій 

суперечили закладеному філософському задуму Лесі Українки. Отже, за 

свідченням композитора, не дивлячись на позитивні відгуки у пресі, у 

постановці 1999 року не відбувся такий процес роботи між композитором і 

постановником, який би задовольнив обох. 

Проблеми втілення композиторського задуму є актуальними при кожній 

постановці. Сценічне прочитання опери Віталія Кирейка «У неділю рано…» 

за однойменною повістю О. Кобилянської у 2014 році на сцені Оперної студії 

Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (режисерка – 

Л. Шиленко, сценографія – О. Гавриш, балетмейстерка – Л. Климчук, 

художній керівник – П. Ільченко), не зважаючи на певні технічні 

недопрацювання, загалом була схвально сприйнята глядачем.  

Виконавці – молоді талановиті вокалісти - змогли перенести публіку в 

театральний вимір романтичної драми завдяки щирості та безпосередності 

виконання, виразно передавши психологічну глибину характерів, а режисеру 
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вдалося втілити наскрізний розвиток контрастної драматургії опери та 

сценічними засобами відтворити філософський підтекст твору, передавши 

загальну містично-романтичну атмосферу. Доведено, що режисерська 

інтерпретація твору не йшла у розріз із авторським задумом. Таким чином, 

відбулася вдала співтворчість режисера та композитора.  

Прем’єри «Лісової пісні» та романтичної драми «У неділю рано...» 

можна назвати успішними зокрема тому, що український глядач хоче бачити 

на театральних сценах національну класику. У даному випадку збіглась 

репертуарна потреба глядача та акторів-виконавців. Втілені сценічні 

трактування підтверджують важливість постановок опер українських 

композиторів, необхідність прогресивних підходів до відтворення вистав та 

оновлення театральних засобів виразності. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях авторки дисертації 

[200–202; 204–206; 207–210; 230]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПЦІЙНІ АСПЕКТИ ОПЕРНОГО ДОРОБКУ ВІТАЛІЯ 

КИРЕЙКА  

Творчість Віталія Дмитровича Кирейка, що стала визначним явищем в 

історії української музично культури, все ще недостатньо вивчена 

мистецтвознавцями та культурологами через те, що переважна більшість 

опусів композитора не опублікована та існує лише в рукописах, що піднімає 

питання необхідності оприлюднення спадщини митця. 

Значний внесок у вивчення та популяризацію спадку митця своїми 

науковими роботами зробили: І. Шестеренко (кандидатська дисертація 

«Творчість Віталія Кирейка в аспекті біографічних досліджень», навчально-

методичний посібник «Творчість Віталія Кирейка в курсі історії української 

музики», статті про композитора та його твори), О. Давидова, яка дослідила 

оперу «Лісова пісня» й балет «Оргія» у своїй кандидатській дисертації; 

В. Антонюк (статті про митця, його вокальну спадщину та опери «Лісова 

пісня» й «Бояриня»); М. Загайкевич (статті про В. Кирейка, його балет «Тіні 

забутих предків», постановки «Лісової пісні» на сцені Оперної студії 

Київської консерваторії та оперу «У неділю рано…»); Л. Архімович та 

К. Майбурова (в біографічних брошурах), М. Гордійчук (про перші симфонії 

композитора); І. Лобовик (упорядник збірки статей про композитора «Творець 

чарівних мелодій»), а також окремі статті про митця О. Губка, 

А. Калениченка, К. Майбурової, В. Мудрика, З. Ружин, І. Юдкіна. 

У зазначених працях розкривався життєвий та творчий шлях 

В. Кирейка, аналізувалися його твори, проте в жодній не було досліджено 

музично-театральний доробок композитора з режисерської точки зору. Таким 

чином, важливим у дисертації було не тільки вивчення різних друкованих 

матеріалів і джерел, дослідження невідомих раніше історичних архівних 

документів, а й особисте спілкування з митцем протягом останніх трьох років 

його життя, а також виконавцями, постановниками і очевидцями вистав.  
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Це надало змогу висвітлити нові факти біографії Віталія Кирейка, 

систематизувати інформацію про театральні інтерпретації музично-

театральних творів композитора, з’ясувати значення режисерського втілення 

опер митця в українській музичній культурі, проаналізувати їх жанрово-

драматургічні особливості. Було створено режисерську експлікацію 

романтичної драми «У неділю рано…» (оскільки вона була останньою з 

поставлених в національному театральному просторі сценічних творів 

композитора), прослідкувавши драматургічну інтерпретацію сюжету, 

визначивши відмінності між літературним першоджерелом «У неділю 

рано...» – повістю Ольги Кобилянської – та однойменною оперою Віталія 

Кирейка, а також дослідити композиційну побудову та її структурні частини, 

тему, проблему, ідею, конфлікт, фабулу та подієвий ряд, виявити 

багатознакову образну систему та стильові особливості твору, дати детальні 

характеристики дійовим особам, з’ясувати специфіку відображеного в опері 

життя, спосіб існування в ньому дійових осіб, надзавдання, наскрізну дію та 

зерно кожного персонажа. 

Видатний український композитор, професор, музично-громадський 

діяч, мистецтвознавець, Лауреат премій імені М. В. Лисенка та І. С. Нечуя-

Левицького, Кирейко Віталій Дмитрович народився 23 грудня 1926 року в 

селі Широке Дніпропетровської області. Не доживши два місяці до свого 90-

річчя, він помер у Києві 19 жовтня 2016 року. 

Творче та особисте життя композитора згідно відомостей, поданих у 

праці Ірини Шестеренко, було сповнене складнощів, адже В. Кирейко 

пройшов через «голодомори, війну, труднощі соціально-історичних зрушень, 

проте він залишився гуманістом, українським патріотом, який вболіває за 

збереження мови, традицій і духовної культури нації» [191, с. 15]. Протягом 

1944–1949 років композитор навчався в Київській державній консерваторії 

(нині – Національній музичній академії України) імені П. І. Чайковського у 

класі композиції Левка Ревуцького, гармонії – Михайла Вериківського, 

інструментування – Бориса Лятошинського та Гліба Таранова.  
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Після успішного закінчення вищого музичного закладу Віталій 

Дмитрович почав викладати там сольфеджіо, гармонію, інструментування та 

читання партитур (з 1949 року), вступив до аспірантури. В 1953 році успішно 

захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обробки українських пісень для 

голосу та фортепіано в творчості радянських композиторів», у 1961 році 

отримав вчене звання доцента, а в 1978 році – професора Київської 

консерваторії ім. П. І. Чайковського. 

Щодо мистецтва композиції та стильового спрямування, Віталій 

Дмитрович не просто шукав натхнення в площині народних мотивів, а й 

узагальнював фольклорні надбання. І. Шестеренко зазначала, що основною 

відмінною ознакою стилю митця стала «яскрава національна визначеність його 

музики. Поряд з високою інтелектуальністю, витонченістю, письму В. Кирейка 

притаманна душевна щирість, чистота емоцій, досконале художнє відтворення 

душевного світу митця <...> Композитор є носієм глибоких національних та 

класико-романтичних традицій української академічної музики» [191, с. 7–8].  

У становленні авторського сприймання Віталія Кирейка важливу роль 

відіграли такі визначні постаті національної музичної культури, як 

основоположник української класичної школи, композитор, диригент, 

етнограф, музикознавець та громадський діяч Микола Віталійович Лисенко 

(1842–1912) та педагог Віталія Дмитровича – композитор, музичний і 

громадський діяч, доктор мистецтвознавства Лев Миколайович Ревуцький 

(1889–1977).  

Так, на думку Л. Єфремової, навчаючись у класі композиції у 

Л. Ревуцького, В. Кирейко, крім майстерності композиційної побудови, 

опанував філософський підхід до високого значення музичного твору, 

важливості його естетичної подачі глядачеві та глибини закладеної ідеї: таким 

чином, перші твори молодого композитора, а саме кантата «Мати» й «Пісня 

філаретів» для хору та оркестру, симфонічна поема «Пам’яті Леонтовича», 

«Привітальна увертюра» та два струнні квартети були натхненні творчими 

принципами вчителя [44, с. 3]. 
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Віталій Дмитрович Кирейко продовжив та розвинув творчі надбання і 

Миколи Лисенка, яким було створено не тільки композиторську, диригентську 

та фортепіанну школи, а також національну музичну мову, що 

використовували композитори-послідовники. Як зазначено у книзі 

Л. Архімович і М. Гордійчука «М. Лисенко», «не буде перебільшенням 

сказати, що і все українське мистецтво відчуло на собі вплив творчих 

принципів Лисенка. Народність його музичної мови <…>, ідейна 

цілеспрямованість та висока професіональна майстерність композитора не 

могли не зустріти жвавого відгуку в сфері близькій, тісно пов’язаній з 

музикою, – у національній драматургії та сценічному мистецтві» [137, с. 8].  

Опери Миколи Віталійовича йшли в багатьох театрах України та мали 

вирішальний вплив на подальший розвиток театрально-сценічного мистецтва 

в країні. М. Лисенко принципово ставився до використання рідної мови у 

музичних творах, звертаючись до таких майстрів українського слова, як Леся 

Українка, Іван Франко, Олександр Олесь. Зарубіжні автори інтерпретувалися 

композитором лише у професійному вітчизняному перекладі.  

Те саме у свій час зробив і Віталій Кирейко: більшість його творів 

написано на слова національних геніїв літературного слова, а основою всіх 

без винятку оперних лібрето В. Кирейка стала українська класика. У цих 

опусах він знайшов інтерпретацію закладеним філософським підтекстам, 

особливо це стосується музичних творів, створених за мотивами драматургії 

Лесі Українки (опера «Лісова пісня», «Бояриня», балет «Оргія», романси). 

В. Кирейко так само дбав про якісний поетичний текст, особисто здійснивши 

художні українські переклади романсів з німецької мови.  

Композитор поважав і досліджував різні етнічні музичні пласти, в 

результаті чого створив власний стиль, що за мелодикою споріднений з 

національним фольклором. Так, І. Шестеренко відзначала, що народна пісня 

була «джерелом і рушійною силою створення багатьох його творів різних 

жанрів. <...> Саме українська національна ментальність і відчувається в усіх 

творах Віталія Дмитровича» [189, с. 190]. 
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Як ерудована в різних галузях знань особистість, В. Кирейко проявив 

себе в багатьох мистецьких сферах, у тому числі як громадський діяч, 

музикознавець, критик та педагог. Сам митець зазначав, що викладав 

гармонію та інші теоретичні дисципліни (в тому числі, інструментування) у 

Київській консерваторії ім. П. І. Чайковського студентам як 

композиторського, так і інших факультетів [З особистої бесіди з В. Кирейком 

від 15.10.2015]. Серед учнів Віталія Дмитровича із композиції – композитори 

Ігор Щербаков, Віктор Гончаренко, Григорій Верета, Ірина Сивохіна. Під його 

патронатом набували знань композитори та музикознавці: Валерій Антонюк, 

Сергій Зажитько, Олександр Яковчук, Олена Галузевська, Анатолій 

Калениченко, Маріанна Копиця, Іван Тараненко, Ніна Андрієвська, режисер 

Володимир Лукашев, бандурист Ярослав Джусь та багато інших. 

Як науковець та музичний критик, Віталій Дмитрович написав велику 

кількість мистецтвознавчих праць і рецензій на численні концерти класичної 

музики. Багато його публікацій були присвячені творчості відомих 

композиторів [61, 63, 71, 73, 74, 77, 80 – 82, 84] аналізу музичних творів [75, 

83], а також культурологічним питанням та роздумам [65, 70, 86]. 

Багатовекторна творчість В. Д. Кирейка охоплює різні музичні жанри та 

форми. У музичному доробку Віталія Дмитровича (в загальному доробку це 

299 опусів) є дев’ять сценічно-театральних творів: п’ять опер («Лісова 

пісня», «У неділю рано…», «Марко в пеклі», «Вернісаж на ярмарку» і 

«Бояриня») та чотири романтичні балети («Тіні забутих предків», «Відьма», 

«Оргія», «Сонячний камінь»). Митець створив перший в Україні подвійний 

концерт для скрипки й віолончелі з оркестром, симфонічні твори, шість 

струнних квартетів, фортепіанні квінтет, квартет, два тріо, концерти для 

скрипки, віолончелі та твори для фортепіано з оркестром, тринадцять 

фортепіанних сонат, варіації, п’єси, а також дві кантати, ораторію, романси, 

хорові твори та обробки народних пісень. 

Першою оперою композитора була «Лісова пісня» за однойменною 

драмою-феєрією Лесі Українки (1957), прем’єра якої відкрила ім’я Віталія 
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Кирейка для широкої публіки. Лібрето опери митець написав власноруч. 

Остання у творчому доробку митця опера «Бояриня» створена також за 

однойменною драмою Лесі Українки (лібрето Василя Туркевича). Написана в 

2003 році впродовж шести місяців, вона стала цінним внеском митця в 

український музично-театральний доробок. 

Як відзначала у своїх працях І. Шестеренко, Віталій Дмитрович 

виступив новатором на жанровому рівні, написавши перший в Україні 

Подвійний концерт для скрипки й віолончелі з оркестром, першу сатиричну 

оперу-феєрію «Марко в пеклі» та камерно-комічну – «Вернісаж на ярмарку» 

[192, с. 8]. Симфонічний доробок митця (десять симфоній, симфонічні поеми, 

увертюри, фантазії, сюїти) органічно поєднує в собі національну основу 

творчості із світовим досвідом. У двох лірико-епічних кантатах: «Пам’яті 

Марка Кропивницького» на слова Максима Рильського для соліста й 

чоловічого хору з оркестром та «Навік єдині» для соліста, хору і оркестру на 

слова Зої Ружин представлений у В. Кирейка кантатно-ораторіальний жанр.  

Фортепіанну творчість композитора складають: тринадцять сонат, 

Поема й Симфонічні варіації для фортепіано з симфонічним оркестром та 

Фантазія (для фортепіано з камерним оркестром), чотири цикли варіацій, 

п’єси, серед яких цикли «Двадцять чотири п’єси для дітей», «Акварелі», три 

цикли «Багателей» та «Вальс-багатель», музичні моменти, вальси, етюди, 

ноктюрни, фантазії, елегії, сюїти, двадцять чотири прелюдії; серед камерно-

інструментальних творів – два фортепіанні тріо, фортепіанний квінтет та 

квартет, сонати, фантазії і п’єси для скрипки, альта та віолончелі з 

фортепіано. Майстерно володіючи фортепіано, митець часто виконував 

власні твори, навіть в останні роки життя займався редагуванням як опер, так 

і інструментальних та фортепіанних опусів. 

За словами К. Майбурової, у вокальних творах композитор «знаходить 

свою індивідуальну форму висловлення – це ліричний романс, <...> головною 

в ній є тема Батьківщини, патріотизму, що розкривається через образи 

природи і людські почуття» [107, с. 33]. Крім великої кількості хорових творів 
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та романсів, у доробку композитора є цикл «10 обробок українських 

народних пісень з Полтавщини для голосу і фортепіано» (1961) та останній 

твір – 15 обробок українських народних пісень для голосу і фортепіано у 

Співанику «Ой, у гаю, при Дунаю» (2016). 

Отже, у творчості В. Кирейка презентовані практично усі жанри й 

форми: музика для театру – опери та балети, кантати та ораторія, камерні та 

розгорнуті оркестрові твори. Крім того, митець власноруч написав лібрето до 

опер «Лісова пісня» та «Марко в пеклі», а також поетичні тексти кількох 

романсів та хорів. 

3.1 Жанрово-драматургічні особливості оперного письма Віталія 

Кирейка 

Найвизначнішим жанром у творчості В. Кирейка став музично-

театральний. Композитором написано п’ять опер та чотири балети, а саме: 

драма-феєрія «Лісова пісня» за однойменним твором Лесі Українки (op. 18, 

1957 р.), романтична драма «У неділю рано...» за повістю Ольги 

Кобилянської (op. 35, 1965 р.), гротесково-сатирична феєрія «Марко в пеклі» 

за однойменною драмою І. Кочерги (op. 36, 1966 р.), камерна комічна опера 

«Вернісаж на ярмарку» за повістю «Салдацький патрет» Г. Квітки-

Основ’яненка (op. 124, 1986 р.) та опера-драма «Бояриня» за однойменною 

поемою Лесі Українки (op. 226, 2003 р.); романтичні балети «Тіні забутих 

предків» (op. 21, 1961 р.) за повістю М. Коцюбинського, «Відьма» (op. 39, 

1967 р.) за поемою Т. Шевченка, «Оргія» (op. 88, 1976 р.) за драматичною 

поемою Лесі Українки та «Сонячний камінь» (op. 113, 1982 р.) за мотивами 

легенд донецького краю на лібрето Є. Кушакова. На сьогодні жодного з цих 

творів немає у репертуарі національних театрів. 

Перша опера композитора «Лісова пісня» за однойменною драмою-

феєрією Лесі Українки була створена у 1957 році. Письменниця писала про 

те, що хотіла бачити цю драму-феєрію у театрально-музичній інтерпретації, а 

тому сама відібрала шістнадцять народних мелодій рідної їй Волині. Віталія 
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Кирейка зацікавила тематика конфлікту твору – вибір між побутовою 

буденністю та високою поетичністю життя, нерозривного зв’язку людини з 

природою, що є поняттям вищої гармонії: особливу роль у драматургії Лесі 

Українки мають пори року, що підкреслюють етапи стосунків головних героїв 

Мавки та Лукаша.  

Як зазначено у статті А. Котляревського щодо драми-феєрії Лесі 

Українки, «поетичність сюжету, велика емоційна схвильованість його 

викладу, насиченість твору образами природи – все це як би чекає свого 

музичного втілення. <...> Головними достоїнствами опери “Лісова пісня”, що 

зробили її появлення значною подією в сучасному музичному житті України, 

є її висока ідейність авторської концепції, справжня народність музики, 

насичених мелодіями та інтонаціями українських пісень» [94, с. 4].  

Власноруч створюючи лібрето та зважаючи на специфіку оперної 

драматургії, композитор відібрав ключові події, скоротиши деякі сцени, вніс 

зміни щодо їх послідовності, зберігши при тому фрагменти оригінального 

твору, проте дещо змінивши тексти для сольних номерів. Таким чином, 

прагнучи динамізувати сюжет, В. Кирейко перетворював закладені в 

першоджерелі психологічні та емоційні переживання персонажів у дієву 

основу. 

Опера складається з трьох актів, які увібрали в себе п’ять картин. 

Починається твір із симфонічного прологу, в якому вперше з’являється 

лейтмотив Лукашевої сопілки у виконанні флейти, для якої, за Л. Єфремовою, 

композитор використав два визначених письменницею наспіви – №1 та №7, 

що відображають «поетичне цвітіння весни» [44, с. 3]. В першому акті 

бачимо зустріч Лукаша та Мавки та розквіт їх почуттів. Одухотворена музика 

цієї частини побудована на національних пісенних мотивах та наповнена 

поетичними темами головних героїв. Друга дія відображає безуспішну 

спробу Мавки пристосуватись до побутового життя у Лукашевій оселі. Але 

хлопець, прислухаючись до матері, приймає вдову Килину, змушуючи Мавку 

повернутися назад до лісу.  
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У цьому фрагменті музична тканина твору переходить від поетичного 

до побутового з ритмічною темою Матері та комічним лейтмотивом Килини, 

інтонації сопілки трансформуються від мрійливої веснянки до танцювальної 

пісні (№ 4 у відмітках поетеси), а мотив Мавки після зради хлопцем 

переходить у драматичну сферу [44, с. 3]. Прагнучи забутися, Мавка здається 

у руки жахливого Марища. Третій акт відкривається тужливим фрагментом з 

мелодією героїні, що протиставляється побутовій партії Килини: 

розкривається трагедія Лукаша, що так і не зміг прийняти буденного життя. 

Мавка обертається на вербу, і в партитуру повертається лейтмотив кохання з 

першої дії.  

Після пожежі в хаті Лукаша та Килини хлопець усвідомлює здійснену 

помилку і свою вину через зраду та втрату справжнього почуття, тому в 

музиці знову виникає пісенний мотив. З такого безвихідного стану Лукаша 

рятує голос Мавки, яка у своїй арії «О, не журися за тіло» запевняє хлопця в 

тому, що кінець існування у тілесній подобі – це лише початок безсмертя 

душі. Коли натхненний Лукаш за проханням Мавки починає грати на сопілці, 

в музику повертаються інтонації пробудження природи з темами обрядових 

веснянок Лукаша, як символ повернення до життя та утвердженню сили 

непідвладної смерті кохання. 

Підкреслюючи емоційно-драматичну складову драми-феєрії музикою, 

спираючись на народну пісню крізь авторську призму прочитання, 

композитор в опері передав задуману Лесею Українкою ідею переплетення 

двох протилежних світів – поетичного виміру природи й високих почуттів та 

земного, людського, що виявляється в музично-інтонаційній сфері 

персонажів, які до них належать. Фантастичний світ Мавки, Лукаша, 

Перелесника та дядька Лева передано через ліричну наспівність, мелодику 

веснянок (лейтмотив Лукаша), поетичні світлі теми, що видозмінюються на 

трагічні тужливі. Побутовий пласт твору, представлений приземленим 

образом практичної жадібної Матері та зверхньої меркантильної Килини, 

виражений у танцювальних мелодіях та жанровій жартівливій пісенності їх 
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партій, іронічних речитативах, побудованих на скоромовках, лайці та 

комічних елементах у партії Килини. 

Опера стала предметом розгляду музикознавців у наукових працях, 

статтях, рецензіях та публікаціях. О. Давидова у кандидатській дисертації 

«Драматургія Лесі Українки в музично-сценічній творчості українських 

радянських композиторів» зазначила, що «Лісова пісня» – не тільки 

персональне досягнення композитора, а й важливий твір для національної 

музичної культури вцілому, а його логічна драматургія «організована в чітку 

часову послідовність з активним розвитком характерів-образів, з яскравим 

втіленням конфліктних ситуацій» [37, с. 40–41]. 

У статті А. Котляревського зауважено, що В. Кирейку вдалося втілити 

«ідею торжества свободи та творчих прагнень людини над дріб’язковістю та 

обмеженістю побутового існування. <...> Арії Мавки наповнені глибоким 

почуттям природнього і людського, а речитативи мають в собі надвиразні 

інтонації української мови. <...> Ці мелодії, як і оригінальний мотив Мавки, 

мотив її кохання і страждання, подані в музиці опери настільки ясно і 

яскраво, що чудово запам’ятовуються після першого ж прослуховування» 

[94, с. 4]. 

На думку А. Терещенко, цікавим як для сценічно-театральної 

інтерпретації, так і для виконавського прочитання твору є його «поетично-

філософські підтексти, психологічна глибина характерів геніальної драми-

феєрії Лесі Українки, широка палітра тематики: світ природи, людських 

пристрастей, фантастичних створінь, яскравий музичний ряд» [164]. 

Композитор Г. Ляшенко відзначав, що «пластичність музики, національна 

означеність мелодизму, свіжість гармонічної мови, доцільність оркестрової 

палітри були сприйняті як ознаки високо професійного, неординарного за 

своєю художньою значимістю твору» [105, с. 365]. 

Аналізуючи значення опери в контексті української культури, доктор 

культурології В. Антонюк підсумовувала, що «Лісова пісня» В. Кирейка – це 

етапний твір, який є «магістральним не лише для національної мистецької 
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скарбниці, а й для самих виконавців: віхою на шляху формування й 

збагачення художньої палітри у процесі вироблення індивідуального 

виконавського стилю молодих співаків» [2, с. 109]. Хоч опера мала доволі 

довге і яскраве сценічне життя, на сьогоднішній день вона не входить до 

репертуару жодного театру. 

Наступним театрально-сценічним опусом Віталія Дмитровича став 

балет «Тіні забутих предків» (1959) за однойменною повістю 

М. Коцюбинського (лібрето Флоріана Коцюбинського та Наталії 

Скорульської). У повісті, написаній у 1911 році, ліричне кохання та трагічна 

загибель героїв розкриті в контексті зображення побутового життя з 

виразними різножанровими традиціями та гуцульськими обрядами. 

Балет має три дії (чотири – у старій редакції), що поділені на вісім 

картин: перша дія вводить у контекст кровного конфлікту між родиною 

Гутенюків, до якої належить Марічка, та Палайчуків, з якої походить Іван, та 

дружбу хлопчика і дівчинки попри ворожнечу їх родів. Марічка та Іван 

згодом закохуються, але їх стосунки трагічно обриваються загибеллю дівчини 

при повені. Друга та третя дії розповідають про життя Івана після смерті 

коханої, його відхід у гори, повернення та спробу пристосуватися до 

звичайного способу життя, чому перешкоджає туга за Марічкою. Одруження 

Івана з Палагною та господарський побут не допомагають йому забути про 

втрачене кохання, і герой втікає у ліс до щасливих юнацьких спогадів, де в 

образі мавки зустрічає Марічку, проте хлопець падає в урвище та в невдовзі 

помирає. 

Драматургічним контрастом у творі проведено дві лінії: піднесеного 

чистого кохання Марічки з Іваном та низьменної пристрасті Палагни і 

Мольфара. Велику увагу приділено масштабним жанровим сценам, таким як 

весільний похід, весілля, танцям чоловіків на полонині та драматичному 

фінальному епізоду прощання з Іваном. Композитор, музично інтерпретуючи 

сюжет повісті, будує партитуру балету на народно-фольклорних інтонаціях 
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танцювальних гуцульських пісень, коломийок та обрядовій музиці, 

пропускаючи їх через авторський стиль.  

М. Загайкевич зазначала, що пріоритетним елементом дії стає 

відображення внутрішнього світу емоцій головного героя – гуцула Івана після 

трагічної втрати коханої Марічки, а музично його образ розкривається у 

«танцювальних номерах і в драматично-програмних епізодах, головним 

чином за допомогою широкого розвитку лейттеми – народної пісні “Ой 

співаночки мої”» [46, с. 22]. Ця музична характеристика знаходиться в 

постійному розвитку та набуває різної емоції в залежності від події та жанру 

епізоду.  

К. Майбурова писала про те, що образи Палагни та Мольфара 

спираються на побутові стрімкі інтонації, а лейтмотив головної героїні 

«будується на народній танцювальній основі коломийки, проте вона є більш 

статичною у своєму прояві: у спогадах Івана дівчина завжди залишається 

такою, якою він її покохав» [107, с. 23]. Велике значення у специфіці 

відображеного у творі життя посідають елементи фантастики, а також 

знаковість звуку трембіти, що у гуцульській культурі сповіщає про смерть. Не 

дивлячись на трагічний фінал, балет закінчується танцем та іграми, що є 

символом продовження існування. Це пов’язано зі звичаями цієї 

етнографічної групи, згідно з якими поховання закінчується не плачем за 

померлим, а ствердженням перемоги життя. 

М. Загайкевич звертала увагу на те, що «місцями музиці твору не 

вистачає сценічного блиску, гострої динаміки барв. <…> Проте вцілому „Тіні 

забутих предків” – один із кращих зразків української балетної 

музики» [53, c. 88]. За дослідженням І. Шестеренко, В. Кирейко «самобутньо 

інтерпретував шедевр української класичної літератури, втілив засобами 

музичної виразності головну думку М. Коцюбинського про торжество 

світлого начала людського духу, високої мрії та чистого кохання» [193, с. 128]. 

Прем’єра балету відбулась 8 листопада 1960 року у Львівському 

академічному театрі опери та балету ім. Івана Франка (нині Національного 
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академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької), балетмейстер – 

Т. Рамонова, диригент – Г. Орлов, сценограф-постановник – О. Сальман. 

Наступна опера, написана В. Кирейком у 1965 році, теж спиралась на 

містично-трагічний твір: повість О. Кобилянської «У неділю рано зілля 

копала» (лібрето Миколи Зоценка). Таким чином, прослідковується, що 

провідною в естетично-стильовому сприйнятті композитора була тематика 

відданості поетичній мрії та щирим почуттям через фатум та фольклорний 

пласт драматургії. Створена на сюжет української пісні-балади «Ой не ходи, 

Грицю, та й на вечорниці» про кохання хлопця до двох дівчат водночас та 

помсту однією з дівчат за зраду. Розвиваючи події пісні в романтичній повісті, 

написаній в 1908 році, О. Кобилянська, проводить дві лінії: долі матері Гриця 

– циганки Маври та життя самого хлопця, що концентрується на його виборі 

між доброю синьоокою Насткою і гордою чорнобривою Тетяною-Туркинею. 

Нездатність доконати та відстояти свій вибір призводить Гриця до смерті від 

зілля Туркині. 

Спираючись на повість, лібретист Микола Зоценко підпорядкував 

сюжет законам оперного твору через зменшення кількості епізодів та їх 

порядку, підсилення динаміки та напруженості сцен, розкривши в опері 

пристрасні почуття приречених на смерть героїв у контексті суворих 

традицій карпатських гуцулів кінця ХІХ ст. Що стосується авторського 

погляду на матеріал, композитор створив балетний пролог і епізод у замку 

пана, з яким Мавра зраджує своєму чоловіку (вихідна подія твору). Цієї сцени 

не було в першоджерелі О. Кобилянської, а в опері даний інструментальний 

фрагмент існував лише в першій, неопублікованій редакції.  

За словами композитора, ноти твору були опубліковані після прем’єри у 

Львівському Національному академічному театрі опери та балету театру ім. 

Соломії Крушельницької з урахуванням використаних для постановки купюр, 

тож друкований клавір починається без інтродукції з першої дії, адже 

постановники не стали включати балетний пролог [З особистої бесіди з 

В. Д. Кирейком від 08.05.2014 р.]. Цей музичний епізод надає постановникам 
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можливості для інтерпретації, адже його використання має задачу 

сконцентрувати увагу на драматургічній лінії життєвого шляху Маври, а 

також більш цілісно обґрунтувати зародження гріха та як результат – 

розплату за нього життям її сина Гриця. 

Опера складається з чотирьох дій та восьми картин. Починається твір з 

хору циган на полонині, і розповідає про народження Маврою білої дитини, 

яка виявляється не рідним сином її шлюбного чоловіка Раду. Циганський 

отаман виносить Маврі смертний вирок, проте батькові Маври – старому 

цигану-скрипалю Андронаті вдається урятувати їх та вивести з табору. 

Наприкінці дії Мавру в лісі знаходить і забирає до себе Іваниха Дубиха, а 

дитину старий циган підкидає бездітним Дончукам.  

Друга дія показує життя Маври та Гриця через двадцять років. Гриць, 

заручений з Насткою, зустрічає Туркиню і закохується в неї. Третя дія також 

відкривається хоровою обрядовою сценою. Настка дізнається про кохання 

Гриця і примушує його вимовитися від Тетяни. Наречена Гриця домовляється 

з циганом Андронаті про застереження Туркині. Четверта дія відкривається 

масовою хоровою сценою весілля, на яке потрапляє божевільна Тетяна, щоб 

приворожити Гриця до себе. Випивши зілля, хлопець помирає під час 

весільного танцю зі своєю законною дружиною Насткою. 

Для відтворення трагізму та містичності дії композитор знаходить 

відповідні музичні засоби виразності в мові та оркестровій палітрі. При 

змалюванні контрастних сцен, образів та почуттів героїв, В. Кирейко 

використовує різноманітні структурні та жанрові форми, такі як арії, аріозо, 

пісні, дуети, тріо, квартети, речитативи, колискові, танці. Опера має виразні 

вокальні партії з лейтмотивною структурою та закладеною національною 

мелодикою, в основі якого народні (українські, циганські та угорські) 

фольклорні зразки.  

Циганка Мавра проникливо заявлена через драматичні інтонації пісень 

та плачів, в яких вона переосмислює своє минуле. Два сольних номери: «Гей, 

ліси...», коли жінка полишає Дубиху з Тетяною та відходить до лісу, та аріозо 
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в колибі після зустрічі сина Гриця «А де я бачила отії очі» характеризуються 

протяжністю та задумливістю. Син Маври Гриць, який не може вибрати між 

вдома дівчатами, має особливу двоякість і в музиці: так, у побудованій на 

гуцульських мотивах жанрово-танцювальній пісні «Ой, дана, дана» – його 

першому сольному епізоді – розкривається задириста вдача хлопця. У 

ліричній арії «Гей, Туркине...» передано драматизм вибору та перемогу 

пристрасті до неї.  

Знаходять своє відображення в партитурі і контрастні образи дівчат – 

відкритої, лагідної, щирої та довірливої Настки, яка все готова пробачити 

Грицю та непідступної, сильної характером, загадкової, гордої Тетяни, що не 

в змозі пережити зраду коханого. У музичному ряді Туркиня змальована 

впевненою драматичною декламацією, проте в сольних номерах з’являються 

ліричні тони, ніжний лейтмотив кохання до Гриця, що зароджується з арії 

«Минає літо красне» з другої дії, перед призначеною зустріччю з хлопцем та 

супроводжує образ до розв’язки, де дівчина повторює цей мотив у стані 

божевілля. Музичні характеристики Настки позначаються танцювальними 

інтонаціями народної пісні, що розкриваються в її аріозо «Дівчина квіти у 

горах збирала» при очікуванні Гриця на святі Івана Купала в третій дії. 

Музичний ряд старого цигана Андронаті побудовано на речитативах, 

важливою частиною його образу є мотив скрипки. 

Велике значення у творі мають жанрові хорові та танцювальні сцени, 

такі як у циганському таборі у першій дії, обрядів Івана Купала у третій дії та 

весілля Настки і Гриця у четвертій. Вони виступають доповненням для 

сюжетного ряду сцен трагедії життя Маври, драматичних любовних 

перипетій та смерті головного героя, а також яскраво відтінюють камерні 

сольні епізоди. Кандидат мистецтвознавства І. Шестеренко писала про те, що 

«В. Кирейко зумів проникнути в ідейну суть твору О. Кобилянської, втілити в 

музиці психологічну глибину його образів, жанрово-фольклорний колорит, 

романтичний тон оповіді» [193, с. 134].  
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Мистецтвознавиця М. Загайкевич зазначала, що в опері наявне 

«поетичне відтворення духовного життя людини, схильність до тонкого, 

ліричного, музичного звукопису, наповнення образів м’якою чуттєвістю і 

соковитим колоритом, що корениться в глибинних надрах пісенних багатств 

українського народу» [53, с. 80]. Цей твір В. Кирейка так і не ввійшов до 

постійного репертуару оперних театрів, хоча цілком заслуговує на це, адже 

виразно презентує українську культуру. 

Наступну оперу «Марко в пеклі» Віталій Кирейко створив у 1966 році 

за однойменною сатиричною п’єсою-феєрією Івана Кочерги, власноруч 

написавши лібрето. Популярний у світовій літературі міфологічний сюжет 

мандрів до потойбічного світу займає особливе місце в національній культурі. 

Він навіть знаходить відображення в українському фразеологізмі «як Марко в 

пеклі», що позначає невпинність процесу. Загалом, в національній літературі 

цей образ концентрується на легенді про Пекельного Марка, який, 

спокутуючи гріх, змушений вічно блукати у потойбічному світі. 

П’єса І. Кочерги, написана у 1928 році, стала спробою сучасного 

трактування поширеного сюжету з позиції людини XX століття. Драматичний 

твір складається з п’яти дій, з яких дві останні відбуваються в пеклі. В опері 

сюжет поділений на три дії та шість картин. Як і в першоджерелі, в музичній 

версії події відбуваються в часи громадянської війни, коли головний 

персонаж – червоноармієць Марко – прибуває на фантастичну станцію 

Плутанина. В першому акті події розгортаються в реальному вимірі, коли 

персонаж приїжджає на станцію для пошуку викрадених шахраями вагонів з 

військовим майном. Дівчина Маруся та сирота Хламушка допомагають 

червоноармійцю знайти злодіїв.  

Сюжетний хід подій розвивається через пригоди хворого на тиф Марка 

у химерному несправжньому світі марев на станціях Плутанина та Чортів 

тупик, а потім у пеклі та царстві Ліліт, яка марно пробує причарувати Марка. 

Зрештою її палац руйнується і відбувається щасливий фінал у реальному 

світі, в якому Марко одужує та покидає Плутанину разом із Марусею та 
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Хламушкою, шахраїв (Приятелєва, Панаженка та фельдшера Спринцовку) 

заарештовують, а віднайдені вагони, заради яких Марко прибув на станцію, 

відправляють назад. 

Композитор професійно відтворює п’єсу в оперній драматургії, де, як 

пише І. Шестеренко, через власну оцінку сюжетних перипетій В. Кирейка 

«героїко-революційна реальність поєднується зі світом фантастики, де в 

сатирично-гротескній формі змальовуються негативні явища життя 

суспільства. <…> застосовуючи драматургічний прийом “висміювання через 

жанр” <…> використовуючи жанр гротесково-сатиричної буфонної комедії з 

елементами симфонізації, поєднуючи риси фантастичної, соціальної та 

ліричної опер» [193, c. 135–136]. 

Підпорядковуючи першоджерело до оперного лібрето, композитор вніс 

зміни до сцен, динамізуючи дію, додав танцювальні епізоди, значно скоротив 

кількість персонажів. Специфіка сатирично-фантастичного напрямку 

вплинула як на драматургію, так і на виклад мовних інтонацій персонажів 

опери «Марко в пеклі», в якій базовим засобом стає речитатив, що передає 

іронічні підтексти. Проте, відображення химерного світу включає також 

різножанрові форми (аріозо, арії, пісні та балетні епізоди тощо). Партії 

головних персонажів - Марка, Марусі, Хламушки та цариці Ліліт не мають 

широко вираженого лейтмотивного розвитку: ніжні та ліричні риси характеру 

Марусі зображені через мелодії національних плачів та протяжних пісень.  

Героїчного персонажа Марка в музичній драматургії розкрито за 

допомогою застосування маршових ритмів, що вказує на його рішучість та 

безстрашність, через народну мелодику та речитатив передано образ 

безпритульного хлопчика Хламушки. Вокально вимогливі спокусливі арія та 

аріозо Ліліт інтонаційно наближені до східної мелодики. Жанрово-жартівливі 

мотиви пісні характеризують музичні образи шахраїв станції Плутанина та 

Чортів Тупик.  

Тінь, яка протяжно оповідає про станцію, що не має виходу, змальовано 

через повільний ритм та музичну повторюваність, так само як і карикатурний 
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образ Рудого Чорта. Реальний земний вимір твору знаходить своє 

відображення в пекельному світі, драматургічні події якого відтворені у 

музиці через комічно-іронічні інтонації. Композитор використовує хорові 

сцени, проте в опері вони не мають автономної ролі, а радше підкреслюють 

емоційний імпульс драматургії та урізноманітнюють музичну фактуру. 

Оперу не було поставлено жодного разу в будь-якому з музичних 

театрів України. За словами самого Віталія Кирейка, він «сватався» з цією 

оперою до театрів майже півстоліття, проте вона так і не побачила сцени, а 

кожна влада вбачала свої особисті підтексти у творі, які не влаштовували її з 

політичних мотивів [Інтерв’ю з В. Кирейком від 15.03.2014 р.]. 

У 1967 році композитор написав одноактний балет «Відьма» за 

однойменним твором Т. Шевченка (лібрето Володимира Нероденка). Поема, 

створена у 1847 році, розкривала долю бідної кріпачки, яку пан, 

використавши, покинув з маленькими дітьми. Головна героїня поневіряється 

із сином та дочкою, проте, коли діти виростають, пан-батько забирає їх, і вона 

залишається сама. Люди звинувачують молоду жінку та називають її 

«Відьмою». У поемі автор звертається до теми тяжкої дівочої долі, зокрема у 

кріпацтві, а героїня твору застерігає дівчат, розповідаючи про свою помилку. 

Недовгий час постановка балету була у репертуарі Львівського театру 

опери та балету ім. І. Франка (нинішнього Львівського Національного 

академічного Оперного театру ім. С. Крушельницької): твір Віталія Кирейка 

увійшов до афіші як частина балетного триптиху разом із творами «Досвітні 

вогні» Лесі Дичко за Лесею Українкою та «Каменярами» Мирослава Скорика 

на вірш Івана Франка. Прем’єра відбулась 19 червня 1967 року 

(балетмейстери А. Шекера та М. Заславський, диригент Ю. Луців). 

В балеті «Оргія» (1976 р., лібрето Наталії Скорульської) за 

драматичною поемою Лесі Українки, створеною поетесою у 1913 році, як і в 

першоджерелі, відтворено епоху завоювання Римом грецьких територій через 

тематику боротьби проти насильства. В основі твору лежить відомий 

давньогрецький міф про наймогутнішого серед велетнів Антея – сина 
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морського бога Посейдона та богині землі Геї, який вбивав непроханих 

чужинців. Він був практично непереможний, і оновлював сили, торкаючись 

землі. Убити велетня вдалося лише Гераклові. Леся Українка інтерпретувала 

міф через повстання греків проти національного поневолення римлянами у 

багатому Коринфі. 

Поетеса протиставила контрастні виміри підпорядкованої аморальним 

римським завойовникам духовної грецької Еллади. Слідом за драматичною 

поемою, композитор зображує Антея – талановитого грецького поета та 

співця, який присвятив себе високому мистецтву і згоден сам у себе відібрати 

власне життя аби не продатися в духовне та ментальне рабство чужинцям-

завойовникам. Балет складається з двох актів, а його зміст «концентрується в 

сценах-діалогах, які розгортаються наскрізно. Головні герої, як і в інших 

творах В. Кирейка для театру, наділені індивідуальними характеристиками-

лейтмотивами» [193, с. 142]. 

Наступний музично-сценічний твір В. Кирейка – балет «Сонячний 

камінь» був створений композитором у 1982 році. В основу лібрето, 

написаного Євгеном Кушаковим, ввійшли легенди Донеччини, що 

розповідали про непросту шахтарську долю. Балет був поставлений у 1983 

році в Донецькому академічному державному театрі опери та балету 

ім. А. Солов’яненка, де мав недовге сценічне життя. Запрошений із 

Петербурга балетмейстер-постановник Вадим Бударін не закінчив роботу над 

балетом, що зробив Володимир Шумейкін. 

У 1986 році, після творчої паузи у написанні театрально-сценічних 

опусів, у композитора з’явилась камерна комічна опера «Вернісаж на 

ярмарку» за сатиричною повістю Григорія Квітки-Основ’яненка 

«Салдацький патрет» (лібрето Едуарда і Надії Яворських). Саме повість, 

датована 1833 роком, має підзаголовок «Латинська побрехенька, по-нашому 

розказана», адже сюжетно спирається на короткі грецько-латинські жарти. 

Складається з одинадцяти непов’язаних наскрізним розвитком картин, 

побудованих за принципом вертепу. Автор, змальовуючи систему відносин 
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різних верств населення у сатиричному стилі бурлеску, підіймає філософську 

тему зв’язку мистецтва та людини через події, що відбуваються в 

українському селі початку XIX ст. на Полтавщині. 

Невелика опера складається з прологу та двох дій. У пролозі художник 

Кузьма та його друг намісник Шпонь вирішили розіграти на ярмарку 

«латинську побрехеньку» на свій лад. Перша дія відбувається вночі біля 

маєтку поміщика Зозулі. Сторож, щоб триматись на посту, співає пісню, 

проте не витримує та все ж таки засинає. Вдалині гуляє молодь – чути спів та 

музику. Тим часом, Кузьма і Шпонь, прагнучи пожартувати над сторожем, 

який спить на робочому місці, приносять картину, на якій намальована 

попівська кобила, та ставлять її біля воріт. Прокинувшись зранку, сторож 

бачить кобилу та безуспішно намагається її проганяти, потім стріляє в неї, і 

та розлітається вщент.  

Зі схованки за цим усім спостерігають Кузьма і Шпонь. На шум 

виходить пан Зозуля, і художник Кузьма викриває себе і вибачається перед 

паном, зізнаючись, що це він реалістично зобразив тварину. Пан, вражений 

малюнком, замовляє Кузьмі портрет солдата, щоб поставити на місце 

сторожа, а за це обіцяє виконати будь-яке прохання художника. Кузьма, 

погоджуючись, задумує таким чином викупити з кріпацтва свою кохану 

дівчину Домаху, щоб одружитися з нею. В неділю на ярмаркову площу 

Кузьма та Шпонь вносять намальованого солдата, що виглядає, мов живий. 

Художник ховається за портретом та спостерігає реакцію людей. Шинкар та 

Охрім, побачивши солдата, віддають йому честь. Приходить все більше і 

більше людей, які сприймають портрет за живу людину, а перекупка Явдоха 

навіть йде пригощати солдата бубликами.  

Події другої частини твору відбуваються ввечері, Шпонь напідпитку 

засинає, і до нього підходить портрет, що ожив, розповідає про важке 

двадцятип’яти річне солдатське життя в царській армії. Шпонь у сні 

розмовляє з солдатом, а з ярмарковими пострілами феєрверку прокидається. 

Дівчата жартують і все поглядають на солдата, лише згодом помічаючи, що 
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це лише портрет, а не реальна людина. Мати сварить Домаху за те, що вона 

заграє з солдатом, але дівчина відповідає, що це лише портрет, а по-

справжньому вона любить художника Кузьму. Тоді на ярмарку входять і 

парубки, підходять до солдата та починають сміятися, коли бачать, що це 

тільки портрет. Швець Терешко критикує неправильно намальовані на 

портреті чоботи, тоді Кузьма дістає пензлик і вносить поправки. Зрештою, на 

ярмарок приходить пан Зозуля, щоб оцінити Кузьмову картину. Побачивши 

портрет, він схвалює роботу, платить художнику та благословляє Домаху. Всі 

вітають молоду пару й зичать їм сімейного щастя. 

Зберігаючи літературну достовірність оповідання, лібретисти Едуард та 

Надія Яворські залишили виразну для комедійного жанру мовну специфіку з 

емоційними діалектами сільської місцевості та загальновживаними 

фразеологізмами, а композитор Віталій Кирейко, підкреслюючи образи 

персонажів, застосував музичні засоби для їх вияву, що спираються на 

близькі до розмовної мелодекламації речитативи. В лейттематичних 

характеристиках, для побудови інтонаційного ряду було використано 

різнонаціональний фольклор (український, циганський, польський та 

російський). Як і в попередніх операх композитора, хорові сцени є 

важливими учасниками сценічної дії та створюють виразні жанрові епізоди. 

У творі висміяно людські пороки через проблему неосвіченості й нездатності 

прочитати та розпізнати справжнє мистецтво. 

В останній опері композитора – драмі «Бояриня» (2003 р., лібрето 

Василя Туркевича) за однойменним твором класика української драматургії 

Лесі Українки, піднято тематику національної боротьби України за 

незалежність у кінці ХVІІ століття. Твір написаний письменницею у 1910 

році і був заборонений за радянських часів У ньому розповідається про 

трагічну долю української боярині Оксани, яка вирушає в Росію за своїм 

чоловіком, котрий присягнув на вірність московському цареві. Не 

витримавши розлуки з рідним краєм, деспотизму чужинської неволі, жінка 

гине. 
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Презентуючи історичний контекст часу після смерті гетьмана Богдана 

Хмельницького, лібретист В. Туркевич і композитор В. Кирейко зберігають 

фрагменти першоджерела (найбільше у другій дії) та протиставляють 

контрастні виміри боярської еліти світу селянського рабства, при тому образ 

українського козацтва в цілому передано через волелюбні та шляхетні риси. 

Драматургічний подієвий ряд поеми композитор інтерпретує з точки зору 

оперної драматургії, перетворюючи її на двоактний музично-сценічний твір.  

Підсилюючи першоджерело музичною партитурою, В. Кирейко звертає 

особливу увагу на емоційну складову персонажів та розкриття їх 

психологічних характеристик. Для занурення глядача у конфлікт сюжету та 

музики, опера відкривається розгорнутою хоровою сценою, в якій 

протиставлено українських козаків (музична фактура їх партії 

характеризується наспівністю) та російських бояр (інтонаційно-ритмічний 

пласт партії яких побудовано на іронічному прочитанні славеня з опери 

«Князь Ігор» О. Бородіна). 

Провідний образ Оксани перебуває в активному драматургічному 

розвитку: перша любовна арія побудована на ліричних інтонаціях, а з 

розвитком сюжету вокальний ряд наповнюється драматизмом. У другому 

монолозі-арії мелодика набирає справжнього трагізму, в останньому 

сольному номері - патріотичних посилів. Партитура цього епізоду 

повертається до ліричної ностальгічної складової.  

Проте, композитор акцентує увагу не лише на долі Боярині, а й на 

історичній непримиримості між двома народами, зокрема змальовуючи 

конфлікт на рівні двох мов – української та російської. Крізь призму 

любовної драми подружжя Оксани та Степана в опері відображено ідею 

боротьби українського народу за свободу та гідність, і, не зважаючи на смерть 

героїні у фіналі, утверджується необхідність подальшого відстоювання 

козацтвом незалежності. 

Для здійснення дослідження жанрово-драматургічних особливостей 

опер Віталія Кирейка авторка дисертації вважає за необхідне надати 
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визначення термінів «драматургія» та «жанр». Звичайно, існує багато 

визначень драматургії як явища. Так, терміном «драматургія» позначається 

рід літературних творів, призначених для виконання на сцені [162, с. 275]. Це 

поняття трактується також, як: 

– теорія мистецтва, що вивчає принципи та побудову драматичних 

творів; 

– драматична література певного періоду чи народу, сукупності 

драматичних творів якогось письменника [172, с. 504]. 

Лаконічне та змістовне визначення надав цьому поняттю В. М. Лесін : 

«Драматургія – це сюжетно-образна концепція театральної вистави або 

сценарію кінофільму, що її визначають режисери» [172, с. 504]. За 

переконанням Т. Чернової, «драматургією прийнято називати образну 

систему музичного твору <...>, образний світ твору, як багатоскладове і разом 

з тим єдине ціле – систему, як процес співставлення, взаємодії, розвитку 

образно-сенсових начал і як завершену картину світу» [187, с. 3]. Розвиваючи 

свою думку, дослідниця продовжує: «Говорять про драматургію в тих 

випадках, коли процес образної дії (на рівні змісту та форми) відрізняється 

активністю, напруженістю, цілеспрямованістю, результативністю, тобто 

розвитком, становленням, а не, скажімо, розгортанням» [187, с. 14]. 

Найбільш чітким і дотичним до музично-сценічного мистецтва є 

формулювання драматургії як «драматичної літератури певної епохи та 

країни, сукупності драматичних творів певного письменника, а також як 

теорії побудови драматичних творів» [171, с. 465]. Т. Ливанова зазначала, що 

цей термін трактується як загальний принцип створення розвитку в межах 

композиційної одиниці або циклу, велика закономірність контрастів і єдності, 

в цілому проведеної в руслі загальної розробки, таким чином, що усі її 

елементи мають бути підпорядковані ідеї цілого [99, с. 5].  

На нашу думку, драматургія – це така послідовність побудови подій та 

фактів у творі, яка створює певний сюжет і має свій розвиток. Безперечно, без 

класичної побудови «Зав’язка – Розвиток події – Кульмінація – Розв’язка» 
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будь-який літературний твір не може мати театральної структури. Адже саме 

ця традиційна структура робить історію цікавою, розвиває сюжет, надає 

емоційний тонус драматичному твору. 

Драматургія оперного лібрето – найслабкіше місце опери. За законами 

сцени, сюжет має бути загострено, скорочено, і в той самий час автор 

повинен зберегти подієвий ряд та драматургічні лінії. Згідно тлумачення 

А. Гозенпуда, оскільки опера є найоб’ємнішим і складним видом мистецтва у 

втіленні задуму, тому в творчому процесі особливу роль відіграє 

композиційний бік – загальний план, розподілення дії на етапи, використання 

відповідних форм і засобів. Все це має знайти своє відображення передусім в 

лібрето, без високої якості якого навіть найкраща музика, при всьому її 

провідному значенні, оперу не врятує [27, с. 25].  

Навпаки, невдале перекладення літературного першоджерела на 

літературну основу музично-сценічного твору призводить до втрати 

цілісності сюжетних колізій, яскравих кульмінацій та закладених автором 

підтекстів. На початку створення лібрето закладається проблема сюжетного 

розвитку, яку надалі може вирішити за рахунок театральних прийомів та 

власної інтерпретації режисер-постановник. Зважаючи на те, що оперний 

жанр тяжко піддається перетворенню в силу суцільного музичного пласту, це 

завдання не завжди вдало втілюється в постановках. В свою чергу, оперна 

драматургія здатна реалізувати свої потенційні можливості тільки у випадку 

повноцінного вираження музикою ключових моментів дії [169, с. 651]. 

Для подальшого аналітичного дослідження опери важливим є 

розкриття поняття «жанр», що диктує тип конфлікту, його розвиток і 

розв’язку, а також кут зору на події, які відбуваються. Жанр – це термін, «що 

визначає родові й видові особливості художньої творчості» [172, с. 105]. 

Жанр характеризується певним комплексом функцій, умов існування, 

образно-змістовних та формальних властивостей [170, с.167]. 

За дослідженням Б. Сюти, «музична драматургія тісно пов’язана з 

категоріями стилю та жанру, а велика різноманітність її різновидів зумовлена 
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багато в чому еволюцією цих систем на сучасному етапі та її індивідуальним 

переломленням» [159, с. 187]. Аналізуючи аспекти процесів драматургії, 

науковець приходить до висновку, що один з головних принципів в системі 

жанрово-стилістичних зв’язків – це його сюжетність [159, с. 188]. За 

дисертацією, жанр – це кут зору на проблематику, характер конфлікту та тип 

його вирішення, закладених автором у музично-сценічному творі. 

Розглядаючи особливості жанрових та сюжетно-драматургічних 

концепцій письма видатного українського композитора Віталія Кирейка, 

стверджуємо, що його опери практично не піддавались змінам після 

сценічних інтерпретацій. Провідною тематикою оперних творів митця є 

змалювання життя, побуту і вірувань українського народу. Характерною 

ознакою драматургії його творів є наявність і розвиток декількох 

драматургічних ліній, що веде до сюжетної роздвоєності. Наприклад, у опері-

феєрії «Лісова пісня» за однойменним твором Лесі Українки, присутній 

філософський вибір Лукаша між духовним поетизмом (головним 

представником якого є Мавка) та матеріальною приземленістю (що 

презентується Килиною та Матір’ю).  

У музиці це виявляється в музично-інтонаційній сфері персонажів, які 

належать до даних контрастних світів: вимір природи високих почуттів 

передано через ліричну наспівність українських мелодій та поетичні світлі 

теми, побутовий пласт твору виражений в танцювальних мелодіях та 

жанровій ритмічній жартівливій пісенності. При тому, музичні 

характеристики мови Лукаша, згідно його вибору, переходять від мрійливого 

лейтмотиву до танцювальних інтонацій. 

У романтичній драмі «У неділю рано…» мотив роздвоєності передано 

через головного героя Гриця. Хлопець кохає двох дівчат одночасно і не може 

вирішити, кого взяти за жінку. В першоджерелі це мотивується його 

роздвоєністю від народження. Дві душі Гриця – це дівчата, до яких він 

тягнеться: покірна й ласкава Настка, (з нею він заручений) та гордовита 

Тетяна, фатальна зустріч з якою «перевернула» життя персонажів.  
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Гриць весь час знаходиться на межі вибору між однією та іншою, 

потребою свободи та обіцянках перед героїнями. Ці пласти знаходять 

відображення в музиці, зокрема контрасті запальної жанрової пісні куплетної 

форми з гуцульською мелодикою та драматичної ліричної арії з наскрізним 

розвитком з яскравою кульмінацією у вигляді утвердження власного вибору.  

Опера В. Кирейка «Марко в пеклі», створена за мотивами однойменної 

сатиричної п’єси І. Кочерги, також має в своїй основі поділ на два світи: 

дійсний (героїко-революційний) та химерно-фантастичний (уява хворого 

Марка). Відповідно, персонажі твору поділяються на реальних (побутових та 

ліричних) – червоноармієць Марко, Маруся, Хламушка – і потойбічних – 

Тінь, Рудий чорт, цариця пекла Ліліт та інших. Контрастні характери образів 

в опері відповідають їх музичній різноплановості: головний герой Марко 

змальований за допомогою маршових ритмів; ліричний характер Марусі 

зображено через народну мелодику плачів та протяжних пісень; жартівливі 

мотиви пісні характеризують шахраїв станції; східні звабливі мотиви у своїй 

характеристиці має Ліліт. 

В опері «Вернісаж на ярмарку», написаній за бурлескною 

гумористичною повістю, яскраво відтворюючи український ярмарок як 

явище, автор піднімає питання прочитання мистецтва через протиставлення 

позитивних (Кузьма, Домаха, Пан Зозуля), та негативних (Терешко, Шпонь) 

героїв через фольклорну музичну складову та національну обрядовість. 

В опері-драмі «Бояриня» теж наявні дві контрастні драматургічні лінії. 

Одна реальність – це світ українського козацтва, інша – жорстоке деспотичне 

російське поневолення. Інтонаційний пласт українського існування передано 

через наспівні мотиви з лірично-драматичними партіями Оксани та Степана, 

світ російських бояр побудовано на сухих речитативах. На протистоянні цих 

вимірів проведено увесь конфлікт опери.  

Таким чином, музично-сценічний доробок Віталія Кирейка, 

спираючись на першоджерела української класичної літератури, вирізняється 

жанровим розмаїттям та є значним внеском в українську культурну спадщину. 
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3.2 Режисерська експлікація опери Віталія Кирейка  

«У неділю рано…» 

Драматургічна інтерпретація сюжету, на який було створено оперу «У 

неділю рано…», має багато літературних утілень; витоки яких йдуть з 

мотивів народної пісні-балади «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Її 

авторство належить Марусі Чурай (також можливі імена Маруся Чураївна, 

Маруся Шурай, Марина Шурай). Пісня розповідає про кохання хлопця до 

двох дівчат і помсту за його зраду. Наводимо один з варіантів пісенних 

куплетів твору: 

«Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці, 

Бо на вечорницях дівки – чарівниці. 

<...>В неділю рано зілля копала, 

У понеділок полоскала, 

А у вівторок зілля варила, 

В середу рано Гриця отруїла. 

Прийшов четвер – Гриценько умер, 

Прийшла п’ятниця – поховали Гриця. 

 <...> ”Ой мати, мати! Жаль ваги не має, 

Най ся Грицуньо у двох не кохає! 

Оце ж тобі, Грицю, за теє заплата: 

Із чотирьох дощок темная хата!”» [89, с. 5]. 

У статті «Коло Марусі Чурай» композитора та музикознавця Михайла 

Степаненка, який займався дослідженням мистецтва, історії та культури 

України, знаходимо інформацію про перші згадки цієї легенди. Як зазначав 

автор, «тема кохання, зради і помсти хвилює і бентежить душі, як хвилювала 

і душі наших далеких предків століття тому. Жодна з пісень не мала такого 

впливу на українську літературу, як ця» [155, с. 55].  
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У різноманітних літературних інтерпретаціях сюжет став джерелом 

натхнення для творів різних жанрів та форм. Найбільш знаними з них стали: 

повість Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала», історичний роман 

у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко, п’єса Михайла Старицького «Ой, 

не ходи, Грицю, та й на вечорниці», п’єса Любові Забашти «Дівчина з 

Легенди», драматична поема Володимира Самійленка «Маруся Чураївна», 

історична п’єса Івана Микитенка «Маруся Шурай» та ін. 

Історики припускають існування постаті Маруся Чурай. Як писав 

Михайло Степаненко, «за Шаховським, Маруся Чурай народилася у 1637 р., 

<...> залишилась сиротою і разом з матір’ю Горпиною Чурай жила в Полтаві. 

Саме в Полтаві розкрився її дар поета-піснетворця. Маруся була надзвичайно 

музикальною і володіла рідкісної краси голосом. Вона імпровізувала як 

слова, так і мелодії до своїх пісень, які за короткий час заспівала вся Україна. 

Особисте життя Марусі не склалося <…> Маруся полюбила <…> Грицька 

Бобренка. Це кохання закінчилось трагічно <…> Незважаючи на палку любов 

Гриця і Марусі, Гриць підкорився волі матері і оженився на Галі Вишняк. 

Маруся намагалася покінчити життя самогубством, але її врятували <…> 

Отруївши Гриця, Маруся не приховувала свого злочину, і її було засуджено до 

страти» [155, с. 55]. Спираючись на джерело, зазначимо, що пісня-балада є 

автобіографічною. 

Опера В. Кирейка «У неділю рано…» (лібрето Миколи Зоценка) за 

однойменною повістю О. Кобилянської – один з найбільш цілісних музично-

театральних творів на цей поширений сюжет. Опера розповідає про 

непереборні пристрасті, надлюдські сили, що пробуджуються у людині та 

позбавляють її контролю. Твір наповнений лірикою, фольклором, 

національним мелосом. Поетичний вир почуттів та сильних характерів 

персонажів у творі зіштовхується з давніми віруваннями та суворими 

традиціями. Стихійні емоції, пристрасне фатальне кохання, відданість та 

складність життєвого доленосного вибору – вся палітра переживань 

змальована композитором у творі з емоційністю й оголеністю почуттів. 



140 

 

Зважаючи на специфіку музичної драматургії, сюжет романтичної драми було 

значно скорочено, а також надано більшої динаміки за рахунок скорочення 

сцен, проте було залишено жанрово-побутові та розгорнуті обрядові сцени. 

Лібретист і композитор зберегли у відповідності до першоджерела характери 

персонажів та їх емоційне наповнення. 

Першоджерелом опери є повість, а не сценічний твір, що передбачає 

певну композиційну побудову (зав’язку, розвиток подій, кульмінацію та 

розв’язку). Текст для сценічної реалізації будується за законами та правилами 

драми. Тому, складнощі лібретиста полягали не тільки в переведенні 

літературного жанру до іншого, а й динамізації дії через позбавлення зайвої 

оповідності. У порівнянні з першоджерелом, було значно зменшено проміжок 

часу, за який відбуваються події, динамізовано розвиток любовного 

трикутнику за рахунок скорочення сцен повісті (за вимогами оперної 

побудови), для чого здійснено зміну порядку окремих епізодів.  

Так, у О. Кобилянської Мавра відходить у ліс, коли Тетяні було лише 

дванадцять років, у опері це здійснюється значно пізніше, коли дівчині вже 

двадцять. До того ж, ці події відбуваються в той самий день, що й фатальна 

зустріч з Грицем. Кардинальні зміни здійснені в картинах зустрічей Тетяни та 

Гриця. В опері вони мають три спільні сцени за цілий рік. У повісті таких 

епізодів значно більше (не конкретизована точна кількість), події охоплюють 

більше року (теж не має чіткого визначення).  

Декілька сцен з повісті у колибі Маври в опері зменшено до однієї, 

проте там сконцентровані всі драматургічні акценти, покладені на сценічну 

лінію циганки: гадання, прихід двох незнайомців – Андронаті та Гриця. 

Варто відзначити, що в О. Кобилянської ці сцени розділені в часовому 

просторі, М. Зоценко монтує їх в одну сцену, що надає дії динаміки. Так само 

скорочено лінію Настки та Гриця: поєднано в одну сцену арію Настки та дует 

Гриця з нею, які в повісті розведені в часі. 

Цікавою з точки зору драматургії є мотивація поведінки Гриця. В пісні-

баладі, за якою побудована повість О. Кобилянської, причина його кохання 
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одразу до двох дівчат не має пояснення. Письменниця трактує поведінку 

хлопця незалежними від нього чинниками – його двома душами: «тією 

подвійною вдачею своєю, а радше двома душами, що в нім, ніби від часу до 

часу пробудившись, поборюють себе <…> Одна непостійна, тужлива, пуста, 

палка, друга вразлива, горда і вдатна <…> до доброго тягне Гриця, до 

красного, до любові <…> а передусім до свободи, широкої, безмежної, як 

крилаті ліси по верхах, як бистрі ріки там, в долах <…> ”Хижуном” родився, 

баламутом» [89, с. 35]. 

Фінал опери, як і повісті, вибудовано на виразному контрасті – під час 

весільного епізоду, на свято Настки та Гриця з’являється Тетяна та поїть 

нареченого смертоносним зіллям. Головний герой замертво падає під час 

виконання першого танцю подружжя. В опері цей фрагмент виразно 

підкреслений гуцульською запальною мелодикою. Однією з ключових змін є 

остання сцена твору, тобто доля Туркині після смерті Гриця. О. Кобилянська 

чітко дає зрозуміти, що Тетяна топиться в річці після смерті коханого. В опері 

композитор і лібретист залишають фінал відкритим. 

Незмінним в порівнянні з повістю залишився головний конфлікт, 

включаючи вихідну подію (зрада Маврою шлюбного чоловіка Раду). 

Лібретист М. Зоценко залишив багато фрагментів початкового тексту твору, 

як в дуетах, так і в сольних номерах: в сцені Івана Купала з третьої дії, в 

дуетах Гриця і Туркині з другої дії, в сценах Маври, та Туркині і Маври з 

другої дії. Що стосується авторського погляду на матеріал, композитор 

створив балетний пролог і епізод у замку пана, з яким Мавра зраджує своєму 

чоловіку (вихідна подія твору, зародження гріха). Цієї сцени не було в 

першоджерелі О. Кобилянської.  

Лібретист та композитор ретельно поставилися до створення музичних 

образів у творі. У опері головні герої за характеристиками є максимально 

наближеними до персонажів повісті-першоджерела. Як і в повісті, в опері 

присутні такі дійові особи: Раду, циганський отаман – тенор; Мавра, його 

дружина – мецо-сопрано; Андронаті, батько Маври – бас; Тетяна (Туркиня) – 
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сопрано; Іваниха Дубиха, її мати – мецо-сопрано; Гриць, Маврин син – 

баритон; Настка, Грицева кохана – сопрано. В епізодах – Дієго, баритон; 

Цимбаліст – бас; Бабка-повитуха – мецо-сопрано; Чабан – тенор; Робітник – 

бас; Марина, подруга Настки – сопрано; Іван, друг Гриця – тенор; Дончуки: 

батько та мати, прийомні батьки Гриця, сопрано та бас; цигани, циганки, 

хлопці, дівчата, літні люди. 

Для більш детального аналізу відмінностей опери від повісті в 

сюжетному розвитку вважаємо за необхідне провести аналіз особливостей 

композиції музичного твору. В силу специфіки музичної драматургії, вона 

значно відрізняється від повісті. 

Композиційна побудова опери В. Кирейка «У неділю рано…» охоплює 

чотири дії та вісім картин, що в свою чергу поділяються на менші структурні 

частини – арії, пісні, дуети, тріо, квартети, колискові. 

Перша дія. К а р т и н а  п е р ш а .  Вогнище поряд з шатром отамана у 

циганському таборі на полонині в Карпатах, ніч. Сцена та аріозо Раду.  

К а р т и н а  д р уг а .  Гірська стежка біля Білого каменя. Сцена, 

колискова Андронаті. 

Друга дія. К а р т и н а  т р е т я .  Гірська стежка. Речитатив і арія Маври, 

дует Тетяни і Маври, сцена Гриця і Настки, пісня Гриця, сцена Гриця і 

Андронаті, Гриця і Туркині. 

К а р т и н а  ч е т в е р т а . Стежка біля Білого каменя. Речитатив і арія 

Тетяни, арія Гриця. 

К а р т и н а  п ’ я т а . Колиба Маври. Сцена та аріозо Маври. 

Третя дія К а р т и н а  ш о с т а .  Біля річки. Сцена та аріозо Настки, 

танок. 

Четверта дія К а р т и н а  с ь ом а .  Гірська стежка. Сцена та арія 

Тетяни. 

К а р т и н а  в о с ь м а .  Подвір’я Дончуків. Сцена весілля Настки та 

Гриця. Сцена смерті Гриця. 
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Розглядаючи фабульний розвиток твору зазначимо, що конфлікт 

зароджується з історії циганки Маври. Перебуваючи у шлюбі з циганським 

отаманом Раду, вона зраджує йому з блакитнооким паном, до якого не раз 

ходила ворожити за гроші (чоловік власноруч відправляв її на цю роботу). 

Перша дія починається з очікування табору на появу дитини. Коли 

Мавра народжує блакитноокого світлошкірого хлопця, її шлюбний чоловік 

здогадується про зраду. Він проклинає Мавру та виносить найвищу міру 

покарання – смерть для неї та сина. Батьку циганки Андронаті вдалося 

врятувати доньку і онука, приспавши циган сонним зіллям: він виводить з 

табору мати з немовлям. Дочку циган залишає в лісі зі сподіванням на її 

порятунок, новонародженого онука підкидає бездітним багачам Дончукам. 

Вдова Іваниха Дубиха знаходить непритомну Мавру в лісі та забирає її до 

себе, припускаючи, що вона допоможе у вихованні дочки Тетяни (Туркині). 

Друга дія відбувається через сімнадцять років. Виконавши місію 

няньки Тетяни, Мавра відходить із дому Іванихи Дубихи до колиби в гори. В 

ту мить, Настка та Гриць зустрічаються в лісі. Дівчина запрошує хлопця на 

танці, він обіцяє, що прийде. Після втечі Настки додому Гриць зустрічає 

Туркиню та вмовляє її на зустріч у неділю. Не зважаючи на попередню 

відмову, Туркиня приходить на побачення до Гриця. Хлопець знівельовує усі 

її застереження щодо нього, даючи обіцянку побратися. 

Третя дія розпочинається національним гулянням – святом Івана 

Купала. Настка звинувачує Гриця в тому, що він уникає її. Хлопець щиро 

зізнається, що покохав іншу дівчину, але її любить також. Настка, дізнавшись 

про зраду коханого, вважає, що Туркиня приворожила хлопця до себе. Вона 

нагадує Грицю про те, що вони заручені, і їх батьки вже домовились про 

шлюб. Хлопець обіцяє одружитися та подбати про Туркиню (з цим просить 

допомоги старого мудрого діда Андронаті). Дізнавшись від старого цигана 

про невірність хлопця, Тетяна не приймає цю новину, адже вірить у кохання 

Гриця. Не в змозі пережити невірність хлопця, сходить з розуму та варить 

зілля, щоб «врятувати» коханого. 
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Четверта дія починається з весілля Настки та Гриця: виходять 

наречений з нареченою, їх вітають гості й батьки. Мати Туркині безуспішно 

намагається спинити дочку у прагненні потрапити на весілля. Божевільна 

Тетяна знаходить дім, де відбувається святкування. Гриць, почувши заклики 

дівчини, знову піддається неконтрольованій пристрасті, виходить з хати та 

випиває її смертоносне зілля. Смерть Гриця настає під час їх весільного 

танцю з Насткою на очах у весільних гостей. 

Важливим для визначення ідеї, теми та закладеної проблематики твору 

є її дійовий аналіз, що є основою драматургічної побудови. 

Подієвий ряд опери В. Кирейка «У неділю рано…» 

Вихідна подія 

– Зрада Маврою шлюбному чоловіку Раду як зародження її гріха. 

Перша дія. К а р т и н а  п е р ш а .  

– Народження Маврою дитини. 

– Виявлення отаманом Раду зради його жінки Маври. 

– Замовлення Раду вбивства Маври та дитини підлеглим циганам. 

– Усиплення Андронаті зіллям табору циган. 

– Врятування Андронаті дочки Маври та онука виведенням їх з табору. 

К а р т и н а  д р уг а .  

– Андронаті залишає дочку Мавру в лісі на волю Божу. 

– Циган підкидає онука бездітним багачам Дончукам. 

– Іваниха Дубиха знаходить Мавру в лісі та забирає її до себе за няньку 

дочці Тетяні. 

Друга дія. К а р т и н а  т р е т я .  

– Виконавши місії няньки Тетяни, Мавра відходить із дому Іванихи 

Дубихи на вільне існування в колибу до лісу. 

– Домовленість про заручення Гриця та Настки. 

Зав’язка 

– Фатальна зустріч Гриця та Туркині. 
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К а р т и н а  ч е т в е р т а .  

Розвиток дії 

– Обіцянка Гриця одружитися з Туркинею. 

К а р т и н а  п ’ я т а  

– Попередження Маври через ворожіння про «чорну смерть» близької 

людини. 

– Прокляття циганки від таємничого незнайомця, котрого вона не 

впустила до себе в колибу під час грози. 

Третя дія. К а р т и н а  ш о с т а  

– Дізнавшись про зраду Гриця, Настка примушує його виконати 

обіцянку щодо шлюбу. 

К а р т и н а  с ь ом а  

– Туркиня, довідавшись від Андронаті про зраду Гриця, задумує 

привернути його до себе за допомогою зілля. 

Четверта дія. К а р т и н а  в о с ь м а  

Кульмінація 

– На власному весіллі з Насткою Гриць знову піддається пристрасті до 

Тетяни і випиває її зілля. 

Розв’язка 

– Смерть Гриця від зілля Тетяни як закінчення гріха Маври. 

Спираючись на подієвий ряд, проводимо ідейно-тематичний розбір 

опери. Тему твору визначаємо як: 

– стихія гріха, якій піддаються персонажі твору: Мавра зрадила 

шлюбного чоловіка, чим прирекла свого сина на роздвоєність душі, тобто 

загибель; Гриць не зміг встояти перед пристрастю і, маючи кохану Настку, 

звабив Туркиню; Тетяна, дізнавшись про зраду коханого, підкорилась 

емоціям, втратила розум і напоїла Гриця смертоносним зіллям; 

– боротьба за визволення людини від стихії гріха, народженого 

неконтрольованою пристрастю, на Гуцульщині кінця ХІХ століття. 

Проблема твору – гріх, якому неможливо протистояти. 
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Ідея опери – непереборна пристрасть прирікає людину на загибель. 

Конфлікт твору – між протистоянням і потуранням пристрасті, що 

породжує гріх. 

Розстановка сил у конфлікті виглядає так: 

Мавра Настка 

Гриць Андронаті 

Туркиня Іваниха Дубиха 

Звертаючись до жанрового визначення опери Віталія Кирейка, він 

визначається, як романтична драма. Для нього притаманними є такі 

особливості: 

– Любовний трикутник (Настка, Гриць та Туркиня); 

– Фатум (Гриць, смерть якого є неминучою, та Мавра, яка змушена 

спокутувати власний гріх); 

– Зрада (Гриць, який обманював обох дівчат – Туркиню та Настку); 

– Невинна жертва (Настка, обманута Грицем, згодом втрачає його як 

свого чоловіка на весіллі); 

– Використання зілля (Андронаті для присиплення табору циган, 

Туркинею – для отруєння Гриця). 

У творі наявні такі елементи романтичного напрямку, як: 

– Присутність фольклорного пласту (основа сюжету твору – легенда 

про отруєння Гриця); 

– Акцент на національних особливостях (у творі композитор 

використовує українську мелодику, особливо в сольних аріях, піснях і аріозо); 

– Міфологема долі та гріха (скоєний Маврою гріх, що первісно 

прирікає її та майбутнього сина); 

– Особливий інтерес до емоційного світу (в опері персонажі 

експресивно виявляють свої почуття, що відображається у великій кількості 

камерних інтимних сцен та номерів). 

Тематика зілля має ключове значення у драматургії. Герої звертаються 

до такої необхідності в найбільш напружених сценах – у першій дії 
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Андронаті використовує зілля для того, щоб врятувати свою дочку від 

жорсткої розправи, у фіналі опери Туркиня – для «порятунку» коханого. 

Образна система твору багатозначна. Метафорою драматургії виступає 

«Біла стежка» – місце, де зазвичай відбувалися зустрічі Андронаті та Гриця, 

Гриця та Туркині, Гриця та Настки. Вона уособлює вибір, роздоріжжя, на 

якому перебуває головний герой. Вагомим символом постають червоні маки, 

які Туркиня носить у волоссі (ці квіти заплітала їй Мавра, що є символічним, 

адже циганка є першоджерелом гріха), також це колір пристрасті, активної 

енергії, якою і приманювала до себе Гриця. Виразним знаком є сережки 

Тетяни – турецькі ковтки – подарунок від циганки. У творі Мавра прохає не 

знімати їх, адже це оберіг, який принесе щастя. Дівчина навіть отримує друге 

ім’я, що походить від сережок – Туркиня. 

Романтична опера-драма «У неділю рано…» В. Кирейка 

підпорядкована відповідним жанрово-драматургічним особливостям за 

характером конфлікту, його типом та розв’язкою: обрядові сцени – циганське 

свято народження дитини, дійство на Івана Купала, весілля Настки та Гриця з 

виразним гуцульським фольклором. Колоритно змальовано світ забобонів за 

рахунок таємничих та містичних епізодів (ворожіння Маври, божевілля 

Туркині тощо).  

Рок повстає над героями від початку (вихідна подія – зародження гріха 

Маври через зраду шлюбного чоловіка) і супроводжує їх до кінця життя. Світ, 

відображений у творі, – фольклорний, поетичний, народний; в ньому 

поєднано ознаки українського селянського та мандрівного циганського 

способу життя. Велике значення для специфіки зображуваного відіграє місце 

дії – це Карпати, де вирує атмосфера імпульсу, розкутості, стихійності, що 

відображається на способі існування героїв. Зупинімось на детальній їх 

характеристиці. 

Андронаті – старий циган, скрипаль, батько Маври – літній чоловік, 

який пізнав життя. Один з найкращих музикантів свого краю, найстарший 

серед циганської громади, користується великою повагою в таборі. Саме цей 
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авторитет допоміг уберегти від смерті його доньку та онука. Розумний, 

розсудливий, терплячий. Люблячий батько та дідусь. Бажає щастя Грицю, 

тому намагається влаштувати його долю з Насткою, вважаючи її кращою 

парою для онука. 

Надзавдання: спокутати гріх доньки. 

Наскрізна дія: контроль наслідків Мавриного гріха та опіка над 

онуком. 

Зерно: мудрість. 

Андронаті з’являється в опері у першій картині першої дії, має один 

сольний номер – «Колискову» та дуетні сцени з Туркинею, Грицем та 

Маврою. Композитор надає йому яскраву музичну характеристику, яка 

проявляється в аріозо. 

Мавра – стара циганка, дружина отамана Раду. Була імпульсивна, 

пристрасна, зрадила чоловікові та народила сина від пана, чим прирекла себе 

на смерть. Врятована від жорсткої розправи за зраду власним батьком. На 

шляху життєвої долі вона стала мудра, розсудлива, далекоглядна, терпляча. 

Найкраще почуває себе серед природи. Має сина Гриця, проте, розлучена з 

ним після його народження, не знає, що хлопець живий. Виховувала як 

власну доньку Туркиню, дочку Іванихи Дубихи. Після повноліття Тетяни 

Мавра уходить жити в колибу до лісу, ближче до природи. Розплачуючись за 

свої вчинки, допомагає людям, лікуючи їх травами. 

Надзавдання: віднайти гармонію в собі та звільнитися від власного 

гріха. 

Наскрізна дія: спокутує гріх через служіння чужій дитині Тетяні та 

людям. 

Зерно: терплячість. 

Туркиня (Тетяна) – молода дівчина-гуцулка, вихована Маврою, 

матір’ю Гриця. Втративши батька в ранньому дитинстві, виросла з побожною 

мамою та циганкою Маврою. Циганська воля зрештою і переважила – це 

проявляється в мінливості, нестримності характеру. 



149 

 

Росте в забезпеченій, заможній, але неповноцінній сім’ї. В селі дівчину 

знають як Туркиню, через її «турецькі ковтки» (сережки) – подарунок від 

Маври. Ходить заквітчаною маками – незмінним її символом. Вона вродлива, 

пишна, красна собою, але психічно вразлива, вибухова, безупинна. Горда, 

імпульсивна, чиста душею, вона покохала Гриця безоглядно. Відчайдушно 

бореться за своє щастя, повністю віддається любові і, не в змозі прийняти 

зраду хлопця, втрачає розум. 

Надзавдання: відвоювати Гриця будь-якою ціною. 

Наскрізна дія: використовує всі можливі засоби для того, щоб 

заволодіти коханим. 

Зерно: несамовита впертість. 

Характеристика Туркині розкрита найбільш повно у творі. Героїня має 

дві арії, два дуети з Грицем, дует з Андронаті, дует з Дубихою, дует з 

Маврою, фінал з Грицем.  

Тетяна змальована різноманітною: вона має як лірично-романтичне 

наповнення (арія «Минає літо красне»), так і різкі, доволі контрастні 

фрагменти (перша сцена з Грицем). Особливим драматизмом пронизана сцена 

з Андронаті, де дівчина дізнається про зраду коханого. Найбільшими 

музичними контрастами пройнята сцена божевілля Туркині. У неї органічно 

вмонтовано репліки Гриця – фрагменти з їхнього дуету «Заки сніг упаде». 

Гриць – молодий хлопець, наполовину циган (по матері), наполовину 

гуцул (по батьку). Був підкинутий до багачів, ріс у достатку, знав про те, що 

він прийомний син. Саме через циганську кров йому притаманна жага до 

свободи, мандрів. З іншого боку, Гриць – годованець заможного господаря, не 

може відмовитися від землі, бажання стати ґаздою (господарем). 

Має від народження «роздвоєну душу». Дві душі – це дві дівчини, до 

яких він тягнеться: покірна й ласкава Настка, з якою заручений, та гордовита 

Тетяна-Туркиня, фатальна зустріч з котрою кардинально змінює розвиток 

подій. Дві душі – дві долі. Вибір для нього неможливий – тому Гриць гине. У 

поведінці та словах Гриця відчувається його чоловіча безвідповідальність та 
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самозакоханість. Поклавши відповідальність за вибір на Тетяну та Настку, 

виправдовується своїм коханням до обох. 

Ззовні красивий, статний, привабливий, упевнений в собі, керується 

стихією емоцій та імпульсів: не вміє приборкувати свої почуття. Запальний та 

мінливий, як стихія Карпатських гір. 

Надзавдання: відвоювати собі волю. 

Наскрізна дія: відпускає власні почуття та чинить по волі стихії. 

Зерно: має «дві душі» – двоякість. 

Настка – молода гуцульська дівчина, кохана Гриця. Живе в достатку, 

виросла в повноцінній родині. Щира, любляча, відкрита, вміє кохати, 

розуміти та підтримувати, розумна, поміркована, терпляча та настирна. 

Пробачає та приймає Гриця після його відсутності. Готова відстоювати своє 

щастя та долю. 

Надзавдання: одружитися з Грицем. 

Наскрізна дія: змушує Гриця виконати обіцянку про одруження. 

Зерно: жертовність. 

Раду – циганський отаман. Жорстокий, вольовий, але не підступний, у 

своїх вчинках керується інтересами табору та використовує свій високий 

суспільний статус. В той самий час ним володіють емоції, пристрасті. 

Безсердечний навіть до новонародженої дитини. 

Надзавдання: встановити порядок у циганському таборі. 

Наскрізна дія: силою своєї влади та жорсткою рукою карає всіх, хто 

порушив порядок. 

Зерно: імпульсивна агресивність. 

Іваниха Дубиха – мати Тетяни, вдова. Любляча матір, не має змоги 

займатися вихованням дочки через смерть чоловіка, заробляючи самотужки. 

Набожна, покладиста: її добре серце та співчутливість проявляється в наданні 

притулку і захисту Маврі. Продовжує опікуватися циганкою після того, як 

Мавра покинула їхню домівку. 

Надзавдання: Забезпечити добробут родини задля щастя Тетяни. 



151 

 

Наскрізна дія: все своє життя підпорядковує інтересам доньки. 

Зерно: всеохоплююча любов. 

Дана режисерська експлікація, що досліджує драматургічну 

інтерпретацію сюжету опери Віталія Кирейка «У неділю рано…» за 

однойменною повістю О. Кобилянської, її композицію та фабульний 

розвиток, подієвий ряд та характеристику дійових осіб, образну систему, а 

також містить ідейно-тематичний та жанровий аналіз, є актуальною та 

потрібною для подальших сценічних прочитань твору. 

Висновки до третього розділу. 

1. Досліджуючи життєвий та творчий шлях композитора Віталія 

Кирейка, зазначимо, що митець зробив значний внесок у розвиток 

української музичної культури. Продовжуючи школу Миколи Лисенка та 

Левка Ревуцького, Віталій Дмитрович створив авторський стиль, що 

розвинувся з інтонацій українського національного фольклору. Композитор 

опрацював різні музичні форми, створивши в цілому 299 опусів. Ним 

написано чотири романтичні балети: «Тіні забутих предків» за 

повістю М. Коцюбинського що розкриває історію кохання та трагічної смерті 

Марічки та Івана, «Відьма» за поемою Т. Шевченка про тяжку долю жінки-

кріпчаки, «Оргія» за драматичною поемою Лесі Українки, що піднімає тему 

протистояння духовного та фізичного рабства чужинцям-завойовникам, та 

«Сонячний камінь» за мотивами легенд донецького краю про непросту 

шахтарську долю на лібрето Є. Кушакова. Проте, найвизначнішим жанром у 

творчості В. Кирейка став оперний: романтична драма, драма-феєрія, 

сатирична, камерна комічна опера – такі напрямки драматургії автора. 

Високопрофесійні музично-сценічні твори В. Кирейка написані виключно на 

українські класичні першоджерела та піднімають вічні проблеми людства, 

утверджуючи перемогу добра попри загибель головних героїв. 

Розглядаючи особливості сюжетно-драматургічних концепцій письма 

митця Віталія Кирейка, коонстатуємо, що провідною тематикою для його 

опер є звернення до філософських тем та наявність високого почуття, 
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авторський стиль з національним колоритом і пісенним мелодизмом, 

наявність великої кількості хорових сцен, виразні індивідуальні 

характеристики дійових осіб твору, у комічних операх – іронічні підтексти та 

контрастні форми сольних епізодів. Характерними жанрово-драматургічними 

особливостями театрального доробку композитора стала наявність і розвиток 

декількох драматургічних ліній, що веде до сюжетної роздвоєності.  

Так, у опері-феєрії за Лесею Українкою «Лісова пісня» музичними 

методами зображено два контрастні світи, присутній постійний вибір Лукаша 

між матеріальним (Килина та Мати), і потойбічним, духовним (Мавка). В 

музично-інтонаційній сфері лінію справжнього кохання передано через 

ліричну наспівність українських мелодій та поетичні світлі теми, побутовий 

пласт твору виражений в танцювальних мелодіях та жартівливій пісенності. 

Таким чином, твір стверджує ідею перемоги високих безсмертних почуттів та 

сили мистецтва над обмеженістю земної буденності. 

У романтичній драмі «У неділю рано…» митець передає пристрасні 

історії кохання головних дійових осіб, підкресливши містичність та рокову 

неминучість подій, закладених літературним першоджерелом 

О. Кобилянської, а мотив роздвоєності передано через дві душі головного 

героя Гриця, який не може вибрати поміж Туркинею та Насткою. Ці пласти 

знаходять відображення у партії головного героя, зокрема контрасті запальної 

жанрової пісні куплетної форми з гуцульською мелодикою та драматичної 

ліричної арії з наскрізним розвитком, що має яскраву кульмінацію у вигляді 

утвердження власного вибору.  

Гротесково-сатирична феєрія «Марко в пеклі» за п’єсою І. Кочерги 

іронічно висміює людські недоліки, співставляючи фантастичний та 

реальний світи. Відповідно, персонажі твору поділяються на дійсних 

(побутових та ліричних) – Марко, Маруся, Хламушка – і потойбічних – Тінь, 

Рудий Чорт, цариця Ліліт та ін. Характери образів в опері відповідають їх 

музичній різножанровості: головний герой Марко зображений за допомогою 

маршових ритмів, через народну протяжну пісенну мелодику відтворено 



153 

 

Марусю, жартівливі мотиви пісні характеризують шахраїв станції, східні 

звабливі мотиви у своїй партії має Ліліт. Композитор використовує хорові 

сцени для вираження емоційної складової драматургії та ускладнення 

фактури музичної партитури. 

Камерна комічна опера «Вернісаж на ярмарку» за гумористичною 

повістю Г. Квітки-Основ’яненка характеризується яскравими жанрово-

комедійними сценами, протиставленні один одному різнопланових 

позитивних (Кузьма, Домаха, Пан Зозуля), та негативних (Терешко) героїв. 

Відтворюючи український ярмарок як явище, автор піднімає питання 

нездатності прочитати та розпізнати справжнє мистецтво. Зберігаючи вдалу 

для комедійного жанру мовну специфіку з діалектами сільської місцевості, 

емоційною мовою та фразеологізмами, композитор Віталій Кирейко, 

змалював образи персонажів через мелодекламаційні речитативи. Як і в 

попередніх операх композитора, хорові сцени є важливими учасниками 

сценічної дії та створюють виразні жанрові епізоди. 

В опері-драмі «Бояриня» за однойменною поемою Лесі Українки 

історія кохання розгортається на тлі історичних подій національно-визвольної 

боротьби XVII століття, а особиста драма подружжя Оксани та Степана 

поєднана з трагедією цілого народу. На протистоянні вимірів вільного 

козацького життя та жорстокого російського поневолення побудований увесь 

конфлікт твору. Інтонаційний пласт українського існування передано через 

протиставлення лірично-драматичного та речитативного початків. Не 

зважаючи на смерть героїні, у фіналі йдеться про необхідність подальшої 

боротьби за незалежність. 

2. У розробленій авторській режисерській експлікації опери «У неділю 

рано…» прослідковано літературну історію сюжету опери, витоки якої йдуть 

з мотивів народної пісні-балади «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». 

Виявлено, що лібретист і композитор зберегли у відповідності до 

першоджерела – повісті О. Кобилянської – сюжетний розвиток та емоційне 

наповнення драматургії, динамізувавши розвиток любовного трикутнику, 
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підсиливши містичність подій музикою та прибравши оповідність з фактами, 

що не рухають дію, а додають емоційності та деталізації. Аналіз опери за 

подієвим рядом та її композиційною побудовою дозволили визначити тему 

твору, що полягає у стихії гріха, якій піддаються персонажі твору, проблему – 

гріх, якому неможливо протистояти, ідею, яка виражається у непереборній 

пристрасті, що прирікає людину на загибель. Конфлікт твору визначено як 

протистояння і потурання пристрасті, що породжує гріх. 

Опера-драма «У неділю рано…» В. Кирейка підпорядкована жанрово-

драматургічним особливостям романтичної драми за характером конфлікту, 

його типом та розв’язкою: наявності міфологеми долі та гріха (зароджений 

Маврою гріх, що першопочатково прирікає її та майбутнього сина). 

Тематика зілля має ключове значення у творі: герої звертаються до такої 

необхідності в найбільш напружених сценах – Андронаті для того, щоб 

врятувати Мавру від жорсткої розправи циганами у першій дії, у фіналі опери 

Туркиня – для «порятунку» коханого. Рок повстає над героями від початку 

(вихідна подія – зародження гріха Маври через зраду шлюбного чоловіка) і 

супроводжує їх до кінця життя. Світ, відображений у творі – поетичний та 

фольклорний, в ньому поєднано ознаки українського селянського та 

мандрівного циганського життя. Велике значення для специфіки 

зображуваного відіграє місце дії – це Карпати, де вирує атмосфера імпульсу, 

розкутості, стихійності, що відображається на способі існування героїв. 

Експлікація твору довела, що опера є актуальною для вивчення (адже 

вона не тільки одноосібно презентує національний здобуток, але й має в собі 

класичне літературне першоджерело), аналізу (музична лексика Віталія 

Кирейка не є простою, тож поле для дослідження музичного викладу, 

лейттематичного складу та драматургічної побудови сцен є широким) та 

сценічного втілення (закладена образність та художні метафори дають 

можливості постановникам для інтерпретацій).  

Велика різновекторна творча спадщина композитора збагатила 

національну музичну скарбницю і потребує наступного сценічного втілення, 
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популяризації та дослідження. Сучасній сцені необхідні саме такі твори у 

репертуарі, адже осмислення генетичного коду, з’ясування питання, чому ми 

такі та на яких координатах знаходимось, неможливе без залучення творів 

національної культури. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях авторки дисертації 

[203; 204; 207]. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі «Оперний доробок Віталія Кирейка у 

режисерських сценічних інтерпретаціях» було здійснено теоретичне 

обґрунтування та запропоновано цілісне вивчення театрального втілення 

творчості Віталія Кирейка в контексті українського оперного мистецтва. 

Проведене дослідження й виконання поставлених завдань надали підстави 

зробити такі висновки. 

1. У результаті дослідження творчого доробку Віталія Дмитровича 

Кирейка (1926–2016) з’ясовано, що найвизначнішим у творчості композитора 

став музично-театральний жанр, що включає п’ять опер та чотири балети. 

З’ясовано, що найбільш вагомими є такі напрямки драматургії автора: драма-

феєрія «Лісова пісня», романтична драма «У неділю рано...», гротесково-

сатирична феєрія «Марко в пеклі», камерна комічна опера «Вернісаж на 

ярмарку», опера-драма «Бояриня». Зазначено, що різнобічність обдарування 

митця підтверджують створені ним власні лібрето до опер «Лісова пісня» та 

«Марко в пеклі». Доведено, що високопрофесійні різножанрові опери 

В. Кирейка, написані виключно на основі українських класичних 

першоджерел, мають у собі філософську ідейно-тематичну основу та 

утверджують перемогу добра і високих почуттів попри загибель головних 

героїв (у драмах).  

2. Виявлено взаємозв’язок між композиторським задумом та 

режисерським баченням оперних вистав, що є необхідним компонентом для 

успішного втілення твору. На основі аналізу сценічних постановок «Лісової 

пісні» та «У неділю рано...» Віталія Кирейка доведено, що театральні 

прочитання цих опер продемонстрували різноманітність сприйняття 

світобачення композитора та режисера-інтерпретатора. З’ясовано, що обидва 

втілення опери-феєрії у 1958 році були позитивно оцінені композитором та 

публікою, особливо хорові та балетні сцени, а також докладність декорацій 

обох вистав, зокрема тому, що постановникам, на думку В. Кирейка, вдалося 

розкрити закладену концепцію її сценічними засобами. Таким чином, 
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констатовано позитивний взаємозв’язок між ідейним задумом автора та 

трактуванням постановників Б. Тягна та О. Колодуба, підпорядкованим 

композиторській ідеї.  

У процесі аналізу архівних документів зроблено висновок, що 

розроблена режисером В. Курбановим третя постановка опери-феєрії має 

оригінальні новаторські риси втілення та театральні прийоми, але скорочені 

вокальні ансамблі та спрощену стилістику костюмів і декорацій. Означені 

стильові особливості постановки суперечили закладеному філософському 

задуму першоджерела, що негативно вплинуло на її сценічне життя.  

Подальше вивчення різножанрової творчості композитора може бути 

продовжене у напрямку активізації дослідницького інтересу до опер митця та 

їх постановок на українських театральних майданчиках. 

Дослідження комплексу питань, з яким зіштовхується постановник при 

роботі над виставою, привело до думки про те, що основні проблеми 

полягають у: 

– недостатній кількості сучасних постановок на українських сценах, що 

сповільнює процес оновлення та осучаснення режисерських рішень і 

прийомів; 

– необхідності вдосконалення засобів художньої виразності, що 

обумовлено вимогами часу та пов’язано з новітніми технологіями; 

– відсутності повноцінного виховання співака-актора, що перешкоджає 

створенню високохудожнього театрально-сценічного видовища на 

майданчику. 

Обгрунтовано, що обмеженість національних театрів у політиці вибору 

опер для постановок відокремлює український контекст від 

загальносвітового. Нечасто відбуваються постановки опер сучасників, що 

стримує розвиток сценічно-музичного мистецтва. Недостатня кількість 

українських творів на сценічних майданчиках належно не розкриває 

театрально-музичного мистецтва та впливає на комплекс меншовартості. 

Відсутність різноманітності у виборі репертуару театрів знижує інтерес 
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глядача до національних творів і негативно впливає на культурні процеси 

вцілому.  

3. В результаті здійснення джерелознавчої реконструкції щодо втілення 

опер митця, а саме опрацювання документів з Державних архівів 

Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, раніше невідомих 

документів Львівського національного академічного театру опери та балету 

імені С. Крушельницької, ЦДАМЛМУ, кафедри історії української музики 

Національної музичної академії імені П. І. Чайковського та приватного архіву 

композитора встановлено, що чотири з п’яти опер Віталія Кирейка мали 

театральне життя. У львівській виставі «Лісова пісня» 1958 року (диригент 

Я. Вощак, режисер Б. Тягно, сценограф Ф. Нірод) постановникам вдалося 

прочитати твір у традиційному ключі, створивши масштабні достовірні 

декорації, київська постановка 1958 року (диригент Я. Карасик, режисер 

О. Колодуб, сценограф Д. Кульбак) максимально натуралістично та детально 

розкрила події кожної сцени опери, для прочитання 1999 року в Києві 

(диригент Л. Горбатенко, режисер В. Курбанов, сценограф О. Гавриш) автори 

вистави прагнули замінити побутовий реалізм художньою реальністю, а 

сцена обмежилась мінімальними засобами виразності та не мала жодної 

сталої конструкції. Вистави «У неділю рано…» 1966 (диригент Ю. Луців, 

режисер В. Кабачек, сценограф О. Сальман) та 1976 року (диригент І. Юзак, 

режисер В. Дубровський, художник-постановник О. Сальман) були детально 

пророблені з точки зору вибудуваних мізансцен, відрізнялись 

монументальністю режисерських прийомів, масштабністю декорацій та 

живописністю жанрово-побутових сцен. Втілення цієї опери у 2014 році 

(диригент Н. Якобенчук, режисерка Л. Шиленко, сценографія О. Гавриш), не 

дивлячись на певні технічні недопрацювання та скромні декорації, 

вирізнялось щирістю та безпосередністю гри молодих виконавців. 

Постановка «Вернісажу на ярмарку» в 1986 році (диригент В. Здоренко, 

режисер Д. Гнатюк, художник-постановник О. Бобровников), не забезпечила 

довготривалого існування опери в репертуарі. Сценічно-концертне 
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прочитання «Боярині» у 2008 році (диригент І. Гамкало, режисер М. Гамкало) 

справило позитивне враження досконалим професійним виконанням як 

вокальних партій, так і хору та оркестрового супроводу. Проте, повноцінна 

театральна постановка твору ще попереду. 

4. Досліджено специфіку оперного письма та жанрово-драматургічних 

особливостей музично-сценічної творчості В. Кирейка, що полягає у 

протиставленні драматургічних ліній. Розглядаючи особливості ідейно-

сюжетних концепцій митця, стверджуємо, що провідною тематикою для його 

опер є звернення до одвічних філософських тем та високих ідеалів, наявність 

двох контрастних світів, виразний авторський стиль з національним 

забарвленням і пісенним мелодизмом, введення масштабних розгорнутих 

хорових сцен, яскраві індивідуальні характеристики дійових осіб та 

контрастні форми сольних епізодів, у комічних операх – виразні іронічні 

підтексти. 

У розробленій авторській режисерській експлікації опери «У неділю 

рано…» В. Кирейка виявлено, що лібретист і композитор зберегли у 

відповідності до першоджерела – повісті О. Кобилянської – сюжетний 

розвиток та емоційне наповнення драматургії, при цьому було додано епізод 

прологу в замку пана, динамізовано сцени через їх скорочення та об’єднання, 

а також усунуто факт смерті Туркині у фінальному епізоді. Аналіз опери за 

подієвим рядом та її композиційною побудовою дозволили сформулювати 

тему твору, що полягає у стихії гріха, якій піддаються персонажі твору, 

проблему – гріх, якому неможливо протистояти, ідею, яка виражається у 

непереборній пристрасті, що прирікає людину на загибель. Конфлікт твору 

визначено як протистояння і потурання пристрасті, що породжує гріх. 

Доведено, що будуючись на сюжетотворчому мотиві міфологеми долі та 

гріха (зароджений Маврою гріх, що первісно прирікає молоду жінку та її 

майбутнього сина), опера-драма відповідає жанрово-драматургічним 

характеристикам романтичної драми за характером конфлікту, його типом 

та розв’язкою. Використання героями зілля посідає вирішальне значення у 
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сюжетних колізіях: Андронаті для того, щоб врятувати Мавру від жорсткої 

розправи циганами у першій дії, Туркині у фіналі опери - для «порятунку» 

коханого. У поетично-фольклорному світі твору поєднано ознаки 

українського селянського та мандрівного циганського життя. Важливим для 

виявлення специфіки зображуваного є місце дії – Карпати, де вирує 

атмосфера імпульсу, розкутості, стихійності, що відображається у способі 

існування героїв. Образна система твору образна та багатозначна. 

Експлікація твору довела, що опера є актуальною для вивчення, аналізу та 

сценічного втілення (адже вона не тільки презентує національний добуток, а 

й має в основі класичне першоджерело). 

5. Констатовано, що постановки опер Віталія Кирейка посідають 

важливе місце у контексті українського музичного мистецтва в цілому. 

Враховуючи репертуарну кризу та брак утілень українських творів на сценах 

національних театрів, зокрема сучасних композиторів, постановки 

вітчизняних вистав стали ще більш унікальними та викликали неабиякий 

розголос у пресі серед музикознавців і театрознавців, що підтверджує велика 

кількість рецензій з різними думками і враженнями щодо інтерпретації 

творів. Перша опера Віталія Кирейка «Лісова пісня», що трималась у 

репертуарі львівського театру понад десять років, ще з блискучої прем’єри 

увійшла до національної музично-театральної скарбниці, а її постановка 

стала знаковою для творчого шляху композитора та українського оперного 

мистецтва загалом. 

Значна кількість віднайдених та оприлюднених архівних документів та 

спогадів очевидців дозволяє стверджувати, що режисерські прочитання 

творів композитора мали успіх на театральних майданчиках, навіть попри те, 

що деякі з них не були сценічно довершеними. Не зважаючи на відсутність 

технічних засобів, необхідних для втілення таких масштабних музично-

сценічних опусів, усі вистави були схвально сприйняті глядачами, що є 

вирішальним чинником функціонування театрального мистецтва. Втілені 

сценічні трактування опер В. Кирейка підтверджують важливість постановок 
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творів українських композиторів і необхідність прогресивних підходів через 

оновлення сценографічних рішень і театральних засобів виразності. Отже, 

проблема втілення національної музичної класики, зокрема спадщини Віталія 

Дмитровича Кирейка, залишається актуальною для проведення 

самоідентифікації національного українського коду. Усі опери композитора 

основуються на національних класичних першоджерелах, побудовані на 

образності й художніх метафорах українського фольклору та спираються на 

інтонаційність українського мелосу, чим достойно репрезентують 

національну культуру і відкривають можливості для нових інтерпретаційних 

режисерських рішень.  

Подальше вивчення різножанрової творчості композитора може бути 

продовжене у напрямку активізації дослідницького інтересу до опер митця та 

їх постановок на українських театральних майданчиках. 
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Дод. 1-3. Фото з постановки «Лісової пісні» В. Кирейка 1958 року на сцені 

Оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського. 
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ДОДАТОК Д 

Дод. 1-2. Фото з показу вистави «Вернісаж на ярмарку» В. Кирейка 3 грудня 

1986 року на сцені Оперної студії Київської державної консерваторії 

ім. П. І. Чайковського. 
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ДОДАТОК Л 
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Дод. 1-4.Фотоматеріали постановки опери «У неділю рано...» на сцені 

Оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського 2014 року. 
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Дод. 5-7.Фотоматеріали постановки опери «У неділю рано...» на сцені 

Оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського 2014 року.  
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ДОДАТОК Є 

  

           Дод. 1. Котляревський А. Лісова пісня на оперній сцені// ”Львівська 

правда”. Львів, 1958. С. 4. 2 листопада. 
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Дод. 2. Животенко А. Опера задумана у 1908 /”Молодь України”. – 

20.07.1967. С. 2. 
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Дод. 3. Станішевський Ю. Натхненно, проникливо на оперних виставах 

Львів’ян /”Радянська Україна”. Львів, 1967. С.3. 

Дод. 4. Архімович Л. З книги на сцену / ”Радянська Україна”. Львів, 

1967. С.3. 
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Дод. 5. Клименко Я. Вистави проникливості і краси /”Радянська Україна”. 

Львів, 19.07.1967. С.3. 

Дод. 6. Сердюк В. У неділю рано... /Вільна Україна.  Львів, 11.10.1966 р. С. 3.    
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Дод. 7. Павлишин С. Театр запрошує на прем’єру / Вільна Україна. Львів, 14 

жовтня 1967 р. 
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ДОДАТОК Ж 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Шиленко Л. А. Оперна творчість Віталія Кирейка 1950–1960-х років 

у контексті історії Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського //  

Науковий вісник Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 

1941–2010 роках : збірник статей. Київ, 2016. Вип. 114. С. 197–212. 

2. Шиленко Л. А. Сценічні втілення романтичної опери-драми 

В. Кирейка «У неділю рано…» // Актуальні питання культурології. Альманах 

наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Рівне, 

2017. Вип. 17. С. 148–152. 

3. Шиленко Л. А. Прийоми сценографічного рішення в постановках 

опери-феєрії Віталія Кирейка «Лісова пісня» // Вісник Київського 

національного університету культури і мистецтв. Серія Мистецтвознавство. 

Київ, 2018. Вип. 38. С. 89–99. 

4. Шиленко Л. А. Проблема перекладу оперного лібрето в сучасному 

музичному театрі // Мистецтвознавчі записки. Київ, 2017. Вип. 32. С. 433–

439. 

5. Шиленко Л. А. Концепції сценічних постановок у сучасному 

світовому оперному театрі // Вісник Київського національного університету 

культури і мистецтв. Серія Мистецтвознавство. Київ, 2019. Вип. 40. С. 128–

134. 

   Стаття у іноземному виданні 

6. Lada A., Shylenko. Opera heritage of Ukrainian composer Vitaliy 

Kyreyko in theatre and stage embodiments of his opera ‘The Forest song’ // Young 

Scholars Journal, Premier Publishing s.r.o. Vienna. 6-7 2021. - P. 7-10. 
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Статті в інших наукових виданнях 

та збірниках матеріалів конференцій 

7. Шиленко Л. А. Продовження традицій Миколи Лисенка у оперній 

творчості В. Кирейка // Микола Лисенко: історія і сучасність. Збірник 

наукових праць. До 175-ої річниці від дня народження композитора. Київ, 

2019. С.110–118. 

8.  Шиленко Л. А. Пластичне вирішення вистави на прикладі 

постановки романтичної опери В. Кирейка «У неділю рано…» // Національні 

оперні і балетні традиції у європейському контексті: Матеріали п’ятої 

міжнародно-практичної конференції. Київ : Національна музична академія 

України ім. П. І. Чайковського, 27–29 квітня, 2015. С. 35–46. 

9. Шиленко Л. А. Опера «У неділю рано...» В. Кирейка та її втілення на 

театральних сценах України // Науковий вісник Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2017. Вип. 23 : Виконавське 

музикознавство. С. 390–405. 

10. Шиленко Л. А. Робота режисера у сучасному музичному театрі // 

Культурно-мистецькі обрії 2017. Матеріали Міжнародної заочної науково-

теоретичної конференції. Київ, 24 листопада, 2017. С. 87–89. 

11. Шиленко Л. А. Взаємодія новітніх засобів і сценічних прийомів в 

оперній виставі: світові постановки 2012-2019 років // Актуальні проблеми 

музичного театру в контексті соціокультурних викликів сучасності: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Національна 

музична академія України ім. П. І. Чайковського, 2– 3 березня, 2020. С. 217–

220. 

12. Шиленко Л. А. Участь світових дизайнерів у підготовці 

музичнотеатральної вистави // Актуальні проблеми музичного театру в 

контексті соціокультурних викликів сучасності: Тези доповідей четвертої 

міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Національна музична 

академія України ім. П. І. Чайковського, 5–7 листопада, 2020. С. 212–215. 
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення дисертаційного дослідження були оприлюднені на 

міжнародних конференціях:  

 1. П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Національні 

оперні та балетні традиції у європейському контексті» (Київ, 27–29 квітня 

2015 року). 

 2. Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Класична і 

сучасна опера: проблеми музично-сценічного втілення» (Київ, 24–26 лютого 

2016 року).  

 3. Міжнародна науково-практична конференція «Механізми новацій 

у музичній творчості: проблеми інтерпретації» (Київ, 30 жовтня 2016 року). 

 4. Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Микола 

Лисенко і світовий оперний театр» (Київ, 26–28 лютого 2017 року). 

 5. Міжнародна науково-практична конференція «Постать 

М. В. Лисенка у світовому історико-культурному контексті» (Київ, 5–6 квітня 

2017 року). 

 6. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти 

розвитку» (Рівне, 16–17 листопада 2017 року). 

 7. Міжнародна заочна науково-теоретична конференція «Культурно-

мистецькі обрії 2017» (Київ, 24 листопада 2017 року). 

 8. Восьма міжнародна науково-практична конференція «Україна в 

загальноєвропейському музично-театральному просторі: проблеми, здобутки 

та шляхи взаємозбагачення» (Київ, 26–28 лютого 2018 року).  

 9. XXVII Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго, 

присвячена 100річчю Національної академії наук України «Мова і культура» 

(Київ, 25–27 червня 2018 року). 

 10. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Культурні 

домінанти в реаліях ХХІ століття» (Рівне, 15–16 листопада 2018 року). 
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 11. XXVIII Міжнародна наукова конференція ім. Проф. Сергія Бураго 

(Київ, 24–26 червня 2019 року). 

 12. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми музичного театру в контексті соціокультурних викликів 

сучасності» (Київ, 2–3 березня 2020 року). 

 13. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Україна. 

Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 5–7 

листопада 2020 року). 

 

 


