








Олена КАЦАЛАП  

 

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

НАПРИКІНЦІ 1920-х – У 1930-х РОКАХ 

 

Музично-театральне життя України наприкінці 1920-х – у 1930-х роках 

протікало на тлі суперечливих і складних політичних подій, які певним чином 

вплинули на перебіг, характер та якість мистецьких процесів, що відбувалися в 

цей період. У середині 1920-х воно отримало нове дихання завдяки 

впровадженню в СРСР нової економічної політики (НЕП), що тривала з 

початку 1922 по 1928 рр. [3]. Ці роки відзначилися пожвавленням у 

соціальному, економічному і культурному житті, а також намаганнями 

реалізувати національну ідею в умовах відносної політичної лібералізації. 

Вагомою подією цього періоду в музично-театральному житті України стало 

утворення в рамках проходження процесу «коренізації» українських державних 

оперних театрів. 3 жовтня 1925 р. в Харкові – тодішній столиці Радянської 

України – було відкрито Українську державну столичну оперу, директором якої 

став актор і режисер С. Каргальський. У 1926 р. Київський оперний театр також 

набув статусу державного, отримавши назву «Київська державна академічна 

українська опера». З метою координування діяльності національних оперних 

театрів трьох великих міст – Харкова, Києва та Одеси, урізноманітнення 

оперного репертуару шляхом обміну виконавськими складами цих театрів, 

згідно з рішенням Ради Народних Комісарів УРСР було створено Об’єднання 

державних українських оперних театрів, яке очолив російський оперний 

режисер Й. Лапицький. Відтак, «всі три оперні колективи розпочали сезони 

майже одночасно: у Харкові – 30 вересня, у Києві – 1 жовтня, в Одесі – 8 

жовтня 1926 року» [2, 300]. 

Репертуарна політика українських оперних театрів була орієнтована на 

постановку в першу чергу україномовних оперних вистав у реформованому 

театральному втіленні, проте реалізувати творчі ідеї на високому художньому 



рівні так і не вдалося з причин браку професійного досвіду постановників, 

відсутності в репертуарі підібраного яскравого музичного матеріалу тощо. 

Неординарним мистецьким експериментом у музично-театральному 

житті України кінця 1920-х стало створення відповідно до рішень Наркомосу 

УРСР пересувних оперних театрів: у 1928 р. – Державного робітничого 

оперного театру (ДРОТу), у 1929 р. – Державної української Правобережної 

опери, у 1930 р. – Державної української Лівобережної опери та Четвертої 

української пересувної опери. Оскільки ідея з творчим обміном оперними 

трупами між Харківським, Київським та Одеським театрами не витримала 

перевірки часом з причин виникнення проблем організаційного, матеріального і 

технічного характеру, створення пересувних оперних театрів було зумовлено 

необхідністю подальшої популяризації найкращих зразків світової та 

української оперної класики і виховання естетичного смаку різних верств 

населення. Тому репертуар включав, окрім декількох балетів, такі відомі опери, 

як «Аїда» Дж. Верді, «Кармен» Ж. Бізе, «Фауст» Ш. Гуно, «Пікова дама» і 

«Євгеній Онєгін» П. Чайковського, «Снігуронька» М. Римського-Корсакова, 

«Русалка» О. Даргомижського, «Князь Ігор» О. Бородіна, «Тарас Бульба» 

М. Лисенка, «Тоска» Дж. Пуччіні та ін. На сценах пересувних оперних театрів 

ставилися також нові опери українських композиторів, створені в дусі часу на 

робітничо-пролетарську тематику. Але багато з них так і не набули 

популярності: такі опери, як «Іскри» І. Ройзентура, «Вибух» Б. Яновського, 

«Розлом» В. Фемеліді та ін. вже давно зняті з репертуару. І лише опера 

Б. Лятошинського «Золотий обруч» дійсно стала відомою і дійшла до наших 

днів як визначний твір української оперної класики. 

Пересувні оперні театри проіснували недовго: побутові проблеми, 

пов’язані з частими переїздами, що в свою чергу впливало на вокально-

виконавську якість оперних творів, невдалі режисерські спроби осучаснити 

оперні постановки, аби наблизити їх до тогочасної дійсності, призвели до 

реорганізації пересувних оперних театрів у стаціонарні. «Так, ДРОТ став 

Дніпропетровським державним театром опери і балету, Правобережна опера – 



стаціонарним театром у Вінниці, Лівобережна опера – Донецьким оперним 

театром у Луганську, а Четверта опера взагалі припинила своє існування» [4, 

50]. Пізніше, в 1939 р., Вінницький театр також було закрито. 

1930-ті стали зоряними для Київської державної академічної української 

опери. Виключно вдалим був названий один із сезонів кінця 1920-х – початку 

1930-х музикознавцем І. Белзою в статті, видрукуваній у журналі «Радянське 

мистецтво» [6, с. 8]. А у 1934 р., після перенесення столиці Радянської України 

з Харкова до Києва, Київська державна академічна українська опера (відтоді – 

Академічний театр опери і балету УРСР) набула статусу столичної й 

перетворилась на яскравий творчий осередок завдяки діяльності вокально й 

артистично обдарованих особистостей того часу – співаків М. Донця, 

М. Донець-Тессейр, Ю. Кипоренка-Доманського, М. Литвиненко-Вольгемут, 

М. Гришка, І. Паторжинського, О. Петрусенко, З. Гайдай та ін. Головним 

диригентом був призначений А. Пазовський, а режисером – Й. Лапицький, який 

раніше очолював Об’єднання державних українських оперних театрів. Це був 

той щасливий у музично-театральній діяльності прояв творчої єдності, коли 

«оперний режисер володів обдаруванням музиканта, музичною культурою, вмів 

мислити в своїй творчості музикою, а диригент був «музичним режисером», 

який володів здатністю мислити сценою» [1, с. 109]. На першій Декаді 

українського музичного мистецтва, яка проходила на початку березня 1936 р. в 

Москві, постановка опери «Снігуронька» М. Римського-Корсакова (опера йшла 

українською мовою) під орудою цих двох митців, а також виконавська 

майстерність співаків О. Петрусенко, А. Іванова, З. Гайдай, М. Частія, М. Донця 

та ін. були високо оцінені музикознавцями та оглядачами провідних радянських 

видань.  

Драматизм 1930-х в Україні полягав у тому, що політичні та мистецькі 

події почасти прямували паралельними шляхами, утворюючи дивний, навіть 

цинічний дисонанс. 1932-1933 рр. увійшли в українську історію як роки 

злочинно організованого радянською владою штучного масового голоду, що 

забрав мільйони людських життів, остаточного згортання «українізації», 



русифікації та ідеологізації всіх сфер життя. Проте у вокально-мистецькому 

житті 1933 р. став роком проведення Першого Всесоюзного конкурсу 

музикантів-виконавців, на якому звання Лауреата першої премії здобула 

українська співачка З. Гайдай. 

Сумнозвісні 1937-1938-і стали роками масових репресій проти 

української інтелігенції. У 1938 р. «загинув у застінках НКВС» С. Каргальський 

– актор, режисер, директор першої Української державної столичної опери в 

Харкові [2, 298]. Композитора Б. Лятошинського «звинуватили у формалізмі, 

тяжінні до модернізму» [4, 50]. За таких умов творчість багатьох митців 

перетворювалася на механічну, рутинну діяльність на догоду владі. У 1937 р. як 

«дружина учасника антирадянської терористичної організації правих» 

потрапила за ґрати прима Харківської опери К. Оловейникова [5]. Після 

відбуття покарання вона так і не змогла повернутися на велику сцену. І це 

далеко не повний список знедолених у скрутні часи артистів. У той самий час 

1937 р. в підрадянській Україні був проведений Всеукраїнський конкурс на 

краще виконання творів радянських композиторів, де звання Лауреата знову 

здобула З. Гайдай – славетна співачка першої половини XX ст., прима 

Київської опери. 

Отже, утворення українських державних оперних театрів, створення 

пересувних оперних театрів та утворення на їх базі стаціонарних, експерименти 

в галузі оперної режисури, високопрофесійна діяльність талановитих митців і 

зламані долі декотрих з них внаслідок несприятливих для вільного творчого 

розвитку часів – це ті різновекторні процеси, якими було насичене музично-

театральне життя України кінця 20-х – у 30-х роках XX ст. Позитивним 

фактором є набутий внаслідок усіх вище зазначених подій практичний досвід, 

який заклав підґрунтя для подальшого розвитку українського оперного 

мистецтва, та збережені, навіть у складних умовах радянської тоталітарної 

системи, українські вокальні традиції завдяки високому професіоналізму 

провідних українських співаків. 
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