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ПЕРЕДМОВА
“Що зміг, що було в моїх силах, зі свого досвіду віддав
своїм учням, намагався школу Мишуги-Микиші
зберегти і продовжити в часі...”
Викладач вокалу В.І. Опенько.

Наприкінці ХХ ‒ початку ХХІ століть була написана чимала кількість праць,
присвѐчених музичній культурі Полтавщини й унеску в неї Василѐ Івановича
Опенька. Серед них ‒ розділ дисертації Н. Ващенко, статті в наукових виданнѐх
П. Ретвицького,

М. Головащенка,

П. Ротача,

Н. Год;

публіцистичні

статті

В. Борисенка, Л. Івахненко, В. Тесленка, рубрики в енциклопедичних виданнѐх
(“Очерк истории сел Богучарского района”, “Полтавська Шевченкіана: спроба
обл. (крайової) Шевченківської енциклопедії: у 2-х кн.” та ін.).
Пам’ѐть про видатного викладача вокалу живе в серцѐх полтавчан.
Василь Іванович увійшов в історія музичної культури України ѐк визначний
педагог, ѐкий дав путівку у “професійне оперне життѐ” понад 50-тьом
починаячим співакам (в наступному ‒ видатним оперним солістам) і майбутнім
викладачам класичного вокалу навчальних закладів мистецького спрѐмуваннѐ.
Длѐ того, щоб дати можливість, допомогти “увійти“ в новий длѐ себе світ
мистецтва молодій лядині, майбутньому співаку й педагогу та органічно
існувати в ньому, викладачеві необхідно знати й поѐснити умови, що
висуваятьсѐ

мистецькими

спеціальностѐми.

Загальними

умовами,

необхідними длѐ професійного зростаннѐ співака, ю: 1) володіннѐ професійноя
вокально-мистецькоя технікоя і широкоя загальноя ерудиціюя, 2) здатність до
органічного існуваннѐ в мистецтві, 3) володіннѐ психотехнікоя сценічного
перевтіленнѐ; 4) знаннѐ основ педагогіки, психології, фізіології; 5) вміннѐ
доносити високу моральність мистецтва, викликати глибинні почуттѐ у слухачів і
учнів. Всіми цими ѐкостѐми досконально володів Василь Іванович Опенько і
зумів передати їх своїм вихованцѐм засобами вокальної школи О. МишугиМ. Микиші, що поюднала в собі італійські й українські співочі традиції,
органічним продовжувачем ѐкої він був.
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І дійсно, не так багато в історії України ХХ століттѐ знайдетьсѐ
провінційних викладачів вокалу, ѐкі б дали світові стільки професійних оперних
співаків – солістів провідних театрів Європи, Азії й Америки, артистів філармоній
та обласних театрів, викладачів музичних училищ, консерваторій, університетів.
Серед його видатних учнів Народна артистка УРСР Л. Юрченко (вона ж −
лауреат Міжнародного конкурсу в Барселоні, золота медаль), лауреат
Всесоязного конкурсу Радѐнської пісні А. Калайда (золота медаль), вступив до
Московської консерваторії, Е. Опаріна − солістка Пермської опери, М. Дячок і
Т. Кущ − солісти Воронезької опери,

Т. Бобошко (Харківська опера),

С. Колесникова (Київська опера) Г.О. Вигодський − соліст Новоізраїльської опери
(Тель-Авів), Ірина Перерва (випускницѐ Московської консерваторії) – солістка
Малого оперного театру Санкт-Петербургу, Олена Губіна (випускницѐ інститут
Гнесіних) – солістка театру Бориса Поровського (Москва), Олена Вишневська
(випускницѐ Одеської консерваторії) – солістка Одеської опери та філармонії, і,
нарешті Володимир Васильович Опенько (син Василѐ Івановича) – Заслужений
артист України, соліст Національної опери України (м. Київ) та інші *1, c. 14].
Багато

його

учнів

успішно

трудитьсѐ

на

педагогічній

ниві:

Лариса Лук’янова (випускницѐ Київської консерваторії), педагог Полтавського
музучилища, Сніжана Бичкова (випускницѐ Одеської консерваторії), викладач
кафедри музики Одеського педагогічного університету, Алла Бондаренко
(випускницѐ

Кишинівської

консерваторії),

викладач

кафедри

музики

Кишинівського педагогічного університету), вище згадана Олена Вишневська −
викладач Одеської консерваторії, М. Козак (Кременчук), Ганна Хижко (творчий
центр Наталії Май, м. Полтава); багато учнів працяю у філармоніѐх, обласних
театрах *1, c. 14].
Окрім цього, Василь Опенько був прѐмим продовжувачем педагогічних
ідей свого викладача М.В. Микиші – виховати в учневі моральну лядину,
ляблѐчу мистецтво й віддану йому, таку, ѐка потім буде дбати й про власних
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учнів, їхню майбутню. Студенти В. Опенька в своїй наступній педагогічній
діѐльності також використовували досвід творчої спадщини О. МишугиМ. Микиші.

Так,

А. Бондаренко,

О. Вишневська

поюднали

принципи

виконавської й педагогічної діѐльності, художнього та вокально-технічного
вміннѐ, першість педагогічного принципу переконаннѐ над принципом
вимогливості, недопустимість тиску викладача на учнѐ своїм авторитетом та
ін., введені В.І. Опеньком.
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РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВАСИЛЯ ОПЕНЬКА
Хлопець із донської козацької родини (м. Богучар,
Воронезької області), батько ѐкого був пасічником, а
мати домогосподаркоя, міг залишитисѐ назавжди
прив’ѐзаним до своїх донських степів, до своюї землі,
ѐк то відбулосѐ з більшістя його однокласників. Та, поперше, Василѐ Івановича завжди приваблявало щось
нове, чого не було у повсѐкденному житті. Дуже багато
в дитинстві читав, багато малявав, ще з шостого класу в ті голодні роки намагавсѐ
зібрати власну бібліотеку й загалом був завзѐтим колекціонером ще з дитинства.
По-друге, в ті важкі тридцѐті роки, коли ляди
ледь виживали, він блискуче навчавсѐ, хоча його
родина до цього власне не спонукала, мати загалом
не знала грамоти. У дитинстві він мріѐв стати
вчителем історії, ѐку лябив найбільше з усіх
предметів. Але длѐ нього шлѐх до педагогічного
інституту лежав через педагогічне училище, до ѐкого
він вступив 1938 року. Тут і почав співати в
джазовому ансамблі під проводом Дорошенка. Не
зважаячи на те, що потім він отримав дві середні й дві вищі освіти, Василь
Іванович лябив повторявати, що ѐкби було можна, то він навчавсѐ б усе життѐ.
В.І. Опеньку в молоді роки дуже пощастило на доленосних лядей, ѐкими
були Матвій Сергійович Баринов, учитель музики в педагогічному училищі, ѐкий
власне й благословив його на шлѐх музиканта, а також народний артист України
– професор Михайло Венедиктович Микиша у Київській консерваторії і Мар׳ѐн
Крушельницький, режисер театральної студії при Київській державній консерваторії
імені П.І. Чайковського *4].
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Матвій Сергійович Баринов (в минулому – скрипаль Великого театру),
вийшовши на пенсія, повернувсѐ до рідного Богучару й викладав музику в
педагогічному училищі. Він звернув увагу на Василѐ Івановича: у хлопцѐ був
гарний голос і великий потѐг до мистецтва. М. Баринов став запрошувати його до
себе додому, ставити платівки оперної та симфонічної музики. Він намагавсѐ
переконати янака: естрада й джаз – це швидкоплинне, миттюве й лише класика
вічна. Й це йому вдалосѐ.

Післѐ закінченнѐ Богучарського педагогічного училища у 1941 році
В.І. Опенько за розподілом від’їжджаю на Далекий Схід (Кам׳ѐнка Далекосхідна)
викладати в інтернаті длѐ дітей-сиріт. Тут він мав працявати просто вчителем
початкових класів, але, зважаячи на те, що вчителів катастрофічно не
вистачало, Василь Іванович викладав практично всі предмети, навіть
математику в середніх класах *3, c.172].
Улітку 1942 року В.І. Опенька призвали до лав Радѐнської армії. Саме цього
року з ним ставсѐ фатальний випадок. До частини, де він служив, прибув генерал
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длѐ відбору концертних номерів. Планувалосѐ по лінії фронту дати рѐд концертів.
Із того всього, що йому запропонували в цій частині, він забрав лише В.І. Опенька,
всі інші номери йому здалисѐ недостатнього рівнѐ. А на наступний день військова
частина вступила до боя й повністя була знищена німцѐми. Там загинули всі
товариші Василѐ Івановича. Це була велика длѐ нього психічна травма. Й хоча він
зрозумів, що його від смерті врѐтував голос, зажди повторявав: “Я мав бути з
ними” [14, л. 11+.
Післѐ закінченнѐ війни В.І. Опенько ще
деѐкий час вагаютьсѐ: що робити далі, вступати
до педагогічного інституту, ѐк він мріѐв у
дитинстві, чи почати професійно займатисѐ
вокалом, ѐк йому пропонував М.С. Баринов. У
1945 році він вступаю до Воронезького
педагогічного

інституту

на

історичний

факультет. Та сумніви тривали не довго.
1946 року Василь Іванович забираю документи
з інституту й того ж року вступаю до Воронезького музичного училища.
Йому не хотіли віддавати документи, бо навчавсѐ він просто блискуче.
За словами дружини Василѐ Івановича, Галини Яківни, в нього була така ж
феноменальна

пам׳ѐть,

ѐк

й

у

відомого

мистецтвознавцѐ

І.І. Соллертинського. В.І. Опеньку було варто захопити очами дві сторінки
тексту й він уже їх знав напам’ѐть. По пам’ѐті він цитував цілі поеми класиків
російської й зарубіжної літератури.
Проте рішучий вибір було зроблено. Й 1946-1949 роках він навчаютьсѐ співу
у викладача Н. Сініциної, а з 1949 року Василь Іванович – студент Київської
державної консерваторії імені П.І. Чайковського.
Однак далі все було не так просто. Батьки Василѐ Івановича не зрозуміли
вибору сина й відмовилисѐ йому допомагати. Маленької стипендії не вистачало,
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щоб заплатити за квартиру й утримувати себе в столиці. Він підроблѐв на життѐ,
ѐк міг: прокладав із робочими дороги, співав у церковному хорі (хоча тоді це не
заохочувалосѐ), продавав пайку свого хліба, дуже голодував. 1952 року з ним
трапивсѐ ще один випадок, ѐкий у майбутньому дуже позначивсѐ на стані
здоров׳ѐ.
Від постійного недоїданнѐ він втратив свідомість в одному із старих
кварталів Киюва. Запамороченнѐ було таким важким, що ляди, ѐкі підібрали
його, вирішили, що він помер. Документів при ньому не знайшли і кинули в
підвал зруйнованого будинку, ѐкий саме збиралисѐ підпалити. Але в остання
хвилину Василь Іванович прийшов до тѐми й вибравсѐ з палаячих руїн.
Із вокалом також не
зовсім

гарно

йшли

справи. Студент, ѐкий із
блискучими

даними

вступив до столичної
консерваторії,

був

загнаний у глухий кут.
Щось не склалосѐ в його
занѐттѐх з викладачем
О. Дарчуком і на третьому

В.І. Опенько на уроці в М.В. Микиші

курсі консерваторії у В. Опенько відбувсѐ крововилив у зв’ѐзки. Професійна кар’юра
була поставлена під серйозний удар [14, л. 18+.
На його щастѐ в цей час до Киюва повертаютьсѐ в минулому репресований
М.В. Микиша, ѐкий пожалів янака й забрав його до себе в клас. Пізніше у своїх
наступних “Записках співака й вокального педагога” Василь Іванович напише:
“Все, що ѐ на сьогоднішній день зная і вмія ѐк педагог – це все заслуга Михайла
Венедиктовича” [14, л.145+. Вони працявали дуже плідно з великим
взаюморозуміннѐм. М. Микиша називав його своїм сином та улябленим учнем.
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Йому вдалосѐ відновити голос В.І. Опенька. Проте професійна вокальна травма
даваласѐ взнаки.

Варто згадати й про те, що В.І. Опенько мав блискучий акторський талант, міг
зіграти ѐк найтрагічнішу, так і найкомічнішу роль. Недаремно Мар׳ѐн
Крушельницький, ѐкий працявав зі студентами консерваторії в оперній студії, свого
часу пропонував Василя Івановичу перевестисѐ до інституту Карпенка-Карого,
але той відмовивсѐ: “Якби почати все спочатку, ѐ знову займавсѐ б вокалом,
юдиноя свѐтоя длѐ мене справоя” [14, л. 145+. У себе на батьківщині, в Богучарі й
Підколоднівці він не раз зі своїми друзѐми ставив п’юси, серед ѐких ѐ пам׳ѐтая
“Без вини винуваті” Островського й “Назар Стодолѐ” Шевченка і сам виконував
головні ролі. До вистав він сам із дерева виготовлѐв шаблі й шпаги.
Портрет Василѐ Опенька був би неповним, коли б не згадати про його
художній хист. Він малявав із дитинства й потѐг до живопису був його головним
хобі. Зважаячи на те, що в бібліотеці Богучарського педагогічного училища не
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було жодної книги, ѐку б він не перечитав, художні образи з романів завжди
відтворявалисѐ на папері, диктовані його уѐвоя. Це були й герої зарубіжних і
вітчизнѐних опер, ілястрації до народних пісень, романсів, поезій О. Пушкіна,
М. Лермонтова, Т. Шевченка. Малявав він дуже легко й натхненно. Ніколи не
було ніѐких мук творчості. У ѐкості матеріалу до творчості В. Опенько
використовував ватман, перо, туш і акварель. У тѐжкі й голодні роки навчаннѐ в
Киюві він підроблѐв художником, маляячи афіші до нових кінофільмів. Це було
хобі, що залишилосѐ з ним на все життѐ.

Післѐ закінченнѐ консерваторії Василѐ Івановича залишали працявати в
Київському радіокомітеті, пропонували йти до хору Київського оперного театру.
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Але він обрав Полтаву – історичний центр, про ѐкий свого часу так багато читав.
Отже, 1954 року В.І. Опенько за розподілом прибуваю до Полтави і наступний
період його життѐ (1954-1991 роки) пов’ѐзаний із Полтавоя, Полтавськоя
вечірньоя школоя длѐ робітничої молоді й Полтавським музичним училищем
ім. М.В. Лисенка.
За

дванадцѐть

років його роботи в
Полтавській

вечірній

школі 15 учнів Василѐ
Івановича вступило до
провідних консерваторій
Радѐнського Соязу, не
закінчуячи

музичного

училища. Зважаячи на
те, що музичне училище
таких кадрів не давало, 1966 року В.І. Опенька запрошуять на роботу до
Полтавського музичного училища ім. М.В. Лисенка й наступні 20 років роботи
(1966-1986) в училищі були найпліднішими.
Серед його видатних учнів Народна артистка УРСР Л. Юрченко (вона ж −
лауреат Міжнародного конкурсу в Барселоні, золота медаль), лауреат
Всесоязного конкурсу Радѐнської пісні А. Калайда (золота медаль), вступив до
Московської консерваторії, Е. Опаріна − солістка Пермської опери, М. Дячок і
Т. Кущ − солісти Воронезької опери,

Т. Бобошко (Харківська опера),

С. Колесникова (Київська опера) Г.О. Вигодський − соліст Новоізраїльської опери
(Тель-Авів), Ірина Перерва (випускницѐ Московської консерваторії) – солістка
Малого оперного театру Санкт-Петербургу, Олена Губіна (випускницѐ інститут
Гнесіних) – солістка театру Бориса Поровського (Москва), Олена Вишневська
(випускницѐ Одеської консерваторії) – солістка Одеської опери та філармонії, і,
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нарешті Володимир Васильович Опенько (син Василѐ Івановича) – Заслужений
артист України, соліст Національної опери України (м. Київ) та інші *36, c. 4+.
Багато

його

учнів

успішно

трудитьсѐ

на

педагогічній

ниві:

Лариса Лук’янова (випускницѐ Київської консерваторії), педагог Полтавського
музучилища, Сніжана Бичкова (випускницѐ Одеської консерваторії), викладач
Одеського

педагогічного

Кишинівської

університету,

консерваторії),

викладач

Алла

Бондаренко

Кишинівського

(випускницѐ
педагогічного

університету), вище згадана Олена Вишневська − викладач Одеської
консерваторії, М. Козак (Кременчук), Ганна Хижко (творчий центр Наталії Май,
м. Полтава); багато учнів працяю у філармоніѐх, обласних театрах *8, c. 171].
Упродовж 1975-1976 років Василѐ Івановича двічі запрошували взѐти
участь у Всесоязних конференціѐх із проблем вокальної педагогіки, де він
виступив із доповідѐми на основі своюї праці ”Методика роботи з починаячими
вокалістами” (конференції відбулисѐ на базі Воронезької та Астраханської
консерваторій, куди вступило багато його учнів). Післѐ цього його запросили
викладати до обох консерваторій. Він уже було зібравсѐ їхати до Астрахані, та
напередодні (в листопаді 1976 року) з нам ставсѐ серцевий напад, післѐ ѐкого
про вирішальні зміни в житті вже не могло бути й мови.
1986 року завершив викладаннѐ в Полтавському музичному училищі
імені М.В. Лисенка й пішов на заслужений відпочинок за станом здоров’ѐ. проте
і вдома, коли вже був тѐжко хворий, він продовжував готувати абітуріюнтів до
вступу в музичне училище та консерваторії. Своїм колишнім учнѐм ніколи не
відмовлѐв у консультаціѐх і професійній допомозі. Останні свої уроки він провів
21 липнѐ 1991 року.
24 липнѐ 1991 року серце Василѐ Івановича перестало битисѐ. Щоб
попрощатисѐ зі своїм маестро, з’їхалисѐ практично всі його колишні учні. Його
похорони перетворилисѐ на справжня демонстрація.
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОДОВЖУВАЧ ІДЕЇ КОМПЛЕКСНОГО ВИХОВАННЯ СПІВАКА ЗА
ШКОЛОЮ О. МИШУГИ-М. МИКИШІ
У приватному архіві дружини
Василѐ Івановича, Галини Яківни
Опенько, збереглисѐ два рукописи
праць

полтавського

маестро

вокалу − “Методика роботи з
починаячими

вокалістами:

із

досвіду педагогічної роботи у
вечірній

музичній

школі

м. Полтаві” (завершена в 1965 році) *13+ та “Записки співака та вокального
педагога, починаячи з 1946 року й по сьогоднішній день” (1974-1984) [14].
В.І. Опенько послідовно продовжував утілявати ідеї своїх попередників
Мишуги-Микіші, збагачуячи їх власним вокальним досвідом. Окремі сторінки
праці “Методика роботи з починаячими вокалістами” присвѐчені проблемам
правильного виѐвленнѐ типу голосу та позбавлення від природних і набутих
недоліків: “Навчаннѐ співу варто розпочинати найперше з виѐвленнѐ типу
голосу. Визначити тип голосу іноді буваю важко не лише через те, що багато
починаячих співаять не своїми природними голосами, а ще й наслідуять
когось із співаків, а й у наслідок того, що часто зустрічаятьсѐ голоси споріднені
за своїм характером (ліричний баритон і драматичний тенор, меццо-сопрано й
драматичне сопрано).
У першому випадку тип голосу визначаютьсѐ за найприроднішими нотами
діапазону, ѐкі гарно звучать. У другому випадку правильно визначити тип голосу
можна лише в результаті довгої наполегливої роботи над ним. І лише через
певний час приходиш правильного висновку.
У тих, хто починаю навчатисѐ співу, рідко зустрічаятьсѐ свіжі, недоторкані
голоси, вільні від недоліків природних і набутих. Складність навчаннѐ таких
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учнів полѐгаю не стільки в складності виробленнѐ правильних навичок у співу,
скільки в позбавленні від поганих звичок. До числа найрозповсядженіших
природних недоліків голосу треба віднести спів “білим звуком”, “блеѐннѐ”,
гнусавість, вульгарність, нечітке формуваннѐ голосних і приголосних.
Дурні навички, що були здобуті в результаті неправильного співу, буваять
найрізноманітнішого характеру, і виправити їх надзвичайно важко. Це вимагаю
значної кількості часу. Із “придбаних” недоліків найчастіше зустрічаютьсѐ
напружений зажатий горловий звук, звук, загнаний у носову порожнину,
форсоване звучаннѐ, пориваннѐ співати звуком, ѐкий не відповідаю природі
голосу (ліричний тенор намагаютьсѐ співати драматичним і навпаки).
Коли ознайомляюшсѐ з голосом учнѐ й тими недоліками, що маять
місце, треба визначити шлѐхи їхнього виправленнѐ. Робота по виправлення
недоліків голосу водночас ю також і вихованнѐм правильних вокальних навичок.
Як було зазначено вище, занѐттѐ необхідно починати зі співу тіюї частини
діапазону, що звучить найправильніше. На доцільність цього прийому в
навчанні співу вказував ще М.І. Глінка” *13, c. 3].
Василь Іванович, ґрунтуячись на власному досвіді визначаю практичні
шлѐхи виправленнѐ природних недоліків: “Якими ж шлѐхами, наприклад,
можна позбавитисѐ від носового звучаннѐ? У власній практиці мені легше
всього це вдавалосѐ через голосну “і”. Голосна “і” – найзібраніша й найближча
за звучаннѐм з усіх голосних. При правильному формуванні голосної “і” носовий
призвук зникаю. Варто також звертати увагу учнів на необхідність формуваннѐ й
збираннѐ інших голосних за таким же принципом. Допомагаю знѐти носовий
призвук і чітка, ѐ б сказав, підкреслено чітка артикулѐціѐ вимови голосних у
співі.
Важче позбавитисѐ горлового звучаннѐ. Тут дуже допомагаю спів голосної
“у” ѐк такої голосної, що звучить найвище, ѐку важко сформувати на горлі. При
цьому необхідно вказати учня (ѐк і у випадку з голосноя “і”), на необхідність
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формуваннѐ інших голосних за принципом голосної “у”. Іноді горлового звуку
буваю легше позбутисѐ за допомогоя чистих голосних, ѐкі в учнѐ звучать
найкраще (одному через чисте “а”, другому – “ю”, третьому – “і”, дивлѐчись ѐка
голосна найприродніше звучить)” *13, c. 5].
Аналізуячи витоки роботи з вокалістами, В.І. Опенько звертаютьсѐ до
міркувань і досвіду О.П. Мишуги: “Із чого ж потрібно починати навчаннѐ співу з
тими, хто вперше прийшов навчатисѐ? Я тут користуясѐ, в основному,
міркуваннѐми з цього

приводу мого педагога, професора Михайла

Венедиктовича Микиші. Найперше, треба ознайомити учнѐ із загальними
нормами поведінки співака, виробити в ньому необхідний длѐ співу творчий
стан: стан піднесеннѐ, творчої енергії, ѐкі б допомагали учня творити на сцені,
правильно емоційно передавати те, що виконуютьсѐ. При відсутності творчого
стану спів відрізнѐютьсѐ в’ѐлістя, пасивністя, або, навпаки, в’ѐзовоя
напруженістя,

фізичноя

натѐгнутістя.

Пориваннѐ

учнѐ

емоційно

перенавантажити свій спів, щоб досѐгти, ѐк йому здаютьсѐ, більшої виразності,
призводить до перебільшеннѐ емоцій, до істерії, що справлѐю на слухача важке
враженнѐ” *361, c. 5-6].
Великого значеннѐ полтавський маестро надавав фізичній розкутості
співака та його зовнішньо-естетичному виглѐду: Длѐ співака важливоя ю гарна
осанка, підтѐгнутість (так звана, співацька стійка). Правильне положеннѐ
корпуса й рук при співі не лише справлѐю гарне враженнѐ із зовнішнього боку,
але й дуже помагаю правильному, природному звукоутворення при виконанні.
Починаячи спів, необхідно знайти контакт із концертмейстером – своїм
співтоваришем по творчості і потім намагатисѐ донести до слухача суть того, що
виконуютьсѐ ”*13, c. 8-9].
В італійській вокальній школі проблема диханнѐ займаю провідне місце. У
своїх “Записках” і “Методиці роботи з починаячими вокалістами” Василь
Іванович підкреслявав, що ставити необхідно не голос, а диханнѐ. А голос лише
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потрібно розвивати, враховуячи його природні ѐкості: “На початку навчаннѐ
необхідно ознайомити учнѐ зі співацьким диханнѐм. Варто поѐснити йому, що
диханнѐ – це основа співу. Якщо учень навчитьсѐ подавати звук на диханні, то в
лябій позиції кращий чи гірший звук, все ж буде його слухатисѐ й учень зможе
співати. Необхідно учня дати зрозуміти, що не спосіб узѐттѐ диханнѐ забезпечую
правильний спів, а саме вміннѐ взѐти звук на диханні даю бажаний результат.
Спочатку треба привести у відповідність корпус, − перед тим, ѐк узѐти
диханнѐ трохи розвести плечі, звільнити грудну клітку, зробити опору на обидві
ноги, щоб стійка була підтѐгненоя, спокійноя і благородноя. Диханнѐ беремо
діафрагматичне, глибоке носом і ротом водночас. Диханнѐ по завдання
технічному й творчому, тобто, длѐ великої й довгої фрази беремо диханнѐ
більше й навпаки, длѐ короткої – беремо безшумно, непомітно, щоб не сушити
носоглотку” *13, c. 9].
Великого значеннѐ В.І. Опенько надавав розвитку музично-вокального
слуху, зазначаячи, що це не природна, а грамотно набута вокальна ѐкість:
“Необхідно відразу ж розвивати в учнѐ музично-вокальний слух – контроль
вокально-художнього звуку й точного інтонуваннѐ. Музичний слух служить
контролем при виконанні музичного твору співаком, а вокальний слух
контроляю ѐкість власного вокального звуку. До речі, вокальний слух
виховуютьсѐ, бо природного вокального слуху немаю.
Вокально-звуковий контроль допомагаю нам зрозуміти, чого не вистачаю в
даному звуці, у формі його аналізу. Практично треба вміти слухати й перевірѐти
себе й інших, аналізувати спів правильний і неправильний, розрізнѐти в голосі
творчі емоції. Увесь процес навчаннѐ учнѐ повинен відбуватисѐ не лише під
контролем музично-вокального слуху викладача, а й під контролем музичновокального слуху учнѐ” *13, c. 9].
У справжні лекції длѐ вокалістів перетворявалисѐ прослуховуваннѐ
музики, ѐкі В.І. Опенько проводив длѐ своїх учнів у себе вдома. За спогадами
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його дружини, Галини Яківни, кожного тижнѐ (а то й частіше) до квартири
прибувало 7-8 студентів, ѐких він обов’ѐзково спочатку пригощав (бо післѐ
занѐть вони були голодними, а потім вони слухали шедеври світової класики
в виконанні провідних співаків світу (У Василѐ Івановича фонотека
нараховувала понад 300 платівок). Під час прослуховуваннѐ він часто зупинѐв
програвач та акцентував увагу студентів на той чи інший фрагмент виконаннѐ,
поѐсняячи, чому співак зробив це саме так. Потім усі разом обговорявали
прослухане. У своїй методиці маестро так писав про це: “Длѐ виробки й
вихованнѐ музично-вокального слуху слід проводити прослуховуваннѐ
класичних творів, ѐкі виконували видатні вокалісти минулого (Шалѐпін,
Собінов, Нежданова, Смірнова, Петров Дзержинська, Баттістіні, Карузо,
Руффо, Гальвані, Курчі та ін.), а також співаків нашого часу (Пирогов, Рейзен,
Барсова, Ханаюв, Шпіллер, Максакова, сестри Лісиціан, Вишневська, Тібальді,
Каллас) та ін. Вихованнѐ учнів на цих зразках пришвидшить їхній вокальний
розвиток, виробить гарний смак. Окрім того, це прослуховуваннѐ дасть учня
загальний музичний розвиток, розширить його кругозір, збагатить знаннѐми.
Це вісімдесѐт відсотків підготовки співака ѐк виконавцѐ.
При прослуховуванні необхідно аналізувати виконаний твір спочатку
педагогу, а потім привчати цим займатисѐ й учнів, щоб вони зуміли знайти у
прослуханому потрібне, й відкинути неприйнѐтне. Прослуховуваннѐ не
повинно призводити до сліпого копіяваннѐ, бо окрім школи це нічого не
дасть. Потрібно розвивати в учневі його індивідуальні ѐкості, вказувати йому,
що ю найближчим до його обдаруваннѐ, й допомагати учня знайти його
творче обличчѐ в мистецтві” *13, c. 10-11].
У роботі над вокально-художнім словом і музичним твором Василь
Іванович слідував за своїми вчителѐми – Олександром Мишугоя та Михайлом
Микишоя: “Перед тим, ѐк починати з учнем працявати над нескладними
творами, необхідно навчити їх вокалізувати вправи зі словами або назвоя нот.
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Треба показати структуру побудови вокального слова та складу. Необхідно
учня поѐснити, що ѐк і голосні, так і приголосні повинні, хоча б дуже мало, але
проспівуватисѐ, тобто, проходити через диханнѐ, при чому приголосні
приставлѐятьсѐ до наступного складу, а не до попереднього. Наприклад, “нічка”, а не “ніч-ка”. Тоді не буде так званої “вульгарної” кантилени (длѐ
слухача правильно буде звучати “ніче-нька, а не “ніче-нь-ка”). Необхідно
поѐснити учневі, що таке “кантилена” і “філіровка звуку”, бо це вже складніші
вокальні понѐттѐ” *13, c. 10-11].
У визначеннѐ окремих понѐть вокальної термінології В.І. Опенько вніс
свою зрозуміліше длѐ початківцѐ-вокаліста визначеннѐ:
“Кантилена – це звук, ѐкий безперервно тѐгнетьсѐ, на ѐкий нанизуятьсѐ
голосні й приголосні. Найкраще це можна відчути при співові пов’ѐзаних
голосних: “а”, “е”, “і”, “о”, “у”, “и”, “он”, “юн”.
Філіровка

–

це

вміннѐ

співака

“ломки”

голосу звук,

узѐтий

на

поступово

без

форте,

звести

на

піано. Це досѐгаютьсѐ
правильним видихом і
голосноя,
повторяюмо

ѐку

ми

й

не

виводимо з позиції, а ще, навпаки, робимо точку тонкішоя (ѐкщо співаюмо “а”,
то поступово, затихаячи, переводимо її в “о” і навіть в “у”.
Коли починаюш займатисѐ вправами зі словами, треба максимально
виходити від мови, від мовної опори, пам’ѐтаячи вказівки Олександра Мишуги
(педагог професора М. Микиші), що спів ю правильно продовжена мова.
Коли учень навчитьсѐ правильному вокальному читання, переходимо до
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нескладних музичних творів протѐжного характеру. Найперше, необхідно з
учнем віднайти логічні акценти в тексті музичного твору, щоб правильно співати
його в смисловому відношенні. Логічні акценти допоможуть учня правильно
розподілити енергія при виконанні твору й сам твір отримаю певний смисл у
виконанні учнѐ, стане не просто набором слів і вокальних звуків.
Велике значеннѐ маю декламаціѐ, ѐкщо учня не вдаютьсѐ відчути текст
і музику при співі. Декламуячи, учень віднайде необхідні няанси, потрібні
длѐ виконаннѐ даного твору. Під час виконаннѐ музичного твору постійно
потрібно нагадувати учневі про видих, про те, що ми слова начебто
видихаюмо разом зі звуком у позиція, що даю легке тембристе звучаннѐ й
забезпечую нам наш звук, необхідний длѐ даного твору. Якщо твір вимагаю
легкого звуку, видих у нас м’ѐкий і легкий; ѐкщо потрібний міцний звук, то
ми цього можемо досѐгти лише гарним видихом, великим відкриттѐм рота, а не
тиском на апарат. Тоді голос буде багатий на динамічні відтінки від “ppp“ до “fff”
[13, c. 12].
Великого значеннѐ Василь Іванович надавав підбору репертуару
починаючого вокаліста. І тут вже ми знайомимосѐ з його особистим баченнѐм
даної проблеми: “Твори спочатку необхідно підбирати такі, ѐкі б були
побудовані на найзручнішому звучанні відрізку голосу даного учнѐ. Міроя того,
ѐк учень управлѐютьсѐ з такими творами, − даюмо йому складніші вокальні
твори, що сприѐять розвитку учнѐ в музичному, культурному й вокальному
плані.
Дуже важко підібрати репертуар длѐ учнѐ, ѐкий тільки починаю займатисѐ
вокалом, бо багато з тих, хто прийшов, абсолятно незнайомі з класичноя
музикоя, або знаять її оскільки-постільки. Більшість із тих, хто починаю,
захопляютьсѐ естрадним репертуаром і часто низькоѐкісним. тут доводить не
лише потрудитисѐ над вибором репертуару, а й над перевихованнѐм смаку
починаячого. У цьому випадку найкраще брати українські й російські пісні в
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обробці українських і російських класиків, кращі зразки радѐнських пісень, пісні
країн світу.
Можна давати й нескладні романси українських і російських класиків, у
першу чергу Гурильова, Варламова, Алѐбьюва, Лисенка. Є сенс вклячати до
репертуару й романси Чайковського (“Колискова в буря“, “Мій садок”, “Мій
Лізочок”), Глінки (“Жайворонок”, “Венеціанська ніч” тощо). Дуже й дуже
корисно давати учнѐм вокалізи. Вокалізи можна співати на лябу голосну, а ще
краще – сольфеджуячи їх“ *13, c. 14-15].
У розділі “Робота над різними типами голосів” В.І. Опенько приходить
висновку з власного досвіду роботи у Полтавській вечірній музичній школі, куди
приходила робітнича молодь, у ѐкої був потѐг до мистецтва: працявати над
чоловічими й жіночими голосами необхідно за одним принципом, проте строго
індивідуально підходити до кожного визначеного типу голосу, бо в кожному
голосі ю свої ѐкості, лише йому присутні.
Так, длѐ ліричного тенора характерний легкий, прозорий тембр,
рухливість, а навантажити його – означаю згубити його кращі ѐкості. Баритону
притаманні мужній тембр і прикритий характер звуку і т.п. Найважчими длѐ
постановки голосу ю наступні типи: високі чоловічі й низькі жіночі (меццосопрано й контральто).
Ще кілька слів про вправи, що необхідні длѐ починаячих. Вправи повинні
бути різноманітними й ступінь їхньої складності маю бути поступовоя в ході
використаннѐ при навчанні співу тих, хто тільки починаю:
а) стаккато – ці вправи даять можливість учня відчути дихальний, так
званий діафрагматичний відгук, знімаять звук із горла й допомагаять вирівнѐти
регістри; б) короткі й довгі арпеджіо – слугуять вироблення позиційного звуку
на різні голосні у витриманих нотах; в) біглість – вироблѐютьсѐ на технічних
вправах поюднаннѐ октави з нонноя, дві октави і т.і.; г) вправи з голосними й
приголосними длѐ кантилени, філіровки – піано й форте; д) вправи невеликим
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звуком длѐ вилученнѐ недоліків і длѐ лікуваннѐ, коли учень нездоровий, або
сильно втомивсѐ” *13, c. 19-20].
У своюму “Підсумку” роботи “Методика роботи з починаячими
вокалістами: із досвіду педагогічної роботи у вечірній музичній школі
м. Полтаві” Василь Іванович абсолятно солідарний із своїм учителем
М. Микишоя й можливо стоїть на дещо протилежних позиціѐх Мишузі:
“Правильне навчаннѐ починаячих надаю можливості спостерігати за їхнім
розвитком із днѐ в день. Якщо ж учень відходить назад від досѐгненого,
викладачу варто серйозно замислитисѐ над тим, чи правильно від працяю зі
своїми учнѐми. Правда, траплѐятьсѐ учні, ѐкі наполегливо не бажаять відійти
від своїх старих навичок, уважаячи їх догмоя. Педагогу тоді необхідно шлѐхом
тривалого впливу довести даному учня його нерозуміннѐ основ вокалу на
прикладі досѐгнень його успішних товаришів, ѐкі невпинно йдуть уперед.
Між учнем і викладачем маю бути досѐгнуто взаюморозуміннѐ та взаюмна
довіра, лише за такої умови робота відбуваютьсѐ плідно. Якщо педагог занадто
шаблонно підходить до своїх учнів, тисне на них власним авторитетом і не даю
учневі можливості з’ѐсувати разом із педагогом причини, що заважаять розвитку
учнѐ, то учень почне їх шукати сам і зайде в глухий невилазний вокальний кут. У
вокальному вихованні переконаннѐ, такт, врівноваженість і витримка педагога ю
запорукоя успішного навчаннѐ співу починаячих” *3, c. 173].
На нашу думку, необхідно розповісти ще й про те, що Василь Іванович
привчав своїй учнів до високої культури поведінки на концертах. Усіх вокалістівгастролерів, ѐкі приїздили до Полтави, від ходив слухати разом з усім своїм
класом. Звичайно, що не всі концерти були вдалими, та Василь Іванович з
ентузіазмом аплодував виконавцѐм. І одного разу, коли його студент сидів,
зістроївши гримасу й не аплодуячи, то він йому сказав: „Ти чого сяди прийшов?
Слухати чи демонструвати свою відношеннѐ? Якщо слухати – то поважай чужий
труд!“ *9, c. 172].
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗАПИСКИ СПІВАКА ТА ВОКАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, ПОЧИНАЮЧИ
З 1946 РОКУ Й ПО СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ” (1974-1984)
У

“Записках

співака

та

вокального

педагога, починаячи з 1946 року й по
сьогоднішній

день”

(1974-1984)

В.І. Опенько розкриваютьсѐ ѐк визначний
мистецтвознавець і музичний критик і
дуже шкода, що він із ціюї проблеми дуже
мало

співпрацявав

пресоя

й

із

провідними

полтавськоя
музичними

журналами. Одним із найѐскравіших
спогадів

ю

його

відгук

на

виступ

О.С. Пирогова в Київському оперному
театрі 29 квітнѐ 1954 року:
“29 квітнѐ 1954. У рік 300-річчѐ возз’юднаннѐ України з Росіюя до Киюву
приїхав Великий театр Соязу РСР. Було багато концертів та зустрічей провідних
артистів зі студентами нашої консерваторії. Незабутню враженнѐ справила
постановка „Кнѐзѐ Ігорѐ“ Бородіна.
І хоча минуло 20 років від того днѐ, до сьогодні не можу без
хвиляваннѐ згадувати цей вечір − найѐскравіше художню враженнѐ в моюму
житті від співу та гри Олексіѐ Степановича Пирогова. Я багато й багато разів
дѐкував долі за цей, можна сказати, надзвичайно щасливий випадок, ѐкий
допоміг мені саме цього днѐ потрапити на спектакль. Піди ѐ в інший день − і
в ролі Галицького міг би виступати зовсім інший співак, а не Пирогов.
Так ось, всі виконавці головних ролей "Кнѐзѐ Ігорѐ" теж поруч із
Олексіюм Степановичем виглѐдали на рівні самодіѐльності − наскільки він був
вище всіх за глибиноя й майстерністя виконаннѐ. Хоча склад виконавців був
просто чудовий:

Ігор − Андрій Іванов, Ярославна − Євгеніѐ Смоленська,
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Кончак − Михайлов. Додамо до враженнѐ прекрасний хор і найкращий у світі
балет Великого театру, тоді ви зрозуміюте, що то був за спектакль!
Починаютьсѐ пролог опери. Із собору виходѐть Ігор, його син, Володимир, і
Ярославна. Навколо воїни та мешканці Путивлѐ. Все чудово. І раптом із храму
рішучим і навіть ѐкимсь залихвацьким кроком виходить високий, атлетичної
статури в кнѐжому одѐзі чоловік, із нахабноя зарозумілоя пикоя і ѐкось відразу
відсуваю всіх на другий план сцени й увага цілого залу глѐдачів моментально
звернена до нього. Це Олексій Степанович у ролі Галицького.
Перша ж його фраза − "Пробач, послуга за послугу!" Так прозвучала, що
весь зал стрепенувсѐ. Оце це голос! Оце дикціѐ! Кожне слово піднесено, ѐк на
тарілочці. Не хотілосѐ б відволікатисѐ від виконаннѐ ролі, але ѐ усе ж, ѐк зможу,
опишу зовнішні дані Пирогова. Високий зріст − десь 185 см, прекрасна
зовнішність. Дуже пропорційна фігура з гордо посадженоя головоя, відкрите
обличчѐ з щироя посмішкоя й трохи по-монгольськи розкосими очима,
надзвичайно виразними в душевному пориві. Голос − високий бас, але з такими
глибокими низами, що Олексій Степанович міг співати будь-ѐку басову партія.
Верхні ноти теж звучали так, що йому міг позаздрити будь-ѐкий баритон.
Але це був не просто прекрасний оперний співак, длѐ ѐкого всі його дані
були підпорѐдковані одному − розкриття виконавського образу. Він зумів взѐти в
свої руки весь зал Київської опери, змусивши його співпереживати події разом із
ним, підкорѐячись волі актора, ѐк начебто під гіпнозом. Нічого подібного ѐ
раніше не відчував. Це було не просто захопленнѐ співаком та актором, весь зал
жив разом з Галицьким-Пироговим, не розбираячись відверто, де він правий, а
де винен − настільки це захоплявало. Ось розгульна п'ѐна компаніѐ у дворі кнѐзѐ
Галицького, де він цар і бог. Нахабно, безсовісно, − але до чого здорово все це
виходило у Галицького-Пирогова.
А особливо неповторно виходила сцена з Ярославноя. Скільки презирства,
чванства, жахливого нахабства в кожній фразі, в кожному слові й учинку: "Що,
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завадив тобі пораду тримати зі смердами підлими?" У цих словах всѐ суть
Галицького. Йому лише пожити б усмак, адже на те й влада. Та й усіх він мірѐю на
свій аршин і навіть сестру готовий підозрявати у тих же гріхах, ѐкі маю сам.
Спочатку звучить дуже уїдливо: "Ти молода, ти гарна. А чоловік давно поїхав.
Невже нікого ти таюмно не пестиш, невже ти Ігоря вірна? "І раптом вибух на
верхній ноті:" Не віря! Не може бути!”
Хіба можуть бути ляди чесними, а не такими ѐк він? Не може бути й
крапка! І це все з такоя переконливістя, що післѐ цього не вірилосѐ, що Олексій
Степанович у житті був чудової душі лядина. А ось талант дозволив йому
буквально влізти в шкуру чудовиська в образі цього кнѐзька, готового пропити й
Русь і батька з матір’я! Досі звучить
у вухах аріѐ "Як мені дождатись
честі, на Путивлі кнѐзем сісти", де
Галицький стверджую свою життюве
кредо.

Він

співав

її

все

по

наростаячій лінії й урешті на словах
"Пий, пий, гулѐй!" Бенкет лавиноя
котивсѐ в зал із буйноя стихійноя
заповзѐтістя, що в залі, того не
усвідомляячи,

почали

йому

підспівувати.
Я раніше ѐкось читав в рецензії на
прем’юру про постанову „Русалки“
Даргомижського, що у виконанні
ролі Мельника, Пирогов досѐг своюї
вершини, що його тут можна порівнѐти з великим Шалѐпіним. Але мені здаютьсѐ, що його взагалі ні з ким не можна
порівнявати. Він ні на кого не схожий! Він просто − Пирогов і цим сказано все!
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До першої години ночі ѐ ходив по Киюву післѐ вистави, хоча вона закінчиласѐ в
9-ть вечора. Ходив один, ні з ким не хотілосѐ ні говорити, ні аналізувати. Післѐ
ціюї вистави, ѐкщо сказати чесно, поклавши руку на серце, ѐ відчув себе такоя
малоя маріонеткоя, що зовсім перехотілосѐ стати артистом. Ось тут ѐ вже в мої
тридцѐть років уперше зрозумів, що таке талант, і що справжній талант − це
рідкісне ѐвище в мистецтві. Адже порѐд із Пироговим теж співали співаки
обдаровані, але всі вони на його фоні виглѐдали, на жаль, пігмеѐми *14, л. 4749].
У 1984 році Василь Іванович завершив своя головну праця життѐ −
“Записки співака та вокального педагога, починаячи з 1946 року й по
сьогоднішній день”, де , незважаячи на те, що він досѐг визначних успіхів на
педагогічній ниві, відчуваютьсѐ сум за втраченоя власноя співацько-акторськоя
кар’юроя та надзвичайна строгість щодо оцінки свого життѐ й творчості:
“Закінчуя десѐтирічну праця… Багато написано можливо й зайвого − але ѐ не
ставив перед собоя мети всьому дати правильну й об’юктивну оцінку; мої
“Записки” швидше маять дуже суб’юктивний характер, виходѐчи з моїх
музично-вокальних пізнань і більше ніж сорокарічного педагогічного досвіду.
Який же результат всього мого життѐ − що ж ѐ встиг зробити за прожиті
60 років? Найосновніше − це мою прилученнѐ до справжнього мистецтва. Це
ні

з

чим

незрівнѐнна

радість

розуміннѐ

його,

розуміннѐ

творів

найгеніальніших та найталановитіших лядей нашої планети в мистецтві,
літературі й музиці. Яким б нікчемним, мілким було б мою життѐ, ѐкби ѐ
пройшов повз всього того, що дало мені мистецтво! Друге − все мою життѐ,
всі мої найпотаюмніші бажаннѐ були спрѐмовані на пізнаннѐ й освоюннѐ
вокального мистецтва, і ѐ таки освоїв його. Це справжнѐ перемога, правда,
Піррова, бо вокал ѐ по-справжньому освоїв лише в 40 років, та все ж свого
домігсѐ. Ну звичайно ж, що зміг, що було в моїх силах, зі свого досвіду віддав
своїм учнѐм.
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Підсумок підведено. Чи вдалий він, чи можна зі спокійноя совістя
дивитисѐ лядѐм в очі? Хто його знаю! Хотілосѐ б, щоб у майбутньому мої учні
згадали мене, ѐк казав Т.Г. Шевченко, „незлим, тихим словом ...“ *14, л. 146149].
Отже, у вокальних працѐх В. Опенька знайшла свою продовженнѐ
ідеѐ комплексного вихованнѐ співака, що полѐгала в наступному: поперше, підвищеннѐ загального культурного розвитку лядини, ѐка
прийшла навчатисѐ вокалу, прилученнѐ її до кращих зразків світової
класики, підбір відповідного репертуару, прослуховуваннѐ та аналіз
виконаннѐ творів на грампластинках і відвідуваннѐ концертів; по-друге,
поступовість розвитку й саморозвитку вокаліста, недопустимість штучного
прискореннѐ темпу, надзвичайно бережне ставленнѐ до голосу; по-третю,
поюднаннѐ музики й художнього слова у вокальному розвитку, наданнѐ
великого значеннѐ поезії, декламування та художній ілястрації; почетверте, першість педагогічного принципу переконаннѐ над принципом
вимогливості, відсутність тиску викладача на учнѐ своїм авторитетом,
намаганнѐ поюднати індивідуальні занѐттѐ з колективними й досѐгти на
них максимальної взаюмоповаги та взаюморозуміннѐ між педагогом і його
учнѐми.

30

ПІСЛЯМОВА
Отже, на неоціненному внеску В.І. Опенька не лише в мистецьку педагогіку
й в українську та світову культуру ХХ століттѐ наголошуять вітчизнѐні й зарубіжні
діѐчі культури ‒ М. Головащенко, В. Ретвицький, І. Лисенко; його учні –
Л. Юрченко, А. Калайда, Т. Бобошко, Г. Вигодський, О. Губіна, О. Вишневська,
С. Бичкова А. Бондаренко та ін. Названі вище діѐчі науки та культури
обґрунтовуять, що вокально-мистецька школа В.І. Опенька знайшла свою
продовженнѐ та подальший розвиток у педагогічній діѐльності його учнів.

Школа Василя Івановича Опенька, що поюднала в собі італійські та
національні традиції, жива по сьогоднішній день. Її продовжили учні
полтавського Маестро, і, в першу чергу, Г. Вигодський, О. Вишневська,
Л. Лук’ѐнова та С.Бичкова. Естафету вокальної майстерності підхопили учні їхніх
учнів і наступні поколіннѐ, ѐкі на зразок В. Опенька впевнені, що високе
вокальне мистецтво продовжую жити в Україні й сьогодні. Проаналізувавши у
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„Розділі 3“ діювість вокально-мистецької школи Василѐ Івановича Опенька в
другому й третьому поколіннѐх, ми можемо визначити спільні риси у
викладанні основ даної школи.
По-перше, поюднаннѐ кращих італійських і національних традицій.
Українська й італійська мови з-поміж інших вирізнѐятьсѐ природноя співучістя,
округленістя голосних звуків, м’ѐкістя вимови. Проте робота італійських маестро
в Україні не була плідноя до переосмисленнѐ основ їхнього співу на методологотеоретичному рівні Валеріюм Висоцьким, Олександром Мишугоя, Михайлом
Микишоя та Василем Опеньком. Лише в їхній творчості народжуютьсѐ справжнѐ
італійсько-українська наукова школа.
По-друге, українські викладачі вокалу, творчу спадщину ѐких ми
досліджували (О.Мишуга, М. Микиша, В. Опенько), окрім класичної вокальної
освіти мали ще й другу освіту – педагогічні та художні училища, інститути. Тому
вони ставили за мету не вузьку професійну підготовку вокаліста, а вихованнѐ
його широко освіченоя особистістя, здатноя вільно оріюнтуватисѐ в мистецтві,
літературі, драматургії, історії.
По-третє, представники вокально-педагогічної школи Василѐ Опенька в
своїй педагогічній практиці поюднували індивідуальні занѐттѐ з колективними.
Це досѐгалосѐ завдѐки показовій роботі з кожним студентом (чи учнем) за
умови присутності на занѐттѐх інших студентів. Така „відкритість“ кожного уроку
змушувала тих, хто навчавсѐ, аналізувати недоліки й досѐгненнѐ свої та інших.
Колективні занѐттѐ полѐгали й у прослуховуванні та аналізі вокальних творів
студентами й викладачем, обговоренні виступів концертуячих вокалістів.
По-четверте, більшість із викладачів даної школи надавали винѐткового
значеннѐ самостійній роботі студентів, вимагали завжди приходити на занѐттѐ
підготовленими, з вивченими партитурами – ѐк тексту, так і музики. В іншому
випадку вони просто до уроку не допускалисѐ. Це значно дисциплінувало
студентів, змушувало серйозно ставитисѐ до обраної ними спеціальності.
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По-п’яте, представники школи В. Опенька дуже бережно ставилисѐ до
голосу. Вони ніколи не перевантажували своїх учнів, у їхній практиці були
відсутніми професійні травми вокалістів, були прихильниками принципу
поступовості в навантаженні. Особливо детально про це писав у своїх працѐх
Михайло Венедиктович Микиша. Викладачі, що належали школи В. Опенька
дуже обережно підходили до визначеннѐ типу голосу й практично ніколи в
цьому не помилѐлисѐ. Це було надзвичайно важливо, бо від визначеннѐ типу
голосу залежало майбутню співака – бути йому чи не бути.
По-шосте, викладачі, ѐкі працявали за даноя вокально-мистецькоя
школоя, вважали, що ставити треба не голос, а диханнѐ. Голос же треба просто
розвивати, враховуячи його природні індивідуальні ѐкості та можливості
самого студента. Длѐ кожного із співаків-початківців вимальовуваласѐ власна
траюкторіѐ розвитку, штампи були відсутнім. Тому цѐ школа подарувала світові
дуже багато ѐскравих самобутніх талантів, ѐкі були зовсім не схожими один на
одного.
І нарешті, по-сьоме, у даній школі першочергового значеннѐ надавали
виховання громадѐнина й патріота. Достатньо згадати, скільки концертів
В. Опенько зі своїми учнѐми присвѐтив творчості Миколи Лисенка, Лесі
Українки, Платона Майбороди.
На завершеннѐ додамо, що, окрім усього перерахованого вище, Василь
Іванович відрізнѐвсѐ щироя лябов’я до своїх учнів, завжди піклувавсѐ про
їхній духовний і матеріальний стан, іноді виступав і в ролі меценатів длѐ своїх
студентів і не лише длѐ них. Школа його ю діювоя на сьогоднішній день.
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14. од. зб. 2. Опенько В.І. Записки співака та вокального педагога,
починаячи з 1946 року й по сьогоднішній день (1974-1984). 148 арк. зв.
Рукопис.
15. од. зб. 3. Опенько В.І. Щоденник (1884-1991). 48 арк. зв. Рукопис.
16. од. зб. 3. Фотографії учнів О.П. Мишуги 1905-1911 рр. М. РостовськаКовалевська в ролі Тетѐни („Євген Онюгін“ П. Чайковського), С. Мирович у
ролі Розини („Севільський цирульник“ Д. Россіні), О. Лябич-Парахонѐк у
ролі Гальки („Галька“ С. Моняшка). Фотокопії. Арк. 1-3.
17. од.зб.7. Запрошеннѐ на явілейний вечір професора М.В. Микиші. Тип.
друк. 2 арк. зв.
18. од.зб. 11. Грамота, видана Мишузі, за участь у всеукраїнськім явілейнім
вечорі пам´ѐті Тараса Шевченка. 09.03.1914 р. Фотокопіѐ.
19 од. зб. 12. Лист Улофа Чінберга до Луки Мишуги від 17.09. 1915 року.
Переклад із шведської В. Тесленка. 3 арк. зв. Фотокопіѐ.
20. од. зб. 13. Мишуга Л. (Лука) До свѐтої землі. Нотатки. Рукопис. 4 арк. зв.
Фотокопіѐ.
21. Зейдлер Гаетано. Валерій Висоцький і його вокальна школа в Польщі й
Україні.
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ДОДАТКИ
Додаток А.
ВОРОНЕЖСКИЙ ГИД (образовательный краеведческий портал)
ОПЕНЬКО Василий Иванович
ОПЕНЬКО Василий Иванович (06.02.1924, село Подколодновка Богучарского
уезда Воронежской губернии - 24.07.1991, город Полтава, Украина), певец,
педагог.
Училсѐ в Воронежском педагогическом институте, Воронежском
музыкальном училище (1946), окончил Киевскуя консерватория (1954,
ученик профессора М.В. Микиши). В репертуаре Опенько украинские
народные песни, романсы. Среди его воспитанников - певица Л. Юрченко,
лауреат Государственной премии Украины имени Т.Г. Шевченко (2004).
Режим доступу : https://vrnguide.ru/bio-dic/o/openko-vasilij-ivanovich.html
Додаток А 1.
Із статті Лідії Івахненко «Ти будеш нашою
прекрасною полтавською Галатеєю…»
Такими словами проводжав на навчаннѐ до
консерваторії одну зі своїх учениць визнаний
полтавський музичний педагог Василь Опенько.
То хто ж цѐ красунѐ-полтавка Галатеѐ? Це
Лядмила Юрченко – народна артистка України,
лауреат національної премії ім.Т.Г.Шевченка,
кавалер ордена Кнѐгині Ольги, медалі «Золота
фортуна», лауреат багатьох міжнародних
конкурсів. Її ім’ѐ занесене в енциклопедія
«Видатні співаки України», альманах «Видатні
ляди України», в енциклопедичний довідник
«Полтавщина».
Пам’ѐтая щасливу зустрічі з нея під час передачі по республіканському
радіо, підготовлену редактором – незабутньоя Зоюя Коробовоя. Передача
була про полтавцѐ В.І.Опенька, тож на неї запросили і Лядмилу Юрченко та
сина Василѐ Опенька – Володимира, тоді ще студента Київської
консерваторії. Передача викликала захопляячі відгуки слухачів, і пам’ѐтая,
ѐк післѐ хвороби Коробової, коли та знову вийшла на роботу й хотіла
повторити передачу про Василѐ Опенька, її вразила звістка, що плівку із
записом…розмагнітили. На жаль, рукописного матеріалу не збереглосѐ, і
зараз, користуячись знаковоя подіюя – 70-річчѐм від днѐ народженнѐ
Лядмили Володимирівни, мені пощастило з нея поспілкуватисѐ, нагадавши
їй про ту далеку зустріч.
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Додаток Б.
Запрошеннѐ Вченої ради інституту мистецтвознавства, фольклору та
етногорафії на Ювілейний вечір М.В. Микиші.

*Приватний архів Г.Я. Опенько
Додаток Б 1.

*Приватний архів Г.Я. Опенько.
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Додаток Б 2.
Сімейні фотографії

*Приватний архів Г.Я. Опенько.

Додаток Б 3.
В.І. Опенько з концертмейстером О.В. Єрмолаювоя.

*Приватний архів Г.Я. Опенько.
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Додаток Б.4.
Малянки В.І. Опенька.

Розповідь Лоенгріна.
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*Приватний архів Г.Я. Опенько.
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*Приватний архів Г.Я. Опенько.
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Додаток Б 5.
Сценічні образи В.І. Опенька.

*Приватний архів Г.Я. Опенько.
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Додаток В.
Музичний вечір пам'яті Василя Опенька
У великій виставковій залі галереї мистецтв відбудетьсѐ музичний вечір
пам'ѐті Василѐ Опенька - викладача вокалу Полтавського музичного училища
імені М. Лисенка.
У концерті з нагоди 90-річчѐ від днѐ народженнѐ видатного музичного
педагога візьмуть участь:
Володимир Опенько - соліст Київської опери
Олена Вишневська - солістка Одеської опери
Вхід вільний. ЧЕКАЄМО !!!
Початок: 6 лютого 2014 о 18:00.

Режим доступу : https://vk.com/event65831915
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Додаток Д 1.
Про село Підколоднівку
ПОДКОЛОДНОВКА (первоначальное название - Подколодовка), село
Богучарского района. Основано в 1720-е годы на левом берегу реки Дон, у
озера Черкасское. Находитсѐ в 12 километрах от города Богучара. Входило в
состав Богучарского уезда.
Население: 1 503 (1859), 2 408 (1900), 1 787 (1926), 1 628 (2007), 1 576 (2011).
Уроженцами

села

Подколодновка

ѐвлѐятсѐ Андрей

Владимирович

Бубликов, Виктор Александрович Кравцов, Василий Иванович Опенько,
Никанор

Трофимович

Рубцов.

В

селе

Подколодновка

провёл

детство Владимир Александрович Струнников.
Режим

доступу

:

https://vrnguide.ru/t-admin/bogucharskij-district/selo-

podkolodnovka.html

Додаток Д 2.
ХРОНІКА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ
ПОЛТАВЩИНИ
(оглядова довідка за матеріалами преси за лютий 2009 року)
Театрально-концертне життѐ. У Полтавському музичному училищі імені
Миколи Лисенка відбулосѐ чергове засіданнѐ Слов’ѐнського клубу – вечір
«Майстер Маргарита», присвѐчений творчості артистки Полтавського
обласного академічного музично-драматичного театру імені М.В.Гоголѐ
Маргарити Томм. Ще одне засіданнѐ Клубу було присвѐчене 90-річчя
першого лауреата премії імені В.Г.Короленка, колишньому директорові
літера У Полтавській галереї мистецтв відбувсѐ вечір пам’ѐті викладача
Полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка Василѐ Івановича
Опенька; у заході взѐли участь – камерний хор імені Павла Лиманського
«Гілеѐ», аматорські вокальні колективи Полтавського державного
педагогічного університету імені В.Г.Короленка та вихованка дитѐчої
музичної школи №3, яна піаністка Оксана Опошнѐн.
Режим доступу: http://www.library.pl.ua/news/kulturne_zhittja_poltavshini
/hronika/liutiy
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Додаток Д 3.
АРХІВ НОВИН
У Галереї мистецтв пройшов вечір пам'яті видатного викладача Полтавського
музучилища Василя Опенька. Василь Опенько дав світові 44 співаки, які
стали провідними солістами оперних театрів світу. Викладач вокалу, який
останні 20 років свого життя викладав у Полтавському музичному училищі,
цими днями святкував би свій 90-річний ювілей.
У Галереї мистецтв пройшов вечір пам'яті Василя Опенька. Цими днями
викладачу вокалу Полтавського музичного училища мало б виповнитися 90
років. /Ірина Цебрій, дочка Василя Опенька, викладач ПНПУ імені
В.Г Короленка 6 лютого – це День його народження. Це був такий день, коли
традиційно з'їжджалися його учні, які вже навчалися у консерваторіях, учні з
музичного училища. Обов'язково сходилися всі, знали, коли приходити,
навіть не було як такої домовленості/ Пані Ірина розповідає, що родина не
хотіла ламати традицію та вирішила збиратися й після смерті Василя
Івановича. У Художньому музеї цього дня – чимало гостей. Одні особисто
знали викладача, були його учнями чи знайомими, інші просто шанували
його творчість. Та всіх об'єднує одне – любов до якісної класичної музики та
гарного вокалу. /Олександр Лахно, прийшов на вечір пам'яті Василя Опенька
На запрошення дочки ювіляра. Ірини Василівни Цебрій – вона моя колега по
роботі. Ну і отримавши запрошення, звичайно ж, не міг відмовитися від
такого свята/ /Олена Вишневська, прийшла на вечір пам'яті Василя Опенька
Просто для розвитку, мені захотілося познайомитися поближче з цією
музикою/ /Ольга Тімошенко, прийшла на вечір пам'яті Василя Опенька Мене
цікавить гарна музика, класична, і виконання, гарний вокал. Не 2 притопа 3
прихлопа, а щось вагоме, фундаментальне, тому я тут/ Василь Опенько
прожив непросте життя: отримав дві середні та дві вищі освіти. Пройшов
війну. Виживав у післявоєнні роки. Якби міг прожити його заново,
розповідає спогади батька донька Ірина, хотів би ще більше часу приділяти
улюбленій справі – вокалу. Останні 20 років свого життя пан Василь Опенько
викладав у Полтавському музичному училищі. /Ірина Цебрій, дочка Василя
Опенька, викладач ПНПУ імені В.Г Короленка Він дав світові 44 співаки, які
стали провідними солістами оперних театрів світу/ Одним з його учнів був і
рідний син Володимир Опенько, який сьогодні є солістом Національної
опери України.
Альона В'язнікова
Режим доступу: http://misto-tv.poltava.ua/news/novini/u-galereyi-mistetstv45

Додаток Е
Марцинківський Олег Олександрович
Естрадний
співак
(тенор),
композитор. Заслужений артист
України
(1996).
Народний
артист України (2010). Лауреат
Всеукраїнського
конкурсу
вокалістів (Київ, 1985)
Марцинківський
Олег
Олександрович
народивсѐ
2 липнѐ 1949 року у Полтаві.
З дитѐчих років мріѐв співати,
тому по закінчення школи
вступив
до
Полтавського
музичного училища (спів і
хорове диригуваннѐ викладали
В. Опенько та Г.Карчевська). У
1970 році при Полтавському міському будинку культури Олег
Марцинківський створяю ансамбль «Оксамит». Далі навчаютьсѐ вокалу та
композиції в Кишинівській консерваторії (сольний спів – клас А. Азрікана). По
закінчення консерваторії (1977 р.) впродовж двох років працяю солістом
естрадно-симфонічного оркестру радіо та телебаченнѐ Молдови.
Протѐгом 1979 – 1980 років Олег Марцинківський – соліст ВІА «Збруч»
Тернопільської обласної філармонії. А вже 1980 року у Тернопільській
обласній філармонії композитор створяю фольклорний ансамбль
«Медобори», що швидко набув популѐрності в Україні та за її межами.
З 1984 року Олег Марцинківський розпочинаю сольну кар’юру. Працяю
солістом-вокалістом Укрконцерту та створяю багато цікавих сольних програм
(«Історіѐ кобзарства в Україні», «Класичний український романс», «Пісні
народів світу»…). Співак багато гастроляю по Україні та за її межами, бере
участь у Міжнародних фестивалѐх та творчих конференціѐх (Канада,
Німеччина, Великобританіѐ, США, Франціѐ, Литва, Росіѐ). За проведені творчі
зустрічі та концерти (понад 500) у зоні лиха (Чорнобильська АЕС) був
нагороджений Почесним знаком Міністерства культури та отримав статус
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ліквідатора аварії. Згодом вийшли у світ альбоми – «Я лябля тільки Вас»,
«Райські ѐблука».
У 1992 року Олег Марцинківський стаю солістом творчої організації
«Київщина». 1996 року Указом Президента України Олегу Марцинківському
присвоюно почесне званнѐ «Заслужений артист України». З 2002 року
викладаю у Національному університеті культури та мистецтв на кафедрі
естрадного співу. З 2004 року співак ю організатором і учасником Київського
міського Клубу сімейних зустрічей «Теплий дім», соціальної мистецької
програми «Дорога до храму душі», Всеукраїнського фестиваля творчості
«Повір у себе»…
2005 року Олег Марцинківський зібрав новий склад «Медоборів» та
презентував своїм шанувальникам новий мистецький проект-ренесанс «Три
дороги»… З 2007 року Олег Марцинківський – голова журі і член виконавчої
дирекції Міжнародного конкурсу-фестиваля дитѐчої та янацької творчості
«Всі ми діти твої, Україно!» У 2008 р. було презентовано черговий компактдиск «Мої мелодії». У листопаді 2009 року на екрани вийшов
документальний фільм про творчість Олега Марцинківського «Без маски».
Він ю одним із засновників Міжнародної освітньо-культурної Асоціації,
ініціатором і організатором її мистецьких і соціальних програм. Указом
президента України від 20.09.2010 р. Олегу Марцинківському присвоюно
Почесне званнѐ «Народний артист України». Зараз співак живе і працяю у м.
Киюві.
.
Режим доступу: http://medobor.com/index.php?hl=ua&idd=d0d8691ea29cf8bb280280f6c6a27120
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Додаток Е 1.
Калайда Андрій Савович

Ретро-галерея"Лица эстрады "
Певцы России
Режим доступу : http://retro-gallery.narod.ru/pages/vocal_k.html
Репертуар ансамбля "Скоморохи"
Солисты:

Андрей Калайда (тенор)
Русские народные песни:
1. Вечерний звон (обработка К. Шаханова)
2. Заложу ѐ тройку борзых
3. Вот мчитсѐ тройка почтоваѐ
4. Кабы Волга-матушка (инструментовка А. Абакшонка)
5. Коробейники (обработка А. Абакшонка)
6. Однозвучно гремит колокольчик (обработка А. Абакшонка)
7. К ѐру
Казачьи народные песни:
8. Ой, скакал казак
9. Казаки лихие
10. Казачьѐ песнѐ
11. Лябо, братцы, лябо
Украинские народные песни:
12. Гандзѐ
Режим доступу: http://skomorokhi.narod.ru/repert.html
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Додаток Е 2.
Вишневская Елена Ивановна
старший преподаватель Одесской
консерватории
Вишневская
Елена
Ивановна
родилась в г. Полтаве. Начала
заниматься музыкой с 6 лет в
музыкальной школе по классу
фортепиано. В школьные годы
неоднократно
участвовала
в
конкурсах самодеятельности и в
школьных праздниках, параллельно
начала
заниматься
вокалом
у
Опенько В.И.
В 1991 году поступила в Одесскую
государственную
консерваторию
имени
А. В. Неждановой
на
факультет сольного пения в класс
преподавателя Алисы Варткесовны
Джамагорцян. Будучи студенткой
принимала участие в Международных
конкурсах: лауреат І премии на
конкурсе
имени
А. Дворжака
в
Карловых
Варах; ІІ
премия на
конкурсе
имени
С. Монюшко
(Варшава,
1997); лауреат
ІІІ
премии на конкурсе имени Хариклеи
Дарклее (Румыния, 2004).

Режим доступу:
http://odma.edu.ua/rus/structure/faculties/vocal_and_choral_faculty/solo_singing/vishnevska
ya_elena
Додаток Е 3.

30 июня 2014 года, в понедельник в 19.00 в
Рахманиновском зале Московской Государственной
Консерватории имени П.И. Чайковского состоитсѐ
концерт “Итальѐнскаѐ камернаѐ музыка от Верди до
Тоски”.
Исполнители:
Ирина ПЕРЕРВА (меццо-сопрано).
Партия фортепиано – Антонина КАДОБНОВА.
Режим доступу :
http://www.classicalmusicnews.ru/anons/irina-pererva-dastkoncert-v-moskve-s-programmoiy-ot-verdi-do-toski/
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Додаток Е 4.
Майстер-клас від маестро баритона
Дата: 06.02.2015 |
Нещодавно в нашому університеті відбувсѐ майстер-клас заслуженого артиста
України, соліста Національної опери України та викладача із сольного співу
Володимира Васильовича Опенька!

Володимир Васильович – син видатного полтавського педагога і вокаліста
В.І.Опенька, серед учениць ѐкого народна артистка України Л. Юрченко. Закінчив
Національну музичну академія України ім. П.І.Чайковського (1997, клас народного
артиста СРСР, професора А.Ю. Мокренка). З 1989 по 1996 рр. – співав в Ансамблі пісні
й танця Збройних Сил України. З 1996 – соліст Національної опери України.
Серед партій Маестро – найвідоміші світові оперні ролі: Онюгін, Єлецький («Євгеній
Онюгін», «Пікова дама» П.Чайковського), Кнѐзь Ігор в однойменній опері О.Бородіна,
Ріголетто, граф ді Луна, Макбет, Жорж Жермон («Ріголетто», «Трубадур», «Макбет»,
«Травіата» Дж. Верді), Фігаро («Севільський цирульник» Дж. Россіні), Ескамільо
(«Кармен» Ж. Бізе), Шарплес, Мандарин («Мадам Баттерфлѐй», «Турандот» Дж.
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Пуччіні), Сільвіо («Паѐци» Р. Леонкавалло), Меркуціо, Паріс («Ромео і Джульютта» Ш.
Гуно), Граф Робінзон («Таюмний шляб» Д. Чімарози, Андрій Болконський («Війна і
мир» С. Прокоф’юва).
Пан Володимир – володар голосу широкого діапазону, неповторного оксамитового
тембру, особливо у верхньому регістрі. За оцінкоя музичних і театральних критиків,
співак вирізнѐютьсѐ темпераментноя акторськоя гроя, що дозволѐю йому блискуче
розкривати образи класичного та сучасного оперного репертуару.
На початку майстер-класу Володимир Васильович розповів про праця у
провідних оперних театрах Голландії, Бельгії, Польщі та гастрольні подорожі
Франціюя, Німеччиноя, Швейцаріюя, Бельгіюя, Словеніюя, Канадоя. А далі був
живий спів і живе спілкуваннѐ – Маестро працявав зі студентами – вокалістами,
діливсѐ з ними секретами вокальної і сценічної майстерності, радив певні вокальні
вправи на розвиток диханнѐ, діапазону й дикції молодих співаків. Також п.
Володимир повідав і про свого батька – відомого українського педагога з вокалу,
про його методику роботи із співаками-початківцѐми, про деѐкі педагогічні
принципи навчаннѐ співу і практично демонстрував різноманітні вокальні вправи.
Студенти-музиканти Факультету музичного мистецтва КНУКіМ із захопленнѐм
слухали гостѐ, конспектували практичні поради та охоче повторявали за ним
вокальні вправи, із цікавістя спілкувалисѐ, фотографувалисѐ, обмінявалисѐ
враженнѐми.
Дѐкуюмо шановному Маестро, бажаюмо переможного подоланнѐ нових творчих
вершин, здійсненнѐ музичних планів і чекаюмо на нові майстер-класи в рамках
«Мистецьких зустрічей ФММ КНУКіМ»!
Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/mayster-klas-vid-maestro-baritona/

Додаток Е 5.
Микола Дѐчок, соліст Воронезького оперного театру.

Департамент
области

культуры

Воронежской

Воронежский государственный

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Режим доступу : http://www.theatrevrn.ru/persona/opernaya-truppa/
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Додаток Е 6.
Губіна Олена Євгеніївна (театр Бориса Покровського, Москва).

Режим доступу: http://www.novayaopera.ru/
Додаток Е 7.
Ганна Хижко
Приюднуйтесь
до
нашої
великої
родини
Полтавського міського Будинку культури!
Творчий центр Наталії Май запрошую до своюї
співочої родини.
Прослуховуваннѐ
проводѐть
викладачі
з
вокалу Хижко Анна Юріївна (тел. 050-638-07-28)
та Ольховик Світлана Вікторівна (тел. 099-482-9470).
І нехай душа співає! Вчись у нас – здивуй глядача!
Режим доступу: http://mbk-poltava.org.ua/afisha /1439807488.
html
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Додаток Ж.
Енциклопедія сучасної України.
(06. 12. 1951, м. Зіньків
Полтав. обл.) – співачка (сопрано), педагог. Засл. арт. України
(1996). Закін. Полтав. муз. уч-ще (1972; кл. В. Ємець,
В. Опенько), Київ. консерваторія (1977; кл. Є. Чавдар).
Відтоді працявала у Волин. ім. Т. Шевченка (Луцьк, до 1981),
Полтав. ім. М. Гоголѐ (1981–86) муз.-драм. театрах; викл.
вокалу Полтав. муз. уч-ща (від 1986); водночас солістка
ансамбля нар. музики «Карусель» О. Чухрая (Полтава, 1981–
2006). У репертуарі – арії з опер, романси, укр. нар. пісні та
твори сучас. композиторів.
Партії: Улѐна («Сватаннѐ на Гончарівці» за Г. КвіткояОснов’ѐненком), Наталка («Наталка Полтавка» М. Лисенка), Панночка («Майська
ніч» М. Римського-Корсакова).
Літ.: Буцька Н. Лариса Лук’ѐнова – золотий голос України // Буцька Н. Полтавці:
від «Я» до «Ми». П., 2014.
Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=50501
Додаток Ж 1.
Георгій Вигодський, Єрусалимська опера
Иерусалимский дневник

«Сегоднѐ – первый день нашего выступлениѐ в
рамках «Фестивалѐ Израилѐ» - продолжает
Светлана,- Свое искусство покажут ансамбль
"Фантазиѐ" - Михаил Бендиков композитор, певец,
Борис Бендиков - труба, Сема Бендиков- кларнет,
Рената Ладыга - сопрано, Натан Чернацкий клавишные, Анѐ Корхин - фортепиано. Трио
"Маэстро"- Владимир Старосельский – балалайка,
Валерий Аксенов – баѐн,Михаил Гайсинский –
баритон. Трио "Backfying Bird" - Алина Кетлин скрипка, Анѐ Йофе - скрипка, Александр Гамбурггитара .Дуэт " Колосьѐ"- Галина Абрашкова - сопрано,
Виктор Аруткин - баѐн. Дуэт Владимир Двоскинсаксофон и Аркадий Винарский - скрипка. На
следуящей неделе присоединѐѐсѐ трио "Классикаль" - Марина Ерецкаѐ - ф-но, Элина Яновицкаѐ скрипка, Георгий Выгодский - баритон. Трио "Ретро"Ирина Шеврова-аккордеон, Анатолий Шевров - баѐн, Лариса Азанова - сопрано. Трио
"Дивертисмент" -Константин Кейтлин -кларнет, Ольга Кейтлина флейта. Натальѐ Ротенберг
Режим доступу : http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=
40776472&journalid=1655276&go=prev&categ=0
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Додаток Ж 2.
Опарина Елена Васильевна, певица, солистка оперы (меццо-сопрано).

Опарина Елена Васильевна (15.10.1946, пгт. Смирных Сахалинской обл.),
певица, солистка оперы (меццо-сопрано). Засл. работник культуры РФ (1995),
проф. Окончила Харьковский ин-т искусств им. И. П. Котлѐревского (1974). В
1964-1966 гг. работала преподавателем музыки в г. Полтаве, одновременно
начав систематические занѐтиѐ пением (по классу вокала у В.И.Опенько). Всѐ
профессиональнаѐ деѐтельность по окончании вуза протекала в г. Перми. С
ноѐб. 1974 г. - солистка Перм. академического театра оперы и балета.
Лучшие партии: Басманов, Графинѐ, Нѐнѐ («Опричник», «Пиковаѐ дама»,
«Евгений Онегин» Чайковского), Весна («Снегурочка» Римского-Корсакова),
Ефросиньѐ («Семьѐ Тараса» Кабалевского), Сузуки («Мадам Баттерфлай»
Пуччини), Эмилиѐ («Отелло» Верди). Обладаѐ ровным и наполненным
голосом красивого тембра, проѐвила профессионализм, трудолябие и
преданность делу, умение создавать гармоничные и глубокие образы. За 30
лет работы спела более 60 партий практически во всех спектаклѐх
репертуара театра, участвовала более чем в 580 концертах, гастролировала с
театром во многих городах, записывалась на радио и телевидении.
Незаурѐдные педагогические и организаторские способности раскрылись на
преподавательской работе в Перм. государственном ин-те искусства и
культуры: преподает, ѐвлѐетсѐ первой заведуящей кафедрой сольного
пениѐ.
Режим доступу : http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804133904
&viewMode= D_1803401872&link=1
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Додаток Ж 3.
Листи В.І. Опенька та сторінка авторського каталогу співаків.

*Приватний архів Г.Я. Опенько.
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Опенько В.В., Цебрій І.В.
Вокально-педагогічна школа Василя Івановича Опенька (19241991) : методичний посібник для студентів закладів мистецького
спрямування. ‒ В.В. Опенько, І.В. Цебрій, Полтава : “Формат+”, 2016. ‒
56 с.
В оформленні використані матеріали приватних та електронних архівів.
Цебрій Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри всесвітньої історії
та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка;
Опенько Володимир Васильович, заслужений артист України, доцент кафедри
фольклористики, народнопісенного виконавства та хорового мистецтва Київського
національного університету культури і мистецтв.

Підписано до друку 19.09.2016 р.
Папір офсетний. Друк трафаретний.
Ум. друк. арк. 4,0. Наклад 100 прим.
Зам. № 821
Свідоцтво про внесеннѐ суб’юкта видавничої справи до державного реюстру видавців, виготівників
і розповсяджувачів видавничої продукції
Серіѐ ДК №3921 від 01.07.2013 р.
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