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Оглав
Велика прогулянка Ганна Веселовська

Майже у кожного автора настає момент,  
коли він прагне щось радикально змі-
нити в  своєму письмі. Пишучи про-

тягом майже всього життя про оперне мистец-
тво Марина Черкашина-Губаренко, здається, 
випробувала геть усі можливі підходи до  цього 
матеріалу: через мистецькі епохи, жанри, по-
статі окремих композиторів.

Тому свою книжку авторка зоргані-
зувала як  своєрідну прогулянку найзначніши-
ми оперними фестивалями світу  — Байройт 
та  Пезаро, знаними музичними столицями, 
відвідуванням пре м’єр них показів у  різних 
містах. вона дійсно подорожувала багатьма 
містами й  містечками, передивилася величезну 
кількість оперних спектаклів, була свідком ви-
значних і  не  дуже музично-театральних подій. 
і, як  на те, всі її подорожі закономірно мали  б 
скластися в  одну велику метамандрівку мис-
тецьким світом.

Ця серйозна оповідь про мистецтво 
сучасного світу розказана мовою мистецтва 
класичного, бо  рефлексуючи побачене і  почуте, 

авторка насичувала “прогулянку” паралельними 
мистецтвознавчими сюжетами, алюзіями, істо-
ричними відступами. Зрештою інтелектуальні 
та  джерелознавчі перипетії і  є головними тро-
пами мистецтвознавчого письма, якими Ма-
рина Черкашина володіє елегантно й  високо 
професійно.

Книгу розпочинає розлога і  дуже ціка-
ва частина, що деякою мірою нагадує славет-
ні ваґнерівські увертюри, в  яких поперед ньо 
звучать основні лейтмотиви оперного тво-
ру. у  тексті, написаному жваво і  залюблено 
в  предмет, з’я со ву ється природа театрально-
оперного мистецтва як  такого, особливості 
його сприйняття, естетика сучасних оперних 
постановок, специфіка музичної режисури.

Об’єднані книжковою палітуркою ре-
альні подорожі сучасною музично-театральною 
культурою утворили вагомий культурологічний 
інтелектуальний продукт. і  читач, гортаючи 
сторінки цієї цікавої не  лише музикантові й  те-
атралові книги, відтак здійснить свою власну 
велику прогулянку оперними сценами Європи.
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Від автора

ідея цієї книжки постала зі спостережень 
за  живим оперним театром Європи та  є 
підсумком роздумів над тими процесами 

останніх 10–15  років, які так разюче зміни-
ли його обличчя. Зміни, що сталися, не  схожі 
на  природну еволюцію, але мають характер 
вибуху. З  позицій народженого нового театру 
творчість його безпосередніх попередників  — 
таких режисерів, як  в. Фельзенштейн, Б. По-
кровський, Ж.-П. Поннель, Ф. Дзеффіреллі, 
являють собою приклад досконалої гармо-
нії, вищої єдності музичного й  театрального 
складників оперного синтезу. Їхні безпосередні 
послідовники заявили про себе як  про одно-
осібних творців нового феномену  — сучас-
ного оперного спектаклю, включно з  його 
концепцією, епатажним зовнішнім виглядом, 
трансформованою на  свій штиб сюжетною 
канвою.

Як і  всі явища культури, що наро-
джуються внаслідок вибуху, режисерський 
оперний театр на  сьогодні виглядає аж ніяк 
не  сталим. він не  вільний від суперечностей 
і  крайнощів, а  до  того таки не  цілком посів 
місце традиційнішого театру. Є  як  його при-
хильники, так і  безоглядні невизнавці й  поміж 
глядачів, і  серед самих театральних діячів. Про-
те вже зрозуміло, що Опера остаточно стала 
Театром. і  цей виниклий наново музичний 
театр не  схожий на  ту оперу, яка існувала 
протягом двох попередніх століть, починаю-
чи від становлення романтичного репертуару 
і  до  спектаклів, народжених класиками оперної 
режисури другої половини ХХ ст.

Цей новий оперний театр я побачила 
на  європейських оперних фестивалях, на  котрі 

потрапила завдяки газетам «Дзеркало тижня» 
й  «День», журналу «Музика», російському 
журналу «Музична академія». На  їхніх сторін-
ках оприлюднено деякі розвідки, що слугували 
підготовчим матеріалом до  книжки. Хочу по-
дякувати людям, без яких ця книга ніколи  б 
не  з’я ви ла ся. Це журналісти й  музикознавці 
Марина Нестьєва і  Юрій Корєв (обоє з  Мо-
скви), журналісти світлана Короткова, Ганна 
Шеремет, Тетяна Поліщук, Ольга Голинська 
(усі з  Києва). важливою спонукою до  роботи 
було спілкування з  моїми учнями. Так, з  Аде-
ліною Єфіменко ми протягом кількох років 
разом відвідували та  обговорювали спектаклі 
Баварської державної опери. важливою була 
й  постійна підтримка творчих ініціатив і  захо-
дів, що її надає Національна музична академія 
ім. П. Чайковського, де я працюю вже понад 
чверть століття.

і останнє. Моя любов до  оперного 
театру, розуміння його специфіки, знання 
деяких таємниць, по в’я за них з  появою нових 
творів, ніколи  б не  реалізувалися такою мі-
рою, якби поруч зі мною не  було настільки 
яскравої й  самобутньої творчої особистості, 
як  композитор віталій Губаренко. він пішов із 
життя якраз тоді, коли новий оперний театр 
тільки-но народжувався. Проте одним зі спек-
таклів-провісників цього нового, безумовно, 
стала постановка на  одеській сцені опери-бале-
ту в. Губаренка «вій». Ця книжка є даниною 
па м’я ті моєму чоловікові й  творчому настав-
нику, автору тринадцяти оперних партитур, 
більшість із яких мали активне сценічне життя.
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