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«НАБУККО» ДЖ. ВЕРДІ НА СЦЕНІ ЛЬВІВСЬКОГО 
ОПЕРНОГО ТЕАТРУ (ХРОНОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД) 

У статті у хронологічному порядку розглядаються оперні постановки 
«Набукко» Дж. Верді на сцені Львівського національного театру опери 
та балету ім. С. Крушельницької. Відстежуються гастролі львівської 
трупи та яскраві виступи запрошених співаків і диригентів у цій 
виставі. 
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Театр як соціокультурна інституція щораз більше привертає увагу 
науковців. Це пов’язано з тим, що останнім часом регіональна теат-
ральна проблематика викликає зацікавлення своєю широкоаспектні-
стю. Як відомо, кожен театр має свою естетику, власну історію, 
зрештою, своє неповторне «обличчя». Таким є і Львівський націо-
нальний оперний театр опери та балету ім. С. Крушельницької, який 
упродовж усієї історії свого розвитку посідав важливе місце у му-
зичному житті Львова, а жанр опери, що існує вже понад чотири сто-
ліття, і в наш час залишається одним з найцікавіших, художньо 
яскравих та вражаючих музично-театральних явищ; і сьогодні опера 
хвилює численних слухачів, до неї спрямована увага композиторів, 
драматургів, режисерів, майстрів образотворчого мистецтва. 

Зазначимо, що серед великого репертуарного розмаїття другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття у Львівському оперному театрі 
слід виділити саме оперні постановки Джузеппе Верді. Звернення до 
творчості цього видатного італійського композитора було та 
залишається актуальним. 

Про творчу діяльність Львівського оперного театру писали Алла 
Терещенко («Львівський театр опери та балету імені Івана Франка»), 
Оксана Паламарчук («Музичні вистави Львівських театрів,1776-2001; 
«Світ моїх зацікавлень»), а також Любов Кияновська, Тарас Мазепа, 
Лідія Мельник та ін. Їхні праці є дуже цінним доробком у галузі 
музикознавства. Частина з них послужили джерельною базою для 
дослідження та написання нашої статті, мета якої полягає розкрити 
хронологію музичної драми Верді «Набукко» («Навуходоносор») на 
сцені Львівської опери. Незважаючи на те, що в окремих статтях, зо-
крема, Марини Черкашиної-Губаренко, ця тема вже знайшла відобра-
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ження, та все ж детально не розроблялася. Саме в цьому полягає 
актуальність нашої статті. 

Важливе значення для дослідження мають архівні матеріали теа-
тру, які досі ще не були в обігу. Також матеріалом для статті послу-
жили деякі публікації у журналах та газетах, реєстраційні книги, 
програмки та інші документи з архіву Львівського оперного театру. 
Саме на основі цих матеріалів здійснено докладний хронологічний 
огляд вистави «Набукко». 

Опера «Набукко» – це своєрідне монументальне полотно, яке 
сколихнуло світ своєю появою на сцені Ла Скала. Після фіаско пер-
ших опер «Оберто, граф ді Сан-Боніфачо» (1839) і «Король на день» 
(1840), який композитор дуже важко пережив, він вирішив більше не 
звертатися до цього жанру. Проте якось в його руках опинилося 
лібрето Темістокля Солера, яке несподівано випало із рук маестро і 
відкрилося якраз на сторінці з хором полонених юдеїв, створене на 
основі 136 псалму «На річках вавилонських». Охоплений бажанням 
покласти на музику біблійний сюжет, композитор повертається до 
своєї оперної музи. Шедевр маестро Верді був написаний 1841 року. 
Прем’єра відбулася 1842 році у Флоренції в театрі Ла Скала і мала 
шалений успіх. 

Як тоді, за життя композитора опера мала широкий резонанс, так 
і сьогодні вона вражає глибиною почуттів. Щодо Італії, то опера 
«Набукко» не сходила зі сцен провідних театрів цієї країни ніколи. В 
театрах Ла Скала (Мілан), Римському оперному театрі, Арена ді 
Верона (Верона), театрі Ла Феніче (Венеція) та ін. завжди глибоко 
емоційно, наповнено і майстерно виконувалися геніальні творіння 
італійського маестро.  

Зазначимо, що на сценах українських оперних театрів опера 
«Набукко» є досить популярна, хоча більший інтерес тут все ж таки 
викликають опери «Травіата», «Ріголетто», «Аїда» Дж. Верді. Ска-
жімо, з шести оперних театрів України вистава «Набукко» є в репер-
туарі Харківського, Донецького та Львівського оперних театрів.  

Сучасне бачення оперних шедеврів, яке стало особливо популяр-
ним наприкінці минулого століття, не оминуло й опери Дж. Верді. 
Наприклад, Московський театр «Новая опера им. Е. В. Колобова» 
зробив сучасну постановку опери «Набукко», що відбулася 2 грудня 
2006 року. Події спектаклю змальовують картину передчуття Другої 
світової війни, репресій, та переслідувань 1930-х років, жорстоких, 
зокрема для єврейського народу. Режисер-постановник Андрейс 
Жагарс побачив у біблійному сюжеті опери Верді актуальну тему 
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сучасності, яка не так давно шокувала людей. Він знав, що болючі 
рани передвоєнних репресій ще не загоїлися і тому таке прочитання 
спектаклю буде актуальним і популярним. [4] 

На сцені Львівського національного академічного театру опери 
та балету ім. С. Крушельницької опера «Набукко» Дж. Верді вперше 
прозвучала 25 березня 2000 року. У плідній співпраці з італійським 
режисером Джузеппе Вішілія солісти Львівської опери виплекали і 
зуміли передати справжню глибину твору, показати майстерність у 
виконанні цього шедевру як на теренах України, так за її межами.  

Дата 25 березня 2000 року у творчому житті Львівського театру 
стала великою і знаковою подією. Великих сподівань була сповнена 
трупа щодо постановки опери італійським режисером-майстром 
Джузеппе Вішілія, який так плідно працював з ними. Ось що він 
розповів напередодні прем’єри кореспонденту газети «Ратуша»: «Я 
взяв на себе велику відповідальність здійснення постановки цієї опери 
на львівській сцені. Намагаюся якнайповніше тлумачити думки Дж. 
Верді і проектувати їх на сьогодення, рельєфно окреслювати кожен 
персонаж у політичному, релігійному і любовному аспектах»1.  

Прем’єрну виставу співали: Абігаїлла – Людмила Савчук, Анна – 
Галина Вільха, Фенена – Наталія Величко, Ісмаїл – Олег Лихач, 
Абдалло – Володимир Довгань, Захарія – Олександр Громиш, 
Набукко – Степан Степан, Верховний жрець – Володимир Чібісов, 
диригент – Мирон Юсипович. 

Високу оцінку цій виставі та її виконавцям дає доктор мистецтво-
знавства Любов Кияновська: «Більш вдалого вибору “увертюри” до 
ювілейної програми святкування 100-річчя театру годі було собі 
уявити. На висоті виявилися і виконавці головних ролей, практично 
ніхто з них не випадав із загального ансамблю, дуже гармонійно 
вписувався в загальну картину. Мені особисто дуже сподобалася 
Людмила Савчук у ролі вавилонської царівни Абігайль – не лише 
через прекрасне володіння карколомно складною вокальною партією, 
але й через непересічний артистизм. Прекрасним і величним постав 
у ролі єврейського первосвященика Захарії Олександр Громиш, який 
вразив особливим багатством барв свого глибокого і сильного го-
лосу. Значною творчою удачею стала головна роль вавилонського 
царя Набукко (за біблійним текстом Навуходоносора) для Степана 
Степана, котрий зумів знайти для неї точні і виразні штрихи, вилі-
пити суворий і разом з тим пристрасний характер. Дзвінким і срібляс-
                                                        
1 Ратуша. – Львів, 2000, 8 квітня. 
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тим тембром привабив Олег Лихач у ролі “ліричного героя” Ісмаеля, 
гідно провели свої партії і Наталя Величко (Фенена) та Галина 
Вільха (Анна, сестра Захарії)».2  

Після такої вдалої прем’єри зростає зацікавлення до опери. Крім 
того, цей рік видався цікавим і насиченим: до Львова приїжджали 
гастролери, а наш театр вивозив свіжовідпрацьовану виставу за кордон. 

15 квітня 2000 року на партію Набукко до Львова запросили за-
служеного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Шев-
ченка, лауреата багатьох національних та міжнародних конкурсів, 
соліста Варшавської опери Андрія Шкургана.3  

17 червня 2000 року театр їде на гастролі в м. Куфштайна в Ав-
стрії. Партію Набукко майстерно виконав Мікеле Калманді (м. Буда-
пешт). 

25 червня 2000 року в оперу «Набукко» вводять нових співаків. 
Цього вечора партію Абігаїлли вперше заспівала солістка театру 
Світлана Мамчур, а з партією Верховного жреця вперше на сцену 
вийшов Віктор Дудар. Поруч з ними оперу співали Анна – О. Гав-
риш, Фенена – Н. Величко, Ісмаїл – Олексій Данильчук, Абдалло – 
Юрій Гецко, Захарія – О. Громиш, а головну партію Набукко заспі-
вав С. Степан. 

Літо 2000 року видалося плідним і для інших солістів опери. 
Партію Ісмаїла 9 липня вперше заспівав Володимир Ігнатенко, а Ігор 
Кушплер тоді ж дебютував із партією Набукко. 

Наступною подією творчого життя Львівської опери стала поїздка 
до Києва. Вже 20 жовтня на честь 100-річчя театру провели ювілей-
ний творчий звіт на сцені Національної опери України. Столичній 
публіці була запропонована прем’єра року – опера «Набукко» Верді, 
а також Гала-концерт провідних солістів львівського театру. «Пока-
зуючи киянам оперу Верді, і тим самим конкуруючи з прекрасною 
київською постановкою опери 1993 року, львів’яни ризикували», – 
пише Тамара Гнатів. Проте опера «Набукко» пройшла дуже вдало і 
мала величезний успіх. Львівські постановники (диригент М. Юси-
пович, італійський режисер Дж. Вішілія, художники Т. та М. Рин-
дзаки) і виконавці (Л. Савчук, І. Кушплер, О. Гавриш, О. Данильчук, 
Н. Величко) блискуче виконали свої партії цього нелегкого з боку 
вокалу, як і сценічного втілення, твору. Критика на адресу львів’ян 
писала: «Безсумнівно, їм було важко змагатися з блискучими голо-

                                                        
2 Високий замок. – Львів, 2000, 25 квітня. 
3 Реєстраційна книга театру по опері «Набукко» 
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сами та потужними і першорядними хоровими та оркестровими 
колективами столичної опери. Зате львівська сценографія та режи-
серська робота, на мою думку, були набагато вдалішими та пере-
конливішими», – зазначає рецензент Тамара Гнатів4. Так львів’яни 
достойно віддали шану великому італійському маестро, сторіччя від 
дня смерті якого 2001 року урочисто відзначав увесь світ [3]. 

У рік пам’яті Джузеппе Верді зацікавлення операми композитора 
надзвичайно зросло. Не було країни, де б не відзначалася ця подія 
у найрізноманітніших урочистостях. Виставою «Набукко» Львівсь-
кий театр опери та балету одночасно відзначав дві важливі події: 
вшановував пам’ять геніального італійського митця і святкував влас-
ний сторічний ювілей. І ось настала черга ще одного серйозного 
випробування – виступу на оперному фестивалі у Тіролі в мальов-
ничій місцевості Куфштайн. Тут у середньовічному замку збирається 
чисельна публіка, що приїздить послухати оперні вистави в екзотич-
ному місці, де можна помилуватися гірським пейзажем, подихати 
свіжим повітрям, сприйняти театральну ілюзію в оточенні ретельно 
збереженого історичного середовища. Куфштайн лежить між Зальц-
бургом та Віднем – двома великими центрами музично-театральної 
культури. Сюди запрошуються кращі колективи, відомі зірки опер-
ної сцени.  

Львівська опера дебютувала на цьому престижному фестивалі 
ще рік тому виставою «Аїда». Повторне запрошення стало свідчен-
ням того, що дебют був вдалим. Співпраця з міжнародною агенцією 
Da Capo дозволила підтвердити своє реноме у Куфштайні і одержати 
контракт на чотирнадцять гастрольних виступів у містах Австрії 
та Німеччини, що тривали з 23 грудня 2000 р. по 15 січня 2001 р. 
Головну партію Набукко виконували відомі у світі співаки Franco 
Giovine та українець Андрій Шкурган. Поруч з ними співали Фе-
нена: Ірина Оганессова, Абігаїлла: Людмила Савчук, Тамара Куценко, 
Ісмаїл: Олексій Данильчук, Захарія: Олександр Громиш, Віктор 
Гореліков, Верховний жрець: Василь Дудар, Юрій Трицецький, Аб-
далло: Володимир Довгань, Анна: Ольга Гавриш. Диригував усіма 
виставами диригент Львівського театру Мирон Юсипович.  

Наприкінці 2001 року, 17 грудня відбувся VIII міжнародний фес-
тиваль оперного мистецтва ім. С. Крушельницької. На фестивалі вико-

                                                        
4 Тамара Гнатів «Гастрольна одіссея Львівського державного академіч-

ного театру опери та балету ім. С. Крушельницької» // Musica Galiciana. 
– Tom VII. – Rzeszow. 2003. – С. 252. 
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нували оперу «Набукко». Співали: Л. Савчук (Абігаїлла), О. Гавриш 
(Анна), Н. Величко (Фенена), О. Данильчук (Ісмаїл), В. Довгань 
(Абдалло), Віктор Дудар (Верховний жрець). Головну партію Набукко 
співав Роман Майборода, народний артист України, соліст Націо-
нальної опери (Київ), образ Захарія втілював на сцені лауреат між-
народного конкурсу Віктор Гореліков (Вроцлав, Польща).  

Не менш насиченим видався і 2002 рік. Партію Фенени вперше 9 
лютого співала Марія Пшеничка. А 5 квітня, щоб показати свою 
майстерність в співі та створити для львівської публіки образ амбіт-
ної Абігаїлли, з Києва приїжджала народна артистка України Світлана 
Добронравова. Поруч із нею співали Н. Величко – Фенена, О. Да-
нильчук – Ісмаїл, В. Довгань – Абдалло, О. Громиш – Захарія, О. Гав-
риш – Анна, Ю. Трицецький – Верховний жрець, а головну партію 
виконував А. Липник. 

Незабаром львівську трупу чекала поїздка до Кельц (Польща), 
яка відбулася 19 квітня 2002 року. Набукко – Анатолій Липник, Абі-
гаїлла – Л. Савчук, Анна – О. Гавриш, Фенена – Ситницька, Ісмаїл – 
О. Данильчук, Абдалло – В. Довгань, Захарія – О. Громиш, Верхов-
ний жрець – Віктор Дудар. 

18 червня 2004 р. оперу «Набукко» повезли у Красічинський 
замок біля Перемишля (Польща), яку виконав такий склад: Абігаїлла 
– Світлана Мамчур, Анна – Уляна Токарівська, Фенена – М. Пше-
ничка, Ісмаїл – О. Данильчук, Абдалло – Р. Ковальчук, Набукко – 
С. Степан, Захарія – Ю Трицецький, Верховний жрець – В. Дудар. 

14 листопада з Донецька приїхав співати партію Захарія лауреат 
міжнародних конкурсів Юрій Алексійчук, з яким творили вер-
діївські образи Л. Савчук, Я. Войтюк, Роман Трохимук, С. Степан, 
Роман Ковальчук та інші. 

І знову гастролі в сусідню країну Польщу. Цього разу «Набукко» 
4 червня 2005 року львів’яни демонстрували в Жешові. Солісти: 
Абігаїлла – С. Мамчур, Анна – Г. Вільха, Фенена – Г. Вільха, Ісмаїл – 
Р. Трохимук, Обдало – Р. Ковальчук, Захарія – О. Громиш, Набукко – 
С. Степан, Верховний жрець – Роланд Марчук. Пізніше, 23 вересня 
опера прозвучала в Красичіні, що у Польщі. 

Дивувати львівську публіку своїм прекрасним співом і актор-
ськими здібностями приїхав з Польщі Даріуш Нємірович, який 
натхненно створив образ первосвященика Захарія. Вистава відбулася 
19 квітня 2008 року. 

31 травня 2008 року опера «Набукко» прозвучала у Львові в честь 
70-річчя народного артиста України Степана Степана. Ювіляр виконав 
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непросту партію Набукко. Творити довершені образи на сцені йому 
допомагали С. Мамчур, А. Савка, Я, Войтюк, О. Громиш, Вероніка 
Коломіщева – Анна (перший виступ) та інші. 

Львівський оперний театр дуже прихильний до артистів-гастро-
лерів і щиро приймав їх. Звичайно, що це відображалося і на попу-
лярності опер, тому що публіка з радістю приходила слухати за-
прошених гостей з України та Європи. 1 жовтня 2009 року поцінову-
вачі оперного мистецтва мали змогу насолодитися оперою «Набукко» 
у виконанні С. Мамчур, Світлани Разіної, Я. Войтюк, О. Данильчука, 
Р. Ковальчука, Андрія Бенюка. Партію Захарія співав Віктор Дудар, 
лауреат міжнародних конкурсів, соліст Національної опери України 
(Київ). 

Дуже активним і цікавим видався 2010 рік. Особливо вражаю-
чою була вистава «Набукко» 24 квітня, коли на головні партії при-
їхали співаки, лауреати міжнародних конкурсів із Білорусії. Абіга-
їллу виконувала Ніна Зарубіна (Мінськ), Набукко – Станіслав Тріфо-
нов (Мінськ). Партнерами по сцені були львівські солісти О. Лихач, 
О. Громиш, Р. Ковальчук, Я. Войтюк.  

Крім іменитих співаків наші солісти мали змогу працювати під 
батутою відомих світових диригентів: Філіппо Конті (Флоренція, 
Італія), заслуженого артиста України Віктора Плоскини (Мінськ) та ін. 

Критика по-різному реагувала на вистави львівської трупи. Одні 
писали, що постановка є застарілою, «зворушливо старомодною», 
інші ж, навпаки, виділяли надзвичайну емоційність виконання: 
«Це були живі емоції, справді вердіївський темперамент і така інтен-
сивність, яка відповідала біблійному сюжетові твору» [9]. 

Не має значення модерне чи традиційне бачення твору, важливе 
збереження його суті та глибокий вплив на глядача. Саме дотри-
мання первинного композиторського задуму і проекція його на су-
часність і є невід’ємною частиною роботи над оперою. З цим завдан-
ням прекрасно впорався італійський режисер Дж. Вішілія та трупа 
Львівського оперного театру. 

Таким чином, за 12 років Львівська опера представила понад 80 
вистав «Набукко», що звучали на цій сцені. Крім того, співаки своїм 
яскравим і водночас глибоким, осмисленим виконанням приносили 
радість шанувальникам оперного мистецтва у Львові та за межами 
міста і країни. Вистава «Набукко» є напрочуд цікавою, популярною, 
живою та актуальною. Саме тому до неї звертаються диригенти та 
режисери багатьох театрів світу. Судячи з доробку оперної трупи 
Львова з часу прем’єрної вистави «Набукко», публіка не втратила 
інтересу до цього вічного монументального полотна.  
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Опера «Набукко» Дж. Верді була, є і буде актуальною та ціка-
вою. Адже з часу написання вона облетіла всі куточки нашої пла-
нети і досі не сходить з підмостків світових та українських оперних 
театрів. Це свідчить про те, що суть, яка закладена в основі твору, з 
плином часу не змінилася і не втратила своєї цінності.  

Анастасия Корнутяк. «Набукко» Дж. Верди на сцене Львовского 
оперного театра (хронологический обзор). В статье в хронологи-
ческом порядке рассматриваются оперные постановки «Набукко» Дж. 
Верди на сцене Львовского национального театра оперы и балета им. 
С. Крушельницкой. Отслеживаются гастроли львовской трупы и яркие 
выступления приглашенных певцов и дирижеров в этом спектакле. 
Ключевые слова: Львовская опера, Джузеппе Верди, опера «Набукко», 
львовская трупа, оперное искусство, партия Набукко. 

Anastasiya Kornutyak. “Nabucco” of Giuseppe Verdi at the scene of the 
Lviv Theatre of Opera and Ballet (chronological overview). The article 
chronologically considered opera productions “Nabucco” of Giuseppe Verdi 
on stage of the Lviv Theatre of Opera and Ballet. In this performance the 
Lviv touring troupe and bright performances of the invited singers and con-
ductors are tracked. 
Key words: Lviv Opera, Giuseppe Verdi, opera "Nabucco", Lviv troupe, opera 
art, part Nabucco. 
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