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КУЛЬТУРНІ ГЕРОЇ НТУ «ХПІ»: МАРК РЕЙЗЕН  

Дана стаття стосовно життя і творчості відомого оперного співака Марка Осиповича Рейзена є складовою проекту, що проводить кафедра 
етики, естетики та історії культури Харківського політехнічного інституту під назвою «Культурні герої НТУ «ХПІ». Метою цього проекту є 

вивчення внеску студентів та викладачів ХПІ в культурне життя епохи. Харківський Політех має ряд своїх видатних людей – «культурних 

героїв» – в архітектурі, літературі, музиці, театральному мистецтві. Прикладом досягнення значної творчої висоти є Марк Рейзен, чий та-
лант виявився в Політехнічному інституті, розкрився в Харківській консерваторії і підкорив світ.  
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Вступ. Марк Рейзен є гордістю та славою радян-

ського оперного мистецтва. Його життя – це ряд істо-

ричних подій, серед яких перша світова, лютнева та 

жовтнева революції, становлення Радянського Союзу 

та його занепад. Його творчість – це яскрава сторінка 

радянської музики та театру, а голос – свого роду 

«звукова емблема» держави, адже програма загально-

союзного радіомовлення багато років відкривалася 

«Песней о Родине» в його виконанні. Марк Рейзен є 

також гордістю Харківського Політеху, в стінах якого 

розпочалося його захоплення оперою. 

Метою дослідження є розвідка стосовно творчо-

го шляху Марка Рейзена у зв’язку з його першою 

Alma Mater – Харківським технологічним інститутом 

та м. Харковом взагалі.  

Матеріали та результати дослідження. Автобі-

ографічна книга Рейзена «Жизнь и сцена» – це спога-

ди життя, які він починає відомостями про народжен-

ня в селі Зайцеве Катеринославської губернії в 1895 р. 

(сьогодні частина Дніпропетровської, Луганської та 

Маріупольської областей України); це перші спогади 

в дитинстві про пісні, що співали батьки («Трудно 

сказать, когда полюбил я песни, когда начал петь. У 

нас на Украине поют, по-моему, еще с колыбели. Пес-

ня, музыка всегда были в моей жизни, всегда звучали 

под крышей нашего дома…» [6, с. 94]); перші роки 

навчання в гімназії; перше знайомство восьмирічного 

хлопця з театром і відчуття захоплення ним, що су-

проводжували протягом всього життя – настільки 

яскравими та хвилюючими вони були. 1912 року Рей-

зен опиняється в Луганську, а після першої світової (в 

якій він приймав участь і був поранений) в 1917 році – 

в Харкові. Саме тут і розпочинається його музикальне 

життя.  

Харків є початком професійної музикальної дія-

льності Марка Рейзена. Але, розпочалося все не з 

консерваторії, а з Харківського технологічного інсти-

туту, куди Рейзен вступив влітку 1917 року. Із спога-

дів Рейзена: «За два года, проведенные в армии, у 

меня не пропала охота учиться, а наоборот, еще 

более укрепилось желание продолжить образование и 

неприменно – в институте. Поэтому после госпиталя 

я сразу же направился в Технологический инсти-

тут…[6, с. 26]. Про друзів та атмосферу того часу 

Рейзен писав: «Мы …дружно помогали друг другу, 

вместе готовились к экзаменам, волновались друг за 

друга и, наконец, так же дружно отдыхали после 

испытаний здесь же в институтском саду, размес-

тившись на траве… Вместо сырых окопов – яркая 

зелень августовского сада, ласковое солнце, вместо 

винтовки – книга и вокруг такие же жаждущие сча-

стья молодые люди» [там же]. Друзі зіграли в його 

житті не останню роль. Саме тоді, під час відпочинку, 

почувши голос Рейзена, вони порадили йти не в інже-

нери, а в консерваторію. Рейзен спочатку не сприймав 

ці поради всерйоз: «Мне казалась смешной сама 

мысль о карьере певца. Слишком уж сильно было в те 

годы убеждение, что пение – это не профессия для 

мужчины. Вот инженер – другое дело» [6, с. 26]. Та 

талант взяв своє. Особливо сподобавшись під час 

прослуховувань одному з видатних професорів консе-

рваторії італійцю Федерико Бугамеллі, Рейзен вступає 

до консерваторії та навіть отримує стипендію для 

навчання. Так друзі технологічного інституту «вирі-

шили» майбутнє Рейзена – саме один з товаришів вніс 

його ім’я в список тих, хто прийшов до консерваторії 

на прослуховування.  

В класі Федеріко Бугамеллі Рейзен провчився 

лише рік, та саме завдяки Бугамеллі голос Рейзена 

набрав тембральності, м’якості, гнучкості. Тривалий 

час Рейзену вдавалося поєднувати навчання в Техно-

логічному інституті з навчанням в консерваторії. Та 

довелося залишити консерваторію через брак часу та 

фінансових проблем.  

Пропрацювавши певний час креслярем, Рейзен 

нарешті остаточно обирає напрямок свого майбутньо-

го – спів. Він залишає Технологічний інститут, зовсім 

трохи не дотягнувши до отримання диплому: «искус-

ство возьмет верх» – напише Рейзен пізніше про цей 

період свого життя [6, с. 44].  

Становлення Рейзена як співака, відомого пізні-

ше не лише на Батьківщині, а й далеко за її межами, 

сталося саме в Харкові і в Харківському оперному 

театрі. 25 січня 1921 р. відбувся його перший виступ 

на професійній сцені Харківського театру (на вул. 

Римарській), в ролі Пімена в опері «Борис Годунов». 

«Работал я с огромным воодушевлением и полной 

отдачей. Во многом мне помагала та высокопрофес-

сиональная среда, которая была в те годы в Харьков-

ском театре» [6, с. 46]. Книга-спогади Рейзена 

«Жизнь и сцена» – це не лише його автобіографія, а й 

джерело для вивчення харківської театральної сцени 

початку ХХ сторіччя, якій Рейзен завдячує своєму 

становленню, аналіз багатьох опер, ролей, образів.  

На сцені Харківської опери Рейзен провів три ро-

ки, потім, отримавши запрошення з Маріїнського 

театру, їде 1925 року в Ленінград, маючи вже власний 

концертний репертуар. Також він багато гастролює – 
© М. М. Міщенко, 2016 
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по всій країні, за кордоном – в Парижі, Лондоні, Ру-

мунії, Угорщині, Берліні, Англії, Болгарії, Чехосло-

ваччині. На початку 1931 року Рейзен переїздить до 

Москви і працює в Великому Театрі.  

Марк Рейзен – приклад не лише творчого довго-

ліття (1975 р. – вийшла грампластинка з одинадцятьма 

романсами Чайковського у виконанні Рейзена, в 1979 

– запис творів Шуберта, Шумана, Рахманінова, Мусо-

ргського, а в 1982 «Русские и украинские народные 

песни и романсы». Його останній ювілейний вечір 

транслювався з залу опери по ТБ, і тоді Рейзену було 

вже 90 років), а й великої працездатності та самовдос-

коналення. Про серйозність його підходу до роботи 

дійзнаємося з його спогадів: «В создании же целост-

ного образа оперного персонажа все оказалось гораз-

до сложнее. Теперь я понял, как важно в пении найти 

правильную интонацию в слове и не просто интона-

цию, а ту, которая характерна для данного героя в 

данной ситуации, и искать соответствующие краски 

в своем голосе…Работая над звуковой стороной, я в 

то же время искал надлежащую окраску каждой 

фразы, искал упорно, часами, днями, месяцами...» [6]. 

Рейзен мав дуже важливу якість для артиста – завжди 

хвилювався перед кожним виступом, тривалий час 

налаштовувався на потрібні емоції, робоча атмосфера 

завжди була присутня у нього – незалежно від того, чи 

це був невеличкий камерний виступ, чи в театрі перед 

тисячами людей. Про його відповідальність стосовно 

роботи згадують і друзі: «Рейзену во многом помогла 

природа, одарив его замечательной внешностью – 

высоким ростом, позволяющим ему доминировать 

над всеми партнерами, великолепной фигурой, плас-

тичностью движений, правильными чертами лица, 

легко поддающимися гриму. И при всем этом – глав-

ное: редкой красоты и мощи бас широкого диапазона, 

четкая дикция, музыкальность. Все это придавало 

большую выразительность его пению, всему образу в 

целом. Конечно, кроме природных данных, артист 

этими качествами был обязан и своей работоспособ-

ности, глубокой преданности творческому труду. 

Эта черта Марка Осиповича мне открылась позже, 

когда я наблюдал артиста уже непосредственно в 

работе, будучи его партнером на сцене Большого 

театра на протяжении многих лет. Я был живым 

свидетелем подготовительной работы певца к спек-

таклям, его поведения на репетициях, знал его «заку-

лисный» быт. И меня всегда поражало бережное 

отношение Марка Осиповича к работе, к музыке, к 

роли, как к подлинно священному, возвышенному…» (зі 

спогадів Олексія Іванова [6, с. 218]). «Его чудесный 

голос, как редкостный сплав могучего и вместе с тем 

мягкого звучания, был в полном подчинении у своего 

талантливого обладателя. Как диковинный инстру-

мент, ровный по своему диапазону и свободно звуча-

щий, он восхищал удивительным благородством тем-

бра, беспредельностью верхних нот и глубоким орган-

ным наполнением низкого регистра… При уникальной 

силе голоса, гибкого и пластичного, он поразительно 

плавно переходит в легкое, замирающее piano» (Ната-

лія Шпіллер [6, с. 223]). «Марк Осипович неустанно 

работал над голосом, стремясь достичь такого 

управления звуком, чтобы он отвечал любым его ху-

дожественным замыслам… Внутренний мир образа, 

естественно, находил отражение во внешнем облике 

вдохновенного артиста. Его появление на сцене при-

ковывало внимание с певого же момента. Горделивая 

осанка, особая пружинистость шага, зоркий взгляд, 

все эмоционально наполнено и предельно сосредото-

чено. Эмоциональное состояние всегда связано было с 

психологией героя, воплощаемого им в сценическом 

образе». [там же, с. 224].  

Західна преса Рейзена порівнювала з Мікеланже-

ло та його творами – так впливала на глядачів мону-

ментальна фігура Рейзена, масштаб характерів та пе-

реживань. Рейзен був вродливий, високого зросту, 

імпозантний, володів великим, незвично красивим і 

виразним голосом, чудовими акторськими даними, що 

дозволяли співаку виступати в різних амплуа.  

В біографії Рейзена вражає величезна кількість 

видатних людей, з якими йому довелося зустрічатися, 

спілкуватися, працювати. Серед них Олександр Аль-

тшулер (оперний співак та вчитель Рейзена), Катерина 

Алчевська (піаністка), Арсеній Кудрин (директор 

Харківської опери), Микола Боголюбов (постановник 

та режисер), Сергій Рахманінов (композитор), Анна 

Павлова (балерина), Костянтин Станіславський (ре-

жисер, педагог), Олексій Горький (письменник) та 

плеяда видатних оперних співаків: Юрій Кіпоренко-

Даманський, Іван Козловський, Марія Литвиненко-

Вольгемут, Давид Аграновський, Платон Цесевич, 

Григорій Пірогов, Валентина Павловська, Олена Сте-

панова, Віра Давидова, Наталія Шпіллер. В спілку-

ванні Рейзен завжди був тактовним та інтелігентним, 

це завжди викликало повагу до нього.  

Рейзен відомий слухачам не лише як оперний 

співак, а і як яскравий виконавець російських та укра-

їнський народних пісень, пісень радянських компози-

торів, як от І. Дунаєвського, Б. Мокроусова. Для соль-

них концертів він завжди з великою відповідальністю 

вибирав кожний твір, опрацьовував слова, деталі. 

Часто проводили лінію наслідування від легендарного 

співака Федіра Шаляпіна до Марка Рейзена – через 

спадкоємність партій, що вони співали, та, звичайно, 

таланту. Зокрема, роль Івана Грозного в Ленінградсь-

кому театрі раніше виконувалася Шаляпіним і за неї 

не рішалися взятися нові виконавці, а молодий Рейзен 

спромігся. Та Шаляпіна він не думав копіювати. У 

Рейзена був свій шлях: «Добиваясь совершенства, 

Рейзен шел своим путем, никогда не сбиваясь на под-

ражательство. Не только интонационно-

музыкальный образ, но и грим, костюм артист выби-

рал сам, опираясь на исторические источники и исхо-

дя из собственной индивидуальности» [4, с. 238].  

Рейзен майстер різних образів – йому давалися і 

твори ліричного плану, і комічні мініатюри, і реалізм, 

і психологізм романсів. Серед видатних образів Рей-

зена: «Іван Сусанін» (грав І. Сусаніна) та «Руслан і 

Людмила» М. І. Глінки (ролі Руслана, Фарлафа); «Бо-

рис Годунов» (ролі Годунова, Пімена) та «Хованщи-

на» М.П. Мусоргського (Досифей); «Євгеній Онегін» 
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П. І. Чайковського (роль Греміна); «Князь Ігор» О. П. 

Бородіна (князь Галицький); «Садко» (грав Варяжсь-

кого гостя) та «Псковітянка» (Іван Грозний) 

М. А. Римського-Корсакова. Серед найкращих його 

партій з західноєвропейського репертуару є Мефісто-

фель в «Фаусті» Шарля Гуно і Дон Базіліо в «Севіль-

ському цирульнику» Джоаккіно Россіні. Були і спек-

таклі на сучасну тематику, як «За красный Петроград» 

А. Гладковського і Є. Прусака, де Рейзен грав робочо-

го Молотова – це перша радянська опера на сучасний 

сюжет, події якої ще не встигли відійти в історію і 

були близькі глядачам. Важливим для Рейзена були не 

лише головні ролі – з серйозністю він брався і за дру-

горядні, вважаючи, що вони допомагають і вчать пра-

цювати над образами і характерами, розширюють 

сценічну практику. Навіть в епізодичній ролі Рейзен 

намагався розкрити характер, відпрацьовуючи роль до 

дрібниці. Критики вражалися здатності артиста до 

трансформацій. 1933 року Рейзену присвоєно звання 

заслуженого артиста РСФСР, в 1937 – звання народ-

ного артиста СРСР.  

1986 року було знято фільм про Марка Рейзена 

«Марк Рейзен. Один день и вся жизнь» (виробництво 

ТО «Екран», реж. В. Ритченков) – фільм про внесок 

Рейзена в скарбницю образів оперного театру. «Теле-

визионный фильм проясняет то, что лежит в основе 

творческих побед артиста: титанический труд – и 

жизнь, полная самоограничений, жесточайшего са-

моконтроля, отказ от так называемых «житейских 

радостей». Но мы прекрасно понимаем, что настоя-

щее счастье – в постоянном труде. Поэтому можно 

уверенно сказать, что Рейзену дарована счастливая 

жизнь, ибо она – служение людям» [9]. «Умный пе-

вец» – говорим мы, подчеркивая редко встречающийся 

синтез – владение голосом, его выразительными воз-

можностями, великолепную дикцию, вдумчивое от-

ношение к слову, наконец, к содержанию и образной 

насыщенности исполняемого. Это и есть то высшее 

мастерство, которым овладевают совсем немногие. 

И какое счастье, что среди них – Марк Осипович 

Рейзен» [там же].  

Марк Рейзен займався і вихованням молодих та-

лантів – з 1954 викладав в Музикальному педагогіч-

ному інституті ім. Гнесіних, п’ять років завідував 

кафедрою сольного співу в Московській консерваторії 

(з 1965 по 1970), як член журі брав участь в багатьох 

міжнародних конкурсах вокалістів.  

Висновки. Рейзен прожив довге життя – 97 ро-

ків. Більш того, він потрапив до книги рекордів Гінесу 

за досягнення: в день свого 90-річчя він виконав пар-

тію Греміна з «Євгенія Онегіна» Чайковського – одну 

з найбільш складних в оперному репертуарі. Ще не 

відомо було, щоб артист виходив на сцену в такій 

важкій, відповідальній партії в свій 90-річний юбілей 

– що сталося 4 червня 1985 року. В Харкові останній 

раз Рейзен був у 1991 р. на відкритті нової будівлі 

театру опери та балету на вул. Сумський (сьогодні 

ХАТОБ). Згадував харківську сцену, з якої почалася 

його кар’єра. «Голос без сивини» – так назвали Марка 

Осиповича Рейзена в пресі.  
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