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ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СРСР 

І. С. КОЗЛОВСЬКОГО

На ньому був білий повстяний капелюх, сан-
далі на босу ногу і смугасті, невидані тоді ще 
шорти.

Наївно подумала: вокзальний носій. Просвіти-
ли в санаторії: «Це ж Козловський! Московський 
гість, неповторний тенор, шанувальниці ґудзики з 
піджаків обривають!»…

(Місхор, Ялта, 1935)

Так актриса Галина Сергеєва познайомилася з майбутнім чолові-
ком. Білозубий тенісист і плавець, вправний вершник і танцюрист – 
«Хлопчисько!» – сказала вона про народного артиста – підкорив людей 
голосом. А ще танцював у балеті, написав із десяток портретів дру-
жини і забобонно носив старе й потерте, увінчавшись білою пілоткою 
Джевахарлала Неру – подарунком Марії Павлівни Чехової (сестри того 
самого) – «запорукою здоров’я й довголіття». По вірі вашій… Певно, 
помогло, бо востаннє бачили його в ній, 93-річного, у Московській кон-
серваторії. Так само до останнього виконував гімнастичний хрест на 
кільцях, не визнавав ліків, бо то – для старих, і невластиво для тенора 
зберіг чистоту й тембр такого впізнаваного усіма голосу. І ще питання, 
чи помер, чи був взятий туди, звідки прийшов, поблукавши між нами 
небесним зайдою, дивом вцілілим в епоху Великого Брата (принаймні, 
зовні, завдяки якійсь нетутешній індульгенції чи крейдяному захисно-
му колу).
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У селі Мар’янівці Київської губернії 24 березня 1900 р. народив-
ся селянський син Іван Козловський. Вчитися хлопця віддали до Ми-
хайлівського монастиря, загадавши кар’єру священника. Але і сам він, 
і вчителі швидко визначилися з очевидним покликанням майбутньо-
го оперного співака. Самовільно залишивши навчання, Іван дістався 
Києва, де зумів вступити до музично-драматичного інституту, і вже 
вісімнадцятирічним почався професійно. Відтак виступав постійно: в 
армії, в Полтавському музично-драматичному театрі, в Харківському 
оперному, за рік – Свердловському і, нарешті, – Москва, Большой: пар-
тії в «Травіаті», «Дубровському», «Лакме». Особливо запам’ятався у 
невеличкій ролі Юродивого в новій постановці опери М. Мусоргсько-
го «Борис Годунов» 1927 р. Не буває маленьких ролей для Артиста. 
А Іван Семенович таким народився: найперше – актором. Голос дано 
було для гри: в житті й на сцені не співав партію, а виконував роль, 
змінював трактовки, щоразу інтонуючи по-новому – самому було ці-
каво, що й стало запорукою успіху. За словами оперної діви – сучас-
ниці І. Козловського – Наталі Шпиллер, «тембр голосу, манера співу, 
акторські дані – все в молодому тоді артистові свідчило про яскраву, 
рідкісну індивідуальність. Голос Козловського ніколи не вирізнявся 
особливою потужністю. Однак вільне володіння звуком, вміння кон-
центрувати його давало можливість співакові «прорізати» великі про-
стори. Козловський може співати з будь-яким оркестровим складом чи 
ансамблем. Його голос звучить завжди чисто, дзвінко, без тіні напру-
ження. Еластичність дихання, гнучкість і ритм, неперевершена легкість 
у верхньому регістрі, відточена дикція – направду бездоганний вока-
ліст, майстерність якого з роками сягнула найвищого ступеня віртуоз-
ності». 

За часів Другої світової І. Козловський виступав перед фронтовика-
ми мало не на передовій, у шпиталях, потай перераховув значні кошти 
на потреби Фонду оборони. Так само сміливо включав у програму крім 
оперних арій, романсів і народних пісень релігійний спів, бо вперто не 
приховував злочинну релігійність і в атеїстичні часи. Скажімо, вико-
нував і записував твори Й. С. Баха, брав участь у рідкісних тоді кон-
цертах духовної музики. До нас дійшли записи соло І. Козловського 
у «Всенощній» С. Рахманінова, «Розбійнику розважливому» П.  Чес-
нокова та інших православних піснеспівах. В його репертуарі арії сві-
тової й вітчизняної класики: з «Наталки-Полтавки» і «Травневої ночі» 
М. Лисенка, «Евгенія Онєгіна» П. Чайковського, «Демона» А. Рубін-
штейна, «Дубровського» Е. Направника, «Гальки» С. Монюшка, тех-
нічно складні партії Фауста («Фауст») Ш. Гуно, Альфреда («Травіата»), 
Герцога («Ріголетто») Дж. Верді тощо. Протягом всього життя І. Коз-
ловський виконує й інтерпретує (така вже натура) народне: «Сонце ни-
зенько», «Ой, не шуми, луже», «Їхав козак», «Ой, у полі криниченька», 
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«Взяв би я бандуру», «Липа вековая», «Вороные, удалые» і багато ін. 
І кожну перетворює на дійство, драматургію.

Попри вроджене акторство, у всьому був щирим. Та й перевтілен-
ня завжди чесним – життя і мистецтво не розділялися, складаючись в 
одному образі. Життєрадісний і впертий, жартівник і вигадник в житті 
й на сцені, сам якось згадував: «Поза тим, що співав в опері, приїздив 
на спектаклі верхи, ще й грав у драматичних виставах – «Паризькій 
комуні», наприклад». 

Дочка співака Анна говорила, що з Україною батько був «пов’яза-
ний непорушними душевними узами до самого кінця. Він любив Украї-
ну віддано і ніжно – синівською любов’ю. Любив її звичаї, природу, 
мову, зібрав і обробив українські колядки й був унікальним виконав-
цем народних пісень». До всього, любов ця, як і любов до мистецтва, 
була дієвою. Так, дотепер діє в Мар’янівці музична школа його імені, 
правдами і неправдами зведена за його ж кошти. Завдяки йому мар’я-
нівці отримали й загальноосвітню школу. У 1944 р. за ініціативи І. Коз-
ловського створено хор хлопчиків (згодом – хорове училище О. Свєш-
нікова). 

Покинувши сцену, І. Козловський не полишає творчих пошуків: 
планує і розробляє новаторські постановки, мріє про оперу «Снігурка» 
з Г. Вишневською в головній ролі. Публіка знає, що кожна програма 
його особлива, щоразу глядача здивують новими формами і відкрит-
тями. 

Діапазон природної обдарованості і професійної майстерності 
І. Козловського рідкісний. У списку виконаного ним – близько 50-ти 
найрізноманітніших партій, він не був заручником одного амплуа. І не 
грав типовість, зосередившись на музичній складовій, а створював пси-
хологічно точний, цільний і життєвий образ, водночас органічно впису-
ючись в умовність художнього задуму, що забезпечувало достовірність 
персонажів і вираження.

Успішним виявився І. Козловський і в ще одній цілком реальній 
іпостасі режисера. У 1938 р. як художній керівник Державного ан-
самблю опери СРСР, працював з легендами сцени: М. Максаковою, 
І. Паторжинським, М. Литвиненко-Вольгемут, І. Петровим... З цією 
трупою Іван Семенович здійснив чимало надзвичайно цікавих опер-
них постановок у концертному виконанні: «Вертер» Ж. Массне, «Ор-
фей» К. Глюка, «Моцарт і Сальєрі» М. Римського-Корсакова, «Кате-
рина» М. Аркаса, «Джанни Скикки» Дж. Пуччіні. Можна говорити 
про змішання жанрів і порівнювати постановку такого типу з повно-
цінною драматичною виставою, у якій музика грає (в повному розу-
мінні цього слова) одну з провідних ролей. Так він прагнув популяри-
зувати класику, адаптуючи її для масового слухача: «Наш Ансамбль 
буде виступати на концертній естраді. Ми не збираємося механічно 
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переносити оперну виставу на концертну сцену. Ми прагнемо ство-
рити нове видовище – оперу-концерт, зберігши при тому неперерв-
ність дійства і його сюжетного розвитку… Перед учасниками вистави 
було важке завдання – без декоративного оформлення, без гриму, без 
театральних костюмів спробувати створити психологічно виправдані 
образи героїв опери», – писав він у книзі «Музика – радість і біль 
мій».

В то й же час І. Козловський успішно концертує країною з багатим 
і різноманітним репертуаром «важкої» класики, українських та росій-
ських народних пісень, романсів. Багато з останніх вперше прозвучали 
саме у його виконанні («Я встретил вас», наприклад) і втратили неод-
мінну на той час романсову перечуленість салонних вечорів. Крім того, 
часто гастролює з Державним джазовим оркестром. А ще знімається в 
кіно («Поема про море» Ю. Солнцевої 1958 р., «Найвища…» 1967 р., 
«І життя, і сльози, і любов» 1983 р. – у ролі самого себе). 

Про заповітне Іван із Мар’янівки склав свою молитву: «Дай, Боже, 
гарно співати, прославляти рід свій, довго жити на світі». Так все і 
вийшло.

Життя людини публічної, знаної, та що там – кумира поколінь, пев-
на річ, зафіксоване усіма можливими засобами аудіовізуального рема-
ненту. І це набуває особливого значення з огляду на ефірну природу 
цього таланту. Збереженість пам’яті про нього забезпечить архівна ко-
лекція. У фондах ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного «козлов-
ське» зібрання багате – близько 40 фотографій, серед яких – портретні 
й групові, постановочні й живі, офіційні й домашні.

Є понад 40 записів на кіноплівці: Іван Семенович під час концерт-
них виступів, культурних заходів, різноманітних з’їздів товариств і 
громадськості, неофіційного спілкування з колегами і шанувальниками 
на гастролях, громадська діяльність, численні зустрічі, у т. ч. із солда-
тами під час Другої світової, біографічні фільми – як учасник спогадів 
про сучасників, зустрічей з громадою. А документальна стрічка «Іван 
Семенович Козловський» (1978 р., од. обл. 7528-І-VІ) присвячена суто 
йому. 

Аудіозаписів у фонотеці архіву більше двох сотень: опери, кон-
церти, окремі партії, романси й пісні, виступи на урочистостях, участь 
у радіопередачах, розповіді й спогади самого Івана Семеновича і про 
нього. 

Сьогодні пропонуємо згадати, кого бачили і слухали наші батьки 
наживо і, ймовірно, сотворити нового кумира.
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І. С. Козловський – 
оперний співак, 

народний артист СРСР. 
1950-і роки.

ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 2-163600.

ОСОБИСТОСТІ

Народний артист СРСР І. С. Козловський розмовляє з учасниками балу 
сільської молоді колгоспу ім. С. М. Будьонного Київської області В. К. Легкодухом 

і ланковою колгоспу Н. В. Ревою. Москва, 7 січня 1956 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-55285.
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Жителі с. Мар’янівки Гребінківського району Київської області зустрічають 
земляка – народного артиста СРСР І. С. Козловського. 

Мар’янівка, 11 листопада 1961 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-93836.

І. С. Козловський – співак, 
народний артист СРСР.

Ялта, 1961 р.
ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-241551.
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Народний артист СРСР І. С. Козловський диригує хором 
с. Шевченкове Черкаської обл.  1 червня 1964 р. 

Автори зйомки Н. Селюченко, П. Хоренко, К. Шамшин.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-92060.

Народний артист СРСР І. С. Козловський під час розмови з учасниками обласного 
свята пісні, присвяченого 150-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка 

в м. Каневі Черкаської області. Канів, 2 червня 1963 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-215136.
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Друзі поета М. Т. Рильського в його голосіївській садибі. 
Зліва направо: М. О. Стельмах, Н. Л. Нагнибіда, І. С. Козловський, 

А. С. Малишко, Ю. К. Смолич. Київ, вересень 1960 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-94201.

Народний артист СРСР, 
оперний співак 

І. С. Козловський.
60-і роки ХХ ст.
Автор зйомки 

Є. І. Малишевський.
ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 2-137280.
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Народний артист СРСР І. С. Козловський виступає під час відкриття 
літературно-меморіального будинку-музею М. Т. Рильського.

Київ, серпень 1968 р. Автор зйомки Є. П. Ряпасов.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-108579.

Відвідувачі бібліотеки під час відкриття літературно-меморіального 
будинку-музею М. Т. Рильського в м. Києві. 
Зліва-направо Т. Г. Масенко, М. О. Стельмах, 

І. С. Козловський, В. П. Козаченко. Київ, серпень 1968 р.
Автор зйомки І. Яїцький.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-121064.
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І. С. Козловський, 
народний артист СРСР.

Жовтень, 1973 р. 
Автор зйомки 

Є. І. Малишевський.
ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 2-137293.

І. С. Козловський, народний артист СРСР.
Жовтень, 1973 р. 

Автор зйомки Є. І. Малишевський.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-137292.
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Оперний виконавець, 
народний артист СРСР 
І. С. Козловський. 
70-і роки ХХ ст.
Автор зйомки 
Я. Б. Давидзон.
ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-205853.

Директор літературно-меморіального будинку-музею М. Т. Рильського, заслужений 
працівник культури Б. М. Рильський (ліворуч), народний артист СРСР 

І. С. Козловський (в центрі) і заслужений художник УРСР П. Ф. Остапенко.
Київ, 1980–1985 рр.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-163124.
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