
13 лютого минає 120 років від дня народження української оперної і 
камерної  співачки,  педагога,  музично-громадської  діячки  Марії  Іванівни 
Литвиненко-Вольгемут (1892-1966).

Народилась  майбутня  співачка  у  м.  Києві.  Із  7-и  років  співала  в 
церковному хорі, оволоділа там основами нотної грамоти. З 14-и років брала 
участь в аматорських драматичних спектаклях. В 1912 р. закінчила Київське 
музичне училище Імператорського  Російського музичного товариства (клас 
вокалу М.Алексєєвої-Юневич). Цього ж року стала працювати в Музично-
драматичному  українському  театрі  М.Садовського  в  Києві,  водночас 
концертувала. В 1914-1916рр. співала в Театрі музичної драми в Петрограді; 
де її слухав Ф. Шаляпін і високо оцінив виконавське мистецтво. Протягом 
1916-1917рр.;  1922-1923рр.  М.І.  Литвиненко-Вольгемут  була  солісткою: 
Київського театру опери і балету, Української музичної драми в Києві (1919), 
брала участь у створенні цього театру разом із Л. Курбасом, А.Петрицьким, 
Я.Степовим), Харківського театру опери та балету (1923-1935).

Співачка  створила близько 70-ти різних музично-сценічних образів, у 
т.ч. класичні зразки інтерпретації українських оперних партій, низку з яких 
виконала  вперше.  Серед  них  –  Катерина,  Мати  (“Катерина”  М.Аркаса), 
Оксана, Одарка ( “Запорожець за Дунаєм” С.Гулака-Артемовського), Настя, 
Дідона,  Оксана,  Панночка  (“Тарас  Бульба”,  “Енеїда”,  Різдвяна  ніч”, 
“Утоплена”  М.Лисенка),  Купава,  Сабурова,  (“Снігуронька”,  “Царева 
наречена” М.Римського-Корсакова),  Тетяна,  Марія,  Ліза (“Євгеній Онєгін”, 
“Мазепа”, “Пікова дама» П.Чайковського). 

Мала великий концертний репертуар із творів українських, російських, 
грузинських,  вірменських,  західноєвропейських  композиторів  різних 
історичних періодів.

Гастролювала  за  кордоном,  у  Німеччині (Франкфурт  –  на  –  Майні, 
Берлін, Лейпциг, Мюнхен, Гамбург), Австрії, Югославії.

Записала  на  грамплатівки  партії  в  операх  С.Гулака-Артемовського, 
А.Вахнянина,  М.Лисенка,  П.Чайковського,  низку  українських  народних 
пісень.

 Похована в м. Києві на Байковому цвинтарі.
У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва 

зберігаються документи про М. І. Литвиненко-Вольгемут з інших архівних 
фондів. 

Спогади та статті  про життя і творчість М. І. Литвиненко-Вольгемут, 
нотні рукописи пісень з її репертуару зберігаються у фондах діячів оперного 
мистецтва  М.Роменського  і  Л.Ржецької  (ф.1094,  оп.2,  спр.  83,  184-187), 
спогади, статті, біографічні відомості про співачку та програми вечорів за її 
участі  -  у  фонді  мистецтвознавця  і  театрознавця  І.Волошина(ф.1167,  оп.1, 
спр.  195),  спогади  «Шевченківський  образ»  у  фонді  письменника  і 
літературознавця Д.Косарика (ф.513, оп.1, спр. 425).

Епістолярна  спадщина  співачки представлена  листами  творчого  та 
особистого  характеру  до  поета  П.Тичини  (ф.464,оп.1,спр.6706),  актора  і 



режисера  В.  Василька  (ф.653,оп.2,спр.640),  актора  Ю.  Лаврова  (ф.1072, 
оп.1,спр.110),  оперного  співака  І.Паторжинського(ф.1106,оп.1,спр.181), 
вокального  педагога  Д.Євтушенка(ф.133,оп.1,спр.9),  співачки  і  педагога 
М.Донець-Тессейр(ф.122,оп.1,спр.153).

Образотворчі  матеріали  про  М.І.Литвиненко-Вольгемут представлені 
індивідуальними, груповими фотографіями та в ролях. Знаходяться вони у 
фондах української співачки Н.Гончаренко (ф.491,оп.1,спр.33), українського 
копозитора та педагога Л.Ревуцького (ф.198,оп.2,спр.45), співачки З.Гайдай 
(ф.147,оп.1,спр.369),  мистецтвознавця  М.Пащина  (ф.185,оп.1,спр.22,36), 
скрипальки  Б.Притикіної(ф.523,оп.1,спр.30),  композитора  К.Данькевича 
(ф.1299,оп.1,спр.52).


