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Антоніда. «Іван Сусанін» Глінки. 



Єлизавета Іванівна Чавдар народилася 1925 року в Одесі, в 
сім'ї робітника електростанції. Там, на берегах Чорного моря, і 
минули її дитячі та юнацькі роки. 

У 1944 році Чавдар вступила до Одеської консерваторії. Во-
на почала навчання, маючи дуже обмежену музичну підготов-
к у — лише досвід, набутий у шкільних хорових гуртках і в піо-
нерському клубі. У консерваторії Є. Чавдар потрапляє в клас 
досвідченого педагога О. М. Асланової і починає дуже багато 
й наполегливо працювати. Крім занять з вокалу, вона чимало 
уваги приділяє загальній музичній підготовці, опановуючи осно-
ви предметів, що вивчаються звичайно в середній музичній 
школі. 

Напружена праця приносить перший значний успіх: через 
два роки Є. Чавдар переводять на I V курс консерваторії. 

Обдарована студентка осягає таємниці складної вокальної 
техніки, прагне домогтися високого рівня виконавської майстер-
ності. Уже в консерваторії вона виявила неабиякі здібності 
співачки і артистки, виконавши партію Керубіно в опері Моцар-
та «Весілля Фігаро». 

Є. Чавдар брала участь у концертах, які студенти влаштовува-
ли для трудящих Одеси, воїнів Радянської Армії і Військово-
Морського Флоту. Виступати доводилось за тяжких обставин — 
у непристосованих для співу приміщеннях, у тісних кубриках 
бойових кораблів, а часто навіть просто неба. Але на все життя 
збереглися в пам'яті артистки просвітлені обличчя трудівників, 
матросів, воїнів, які слухали рідні пісні. «Це чи не найтепліші 
спогади консерваторських часів,— каже Є. Чавдар.— Дуже якось 
наочно бачила я, співаючи в тих невеликих кімнатах, де лежали 
поранені, що моя робота, моя професія потрібна і любима нашим 
народом». 

З 



1948 року Є. Чавдар закінчила консерваторію. На випускно-
му іспиті вона виконала програму цілого концерту з дванадцяти 
номерів, серед яких були «Концерт для голосу з оркестром» 
Р. Гліера, уривки з опери Деліба «Лакме» та інші твори. Дер-
жавна комісія високо оцінила її красивий голос, чистоту інтона-
цій, щире і виразне відтворення музичних образів. Є. Чавдар 
присудили диплом з відзнакою. 

На Україні існує добра традиція: кожен рік кращі випускни-
ки консерваторій республіки виступають в столиці у спеціаль-
них звітних концертах. На такий концерт у 1948 році потрапила 
і Є. Чавдар, після чого її запросили на роботу до Київського 
театру опери та балету ім. Т . Г . Шевченка. 

Почалася праця над опануванням оперного репертуару. 
Півтора місяця відпустки молода артистка розучувала партію 
Джільди з опери Верді «Ріголетто». І коли розпочався театраль-
ний сезон, Є. Чавдар можна було швидко ввести в спектакль. 
Вона успішно дебютувала 18 листопада, через два тижні після 
початку сезону. Прекрасне, приємного тембру колоратурне со-
прано 23-річної співачки зачарувало слухачів. Приваблювали 
свіжість її голосу, музикальність, сценічність. Чавдар прийняли 
до театру як виконавицю колоратурних партій. 

Вже через три місяці після свого першого виступу на сцені 
Київського театру опери та балету артистка порадувала слуха-
чів новою роботою. Це була партія Розіни із «Севільського ци-
рульника» Россіні. 

Швидко зростає майстерність Єлизавети Іванівни Чавдар. 
Основна її риса як артистки — це вміння працювати і вимогли-
во ставитися до себе. «Будь-яку партію співати добре — важ-
ко, — каже вона. — І є тільки один спосіб подолати ці трудно-
щ і — праця. Кожна партія потребує великої роботи. Я жодної 
вистави не співала без того, щоб не повторити її вдома, навіть 
«Ріголетто», де мені довелось виступати вже 76 разів». 

Як наслідок цієї праці з являються усе нові й нові образи, 
створені Є. Чавдар. 1949 року вона вперше співає партії царівни 
Лебідь з «Казки про царя Салтана» Римського-Корсакова і Лак-
ме (однойменна опера Деліба), 1950 року — Антоніди з «Івана 
Сусаніна» Глінки. Остання виявилась особливо вдалою. Високий, 
чистий голос Чавдар — Антоніди зачаровує слухачів. Ось вона 
виконує арію «Не за тим журюсь, подруженьки...», і слухачі від-
чувають глибоке горе російської дівчини, батька якої насильно 
забрала із собою шляхта. Голос співачки звучить з драматичною 
силою. Разом із скорботою в ньому відчувається глибока віра в 
російський народ, що зуміє відстояти свою батьківщину. 



Сцена з вистави «Тарас Бульба» Лисенка. 

Коли в Москві відбувалась декада українського мистецтва 
(1951 рік), Є. Чавдар виступила перед московськими слухачами 
в партії Марфи з опери «Царева наречена». 

За роки роботи в театрі Єлизавета Іванівна Чавдар виступи-
ла в багатьох складних партіях — Антоніди («Іван Сусанін»), 
Марфи («Царева наречена»), царівни Лебідь («Казка про царя 
Салтана»), Джільди («Ріголетто»), Розіни («Севільський ци-' 
рульник»), Віолетти («Травіата»), Лакме (однойменна опера), 
Людмили («Руслан і Людмила»), Люби Шевцової («Молода 
гвардія»). 

Співаючи свої партії, Є. Чавдар піклується не тільки про те, 
щоб гарно звучав її голос. Вона прагне донести до слухачів зміст 
подій, що розкривається в музичних образах, і в зв'язку з цим 
великого значення надає акторській майстерності. 



Розіна. «Севільський цирульник» 
Россіні. 

У 1956 році Київський оперний театр здійснив постановку 
безсмертної опери М. Глінки «Руслан і Людмила». Колектив 
театру довго і серйозно готувався до постановки, і прем'єра про-
йшла як велике музичне свято. Після 32 років перерви знову за-
лунала на оперній сцені Києва чарівна музика цієї опери геніаль-
ного композитора. 

Є. Чавдар у роботі над партією Людмили використала всі 
барви свого обдарування. Незмірно щаслива, грайлива і лукава 
її героїня у першій дії опери, на весіллі. Але ось вона опинилась 
далеко від Києва, від батька і коханого Руслана, в полоні у 
страшного Чорномора. Незмірне страждання звучить у пре-
красній арії-пісні «Ой ти, доле, доленько», що нагадує російські 
народні пісні. 

Вміло поєднавши вокальну майстерність зі сценічною грою, 
артистка створює правдивий образ героїні Пушкіна і Глінки. 

в 



Джільда. «Ріголетто» Верді. 



Найвдалішими ролями Чавдар є Лакме і Віолетта. Разом із 
співачкою на сцені з'являється сама юність — чиста і проме-
ниста, як весна. Здається, що артистка не співає вивчене, а 
натхненно імпровізує. Вона ніколи не дозволяє собі затриматися 
на окремих нотах, хоч би як виграшно звучав на них голос. Скла-
дається враження, що цей спів народжується в її серці. 

Над Віолеттою Є. Чавдар почала працювати вже будучи 
досвідченою артисткою, хоч ця партія приваблювала її ще в 
студентські роки. Вона каже: «Травіата» потребує великої ак-
торської майстерності і сценічного досвіду. Тому я й узялась до 
партії Віолетти тільки після кількох років роботи на сцені». 

Ім'я Є. Чавдар добре відоме не тільки в Києві. Її концерти 
слухають шахтарі і металурги Донбасу, машинобудівники Дніп-
ропетровська, трудящі Львова, Ленінграда, Одеси, Харкова, Тбі-
лісі, Риги та багатьох інших міст Радянського Союзу. 

Марфа. «Царева наречена» 
Римського-Корсакова. 



Віолетта. «Травіата» Верді. 



Дакме (однойменна опера Деліба) . 



Люба Шевцова. «Молода гвардія» 
Мейтуса. 

Великий успіх мають виступи Чавдар і за кордоном. Арти-
стка вже відвідала Австрію, Афганістан, Бірму, Індію, Грецію, 
Канаду, Китай, Німеччину, Норвегію, Польщу, Угорщину, Фін-
ляндію, Чехословаччину, Швецію, Югославію та інші країни. 

Уперше Є. Чавдар представляла радянське мистецтво за кор-
доном у 1949 році. їй випала честь бути учасницею Всесвітньо-
го фестивалю молоді і студентів у Будапешті. Там вона викону-
вала «Соловейка» Кропивницького, каватину і рондо Антоніди 
з «Івана Сусаніна» Глінки, арію Джільди з «Ріголетто» Верді. 
Чудовий голос, майстерне виконання співачки принесли їй за-
служену нагороду — звання лауреата фестивалю і другу премію 
фестивального конкурсу співаків-солістів. 

Після закінчення фестивалю Є. Чавдар з групою радянських 
митців побувала у гастрольній подорожі по Австрії і Чехословач-
чині. Вона виступала з концертами у Відні, Бадені, Празі та ряді 
інших міст, співала партію Віолетти в театрах Братіслави і Коми-
ці. Газета «Руде право» писала про концерт співачки: «...Чавдар 
майстерно виконала каватину Людмили з опери Глінки «Руслан 
і Людмила», арії з опер Верді, Римського-Корсакова, Мейєрбера, 
Доніцетті. Чарівно, з дивовижною легкістю виконала вона і 
«Алілуя» Моцарта — твір надзвичайно насичений складною 
колоратурою. Чавдар захопила слухачів майстерним володінням 
своїм чудовим голосом, силою виразності і оригінальним тракту-
ванням виконуваних творів». 



Такий самий захоплений відгук зустрічаємо пізніше і у фінсь-
ких газетах, коли артистка співала Джільду в Хельсінкі: «Є. Чав-
дар володіє надзвичайно ясним, світлим і широким діапазоном 
сопрано, що відзначається великою виразністю. Техніка співу 
була бездоганна. В музичному відношенні партію відтворено з 
великом смаком і прекрасним стилем. Сценічний образ цілком 
відповідав музичному». Виставу «Ріголетто», в якій Чавдар бра-
ла участь разом із солістом Таллінської опери Йоргієм Талєш, 
фінська громадськість віднесла до найвизначніших музичних 
подій останнього часу. 

1950 року в складі радянської делегації Є. Чавдар побу-
вала в Китаї. В її виконанні китайські слухачі почули російські 
і українські пісні, а також китайську пісню «Хун Цай меме» 
(«Моя сестричка Х у н Цай»), в якій розповідається про ге-
роїчну боротьбу дівчини Х у н Цай проти японських загарб-
ників. 

Разом з іншими митцями Радянського Союзу Є. Чавдар 
брала участь у Берлінському фестивалі молоді та студентів. Во-
на була удостоєна звання лауреата фестивалю і першої премії 
на конкурсі співаків-солістів 

Царівна Лебідь. «Казка про царя 
Салтана» Римського-Корсакова, 



Паж. «Бал-маскарад» Верді. 



Сцена з вйстави «Бал-маскарад» Верді. 

Напружена творча праця артистки не заважає їй брати ак-
тивну участь у громадському житті країни. 1953 року Є. Чавдар 
вступила до лав КПРС. Трудящі Києва тричі обирали її депу-
татом міської Ради. 

Серед багатьох грамот і дипломів, якими нагороджено 
Є. Чавдар, вона особливо відзначає грамоту ЦК профспілки 
робітників культури, що її одержала за шефську роботу. 

Радянський народ високо оцінив успіхи молодої співачки: в 
1951 році за участь в декаді українського мистецтва в Москві 
Єлизавету Іванівну Чавдар було нагороджено орденом Леніна, 
а в 1952 році їй присвоєно звання народної артистки СРСР. 

Т. Кириченко. 



Людмила. «Руслан і Людмила» Глінки. 
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