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Пам’яті професора Ростислава Пилипчука 
та моїх батьків

ВСТУП. TERRA INCOGNITA 
                НА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ 
                ТЕАТРАЛЬНІЙ МАПІ

Театр — особливий вид публічного художнього простору, в якому 
легітимізуються важливі для суспільства ідеї та теми; формуються й закріплюються 
етнічні та національні ідентичності; творяться «уявлені спільноти» (Б. Андерсон); 
збері гаються і передаються від покоління до покоління колективні міфи та 
історичні наративи; формується культурна пам’ять; випрацьовуються стереотипні 
образи Іншого та Іншостей і моделі їхнього сприйняття; визначаються форми й 
сце нарії міжнаціонального, міжетнічного діалогу; врешті, конструюються та про-
го во рю ються майбутні сценарії розвитку окремих національних спільнот та їхніх 
міжкультурних взаємин.

Ці явища зазвичай розглядають «всередині» герметичних національних 
театральних дискурсів. Але не менш плідним та важливим є дослідження міжна-
ціональних театральних взаємин із виходом за межі національного дискурсу у 
коло іншомовних театрів сусідніх культур. У цьому світлі на окрему наукову увагу 
заслуговує дослідження українських тем у польській драматургії й театрі, адже 
історія українсько-польських культурних взаємин сягає понад чотирьохсотлітньої 
глибини. 

У національній гуманітаристиці дослідження такого характеру становлять 
важ  ливу складову студій, покликаних увиразнювати ширші, насамперед євро-
пейські контексти вітчизняної історії, культури, мистецтва. Розпочинаючи свою 
книгу «Очима Заходу. Рецепція України у Західній Європі XI–XVIII ст.», Дмитро 
Наливайко зазначив з цього приводу: «Для кожного народу становить неабиякий 
інтерес, як його життя й історія сприймалися іншими народами, як ними оціню-
валися і трактувалися. Особливо загострюється цей інтерес в переломні періоди 
життя того чи іншого народу, в періоди активізації процесів його самоусвідомлення 
і самоствердження»1. Питання рецепції України у писемних та візуальних доку мен-
тах закордонних мандрівників, дипломатів, літераторів, митців вже стали об’єктами 

1 Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI–XVIII ст. Київ, 1998. С. 5.
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уваги низки українських учених2. До проблем формування та функціонування 
образу етнічного Іншого у публічних та приватних практиках різних суспільств не-
одно разово зверталися сучасні гуманітарії3. 

Cаме з необхідності вивчення театральної складової у тривалому міжнаці-
ональному мистецькому діалозі випливає актуальність пропонованого до слід-
ження, скерованого до розкриття комплексу питань, пов’язаних із особливостями 
конструювання та репрезентації образу України у польському театральному 
дис курсі ХІХ ст. Серед польських та українських сучасних досліджень з історії 
театру відсутні спроби здійснити комплексний аналіз такої важливої компоненти 
міжнаціонального діалогу як стратегія репрезентації образів історичного «сусіда». 
Проблемна ситуація зумовлена кількома причинами: перерваністю традицій 
дослідження міжкультурного діалогу із європейським середовищем, за кла  дених 
у перших театрознавчих працях вітчизняних істориків драми й театру; іде о-
логічним тиском, під яким перебували українські учені упродовж 1917–1991 рр., 
що унеможливлювало об’єктивне висвітлення міжнаціональних мистецьких сто-
сунків; тривалою міжнародною ізоляцією самого українського театру та театро-
знавства як професійних інституцій, що було наслідком підпорядкованого статусу 
української культури; не в останню чергу — мовним бар’єром; цілком зрозумілим 
та виправданим націєцентризмом сучасного українського театрознавства, зосеред-
женого на вивченні історії національного театру насамперед.

Саме тому досьогодні залишався практично непоміченим українськими та 
польськими дослідниками корпус польської драматургії ХІХ ст., що містила у тому 
чи іншому вигляді українську складову і була представлена сотнями показаних 
на широких географічних теренах спектаклів. Не перебільшуючи, можна сказати, 
що йдеться про особливу сценічну terra incognita, історичні та географічні межі 
якої потребують чіткого окреслення, а ландшафти, мешканці, історії та міти — 
послідовного вивчення.  

Мета дослідження — виявити та проаналізувати основні стратегії  та фор-
ми репрезентації образу України у польському театральному дискурсі ХІХ ст. 
Дослідницька увага зосереджена на розкритті динамічних процесів формування, 
утвердження та розвитку образу України на польському кону упродовж всього 
ХІХ ст., історичній генезі, тематичному, змістовому, естетичному, жанровому, 
сюжетному, персонажному, лексичному наповненні цього явища. 

2 Кирилич В. Світ про Україну та українців. Київ, 2016. 456 с.; Констатиненко К. Україна в 
італійських текстах XV–XVII століть. Київ, 2012. 317 с.; Луняк Є. Козацька Україна ХVІ–ХVІІІ ст. 
у французьких історичних дослідженнях. Київ, Ніжин, 2012. 808 с.; Наливайко Д. С. Спільність і 
своєрідність. Українська література в контексті європейського літературного процесу. Київ, 1988. 
395 с.; Його ж. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у західноєвропейських історико-
літературних пам’ятках). Київ, 1992. 495 с.; Його ж. Україна очима Заходу. 2-е вид., допов. Київ, 2008. 
784 с.

3 Бережна Л. Як намалювати ворога? «Свої» і «чужі» в ранньомодерній українській іконографії // 
Theatrum humanae vitae. Київ, 2012. С. 472–488; Вознюк О. Візія українця як Іншого у польському 
літературному дискурсі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. 2010. Вип. 16. С. 159–164; 
Динь О. В. Імагологічна візія України у творчості Рауля Чілачави // Літературознавчі студії. 2015. 
Вип. 43(1). С. 189–197; Korbicz H. Przez pryzmat imagologii: stosunki ukraińsko-polskie w ukraińskim 
literacko-krytycznym dyskursie końca XIX–początku XX wieku // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznań, 
2013. Vol. I. P. 253–264 та ін. 
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Об’єктом дослідження є польський театральний дискурс ХІХ ст., під яким 
розуміємо історично сформовану багаторівневу сукупність публічних театральних 
мовленнєвих практик — драматургічних, сценічних, критичних, легітимізованих у 
культурному просторі та скерованих на активний вплив на реципієнта.   

Предмет дослідження: образ України у польському театральному дискурсі 
ХІХ ст. у множинності стратегій та форм його репрезентації. Предмет дослідження 
має кілька рівнів: драматургічний, сценічний, рецептивно-критичний, візуальний 
(афіші, малюнки, картини, фотографії).

Під «образом» як категорією розуміємо певний мистецький конструкт, продукт 
творчої уяви та стереотипів середовища й часу, що не передбачає точ ного відтворення 
реального стану речей чи історичних подій, а є результатом менталь них операцій. 
«Образ» у його найширшому тлумаченні є специфічною одиницею синтетичної 
за характером театральної мови, а тому попри багатоваріантність дефініювання 
залишається універсальною  категорією, здатною вмістити різні за характером та 
параметрами змісти. У нашому дослідженні це поняття вико ристовується і в значенні 
специфічної одиниці театральної мови, і як споріднене з поняттям «стереотип», і 
як позначення реалізованих упродовж тривалого істо рич ного часу повторюваних 
метамовних операцій, що їх зазвичай описують у ка тегоріях міту. 

Під стратегіями репрезентації у нашому випадку розуміємо певні ідейно-
тематичні напрями, під формами — повторювані схеми та фігури представлення 
того чи іншого образу України (жанрові, наративні, часопросторові, імагологічні),  
що формувались у процесі сценічної практики польського театру упродовж століття. 
Така «мережа координат», накладена на конкретні драматургічні тексти та події 
сценічного життя, на нашу думку, дозволяє системно, коректно, послідовно й 
комплексно висвітлити одну зі сторінок феномену зустрічі культур у просторі театру.     

Для виконання поставленої наукової мети було визначено завдання:
- проаналізувати історіографію українсько-польських театральних взаємин у 

вітчизняному та польському театрознавстві; 
- окреслити історичну ґенезу, типологічні особливості формування та розвитку 

образу України та українців у польській театральній культурі ранньомодерної доби; 
- серед корпусу польської драматургії ХІХ ст. знайти, вибрати, систематизувати 

та дослідити твори та вистави, що містили українські сюжети, теми, мотиви, 
персонажі, мову тощо;  

- реконструювати сценічні історії обраних для аналізу вистав, з’ясувати їхні 
впливи, географію поширення, особливості рецепції; 

- виявити головні стратегії репрезентації образу України у польському 
театральному дискурсі ХІХ ст., 

- дослідити специфіку і динаміку жанрових, наративних, часопросторових, 
імаго  логічних форм репрезентації образу України у польській драматургії та театрі 
ХІХ ст.;

- здійснити періодизацію досліджуваних явищ у контексті суспільно-
політичних та культурно-мистецьких процесів доби;   

- розглянути стосунки польської сцени із польською літературою, зокрема, 
творчістю авторів т. зв. «української школи» доби романтизму;

- простежити зв’язки та характер взаємовпливів польського театрального 
дискурсу та української культури, мови, літератури, фольклору, театру; 
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- визначити місце та значення образу України у польському театральному 
дискурсі ХІХ ст.

Стан дослідження проблеми. Погляд на театр як місце міжнаціонального 
діалогу не новий для у  кра їн ського театрознавства і присутній у науковому доробку 
найвидатніших українських істориків театру й драми різних поколінь: І. Франка, 
В. Пе  ретца, В. Рєзанова, М. Возняка, Д. Антоновича, П. Руліна, К. Копержинського, 
Р. Пилипчука та ін. У чисельних працях українські учені й дослідники зосе-
реджували увагу на вивченні впливів, запозичень і транформацій чужоземних 
сце ніч них практик у діяльності національного театру, аналізі іншомовного ре-
пер туару на вітчизняній сцені, рецепції національного театрального процесу у 
критичному дискурсі іншомовної преси, вивченні біограм окремих митців, що 
були представниками інших націй і працювали на «нерідних» для себе сценах 
тощо. У кожній із цих царин  у сфері українсько-польських стосунків вітчизняне 
театрознавство має свої помітні напрацювання, що їх детальнішому розгляду 
присвячено окремий підрозділ монографії. 

Після здобуття Незалежності України підвалини системного мистецтво знав-
чого розгляду історії українсько-польських стосунків було закладено у не ве ликому 
за обсягом, але науково вагомому виданні «Українсько-польські мистецькі взаємини 
ХІХ ст.», де було об’єднано дослідження музикознавчого, мистецтвознавчого та 
театрознавчого характеру. У цій єдиній донині оглядово-аналітичній колективній 
праці, датованій 1998 р., один з авторів, історик театру Р. Пилипчук на завершення 
розділу, присвяченого театральним стосункам, підкреслив вкрай необхідне 
продовження та розгортання таких студій: «Думається, ми тільки підходимо до 
справжнього, належного вивчення українсько-польських театральних зв’язків 
ХІХ–початку ХХ ст.»4.

Спроба розглянути історію українсько-польського театрального діалогу через 
вивчення особливостей конструювання образу України на польському кону ХІХ ст. 
здійснено уперше. Вочевидь, це викликано як світоглядними, так і методологічними 
змінами у гуманітаристиці в цілому та в царині вітчизняного театрознавства зокрема.

Увага до питань українсько-польського діалогу надзвичайно акту-
алізувалася у сучасній науковій спільноті гуманітаріїв. Про це свід чать чисельні 
дослідження українських, польських та інших зарубіжних істориків (Д. Бовуа, 
Б. Ґудь, Л.  Зашкільняк, А. С. Камінський, М. Крикун, М. Лит вин, Г. Літвін, 
Ґ. Мо тика, Т. Снайдер, Т. Стриєк, Н. Яковенко, І. Чорновол, І. Шев ченко та ін.), 
літературознавців (Б. Бакула, Ю. Бахуж, М. Брацка, Г. Грабович, М. Жмігродська, 
М. Ква  пішевський, Р. Кирчів, С. Козак, С. Маковський, Є. Нахлік, Р. Радишевський, 
С. Стемпень, С. Уліяш, М. Яніон та ін.). Оче видно неспівмірними є надзвичайно 
високий рівень дослідженості зазначеної наукової про бле ми у вітчизняній та 
польській гуманітаристиці та вкрай недостатня увага до неї у театрознавстві як 
українському, так і польському. 

Географічні та хронологічні межі дослідження. Хронологічні рамки 
дослідження визначені періодом ХІХ ст., тобто часом від1800 до 1900 року. Це 
надзвичайно важливий історичний відтинок, пов’язаний із активним формуванням 

4  Загайкевич М., Пилипчук Р., Федорук О., Кашуба О. Українсько-польські мистецькі взаємини 
ХІХ ст. Львів–Київ, 1998. С. 33.
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             націй на територіях, що до кінця XVIII ст. становили Річ Посполиту — польської, 
української, білоруської, литовської; націй, кожна з яких у ХІХ ст. не здобула 
власної державності і була підпорядкована Російській імперії та Австрійській 
(Австро-Угорській) монархії.

ХІХ ст. у сучасній свідомості поляків посідає важливе місце — як час без-
дер жавності й великих змагань за її повернення, що врешті привели до появи 
Другої Речі Посполитої і відновлення державності 1918 р.  Перефразовуючи назву 
праці з 1830 р. Кароля Боромеуша Гоффмана («Великий тиждень поляків, або 
Опис пам’ятних подій у Варшаві від 29 листопада до 5 грудня 1830 р.»), сучасна 
дослідниця Аліна Вітковська назвала 1800–1900 рр.  «великим століттям поляків»5. 
Для окреслення ментальних, світоглядних, соціальних, естетичних особливостей 
буття польського суспільства того часу було сконструйовано навіть окремий термін 
«дев’ятнадцятивічність»: саме під такою назвою вийшов 2008 р. перший науковий 
збірник Товариства імені Адама Міцкевича (заснованого ще 1886 р. у Львові), що 
започаткувало цілу видавничу серію «ХІХ ст.»6. В одній зі статей цього збірника 
знаходимо, зокрема, обґрунтування перспективності та доречності саме такого 
цілісного підходу до розгляду усього століття, що прийшов на зміну традиційному 
дослідженню і протиставленню епох романтизму й позитивізму, хронологічно в 
нього вписаних7. 

Як один із вагомих чинників формування модерних націй упродовж 
ХІХ  ст. театр мав особливе значення і для українського народу. Проте алгоритми 
розвитку обох національних театрів були відмінними. Так, український театр на 
Наддніпрянщині до кінця ХІХ ст. не здобув права на вистави з вітчизняної істо-
рії, а український театр в Галичині перебував у надто скрутних умовах, щоб 
якісно й повноцінно формувати репертуар.  Без сумніву, український театр у той 
період, свідомо та послідовно відсунутий на територію провінції, працюючи 
без стаціонарних приміщень, вилучений із міських просторів, обмежений 
тематично, організаційно, фінансово, був позбавлений можливостей та прав 
провадити конкурентну боротьбу із театрами польським та російським. «Чи міг 
підпорядкований говорити?», — перефразувавши відоме питання дослідниці 
постколоніальних студій Г. Ч. Співак, прагнемо зрозуміти: хто, як і задля чого на 
чужомовному кону говорив від імені українців; яким формувався образ України у 
польському театральному дискурсі; до кого цей образ був звернений?

З огляду на те, що діяльність польського театру у ХІХ ст. відбувалась частково 
на територіях питомо українських земель, де серед глядачів певну частину стано-
вили українці, особливо важливим є з’ясування ареалу  поширення вистав з україн-
ською тематикою. Був він маркований межами українських етнічних територій, чи 
виходив поза них?

Оскільки у ХІХ ст. держави під назвою Україна не існувало, а поляки тради-
ційно називали Україною лише її окремі регіони (Лівобережжя, Волинь та Поділля), 

5 Witkowska A. Wielkie stulecie Polakòw. Warszawa, 1987. S. 5–10. 
6 Wiek ХІХ. Dziewiętnastowieczność. Rocznik towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewicza.  

Rok I (XLIII). Warszawa, 2008. 254 s.
7  Maciejewski О. Wiek XIX jako formacja kulturowa i dziewiętnastowieczność jako antywartość // 

Ibid. S. 73–74.
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слід підкреслити, що у нашому дослідженні під Україною розуміємо увесь обшир 
етнічних українських земель, котрі на той час входили до складу Російської 
імперії та Австрійської (Австро-Угорської) монархії, а сьогодні входять до складу 
суверенної держави Україна, частково належать Білорусі, Росії, Польщі.   

Джерельна база дослідження заснована на архівних рукописних та друкованих 
документах. Рукописні драматичні тексти опрацьовано у наукових бібліотеках: 
Національна бібліотека ім. Оссолінських (Вроцлав, Польща), Ягеллонська бібліотека 
(Краків, Польща),  Наукові бібліотеки Варшавського університету (Варшава, Польща) 
та Познанського університету імені  Адама Міц кевича (Познань, Польща), Сілезька 
наукова бібліотека (Катовіце, Польща), а також фонди Фундації князів Чарторийських 
(Краків, Польща). 

Досліджено колекції та збірки українських фондосховищ у Нау-
ковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, 
Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника, 
Центральному державному історичному архіві України у Львові, Центральному 
державному історичному архіві України (Київ), Національній науковій бібліотеці 
України  імені Володимира Вер надського. 

Низку документів (тексти, афіші, звіти, описи тощо) було досліджено у му-
зей них колекціях України та Польщі, зокрема, у фондах Музею те ат рального, 
музичного та кіномистецтва України (Київ), Державному музеї-архіві літератури і 
мистецтв України (Київ), відділі графіки Національного музею (Вар шава, Польща). 
Істотний вплив на хід та результати роботи мало опрацювання афіш з колекцій 
Ягеллонської бібліотеки та Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Сте фаника.   

Вивчення історії театру ХІХ ст. ускладнюється достатньо невеликим 
обсягом та зазвичай низьким рівнем рецептивних джерел. Тому було вкрай 
важливим дослідити контакти сцени й глядача на матеріалі публікацій у польській 
періодиці ХІХ ст., що виходила друком у Варшаві, Вільні, Іновроцлаві, Львові, 
Кракові, Петербурзі, Познані та інших містах. Це, зокрема, часописи: «Атенеум» 
(Ateneum), «Галичанин» (Haliczanin), «Варшавський кур’єр» (Kurier Warszawski), 
«Варшавська газета» (Gazeta Warszawska), «Газета Варшавського та закордонного 
кореспондента» (Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego), «Газета 
Великого Познанського князівства» (GazetaWielkiego Xięstwa Poznańskiego), 
«Галицький кур’єр» (Kurier Galicyjski), «Кур’єр та Іскра» (Goniec i Іskra), «Голос 
(Новини)» (Głos (Nowiny)), «Загальний тижневик» (Tygodnik powszechny),  
«Краківська бджілка» (Prszczòłka  krakowska), «Куявський щоденник» (Dziennik 
Kujawski), «Литовський кур’єр» та Додаток до «Литовського кур’єра» (Kurier 
Litewski, Dodatek do Gazety «Kurier Litewski»), «Літературний щоденник» (Dziennik 
literacki), «Літературний, мистецький, науковий і суспільний тиждень» (Tydzień 
Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny), «Літературні записки» (Pamiętnik 
literacki), «Львівська газета» (Gazeta Lwowska),  «Львівський кур’єр» (Kurier 
Lwowski), «Львівський пілігрим» (Pielgrzym Lwowski), «Львівський тижневик» 
(Tygodnik Lwowski), «Львівські записки» (Pamiętnik Lwowski), «Національна 
газета» (Gazeta Narodowa), «Наш край» (Nasz kraj), «Нова реформа» (Nowa reforma), 
«Познанський кур’єр» (Kuryer Poznański), «Познанський щоденник» (Dziennik 
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Poznański), «Політичний, суспільний і літературний огляд» (Przegląd polityczny, 
spòłeczny i literacki), «Польський щоденник» (Dziennik Polski), «Розмаїтосьці» 
(Rozmaitości), «Стріха» (Strzecha), «Театральна афіша» (Afisz teatralny), «Телеграф» 
(Telegraf), «Час» (Czas).

Доступ як до частини рукописних театральних примірників, так і до численних 
публікацій у польській пресі було уможливлено завдяки сучасним інформаційним 
технологіям. Значний обсяг польської преси на сьогодні оцифровано, як і велику 
частку документів з фонду «Бібліотека львівського театру» у Сілезькій науковій 
бібліотеці (Катовіце, Польща). Проте слід підкреслити, що майже всі рукописи, 
робота з якими розпочиналась дистанційно через ресурси електронних бібліотек, 
авторка згодом опрацювала de visu. 

Питанню методологічних засад дослідження присвячено окремий підрозділ 
пер шого розділу. Тому спершу зазначимо найзагальніше: монографія базується 
на комплексних, міждисциплінарних за своїм характером, наукових під хо  дах до 
розкриття теми. У дослідженні застосовано загально-наукові методи — емпіричний, 
описовий, індуктивний, структурно-функціональний. Принцип історизму забезпечує 
розгляд мистецьких явищ як невід’ємної складової розвитку суспільства, що 
проходить певні етапи формування та становлення, взаємопов’язані поміж собою та 
зумовлені змінами економічних, політичних, релігійних, культурних умов.     

Оскільки джерельною базою монографії є театральні тексти, на основі яких 
виявляються закономірності розгортання закладених у них образів України, 
для аналітичної інтерпретації цих процесів застосовані методи, притаманні 
літературознавству, історії, культурології. Це, зокрема, історично-порівняльний, 
історико-генетичний, історико-типологічний, історико-динамічний, контент-
аналіз та аналіз дискурсивний, в рамках яких здійснено процедури класифікації, 
систематизації, типологізації, періодизації, зіставлення, порівняння. У роботі 
з комплексом текстуальних  джерел застосовано методи аналізу ремарок, ре кон-
струкції, іконологічний.

Головною структурною одиницею дослідницького сценарію обрано виставу 
як подію, що легітимізує у соціальному просторі драматургічний твір, через яку 
театр реалізує себе як вид мистецтва, організовуючи діалог сцени із публікою. 

Зважаючи на специфіку театрального процесу ХІХ ст. з його опорою на 
драматургічний текст, а також беручи до уваги те, що частина з аналізованих творів 
уперше вводиться в науковий обіг вітчизняного театрознавства, виникла потреба в 
особливій увазі до кожного досліджуваного твору в цілості, оскільки інтерпретувати 
ті чи інші сюжетні конструкції, системи персонажів, ідейно-естетичні особливості, 
пов’язані із образами українців та України виявилось неможливим у відриві від 
загального змісту твору. Цим пояснюється увага до наративних структур оповіді, 
адже оповідні структури лежать в основі кожного театрального повідомлення, 
творячи розгорнуті у театральних дискурсах метанаративи8.

8 Берк П. Історія подій і відродження наративу // Нові підходи до історіописання. Пер. з англ., 2-ге 
вид., випр. Київ, 2010. С. 327–345; Деркач Л. Наративна модель як спосіб художньої презентації світу // 
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. 
Літературознавство. 2011. Вип. 31. С. 236–248; Шмид В. Нарратология. Москва, 2003. 312 с. 
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Важливими категоріями, застосованими у процесі написання, були також 
«дискурс влади»9 М. Фуко; «міт»10 (за Р. Бартом); «діалогічність культур» та 
«хронотоп»11 (М. Бахтін); «колективна пам’ять» (М. Хальбвакс)12, «фронтир»13 
(І. Чорновол); «українсько-польське пограниччя культур»14 (С. Ульяш). Із царини 
сучасної гуманітаристики включено до методологічних засад студії над Іншістю15. 
Корисним було знайомство із філософською працею про топологію Чужого16.

Маючи на меті продовжити започатковану першими поколіннями українських  
театрознавців на зламі XIX–XX ст. методологію порівняльних студій17, 18 зокрема, 
один з її актуальних сьогодні напрямків — імагологію, для розгляду обраної теми 
послуговуємось теорією імажинарності Д.-А. Пажо, котрий визначав образ як 
«...літературний або нелітературний вислів, символ різниці між двома рівнями 
культурної реальності, через яку індивідуум або група індивідуумів розробляє, 
поділяє і пропагує у власному культурному чи ідеологічному просторі чужий 
культурний чи ідеологічний простір»19. 

Історична специфіка досліджуваного періоду в історії польсько-українських 
стосунків викликала необхідність звернутись до методів постколоніальних студій, 
що їх сьогодні польські театрознавці почали залучати до творення нових наукових 
дискурсів про національну драму і театр ХІХ ст., зокрема, до аналізу творчості 
Ю. Сло вацького20. У контексті постколоніальних студій для нас важливими є 

9 Баррі П. Новий історизм і культурний  матеріалізм. Вступ до теорії: літературознавство і 
культурологія. Перекл. з англ. О. Погинайко. Київ, 2008. С.  205–225.

10 Барт Р. Избранные работы : Семиотика : Поэтика / Пер. з франц. Москва, 1989. 616 с.
11 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // 

Вопросы литературы и эстетики : Москва,1975. С. 234–407.
12 Havbwachs M. On Collective Memory. Chicago, 1992. 244 p.
13 Чорновол І. Компаративні фронтири. Світовий і вітчизняний вимір. Київ, 2015. 376 с. 
14 Uliasz  S.  Obrazy  Ukrainy  i  Ukraińców  w  literaturze  polskiej // Uliasz  S. O  literaturze  kresów  

i pograniczu kultur, Rzeszów, 2001. 218 s.; Ibidem. O kategorii pogranicza kultur // Pogranicze kultur. 
Rzeszów, 1997. 270 s.

15 Sosnowska D. Stereotyp Ukrainy i Ukraińca w literaturze polskiej // Narody i stereotypy. Kraków, 1995. 
330 s.; Obcy–obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności. Warszawa, 2008. 304 s. 

16 Вальденфельс Б. Топографія  Чужого. Студії  до  феноменології  Чужого. Пер. з німецької. Київ, 
2004. 204 с. 

17 Див.: Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Київ, 2008. 430 с.; 
Клековкін О. Театр при столику. Методологія театрознавства : Подорожній щоденник. Київ, 2013. 
432 с.; Національні варіанти літературної компаративістики. Київ, 2009. 750 с.; Cучасна літературна 
компаративістика: стратегії та методи. Антологія. Київ, 2009. 487 с.; Сравнительно о сравнительном 
литературоведении. Транснациональная история компаративизма.  Коллективная  монография  
по  материалам русско-французских коллоквиумов 6–7 октября 2009 года и 3–4 октября 2011 года. 
Москва, 2013. 488 с. 

18 Літературна компаративістика. Вип. IV. Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та 
парадигми. Ч. І. Київ, 2011. 294 с.; Літературна компаративістика. Вип. IV. Імагологічний аспект сучасної 
компаративістики: стратегії та парадигми. Ч. ІІ. Київ, 2011. 448 с.; Наливайко Д. Літературна імагологія: 
стратегії й методи // Літературна компаративістика. Київ, 2005. Вип. 1. С. 27–44. 

19 Пажо Д.-.А. Від культурних кліше до імажинарності // Літературна компаративістика. Вип. IV. 
Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. Ч. ІІ. Київ, 2011. С. 399.

20 Бгабга  Г.  Націєрозповідність // Антологія  світової  літературно-критичної  думки  ХХ  ст. 
Львів, 2002. С. 738–740; Саїд Е. Культура і імперіалізм. Пер. з англ. Київ, 2007. 608 с.; Томпсон 
Е. Трубадури імперії. Російська література і імперіалізм. Пер з англ. Київ, 2006. 368 с.; Bal E., 
Stępniak  G. Polskość a ukraińskość. Kształtowanie tożsamości narodowej w «Śnie srebrnym Salomei» w 
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категорії «колонізатора» й «колонізованого», «мовчання», «субалтерна», домі-
нантної та підпорядкованої культур, оскільки поза цими спостереженнями немож-
ливо повноцінно реконструювати важливі складові театрального дискурсу про 
«Іншого». Також були застосовані напрацювання зі сфери досліджень колективної 
пам’яті, колективної травми21, зокрема з доробку польських та українських 
літературознавців, культурологів, а також польських театрознавців22.

Врешті, надзвичайно важливим методологічним та світоглядним опертям 
стали праці провідних сучасних українських учених-істориків, в яких простежуємо 
методологічно-світоглядний перехід від націєцентричних до транснаціональних 
способів історіописання23.

Апробація. Окремі результати дослідження було викладено у одноосібно 
написаних тридцяти п’яти наукових публікаціях. Серед них — розділ колективної 
монографії; статті у фаховій періодиці; публікації тез Міжнародних наукових кон фе-
ренцій, енциклопедичні статтті, низка науково-популярних публікацій. Результати 
до сліджень були апробовані під час виступів з доповідями на міжнародних, 
загальноукраїнських конференціях та лекціях упродовж 2010–2018 рр., а саме: 
на Міжнародній конференції «Львівський національний університет: історія, 
сучасність, візія майбутнього (до 350-річчя)» (Львів, 10 жовтня 2011), Міжнародній 
науковій конференції «Україністика: традиції і сучасність» (Варшавський 
університет, 6 грудня 2012), Міжнародній конференції “The Historical Experiencies 
and Reflection of the Theatrical Life (1785-1914). Dedicated to Vilnius City Theatre 230th 
Anniversary” (Вільно, Литва, 26–29 листопада 2015), науковій конференції «Образні 
системи в українській культурі в історичному та типологічному аспектах: театр, 
кінематограф, музика, образотворче мистецтво» (Київ, Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 6 листопада 
2015 р.), Наукових конференціях в рамках Міжнародних зустрічей «Діалог двох 
культур / Dialog dwoch cultur» (Кременець, 3–6 вересня 2013, 3–6 вересня 2014, 
3–6 вересня 2015, 3–6 вересня 2016, 3–6 вересня 2017, 3–5 вересня 2018), Науковій 
конференції «Tadeusz Pawlikowski — w stulecie śmierci» (Краків, Музей історії 
міста, 21–22 жовтня 2015), Міжнародній науковій конференції «Trauma as cultural 

świetle studiòw postkolonialnych // Słowacki / Grotowski. Rekonstekstualizacje. Wrocław, 2010. S. 45–60; 
Słowacki postkolonialny. Bydgoszcz, 2008. 259 s.; Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską. 
Lublin, 2010. 390 s.; Skòrczewski D. Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki // Filozofia i 
etyka interpetacji. Krakòw, 2007. S. 305–316; Postkolonializm–Tożsamość–Gender. Europa Środkowa. 
Wschodnia i Południowo-Wschodnia  // Miscellaniea Posttotalitariana Wratislawiensia. Wrocław, 2014. 404 s. 

 21 Antologia studiòw nad traumą. Krakòw, 2015. 494 s.
22 Między pamęciu a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna // Miscellaniea Posttotalitariana 

Wratislawiensia. Wrocław, 2013. 352 s.; Trauma kulturowa jako palimpsest: (post) komunizm w kontekście 
poròwnawczym nowocześności, totalitaryzmòw i (post) kolonializmòw // Miscellaniea Posttotalitariana 
Wratislawiensia. Wrocław, 2017. 324 s.; Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie. Wrocław, 
2012. 288 s.

23 Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття.  
Львів, 2001. С. 126.; Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської 
історії кінця XVIII–початку XIX століть // Україна: Наука і культура. Київ, 1991. Вип. 25. С. 159–167; 
Шпорлюк Р. Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі . Пер. з англ. 
Г. Касьянова за участі М. Климчука та М. Рябчука. Київ, 2000. 354 с.    
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palimpsests: (post)communism against the background of comparative modernities, 
totalitarianisms, and (post)coloniality» (Вроцлавський університет, 2–3 червня 2016), 
Міжнародному науковому конгресі «Іван Франко: Я єсть пролог… (до 160-річчя від 
дня народження)» (Львівський національний університет імені Івана Франка, 22–24 
вересня 2016), Міжнародних наукових конференціях «Мистецька культура: історія, 
теорія, методологія» (Львів: 29 листопада 2013, 28 листопада 2014, 27 листопада 
2015, 25 листопада 2016, 24 листопада 2017), Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Мистецька освіта в класичному університеті: традиції, сучасність та 
перспективи» (Львівський національний університет імені І. Франка, 30 вересня–2 
жов тня 2014), Всеукраїнській науковій конференції «Тарас Шевченко і світова 
культура» (Львівський національний університет імені Івана Франка, 4 березня 
2014), Науковій конференції з нагоди 140-ліття НТШ (Львів, 15 жовтня 2013), 
ІX Міжнародному конгресі україністів (Київ, 25–27 червня, 2018), Міжнародній 
науковій конференції «Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 
170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)» 
(Львівський національний університет імені Івана Франка, 4–6 жовтня 2018 р.), 
щорічних засіданнях Театрознавчої секції Наукового товариства імені Т. Шевченка 
упродовж 2011–2018 рр., щорічних Звітних конференціях працівників ЛНУ імені 
Івана Франка упродовж 2010–2018 рр.

Науково-практичне значення результатів дослідження полягає у систе-
матизації та аналізі текстів польської драматургії та вистав, що репрезентували образ 
України та українців на польському кону ХІХ ст.; визначенні головних стратегій 
та форм цих репрезентацій, а відтак розкритті невідомої досі сторінки польсько-
українського міжнаціонального театрального діалогу. Отримані знання можуть 
бути застосованими широким колом фахівців різних галузей гуманітаристики: 
театрознавства, полоністики, історії культури, мистецтвознавства, музикознавства, 
історії тощо. 

Методологічні підходи, застосовані у цьому дослідженні, можуть бути ви-
користані для типологічно та тематично подібних досліджень  в українському 
театрознавстві, сприятимуть розвитку театральної компаративістики та імагології, 
активізують включення вітчизняної науки про театр у сучасні міждисциплінарні 
студії.

Здійснені дослідження будуть корисними для розробки та впровадження у нав-
чальний процес нових курсів: з історії театру, культури, постколоніальних студій, 
театральної імагології, а також для доповнення новими навчальними матеріалами 
програм уже існуючих дисциплін. 

Висновки, що стосуються імагологічних аспектів репрезентації України та укра-
їнців на польській сцені ХІХ ст. допомагають точніше розкрити та проаналізувати 
механізми впливу театральних образів на глядача та засоби формування у публіки 
стійких уявлень-стереотипів про Іншого/Чужого/Свого, а також створюють 
необхідне теоретичне підґрунтя для аналізу сучасних полікультурних явищ. Не 
менш важливими є отримані результати і для істориків українського театру, адже 
дозволяють точніше й ширше контекстуалізувати проблеми його розвитку у ХІХ ст.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що уперше в українському 
театрознавстві:
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- розширено методологічний інструментарій: застосовано методики пост-
колоніальних студій; імагологічних досліджень; студій над колективною травмою, 
культурною та історичною пам’яттю;  

- проаналізовано історіографію досліджень українсько-польських театральних 
взаємин як невід’ємної складової становлення вітчизняного театрознавства; 
здійснено їхню періодизацію;

- доведено присутність та функціонування у польському театральному дис  курсі 
ХІХ ст. образу України у різноманітних проявах форм та стратегій репрезентації;

- комплексно проаналізовано твори польської драматургії та театру ХІХ ст., що 
містили образи України та українців-персонажів; досліджено жанрові особливості, 
специфіку наративів, часопросторових та імагологічних форм представлення 
образу України у виставах польських театрів ХІХ ст.; визначено динаміку та 
сценічні засоби конструювання образу українця як Іншого;

- реконструйовано сценічну історію аналізованих творів, хронологію та ге о-
гра фію поширення;

- окреслено генезу, географічні та хронологічні межі функціонування укра-
їнсько-польського театрального пограниччя як складової історико-культурного 
феномену пограниччя двох культур;

- розкрито значення театрального дискурсу у створенні, формуванні та утвер-
дженні головних мітів про Україну, притаманних польському суспільству ХІХ ст.;

- простежено окремі репертуарні взаємовпливи польського й українського 
театрів упродовж ХІХ ст.; 

- розкрито стратегію успіху найпопулярніших вистав з українцями-персо-
нажами на польському кону ХІХ ст.;

- визначено місце та значення  образу України для польської сцени й глядача 
ХІХ ст.                                                                                                                                                       

Структура роботи. Монографія складається зі вступу, п’яти роз-
ді лів, висновків, бібліографії, додатку (ілюстрації) та покажчика імен.  
Працю виконано на кафедрі театрознавства та акторської майстерності Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Монографія відповідає шифру 
наукової теми кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана 
Франка «Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного 
простору (історичний аспект)», 0112U003266.

Надзвичайно вагомими у процесі пошуків джерел та літератури були наукові 
ста жу вання: Стипендія з фонду Королеви Ядвіги (Ягеллонський університет, 
Кра ків, січень–лютий 2016), у Варшавському (21.10.2013–28.10.2013) та 
Вроцлавському університетах (24.11.2013–01.12.2013; 19.01.2014–26.01.2014; 
23.11.14–30.11.2014; 2.02.2015–8.02.2015). Вдосконаленню мовних навиків 
сприяло навчання у школі польської мови для іноземців Варшавського університету 
«Polonicum» (серпень 2016).

Як кожна праця, в якій уперше заявлено і розглянуто певну наукову про блему, 
пропонована монографія, на думку авторки, розпочинає, а не завершує дослід-
ницьку роботу над обраною темою. За обсягом матеріалу — як вивченого, так і 
ще не відкритого — кожен із п’яти розділів заслуговує на окреме монографічне 
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дослідження. Щонайменше два розділи залишились поза межами монографії і 
чекають свого часу для завершення та оприлюднення. 

Цитати з польських текстів подано у перекладах українською мовою авторки 
монографії — окрім тих, де імена перекладачів зазначено осібно. Задля точності 
відтворення тексти пісень та репліки персонажів українською мовою, записані  
латинською абеткою, подано в оригінальній версії. 

Авторка висловлює вдячність польським колегам, котрі допомагали у пошуку 
джерел, надавали необхідну інформацію, консультували, сприяли опануванню 
сучасних наукових методів: габілітованому доктору Агнєшці Маршалек 
(Ягеллонський університет), габілітованому доктору, професору Агнєшці Матусяк 
(Вроцлавський університет), габілітованому доктору, професору Доброхні 
Ратайчаковій (Познанський університет), театрознавцям Барбарі Мареш (Катовіце) 
та Станіславу Халабуді (Краків), директору Національної бібліотеки ім. Оссо-
лінських, доктору гуманітарних наук Адольфу Юзвенкові, керівнику відділу 
іконографії та фотографії Національного музею у Варшаві Дануті Яцкевич.  

За підтримку та допомогу у роботі складаю подяку Аді Сапьолкіній, вченому 
секретареві Музею театрального, музичного та кіномистецтва України (Київ) 
та Ользі Осадці, кандидату мистецтвознавства, завідувачці відділу наукових 
досліджень творів образотворчого та музичного мистецтва  Інституту досліджень 
бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки 
України ім. В. Стефаника. 

Окрема подяка колегам по праці: Ніні Бічуї — за вдумливе й зацікавлене 
літературне редагування, Інні Шкльоді — за дизайн обкладинки. Вдячна моїй 
родині — чоловікові Володимиру й дочці Софії  — без допомоги та підтримки яких 
рукопис не перетворився б у книжку.  



19

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ
                    ВЗАЄМИНИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ
                    ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ 

 1.1 Українсько-польські театральні зв’язки у світлі 
          вітчизняних театрознавчих і літературознавчих студій 

Внесок українських істориків театру у дослідження польсько-українських 
мистецьких взаємин системно не вивчений, хоча його тривалість та ґрунтовність, а 
також співзвучність із дослідженнями в інших галузях гуманітаристики безумовно 
заслуговує на окрему увагу. Здійснюючи такий огляд, маємо на меті поєднати 
історіографічний та методологічний дискурси і представити низку досліджень 
українсько-польських театральних стосунків у контексті формування та розвитку 
вітчизняного театрознавства.  

	 1.1.1	Польща–Україна–Росія:	ретрансляція	ранньомодерного
													мистецького	досвіду	як	наукова	проблема	у	перших	
												театрознавчих	дослідженнях	кінця	ХІХ–початку	ХХ	ст.

Початок досліджень, присвячених питанням польсько-українських те ат-
ральних стосунків, поклали наукові розвідки Михайла Драгоманова. На укра-
їн ського ученого мали вплив праці видатного російського історика літератури, 
засновника порівняльно-історичного методу в російському літературознавстві 
Олександра Веселовського та його брата, Олексія Веселовського, що застосував 
цей метод до власне історії театру1. Брати Веселовські привертали увагу до 
українсько-російських взаємин та зв’язків: віддаючи належне українському 
історикові та фольклористові Миколі Маркевичу, Олексій Веселовський одним 
з перших звернув увагу на особливості українського вертепу, його поширенні та 
впливах на російських територіях2. 

Як теоретик літературознавства, Олександр Веселовський вважав порів няль-
ний метод продовженням історичного: «Це метод зовсім не новий, він не пропонує 

1 Веселовский, А. Н. Старинный театр в Европе : Исторические очерки. Москва, 1870. [2], VI, 
410 с.

2 Там само. С. 392–398.  
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якогось особливого принципу дослідження: він є лише розвитком історичного, той 
самий історичний метод, тільки повторений у паралельних рядах, у видах досягнення 
найповнішого узагальнення»3. Власне, «паралельні ряди», тези О. Веселовського 
про «зустрічні течії» як передумову контактних зв’язків, ідеї «еволюції жанрів, 
соціального статусу митця і громадянської функції поезії, розвитку художньої мови 
і поетики сюжетів»4 виявились плідними для перших театрознавчих праць низки 
українських учених кінця ХІХ — початку ХХ ст.

В «Киевской старине» М. Драгоманов опублікував тексти, пов’язані з укра-
їнськими інтермедіями та прокоментував їх5, після чого у наступній статті широко 
розглянув процеси формування театру на українських («южно-русских») землях 
у контексті загально-європейських тенденцій та взаємовпливів6. Це дало йому 
підстави говорити про вагомість контактів українського світу із західним та його 
впливів на російський театр: «Місцем народження справжнього російського театру 
доводиться визнати землі західно-російські (тобто — українські. — М. Г)...»7. 
Він підкреслював європейську генезу цього театру та його рух із заходу — через 
українські землі — до Росії8. 

Історична концепція М. Драгоманова, оперта на історико-генетичний та по-
рів няльний інструментарії, стала вихідною точкою для історичних праць про театр 
Івана Франка, на що свого часу звернув увагу професор Р. Пилипчук9. Як підкреслює 
сучасна дослідниця Г. Александрова, порівняльний підхід І. Франко опанував під 
впливом праць М. Драгоманова, М. Дашкевича, високо цінував праці О. Пипіна 
та О. Веселовського, простудіював порівняльні методи Теодора Бенфея, Фелікса 
Лібрехта, Якоба та Вільгельма Грімм та ін.10. Сам І. Франко стверджував з цього 
приводу, що у другій половині ХІХ ст. «виробилась нова школа. т. зв. порівнююча, 
що дала блискучі здобутки, особливо на полі дослідів усної словесності»11. Важливо, 
що порівняльний метод І. Франко згадував і у стосунку до вивчення «штуки», тобто 
мистецтва12. Компаративним науковим стратегіям І. Франка сьогодні приділяють 
окрему увагу історики літературознавства13. Підсумувавши зібрані О. Клековкіним14 
оцінки дослідників І. Франка з приводу його методологічного інструментарію, 

3  Веселовский А. Н. О методах и задачах истории литературы как науки. Историческая поэтика.  
Ленинград, 1940. С. 47. 

4  Там само. 
5  М. Т-в. [Драгоманов М.] Две южно-русские интермедии начала XVII века // Киевская  старина, 

1883. №. 12. С. 652–664. 
6  П. Кузмичевский [Драгоманов М.]. Старейшие русские драматические сцены // Киевская 

старина, 1885. №. 11. С. 371–407.
7  Там само. С. 372.
8  Там само. С. 372–373.
9  Українсько-польські мистецькі взаємини ХІХ ст. С. 18.
10 Александрова Г. Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: 

масштаби, правомірність, обмеження // Літературознавчі студії. Київ, 2017. № 1. С. 20.
11  Франко І. Поступ славістики у Віденськім університеті // Франко І. Твори : у 50 т. Київ, 1981. 

Т. 31. С. 9.
12  Франко І. Пісня про правду і неправду // Там само. Київ, 1986. Т. 43. С. 298.
13 Грицик Л. Порівняльне літературознавство в Україні.  Початковий методологічний етап // 

Національні варіанти літературної компаративістики. Київ, 2009. С. 302–362.
14  Клековкін О. Іван Франко: парадигма театрознавства // Просценіум. Львів,  2016. № 1–3 (44–

46). С. 5–14. 
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можемо помітити, що у багатьох випадках йдеться про надзвичайно широкий 
діапазон наукових прийомів та методів ученого. Зпосеред них найчастіше говорять 
про належність І. Франка до культурно-історичної школи, але віднедавна — про 
компаративістику, що у тій чи іншій формі та у поєднанні з іншими методологіями 
більшість із дослідників вважає однією із базових для І. Франка. Г. Александрова 
у вже згаданій статті підкреслює, що саме на основі застосування порівняльно-
історичного методу з’явилася концепція національної літератури І. Франка 
як «органічного виплоду», сполучення свого, оригінального і своєрідного із 
«привозним, чужим, перейнятим із довговікових міжнародних зносин»15.

Не лише концепція літературного розвитку, а й концепція розвитку театру й 
драми в Україні за Іваном Франком мала як засадничі історико-генетичну та по-
рівняльну компоненти. У цьому переконує незакінчений нарис «Русько-український 
театр. Історичні обриси». Замовлена з нагоди ювілею театру товариства «Руська 
бесіда», об’ємна праця була написана 1894 р. і вилилася у розлоге дослідження, у 
якому, як підкреслив у вступі сам автора, він «...вважав не лишнім бодай побіжно 
оглянути також історію нашого давнішого театру, котрий, хоча без сумніву, 
занесений до нас із Заходу, з Польщі, Чех і Німеччини, все-таки у XVII–XVIII ст. 
розвивався у нас гарно і становить, по думці многих компетентних критиків, одну 
з головних окрас нашої тодішньої літератури»16.   

Цю працю І. Франка було уперше опубліковано лише 1929 р. у першому 
випуску «Річника Українського театрального музею» (з передмовою М. Возняка) 
що без перечно збіднило арсенал молодої української театрознавчої науки. Але 
так чи інакше, саме її можемо вважати першою в українському театрознавстві 
системною працею з порівняльного театрознавства.  

Нас цікавить у ній насамперед українсько-польський контекст, тому ви-
окре  мимо такі Франкові опорні пункти в різних розділах цієї праці: шкільна 
драма в Польщі і на Русі в XVII — XVIII ст.; початки нового театру в Польщі і 
в Московщині: англійські, німецькі, італійські та французькі впливи; польський 
театр у Кам’янці-Подільськім 1798–1823 р. і в Києві; польські вистави у Львівській 
духовній семінарії. Франкові як історику залежало на максимально широкому огляді 
театральних взаємозв’язків, він з однаковою увагою ставився до візантійського, 
латинського, православного світу, увиразнював міжкультурні процеси поширення 
тих чи інших тем, мотивів, сюжетів, творів. Його праця спиралася на метод кон-
тактології, що його основи заклав Т. Бенфей і базовими  категоріями якого були: 
вплив, запозичення, міграція, рецепція та ін.. Усі вони  знайшли у праці І. Франка 
переконливе застосування. Найширшу увагу приділив І. Франко т. зв. «зовнішнім 
контактам», тобто впливам, запозиченням, перенесенням з інших культур в 
україн ську, зокрема внаслідок прийняття християнства на Русі17. Для окреслення 
таких міжкультурних контактів І. Франко уживав лексеми «скомбінувалися», 
«акліматизувалися», «перейняли» і т. д. При цьому головним історичним джерелом 
для дослідника були драматургія та окремі відомі факти про сценічні постановки. 

15  Александрова Г. Зазнач. твір. С. 10. 
16  Франко І. Русько-український театр. Історичні обриси // Франко І. Твори : у 50 т. Київ, 1981. 

Т. 29. С. 293.
17  Там само. С. 296. 
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За І. Франком, важливі театральні впливи польської культури на українську 
роз почались від кінця XVI ст. Простеживши «рух» Великоднього циклу містерій, а 
далі релігійних драм, із Західної Європи (від XIV ст.) через Польщу (XV–XVI  ст.) 
на українські терени, І. Франко наголосив, що українська інтермедія постала як 
складова польської релігійної драми18.  Пишучи про єзуїтську шкільну драму, перей-
няту з європейського досвіду і занесену польським орденом аж до центральної час-
тини України, І. Франко, також дослідив її впливи на українську шкільну драму та 
інтермедію як складову таких драм19.

Увага І. Франка не лише до виявлення спільних рис, а й до увиразнення відмін-
ностей в національних традиціях виявляє в ученому методологічно вправного та 
глибоко ерудованого компаративіста. Аналізуючи генезу різдвяної драми в Україні, 
І. Франко підкреслив як її походження від західної релігійної традиції (перенесеної 
на наш ґрунт польською католицькою службою), так і відмінності у конструктивних 
особливостях вертепної скриньки та характері самих текстів20.    

Дослідження вертепної драми І. Франко розвинув у двох розлогих сту діях: «До 
історії українського вертепа XVIII в.»21 та «Нові матеріали до історії українського 
вертепа XVIII в.»22. У першій з них учений, зокрема, зупинився на про блемі 
постання вертепної драми як можливого синтезу релігійної драми про народження 
Христа та вистав за участі ляльок на широкому полі христянської європейської 
культури. Та однак вістря дослідницьких студій у цій темі скероване саме до 
польсько-українських зв’язків, хоча І. Франко підтримував думку М. Драгоманова 
про можливі «північні» впливи на появу вертепу в Україні «через Литву і Білу Русь 
з боку Прусів і Риги»23. 

Для І. Франка важливим було питання генези та датування початків укра-
їн ського вертепу, пов’язане також із польсько-українськими контактами і кон  -
текстами24. Звісно, якби він з більшою довірою поставився до праці Е. Ізо-
польського «Вертепна драма про смерть»25 та не заперечував її вартості, наукова 
дискусія про датування початків вертепу, що триває уже майже два століття, мала 
б конструктивніший характер (про що — далі). Уводячи в науковий обіг текст 
польсько-руської вертепної драми, переписаний копіїстом та віднайдений у музеї 
о. Петрушевича у Львові,  І.  Франко зазначив наукову мету: «Друкуючи ті нові 
матеріали в дальших розділах, я додаю до них уваги, в яких дотикаю головно тих 
точок, що заяснюють справу повстаня нашого вертепу, його зв’язку з польським і 
білоруським і взагалі справу запозичування мотивів вертепної драми»26. 

18  Там само. С . 300. 
19  Там само. С. 303. 
20  Там само. С. 301. 
21  Франко І. До історії українського вертепа // Франко І. Твори : у 50 т. Т. 36. Київ, 1982. 

С. 170–210.
22   Франко І. Нові матеріали до історії українського вертепа XVIII  в. // Франко І. Твори : у 50 т. 

Т. 38. Київ, 1983. С. 170–210.
23  Франко І. До історії українського вертепа XVIII в. С. 196. 
24  Там само. С. 208.
25  Izopolski E. Dramat wertepowy o śmierci // Ateneum, 1843. C. 60–68.  
26  Франко І. До історії українського вертепа XVIII в. С. 208.
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Коментуючи у згаданій статті сцени із Козаком, І. Франко не лише синтезував 
дже ре лознавчі та генологічні підходи із порівняльними, а й фактично заклав початки 
вітчизняних театральних імагологічних студій. Хоча сам термін «імагологія» 
було уведено в науковий обіг соціологом Волтером Ліппманом 1922 р., вже по 
смерті І. Франка, а «імагологія» як наукова дисципліна завойовувала своє місце у 
гуманітарних науках упродовж всього ХХ століття, проте маємо підстави говорити 
про зародження імагологічних аспектів у дослідженні історії театру й драми саме 
в науковому доробку І. Франка. Оскільки імагологія передбачає дослідження 
міжкультурних зв’язків через вивчення взаємних та авторепрезентацій різних 
націй у своїх та чужих культурах, те, як виокремлює і аналізує І. Франко образ 
Козака у польсько-руській вертепній драмі, можна розглядати як перші кроки до 
вивчення етнообразу України та гетерообразу Українця в іншомовному просторі27. 
Варто підкреслити, що увагу до «дифіляди репрезентантів...» національних 
образів у вертепній драмі І. Франко перейняв від Олексія Веселовського, котрий 
підкреслив цю рису українського вертепу як особливу.  Фактично І. Франко 
першим в українському театрознавстві зауважив наявність імагологічної 
складової у театральній творчості, що проявлялась у творенні національних 
типів та стереотипів різних етносів, зокрема, засобами театру ляльок. Думку про 
важливість імагологічної складової у Франковому науковому доробку висловлює і 
літературознавець Ольга Вознюк, підкреслюючи новаторство ученого: «І. Франко 
наприкінці ХІХ ст. на рівні з європейським літературознавчим процесом впровадив 
в українсько-польський дискурс імагологічні питання, які у наступному столітті 
виділяються в окрему галузь літературознавчих досліджень. Зокрема, проблема 
вивчення Іншого та Свого на тлі літературних джерел і фактів, представлення 
Іншого та розуміння себе через Іншого, візія українця як Іншого у польському 
літературному контексті та у польській культурній рецепції світу»28. 

За концепцією І. Франка, весь драматургічно-театральний процес постає 
як плинна динамічна структура, в якій він чітко визначає географічний напрям 
впливів — із заходу на схід, з півдня — на північ. І хоча щодо доцільності 
уживання категорії «впливу» точаться суперечки29, тим не менш, праця І. Франка 
все ж дає унікальний приклад дослідницької рівноваги, коли з однаковою увагою 
простежуються генетичні зв’язки ранньомодерного українського театру із західним 
світом, але водночас за будь-якої можливості І. Франко не забуває підкреслити 
напругу, що виникає у контакті «транслятор-реципієнт» або «адресант-адресат» 
і проявляє складність процесів адаптації, засвоєння, перетворення «чужого» у 
«своє». У такому погляді І. Франка увиразнюється його глибоко україноцентрична 
наукова позиція, що не заперечувало в ньому як у дослідникові коректності та 
поваги до усіх іншомовних культур. Без сумніву, глибоке знайомство І. Франка 
із засадами культурно-історичної школи з її концептуальними категоріями «ра-
си», «середовища» та «моменту» допомагали йому як дослідникові утримувати 

27 Там само. С. 279.
28 Вознюк О. Біля джерел імагології: погляд Івана Франка у контексті польсько-українських 

відносин // Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження 
Івана Франка (Львів, 27 вересня—1 жовтня 2006 року). Т. 2. Львів, 2010. С. 596. 

29 Будний В., Ільницький М. Зазнач. твір. С. 63–64. 
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динамічний баланс уваги до «чужинської» та «власної» театральної культур, 
а відтак говорити про «цивілізаційне» значення останньої у поширенні 
західноєвропейських культурних та мистецьких взірців на схід упродовж XVI–
XVIII ст. Саме порівняння особливостей розвитку українського театру із театрами 
наближчих сусідів (російським та польським) від кінця ХVIII і впродовж всього 
ХІХ ст. дозволило ученому увиразнити проблеми формування вітчизняної сцени 
цього періоду30. 

Важливі думки з приводу етапів, закономірностей та особливостей укра-
їнсько-польських стосунків висловив І. Франко у розвідці «Взаємини польської 
та української літератур»31. У цій праці І. Франко накреслив план порівняльних 
досліджень польсько-українських взаємин ХІХ ст., зазначивши, що від кінця XVIII ст. 
вони набули нових форм та виявів, зокрема у творчості С. Трембецького, Ф. Кар-
пінського, І. Красіцького, котрі дали приклади «високомистецького відтворення 
українських краєвидів та героїв»32. І. Франко також підкреслив вплив польських 
авторів, у т. ч. драматургів, як-от Т. Заборовського, на формування українського 
романтизму у першій половині ХІХ ст., а також засвідчив обопільне зміцнення цих 
взаємин у другій половині ХІХ ст., попри політичні загострення. На закінчення 
учений підкреслив:  «...в опрацюванні і викладах нової літератури, як української, 
так і польської, слід звернути пильну увагу на їх взаємні стосунки і досліджувати їх 
за допомогою порівняльного, міжнародного методу»33. Розуміємо, що це побажання 
стосувалося не лише літератури, а й усього комплексу гуманітаристики, театру 
зокрема. 

Володимир Перетц — ще не оцінена та не досліджена належно постать 
укра  їн   ського театрознавства. Трагічна доля репресованого, померлого у засланні 
1935 р. ученого кличе до глибокого опанування його наукового доробку, що 
почали здійснювати Олександр Клековкін у низці праць34, присвячених питанням 
методології театрознавства як науки, а також Анастасія Коржова у низці публікацій35 
та дисертаційній роботі, присвяченій життєвому й науковому шляху, методології та 
школі Володимира Перетца. 

Внесок Володимира Перетца, учня Олександра Веселовського, у вивчен ня 
польсько-українсько-російських міжкультурних, зокрема, театрально-драматур-
гічних взаємин важко переоцінити. У поважній методологічній праці «Краткий очерк 
методологии истории русской литературы. Пособие и  справочник для преподавателей, 

30  Франко І. До історії українського вертепа. С. 309.
31  Франко І. Взаємини польської та української літератур // Франко І. Додаткові томи до творів : 

у 50-и т. Київ, 2008 р. Т. 53. С. 465–467.
32  Там само. С. 466.
33  Там само. С. 467. 
34  Див: Клековкін О. Театр при столику. Методологія театрознавства. С. 152–211; Його ж. Дискурс 

про театр. Історіографічний словничок. Київ, 2016. С. 88–89; Його ж.  Історіографія  театру. Напрями. 
Школи. Методи. Постаті. Навчальний посібник. Київ, 2017. С. 197–223.

35  Коржова А. Школа театрознавства Володимира Перетца // Просценіум. Львів, 2013. № 1–3 
(35–37). С. 122–125; Її ж. До наукової біографії В. М. Перетца, історика театру // Мистецтвознавство 
України. Київ, 2016. Вип. 16. C. 38–57; Її ж. Дискусія між Володимиром Перетцем і Володимиром 
Рєзановим: два напрями дослідження історії театру // Сучасні дослідження в галузі культури і 
мистецтва. Київ, 2017. С. 34–37.
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студентов и для самообразования» він назвав порівняльно-історичний метод 
«об’єктивним» знаряддям науки при зіставному вивченні пам’яток двох або більше 
літератур, подав його генезу та власне визначення36.  

Якщо україноцентризм І. Франка увиразнювався у розкритті взаємин віт-
чиз няної культури, літератури, драми і театру насамперед з польською та  
західноєвропейською, то для В. Перетца відправною та кінцевою точкою дослід-
ницьких сценаріїв здебільшого була культура російська. Російська мова, література, 
культура були для нього матірними, однак у своєї наукових дослідженнях він був 
принципово об’єктивним і, розкриваючи впливи західних та південних літератур, 
драми й театру, помічав їхні відлуння у багатьох творах  російських авторів37. 

У сфері наукових зацікавлень В. Перетца польська література й драма посі-
дали помітне місце.  Впливи польської літератури й театру на український та ро-
сій ський культурний простір він визнавав беззастережно38 та дослідив їх, як і 
І. Фран ко, у кількох напрямах: вертепний театр, шкільний театр, інтермедії. Так, 
у праці «Ляльковий театр на Русі» В. Перетц шляхом порівняння польського, 
українського та білоруського вертепів дійшов висновку про засадничо оригінальні 
риси другої частини українського вертепу, її вищу мистецьку вартість у порівнянні 
із польською39. Йшлося про сцени із Запорожцем, які в його описі малоросійського 
вертепу (за текстами Г. Галагана та М. Максимовича)  посідали значне місце, і 
які він високо оцінював40. Врешті, порівнявши тексти вертепних дійств у трьох 
культурах, В. Перетц підкреслив притаманну текстові українського вертепу більшу 
свободу й незалежність від теорій віршування, традиційних для латинських шкіл у 
Польщі XVI–XVII ст., хоча водночас він говорив і про певну формальну подібність 
українських релігійних хорів до польських «кантичок»41.

Фольклористичні праці В. Перетца також виявилися пов’язаними із те-
мою театру та польсько-українських контактів. Йдеться, зокрема, про працю 
«Малоросійські вірші та пісні у записах XVI–XVII століть»42. У цьому дослідженні, 
написаному 1899 р., В. Перетц вибудував цілісну й послідовну картину культурних 
впливів у техніці віршування, що поширювались із заходу через Польщу Україною, 
а звідтіль — в Росію43. Покликаючись на текстові джерела, В. Перетц дослідив 
контакти та впливи української та польської поезій на російську та зазначив вагомість 
усної, живої традиції у цьому процесі44. Спів, принесений в Росію українськими 
співаками, підкреслював В. Перетц, мав велику популярність серед російської знаті45, 
і не останнє місце тут посідав театр, на чому наголошував уче ний, подаючи перелік 
вокалістів-українців та назви оперних вистав, у яких вони виступали як виконавці. 

36  Перетц В. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пособие и  справочник 
для преподавателей, студентов и для самообразования. Петроград, 1922. С. 47. 

37  Там само. 
38  Там само. С. 58.
39  Перетц В. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. СПб, 1895. С.  77.  
40  Там само. С. 63–67. 
41  Там само. С. 59. 
42  Перетц В. Малорусские вирши и песни в записях XVI–XVII веков. XV–XXII. СПб, 1899. 156 с.
43  Там само. С. 71. 
44  Там само. С. 93. 
45  Там само. С. 99. 
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Найяскравішою працею ученого є багаточастинна праця «До історії польського 
і російського народних театрів»46. У ній В. Перетц здійснив ґрунтовний розгляд 
історії народного театру польського, білоруського, українського та російського 
XVI–XVIII ст., виявляючи як взаємні впливи, так і оригінальні національні складові 
в інтермедіях вказаного періоду. Менш докладно, ніж І. Франко, а проте уважно 
приглядався В. Перетц до окремих персонажів47. У його оцінках вбачаємо також 
перші паростки імагологічних спостережень, зокрема за простонародними типами 
у різних національних версіях інтермедій48. Не оминув увагою дослідник і характер 
змалювання образу українця в польських інтермедіях вже на початку XVII cт., хоча 
писав він про це дуже коротко й майже побіжно: «Білорус-селянин — доволі звична 
фігура в єзуїтських інтермедіях: він простуватіший та наївніший за малоруса, 
котрий вже на початку XVII ст. потрапив у п’єски такого роду з рисами  хитрості 
та гумору»49.  Окремі зауваги про присутність української мови та персонажів 
у польських інтеремедіях знаходимо у В. Перетца в описах інтермедії до драми 
«Владислав Ягелло» («Władysław Jagełło»), поставленої 1663 р. на честь перемоги 
під Грюнвальдом50. 

Один з розділів своєї праці В. Перетц присвятив публікації та коментарям 
до польської інтермедії, яку віднайшов у рукописах бібліотеки Оссолінських у 
Львові. Це інтермедія «Крутій» («Oszust»), в якій Русин (Українець) розбороняв 
сварку Крутія та Мазура51. Зважаючи на унікальність такого історичного джерела, 
В. Перетц виокремив та подав друком усі репліки Русина52.    

Можна стверджувати, що у цих розвідках, заснованих на глибокій джерельній 
базі містилися вкрай важливі висновки щодо міжкультурних впливів поміж Заходом 
та Сходом. На матеріалі зіставлень в царині драми, театру, поезії, фольклору 
учений увиразнював місце та значення західних впливів на російську культуру 
ранньомодерного часу, наполягаючи на особливому значенні саме польського та 
українського чинників у поширенні європейських надбань із заходу на схід. 

Володимир Рєзанов  (1867–1936) — відомий український театрознавець, 
молодший сучасник, що перебував у дискусії із В. Перетцем, сповідуючи інший 

46  Перетц В. К истории польского и русского народного театра, I–VII (Несколько интермедий 
XVIІ–XVIII ст. Посвящается памяти А. Н. Пыпина) // Известия Отделения русского языка и 
словесности Императорской академии наук. Спг., [б. в.], 1905. Т. Х. Кн. 1. С. 51–104; Його ж. К 
истории польского и русского народного театра. XVIII–XIV // Известия Отделения русского языка и 
словесности Императорской академии наук. 1907 [г.]. Спг., [б. в.], 1908. Т. ХІІ. Кн. 4. С. 52–86; Його 
ж.  К истории польского и русского народного театров столетий // Известия Отделения русского языка 
и словесности Императорской академии наук. Спг., [б. в.], 1911. Т. XVI. Кн. 3. С. 248–319; Його ж. К 
истории польского и русского народного театра (Окончание) // Известия Отделения русского языка и 
словесности Императорской академии наук. Спг., [б. в.], 1911. Т. XVI. Кн. 4. С. 39–66. 

47  Перетц В. К истории польского и русского народного театра, I–VII (Несколько интермедий 
XVIІ–XVIII ст. Посвящается памяти А. Н. Пыпина) // Известия Отделения русского языка и 
словесности Императорской академии наук. Спг., [б. в.], 1905. Т. Х. Кн. 1. С. 52.  

48  Там само. 
49  Там само. С. 55. 
50  Там само. С. 90. 
51  Перетц В. К истории польского и русского народного театра. XVIII–XIV // Известия Отделения 

русского языка и словесности Императорской академии наук. 1907 [г.]. Спг., [б. в.], 1908. Т. ХІІ. Кн. 
4. С. 52–86.

52  Там само. С. 63. 
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принцип творення історії театру. Працюючи над історією драми ранньомодерної 
доби, він також віддавав належне темі польсько-українських стосунків. І хоч учений 
зосереджувався насамперед на драматичних текстах, у розділах своєї найбільшої 
кількачастинної праці «Драма українська» він висвітлював питання впливів та 
зв’язків польського й українського театрів, говорячи у цьому контексті про драми 
рідзвяного та великоднього циклу, шкільного театру тощо53.

Праці М. Драгоманова, І. Франка, В. Перетца, В. Рєзанова заклали фундамент 
національної театрознавчої школи, що на зламі ХІХ-ХХ ст. тільки виокремлювалась 
з царини літературознавства. Досліджуючи «витоки» національної науки про театр, 
можемо переконатися у важливості застосування актуальних на той час історико-
генетичного, історико-культурного та порівняльного методів у дослідженнях з 
історії українського театру, зокрема,   українсько-польських театральних взаємин 
ранньомодерної доби, що їх неможливо було окреслити без ключових категорій 
«впливу», «запозичення», «адаптації», «ретрансляції», «трансформації» тощо.  

Сформовані названими ученими наукові школи — львівська та київська — 
дали нові імена дослідників вже наступної генерації  (першої половини ХХ ст.) 

Проте заради справедливості слід віддати належне і авторам окремих 
досліджень, що їх не можемо віднести до наукового театрознавства, хоча й вийшли 
вони друком у період його формування й розвитку. Ці праці з історії театрів у Харкові 
та Києві були написані у жанрі т. зв. фізіологічного нарису, популярного в Європі. 
На українських теренах вони розвинулись паралельно із формуванням наукового 
театрознавства і перебували під його безпосереднім впливом. Прикметно, що 
об’єктом уваги цих досліджень стала історія театрів ХІХ ст.

Автор дослідження з історії драматичного театру у Києві, Н. Ніколаєв, у своїй 
праці спершу робив історичний екскурс у минулі століття, спираючись на вже 
відомі нам праці О. Веселовського, В. Перетца та ін. Однак своїм завданням він 
поставив укладення історії київського театру ХІХ ст., де серед чисельних фактів 
та явищ знаходимо чимало польських сторінок54. Так, з діяльністю польських труп 
А. Лотоцького, С. Маліновського, [К.?] Камінського, А.  Ленкавського, П. Река-
новського був пов’язаний тривалий період від 1803 до 1830-го р., коли саме 
польські трупи були повновладними господарями київської сцени55. Трупа П. Река-
новського неодноразово поверталась до міста на окремі сезони й пізніше, у 1830–
1840-х рр. Коли ж після поразки повстання 1831 р. на зміну польському театрові у 
Києві запроваджували театр російський, спротив польської театральної аудиторії 
ще довго давався взнаки. Так, про впливи польського чинника на смаки київської 
публіки свідчать факти, наведені у книзі Н. Ніколаєва щодо причин від’їзду з Києва 
трупи І. Штейна 1834 р.: «Аристократія, як родова, так і службова, перебуваючи 

53 Рєзанов В. Драма українська. 1. Старовинний театр український. Вип. 3 : Шкільні дійства 
великоднього циклу. Додатки // Збірник історико -філологічного відділу Української академії наук. 
Київ, 1926. 389 с.; Рєзанов В. Драма українська. Старовинний театр український // Збірник історико-
філологічного відділу Української академії наук. Київ, 1927. Вип. 4: Шкільні дійства різдвяного 
циклу. 207 с. 

54  Николаев Н. Драматический театр в Киеве. Исторический очерк (1803–1893). Киев, 1898. 212 c.     
55  Там само. С. 15–23. 
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під сильним польським впливом, не переступала порогу російського театру»56. 
Говорячи про сезон 1835 р. у Києві, Н. Ніколаєв наголошував на відсутності 
«росій ського патріотизму» у київському освіченому середовищі, де домінували 
польські аристократичні тенденції, а «...поляки не могли витримувати російської 
«баранячої», як вони казали, і «хлопської мови» ні у житті, ні на сцені»57. 

Проте до середини ХІХ ст., на думку Н. Ніколаєва, багатомовність театральних 
труп була звичною практикою, тому про різнонаціональний склад російської 
трупи зразка 1856 р., що працювала у нововідкритому театральному приміщенні, 
дослідник зауважив: «...з цього не потрібно дивуватись — у ті часи різниця 
поміж росіянами, поляками та малоросами ще не набула тієї протиприродної 
нетерпимості, що межує з ненавистю до усього, що «не наше», і різномовними 
представники мистецтва були тільки де юре, а де факто володіли обома мовами і 
мирно уживались під одним дахом храму, богів якого вони однаково шанували»58. 

Цей же сюжет мав продовження у другій половині ХІХ ст., коли польська 
театральна публіка або та частина культурного середовища, що перебувала під 
її впливом, ігнорувала вистави російського театру, як це мало місце у випадку з 
«Грозою» О. Островського. У згадках про покази «Гамлета» у сезон 1860–1861 рр. 
впадає у вічі зауваження про театральну молодь, що була переважно польською59. 
Вплив польського чинника не припинявся, оскільки у 1858–1864 рр. театром 
у Києві керував поляк з Галичини Теофіл Борковський (повне ім’я Леон Теофіл 
Новіна Борковський, 1815–1897) — він зобов’язався утримувати польську та 
російську трупи60. Т. Борковський дебютував 1845 р. на краківській сцені, а від 
1849 р. зі своєю польською трупою, що зростала із року в рік, виступав у Чернівцях, 
Станиславові, Самборі, Улашківцях, Коломиї, Стрию, Перемишлі, Тернополі, Зо-
лочеві і т.д. Саме під час перебування трупи з гастролями у Києві 1858 р. йому й 
було запропоноване керівництво київською сценою. Невдовзі він долучив до складу 
трупи частину акторів польського театру з Житомира. Так, зокрема, на київську 
сцену з житомирської перейшла актриса Фабіянська, про яку згадує автор цього 
дослідження як про актрису чудових сценічних даних, найкращу у «салонних 
комедіях», проте невдалу виконавицю ролей у драматургії О. Островського61. У 
своїй книзі Н. Ніколаєв не шкодував критичних оцінок діяльності Т. Борковського: 
«Отже, на чолі російської театральної справи у Києві на цілих шість років опинився 
іноземець, котрий щойно прибув з-за кордону, не знайомий ані з мовою, ані з історією 
театру, яким був призначений керувати, людина, котра своїм почесним і вигідним 
становищем  була зобов’язана впливу партії, ворожій до всього російського, партії, 
що, як показали далі наслідки, намагалась знищити, паралізувати всі культурні 
зусилля російської адміністрації і громадськості, і не стільки зберегти власні 
національні переваги, скільки полонізувати, окатоличити і поневолити російське та 

56  Там само. С. 24. 
57  Там само. С. 25. 
58  Там само. С. 38.
59  Там само. С. 50. 
60  Там само. С. 43.
61  Там само. С. 84. 
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православне населення краю»62. У вказаний період вистави польської та російської 
труп відбувалися почергово. З Києва актори виїжджали на гастролі до Умані, Білої 
Церкви, Кам’янця-Подільського. Після поразки повстання 1863 р. керівника було 
усунуто з посади, вже після кількох років відсутності він повернувся до Києва, де 
й помер 1897 р.    

Тож насправді між 1831 та 1863 рр. театральний простір Києва був ареною 
боротьби двох театральних культур — польської та російської, і тільки з 
остаточним усуненням 1863 р. конкурента у вигляді польської трупи та фактично 
недопущенням на київську сцену у 1880–1890-х рр. українського театру російська 
сцена змогла посісти у житті Києва домінуюче місце. Процеси русифікації київської 
сцени ХІХ ст. на прикладі вистав музичного жанру переконливо висвітлив у своєму 
дослідженні сучасний львівський історик О. Середа63. 

Польські «сліди» знаходимо і в історії театру Харкова. У статтях Н. Черняєва, 
написаних та надрукованих упродовж двадцяти років наприкінці ХІХ ст. та виданих 
зусиллями харківських театрознавців і бібліографів 2010 р. окремою книгою, 
зустрічаємо інформацію про одного з найвідоміших харківських антрепренерів 
1830-х рр., Людвіга Юрійовича Млотковського — «католика та поляка за 
походженням», котрий провадив театр у Харкові упродовж 1833–1843 рр.64. Н.  Чер-
няєв припускав, що Л. Млотковський прибув до Харкова «із Західного краю» з 
трупою антрепренера І. Штейна65, і це тільки підтверджує міграційні процеси із 
заходу на схід, що продовжували тривати у першій третині  ХІХ ст. Серед акторів 
його трупи Н. Черняєв приділив окрему увагу Теофілу Матвійовичу Домбровському, 
також поляку за походженням, який грав у Харкові у 1840 — на початку 1850-х 
рр.66. Спираючись на рецензії, Н. Черняєв говорить про нього як про видатного 
коміка-буфа, що з успіхом виконував українські та єврейські комічні ролі67. Можна 
припустити, що інший відомий тогочасний комік — Карл Зелінський — міг бути за 
походженням поляком, хоча найвидатніше виконував комедійні українські ролі68. 

Тож перші театрознавчі нариси, нехай лише фактографічно, містили матеріал 
про продовження впливів польського театру й митців на етнічних українських 
теренах у ХІХ ст. 

1.1.2.	Українсько-польські	театральні	стосунки	XVII–XIX	ст.	
										у	працях	українських	дослідників	першої	половини	ХХ	ст.			

Наукову українсько-польську дослідницьку тематику продовжив у своїх працях 
львів’янин Василь Щурат (1871–1948). Постать цього відомого літературознавця, 

62  Там само. 
63 Середа О. Між мистецтвом і політикою: початки російської опери в Києві // Україна 

модерна [Електронна версія]. URL: http://uamoderna.com/md/sereda-between-art-and-politics (дата 
звернення 29.  03. 2018). 

64 Черняев Н. Харьковский театр во времена Млотковского // Черняев Н. Из харьковской 
театральной старины. Харьков, 2010. С. 90.   
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фольклориста, етнографа практично не відома українській театрознавчій спільноті, 
а поміж тим у його доробку є кілька статей, що виявляли зацікавлення театром, 
розуміння особливостей драми як саме театрального продукту, були присвячені 
темам польсько-українських театральних зв’язків. 

У колі наукових зацікавлень В. Щурата перебували релігійна драма XVI–XVII ст., 
інтермедії, а також польська драматургія ХІХ ст. на українські теми. Значне місце 
у його працях посідають атрибутивні джерелознавчі розвідки, як-от «Діалог про 
смерть з 1629 р», де він порушив питання авторства драми «Розмова про смерть 
людини з ангелом» та атрибуції її як копії загубленого «Діалогу про смерть 
людини з ангелом»69. Досліджуючи питання друку, написання та авторства віршів 
у тексті великодньої драми «Христос Пасхон», В. Щурат увів у науковий обіг 
бібліографічну рідкість — рукопис «Вірші з трагедії Христос Пасхон» і довів, що 
авторство цих віршів належало львівському друкарю Андрію Скульському70. При 
цьому він висловив своє ставлення до текстів діалогів не як до суто літературних 
пам’яток, для нього важливими були факти, що свідчили про виконання цих текстів 
перед глядачем. Так, учений підкреслив, що вірші до трагедії «Христос Пасхон» 
звучали на відкритті новорозписаного вівтаря Успенської церкви у Львові 1630 р., 
а також наголосив на вагомості польсько-українських зв’язків у царині шкільного 
театру, нагадавши, що 1615 р. учні Луцької єзуїтської колегії вітали митрополита 
Рутського «руським діалогом»71.

Подібно до І. Франка та В. Перетца, В. Щурат багато досліджував українську 
пісню, ареали її побутування, внесок чужоземців у здійснення її записів та 
поширення тощо. Як і В. Перетц, В. Щурат підкреслював значення української 
пісні в оцінках чужоземців. Спостереження В. Щурата у цій царині цінні, бо 
привертають увагу і до «генеалогії» українських пісень, які звучали у виставах 
польського театру першої третини ХІХ ст. і про які йтиметься у другому розділі 
нашого дослідження. Важливими є спостереження, висловлені В. Щуратом 1911 р., 
де він по-своєму повторює думки В. Перетца про початки фіксації українського 
пісенного фольклору саме чужинцями, зокрема поляками72. Відкриваючи науковій 
спільноті невідомі джерела записів таких пісень — а саме львівські гродські (міські) 
акти — В. Щурат згадав й проаналізував інші випадки аналогічних записів, зокрема 
навів текст пісні про Сагайдачного та оцінив якість запису: «Більше тут згідності 
з історичними фактами, ніж у сучасному варіанті пісні [...].Якщо б записав був її 
українець, вона вийшла б поганіше. Українська давня школа, українські давні вчені 
і письменники так відчужувались від народної мови і так у цьому напрямі надавали 
усім тон, що внаслідок цього і народна пісня, записана українцем, виходила 
з-під його пера неначе справлена по-шкільному, чи по-вченому, виходила більш 
зіпсована, ніж з-під пера чужинця»73. 

69  Щурат В. Діалог про смерть з 1629 р. // Щурат В. Вибрані праці з історії України. Київ, 1962. 
С. 82–83.
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Як глибокому досліднику історії Галичини, В. Щуратові були добре відомі 
поль ські джерела — тож він наводив низку інших прикладів чужоземних записів 
українських пісень, зокрема згадував відому пісню про Козака та дівчину Кулину, 
записану 1622 р. польським вельможею, 1625 р. надруковану у Кракові Яном 
Дзвоновським, і записану двадцять років по тому також поляком гумористичну 
українську пісню про бабусю74. Учений зауважив точність та якість цих записів: 
«Склад їх такий же співний, як і в сучасних піснях; мова мало чим відмінна від мови 
сучасної української пісні. Вона щиро українська»75. Усвідомлення цієї історичної 
глибини побутування української пісні в польській культурі ранньомодерного 
періоду вкрай важливе для розуміння процесів, притаманних польському 
театральному дискурсу ХІХ ст. 

Услід за І. Франком В. Щурат приглядався до польських драм ХІХ ст. у по-
шу  ках українських тем. Так, застосувавши принципи тематологічного аналізу, 
В. Щурат написав першу ґрунтовну працю «Коліївщина в польській літературі до 
1841 року»76, ставлячи собі на меті відкрити написані до Шевченкових «Гайдамаків» 
малознані або й невідомі твори польських авторів про гайдамацьке повстання. У 
цій праці, зокрема, автор дослідження звернув увагу на драму-переробку Я. Н. Ка-
мінського під назвою «Гелена, або Гайдамаки на Україні» за Т. Кернером, що йшла 
на сцені польського театру у Львові від 1819 р. Детальніше ми розглянемо цю 
статтю та пов’язані із нею подальші дослідження самої вистави у відповідному 
підрозділі третього розділу монографії. Тут лише підкреслимо значення розвідки 
В. Щурата, що здійснила вплив та отримала продовження у працях українських 
до слід ників упродовж ХХ ст. (Іван Брик,77 Гнат Хоткевич78), і врешті сформувала в 
українському театрознавстві певний погляд на цей твір, про що окремо йтиметься 
також у третьому розділі монографії.  

Інший галичанин, сучасник В. Щурата, І. Брика, Г. Хоткевича,  відомий україн-
ський літературознавець та фольклорист Михайло Возняк у своїх дослідженнях 
української літератури окрему увагу звернув на драматично-театральний 
аспект її розвитку. У праці «Початки української комедії. 1619—1819»79, він дав 
найґрунтовніший розгляд умов та процесів формування цього жанру в українській 
культурі від кінця XVI-початку XVII ст., зокрема й у контексті польських впливів. 
Датуючи народження української комедії 1619 р., М. Возняк підкреслив, що 
українська комедія є давнішою за цю дату, бо мала б виникнути і сформуватись 
як певна традиція ще до 1619 р., адже інакше, на думку ученого, не увійшла б до 
драми Я. Ґаватовича80. Значення інтермедій, на думку М. Возняка, полягало ще й 
у тому, що інтермедія через відсутність свого розвитку «... з усіх родів української 
літератури ще найбільше позволяє нам заглянути в душу українських народніх 
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верств, познайомитися з темними та ясними сторонами їхнього щоденного життя, 
з їх відносинами до сусідніх народів і чужинців, що жили між ними і т.д.»81. Тобто 
М. Возняк наголошував на продуктивності аналізу інтермедій як джерела вивчення 
особливостей міжнаціональних стосунків.  

В «Історії української літератури», що вийшла друком у 1920–1924 роках82, 
М. Возняк продовжив тему польських впливів на формування української шкільної 
драми, але надав їм політично- та національно- загостреніших акцентів. Процеси 
польсько-українських культурних (і театральних зокрема) впливів український 
учений підкреслено маркував як колоніальні, загарбницькі за характером з боку 
польської культури, а посилений розвиток українського шкільного театру у 
XVI ст. розглядав не лише з боку продуктивності польських впливів, а й з позиції 
протистояння й спротиву їм з боку українських громад, зокрема в освіті83. 

Водночас у наступній праці «Історія української літератури» М. Возняк віддав 
належне історичним процесам XVII–XVIII ст. з більшим спокоєм та відстороненням. 
Досліджуючи генезу української драми, він підкреслив, що в пізньому середньовіччі 
українська православна церква не сприяла розвитку української народної драми, 
на відміну від церков у Західній Європі: «Таким чином, залишилося на Україні 
місце тільки для третього чинника, що починав звичайно старий театр, а саме 
для шкільної драми — дати початок українській драматичній літературі».84 У 
розділі «Перехресні впливи в українській шкільній драмі» М. Возняк наголосив на 
ширшому контексті особистого європейського театрального досвіду українців того 
часу, адже частина з них навчалася у європейських університетах та могли бачити 
європейський пізньосередньовічний та ренесансний театр: «Внаслідок складних 
обставин підпали автори українських шкільних драм під перехресні впливи: з 
одного боку теорії драми,  а з другого — в незрівнянно більшому ступені — прак-
тики духовного та шкільного західноєвропейського та польського театру. Зокрема, в 
українських різдвяних та великодніх драмах бачимо сполуку різнорідних елементів, 
літературні впливи пережитків і середньовічних містерій, і сучасного єзуїтського 
театру»85. У тривалому русі шкільної драми із заходу на схід М. Возняк виокремив 
особливе значення Галичини для розвою українського шкільного театру й драми як 
місця посиленого протистояння української й польської культур86. 

Та найбільшим, на думку М. Возняка, здобутком, що його осягнув україн-
ський шкільний театр під впливом чужоземної культури, стали історичні драми87, 
вершинним проявом яких була  «Ласка Божа» (відома ще як «Милість Божія»)88. 
Учений приділив увагу надзвичайно цікавому, парадоксальному явищу: появі 
образу України на українській сцені як наслідку впливу польської єзуїтської 
драми89. Звісно, йшлося насамперед про структурні, а не змістові засади такого 

81  Там само. С. 4. 
82  Возняк М.С. Історія української літератури. У двох книгах: Навч. вид. 2-ге вид., випр. Львів, 

1994. Кн. друга. 560 с.
83  Возняк М. Початки української інтермедії. С. 14. 
84  Там само. С. 158.
85  Там само. 
86  Возняк М. Історія української літератури. С. 167.
87  Там само. С. 200. 
88  Там само. С. 211. 
89  Там само. С. 215.
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запозичення — зокрема, про присутність у творі алегоричних образів та образів–
уособлень, серед яких центральним став образ України.  

На жаль, науково вторинною, бо — цілковито компілятивною — виявилась 
праця «Історія української драми», що її написав Іван Стешенко, викладач історії 
драми у новоствореному 1904 році Київському музично-драматичному інституті 
ім. М. Лисенка90. Висловлені у ній тези цілком повторюють напрацювання інших 
учених-сучасників. Так, у третьому розділі автор зосередився на історії середньовічного 
польського театру, покликаючись почергово то на праці росіянина О. Веселовського, 
то поляка П. Хмельовського. Підсумовуючи цей великий розділ, І. Стешенко услід за 
ними підкреслив зв’язок давніх польського й українського театрів91. 

Не оминув увагою історію українсько-польських театральних стосунків у своїй 
відомій праці «Триста років українського театру. 1619–1919)», що вийшла друком 
у Празі, на еміграції, Дмитро Антонович.92 Учений започаткував документальне  
літочислення історії українського театру від 29 серпня 1619 року — виходу у світ 
друком двох українських інтермедій, що були частинами трагедії польською мовою, 
зіграної того ж року у Кам’янці-Струмиловій на ярмарку. Говорячи про початки 
шкільного театру, Д. Антонович також — услід за М. Драгомановим, І. Фран-
ком, В. Перетцем, В. Рєзановим, В. Щуратом, М. Возняком та ін. — наголосив на 
впливах польського шкільного театру, досвід якого було перейнято, перетворено і 
розвинуто у теорії та практиці українського шкільного театру93. 

Подальша доля історичних театрознавчих досліджень (в царині українсько-
польського діалогу зокрема) на підрадянських українських землях після 1917 р. мала 
своє нетривале продовження. В історичній секції радянської Української академії 
наук 1924 р. було заплановано випуск серії збірників, присвячених комплексним 
дослідженням регіонів України з метою «всебічного обслідування історії 
Україн  ської землі в цілості»94. У рамках цих досліджень Кость Копержинський, 
учень В. Перетца, опублікував дві розвідки, присвячені театрові на Поділлі95 та 
Чернигівщині96 кінця XVIII — першої третини ХІХ ст. Дослідник описав діяльність, 
репертуар, географію виступів українських, польських, російських труп в кожному 
з регіонів. У межах кожної зі статей автор аргументовано приходив до думки про 
плідність та інтенсивність польських театральних впливів на Поділлі на противагу 
російським — на Чернигівщині. 

Фактично, останню спробу написання міжнаціональної історії театру на 
укра їн ських землях здійснив Петро Рулін у відомій праці «На шляхах до нового 
українського театру. Польський театр у Києві 1816 р.».97 Ще у попередній своїй статті 

90  Стешенко І. Історія української драми. Київ, 1908. Т. 1. 309 c.
91  Там само. С. 171.
92  Антонович, Д. Триста років українського театру, 1619–1919. Прага, 1925 . 272 с.
93  Там само. С. 9.
94  М.[ихайло] Г.[рушевський] [Передмова] // Чернигів і північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, 

матеріали. Записки Українського наукового товариства в Києві. Київ, 1928. Т. XXIII. C. VI. 
95 Копержинський К. Театральне та музичне життя на Поділлі // Українська Академія Наук. 

Записки історично-філологічного відділу. Київ, 1926. Кн. VII–VIII. С. 113–143.
96 Копержинський К. З історії театру на Чернигівщині (1750–1830) // Чернигів і північне 

Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. Київ, 1928. Т. XXIII. С. 402–430.
97 Рулін П. На шляхах до нового українського театру: Польський театр у Києві 1816 року // 

Записки історично-філологічного відділу ВУАН. 1926. Книга 7–8. С. 86–112.
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«Студії з історії українського театру (1917–1924)» учений підкреслив надзвичайно 
низький рівень дослідженості історії ХІХ ст.98. Також він наголосив на важливому 
польсько-українсько-російському контексті театрального життя на теренах України до 
1880 р. (тобто появи театру корифеїв)99, підкреслив неможливість висвітлення історії 
українського театру в Галичині без контексту польського театру: «…єдиний  можливий  
шлях  накреслити  цю  історію  було-б,  малюючи  явища  галицького  театру, подати 
перед  тим  бодай  коротенький  нарис  польського  театру»100, за від сут ність такого 
нарису П. Рулін дорікав Г. Хоткевичу, рецензуючи його «Театр 1848 року». 

У своїй праці «На шляхах до нового українського театру. Польський театр 
у Києві 1816 р.» учений, власне, розкривав впливи іншомовних — польського та 
російського — театрів, що діяли на території України у ХІХ ст.101. Спираючись на 
думки В. Іконнікова, П. Рулін пояснював домінування польського театру у першій 
третині ХІХ ст. насамперед тим, що наприкінці XVIII ст. з Дубна до Києва було 
перенесено контракти, що й позначилось на активізації економічного, культурного, 
театрального життя міста102. Порівнявши репертуар київської й львівської 
польських сцен 1816 р., П. Рулін зауважив, що з двадцяти трьох київських назв 
п’ятнадцять повторювали репертуар тодішньої львівської польської сцени, а 
отже можна було говорити про певний спільний театральний простір, в якому 
циркулювали єдиний репертуар, трупи, актори103. П. Рулін підкреслив при цьому 
важливу місію  польського театру у Києві — знайомити містян із досягненнями но-
віт нього європейського театрального мистецтва, а також зробив висновок, що «...бу-
ла це  одна з галузок молодого ще тоді польського театру, що якесь півсторіччя до 
того розпочав своє життя у Варшаві»104. Своїми спостереженнями П. Рулін пов’язав 
діяльність київського польського театру із львівським та варшавським, таким 
чином підкресливши певну однорідність польського театрального ландшафту як на 
питомо польських територіях, так і на етнічних українських землях, насамперед на 
Правобережжі та Галичині у першій третині ХІХ ст. 

У працях К. Копержинського й П. Руліна було розпочато наукове опрацювання 
історії польсько-українських стосунків періоду ХІХ ст. А проте цим дослідженням 
не судилось довге життя — як і самим ученим, що зазнали репресій. На відміну 
від К. Копержинського, котрий після арешту 1934 р. та повернення з таборів ще 
прожив до 1953 р., заарештований П. Рулін загинув 1940 р. 

1.1.3	Ростислав	Пилипчук	та	його	шко 	і	розвиток
									національного	академічного	театрознавства	
									(друга	половина	ХХ	ст.	—	доба	Незалежності)

У переддень шістдесятницької відлиги у театрознавство прийшов молодий 
учений з Тернопільщини, випускник Чернівецького університету Ростислав 

98  Рулін П. Студії з історії українського театру  (1917–1924) // Записки історично-філологічного 
відділу. Київ, 1925. Кн. 5. С. 220.

99   Там само. С. 220–221.
100  Там само. С. 216–217.
101  Там само. С. 86.
102  Там само. С. 91.
103  Там само. С. 102. 
104  Там само. С. 106.

ла:	відновлення
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Пилипчук, з чиїм іменем аж до дня смерті ученого (22 серпня 2014 р.) був пов’я-
заний наступний етап розвитку національної історичної театрознавчої науки, 
і активне дослідження історії українсько-польських стосунків зокрема. Ранній 
науковий інтерес Р. Пилипчука до міжнаціональної дослідницької тематики 
постав із зацікавлень постатями українських театральних митців, котрим довелось 
працювати на польській сцені: Соломія Крушельницька,105 Філомена Лопатинська106, 
Михайло Ольшанський107, актор польського походження Владислав Плошевський, 
котрий працював на сцені Руського народного театру товариства «Руська бесіда» в 
останній третині ХІХ ст.108. Важливе значення мали розділи, які написав молодий 
науковець до академічного двотомного видання «Український драматичний театр. 
Нариси історії»109. Тут у розділах про театр на західноукраїнських землях ХІХ  ст. 
Р. Пилипчуку вдалося підняти, хай і побіжно, питання польсько-українських 
стосунків110. Зокрема, він привернув увагу до такого маловивченого явища як 
діяльність двомовних та тримовних труп на території України початку–середини 
ХІХ ст.

Науковому перу Р. Пилипчука належить ціла низка енциклопедичних гасел, 
серед яких значна частина присвячена митцям польського театру, творчість яких 
учений пропагував серед українських читачів. Так, у  багатотомовій «Українській 
радянській енциклопедії», томи якої виходили друком від 1957 до 1965 рр., 
Р.  Пи липчук був автором гасел про таких відомих польських митців як Гелена 
Моджеєвська, Тадеуш Павліковський, Ян Прусіновський,  Ярослав Пруха, Людвик 
Сольський та ін. До відомої польської енциклопедії «Біографічний словник 
польського театру. 1785-1965»111 увійшли 53 статті, написані Р. Я. Пилипчуком 
у співавторстві з іншими польськими дослідниками, присвячені зокрема тим 
українським митцям, котрі працювали на польській сцені.   

Ще 1971 р., у рік захисту дисертації, Р. Пилипчук надрукував статтю «Поль ська 
драма на українській сцені в Галичині 40-60-х рр. ХІХ ст.» — першу ґрунтовну роз-
відку з цієї теми в українському театрознавстві112. У допрацьованому варіанті вона 
увійшла до праці «Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.)», 

105 Пилипчук Р. Я. Соломія Крушельницька в Заліщиках (5-річчя з дня смерті співачки) // 
Перемога, Заліщики (Тернопільська обл.), 1957, 15 листоп.; Його ж. Видатна українська співачка (85 
років від дня народження Соломії Крушельницької) // Радянська Буковина. Чернівці, 1958. 23 вересн.

106  Пилипчук Р. Я. Визначна українська співачка (Філомена Лопатинська) // Радянська Буковина. 
Чернівці, 1960. 30 берез. 

107  Пилипчук Р. Я. Михайло Ольшанський — український актор //  Радянська Буковина.   Чернівці, 
1963. 19 трав.; передрук: Михайло Ольшанський — український актор //  Наша культура. Варшава, 
1963. № 6. С. 10–11.

108 Пилипчук Р. Я. Владислав-Казимир Плошевський // Наша культура. Варшава, 1962. № 10.  С. 12.
109 Український драматичний театр. Нариси історії. В 2 т. Т. 1. Дожовтневий період. Київ, 1967.  

518 с. 
110 Пилипчук Р. Я. Аматорські театри (на західноукраїнських землях кінця XVIII–першої половини 

ХІХ ст.) // Український драматичний театр. Нариси історії. В 2 т. Т. 1. С.112–121; Його ж.  Там само. 
Театр на західноукраїнських землях (другої половини ХІХ ст.). С. 282–317; Його ж. Там само. Театр 
на західноукраїнських землях (кінця ХІХ–початку ХХ ст.). С. 414–441.  

111  Słownik biograficzny teatru polskiego (1765–1965). Warszawa, 1973. T. 1. 905 s.
112 Пилипчук Р. Я. Польська драма на українській сцені в Галичині 40–60-х рр. ХІХ ст. // 

Слов’янське літературознавство та фольклористика. Київ, 1971. Вип. 7. С. 44–65.
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що вийшла друком спершу частинами у часописі «Просценіум» упродовж 2001–
2011 рр., а по смерті ученого з’явилася окремою книжкою113. 

У «Варшавських українознавчих записках» 1998 р. вийшла друком  праця 
Р.  Я. Пилипчука під назвою «Українсько-польські театральні зв’язки (від давнини 
до початку ХХ ст.)»114. Це хоча і невеликий за обсягом, проте єдиний до сьогодні в 
українському театрознавстві системний огляд заявленої теми. Практично кожен з 
історичних етапів тут виявлено та марковано — від  народних обрядів і ритуалів, 
шкільного та згодом професійного театру, діяльність мандрівних труп польських 
антрепренерів на території Правобережної та Лівобережної України, практику дво- 
та тримовних труп, взаємодію театру товариства «Руська бесіда» із польськими 
митцями, переклади польської драматургії на українській сцені —  аж до початку 
ХХ ст. і діяльності трупи Станіслави Висоцької у Києві, вистав за польською 
драматургією у Київському стаціонарному театрі М. Садовського.    

Надзвичайно важливою, на нашу думку, концептуальною засадою цього 
тексту стало твердження автора: «Вивчення історії польського театру в Україні 
в кінці XVIII — на початку ХХ ст. — справа не тільки польських дослідників, а 
й українських, бо польський театр у нас, як і російський театр у нас — це явища 
нашої національної культури, оскільки, якщо брати до уваги один зі складників 
театру — глядача, театральні смаки українського глядача формували значною 
мірою саме ці театри»115. Важливість, унікальність та актуальність цієї розвідки 
Р. Я. Пилипчука підтвердили неодноразові її передруки: як частини окремого 
видання (1998)116, у «Київських полоністичних студіях» (2003)117, у польсько-
українському збірнику (2010)118. 

Надзвичайно важливою у світлі нашої теми була стаття Р. Пилипчука 
«Шев   ченко і польський театр на Наддніпрянській Україні 1830–1850-х років», в 
якій учений з притаманною йому скрупульозністю дослідив можливі контакти 
українського поета із польським театром під час його перебування у Варшаві, 
Вільно, Києві, Ромнах119. У зв’язку із цим Р. Пилипчук подав картину активної 
діяльності польських труп на Наддніпрянській Україні. 

Зацікавлення ученого насамперед зосереджувалися в межах ХІХ ст., що за-
ли шалось малодослідженим періодом в українському театрознавстві. Так, у статті 
«До питання про початок українського вертепу, або Ще раз в обороні Еразма 

113  Пилипчук Р. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.). Упор. 
Є. Гулякіна. Вступ. ст. О. Клековкіна. Київ, 2015. 512 с.   

114  Пилипчук Р. Я. Українсько-польські театральні зв’язки (від давнини до початку ХХ ст.) // 
Варшавські українознавчі записки. Польсько-українські зустрічі. Варшава, 1998. Вип. 6/7. С. 77–88.

115  Там само. С. 82. 
116 Пилипчук Р. Українсько-польські театральні зв’язки (від давнини до початку ХХ ст.) // 

Українсько-польські мистецькі взаємини ХІХ ст. Львів-Київ, 1998. С. 16–33.
117 Пилипчук Р. Українсько-польські театральні зв’язки // Українсько-польські літературні 

контексти: Київські полоністичні студії. Збірник наукових праць. Т. 4. Київ, 2003. С. 175–189.
118  Pylypczuk R. Ukraińsko-polskie związki teatralne // Polska–Kultura–Ukraina: Wykłady o teatrze / 

Польща–Культура–Україна: Лекції про театр. Київ–Вроцлав, 2010. С. 11–34. 
119  Пилипчук Р. Т. Шевченко і польський театр на Наддніпрянській Україні 1830–1850-х років  // 

Київські полоністичні студії. Київ, 2014. Т. 24. С. 103–113.
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Ізопольського»120 він дискутував з приводу датування українського вертепу, 
підтримуючи наукову позицію польського дослідника — одного з представників 
«української школи» в польській літературі доби Романтизму Е.  Ізо польського. 
Діяльності в Одесі «батька польського галицького театру» Яна Непомуцена 
Камінського був присвячений виступ ученого на міжнародній науковій 
конференції «Поляки на півдні України та в Криму» та публікація статті «Перший 
професіональний театр в Одесі: польсько-російська трупа Яна Непомуцена 
Камінського (1805–1809)»121, де учений детально розглянув біографію цього 
видатного польського діяча сцени, період його праці в Одесі, вводячи в науковий 
обіг невідомі джерельні архівні матеріали. 

Справжнє відкриття творчості малознаного польського митця, котрий пра-
цював у Харкові у першій половині ХІХ ст, зробив Р. Я. Пилипчук у статті «Відоме 
й невідоме про Адама Барцицького»122. Інше ж його дослідження стосувалося 
творчості відомого українського письменника Івана Вагилевича та «авторства» 
низки польських поезій123. 

Варто згадати і про типологічне порівняння творчості двох видатних особис-
тостей польської та української сцен доби Великої театральної реформи початку 
ХХ ст. — Станіслави Висоцької та Леся Курбаса124, рівно ж як і дослідження, 
присвячене театральним зацікавленням відомого польського письменника та дра-
матурга Ярослава Івашкевича, чий життєвий та творчий шлях був пов’язаний з 
Україною125. 

Готуючись до написання комплексної праці, у статті «Про засади створення  
академічної історії українського театру» учений порушив проблему: «Нам треба 
принципово вирішити питання: чи ми писатимемо історію театру в Україні чи 
тільки історію українського театру?»126. І подав з цього приводу власний погляд, 
підкресливши: «Слід мати на увазі при цьому, що бездержавна упродовж століть 
Україна мала на своїй етнічній території не свої театри, а театри власне тих держав, 
яким підлягала, з їхніми мовами і ідеологіями… Отже, якщо сприйняти постулат, 

120  Пилипчук Р. Я. До питання про початок українського вертепу, або Ще раз в обороні Еразма 
Ізопольського // Верховина: Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з 
нагоди його 70-річчя. Дрогобич, 2003. С. 263–285; До питання про початок українського вертепу, або 
Ще раз в обороні Еразма Ізопольського // Радишевський Р.  Українська полоністика: проблеми, школи, 
сильветки. Київ, 2010. С. 363–375; Z historii ukraińskiego wertepu, albo Jeszcze raz w obronie Erazma 
Izopolskiego // Przegląd Humanistyczny. Warszawa, 2006.  № 1.  S. 41–58; 

121  Пилипчук Р. Я. Перший професіональний театр в Одесі — польсько-російська трупа Яна-
Непомуцена Камінського (1805–1809 рр.) // Поляки на Півдні України та в Криму. Одеса, Ополє, 
Вроцлав, 2007. С. 187–205.

122  Пилипчук Р. Я. Відоме й невідоме про Адама Барцицького // Мистецтвознавчі студії. Київ, 
2008. Ч. 2. С. 12–26.

123  Пилипчук Р. Я. Про «авторство» Івана Вагилевича щодо деяких польських віршів //  Київські 
полоністичні студії. Київ, 2010. Том ХVІ. С. 126–138. (Передрук за: Радянське літературознавство. 
Київ, 1986. № 7. С. 41–47).

124  Пилипчук Р. Я. Театральні реформатори: Станіслава Висоцька і Лесь Курбас // Життя і 
творчість Леся Курбаса. Львів, Київ, Харків, 2012. С. 219–229.

125 Пилипчук Р. Я. Театральні зацікавлення Ярослава Івашкевича в українському періоді його життя 
(до 1918 р.) // Ярослав Івашкевич і Україна. Київські полоністичні студії. Київ, 2001. Т. 3. С. 270–296.

126  Пилипчук Р. Я. Про засади створення багатотомної «Історії українського драматичного 
театру» // Мистецтвознавство України. Київ, 2000. Вип. 1. С. 204. 
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що ми писатимемо історію театральної культури  в Україні у всіх її національних 
і державних виявах, то треба б знайти розумне співвідношення у висвітленні 
української і неукраїнської театральних культур»127. 

Одним із важливих аргументів на користь розгляду складних міжнаціональних 
театральних стосунків на етнічних теренах України для Р. Пилипчука був глядач: 
«Якщо враховувати фактор глядача, який формував свої естетичні смаки на тій 
мистецькій поживі, яку йому пропонували, то ми не можемо скидати з рахунку весь 
цей конгломерат сценічних культур, який мав місце в Україні упродовж століть, 
формуючи й часом стимулюючи власне українську театральну культуру»128. 

Головним методологічним інструментарієм Р. Пилипчука був джерелознавчий 
підхід. Українсько-польські студії Р. Пилипчука, як і решта його досліджень, базу-
вались на фактології, текстології, біографістиці. Більше уваги учений приділяв 
міжна ціональним особистим та репертуарним контактам, менше вдавався до 
порівнянь мистецьких процесів, естетичних явищ тощо.

Представниками сучасного етапу досліджень є здебільшого учні «наукової 
школи» Р. Пилипчука та його колеги. Сьогодні — це не надто чисельний  кор-
пус окремих, несистемних досліджень різних за науковими зацікавленнями 
театрознавців. Так, Ірина Волицька здійснила наукову розвідку про вплив концепції 
«монументального театру» відомого польського режисера Леона Шіллера на ідейно-
естетичні засади діяльності та окремі вистави провідного українського режисера 
галицького театру Володимира Блавацького129. Б. Козак є автором порівняльного 
дослідження етичних концепцій реформаторів українського та польського театрів 
Леся Курбаса та Юліуша Остерви130. 

У дисертаційному дослідженні авторки цих рядків, що було присвячене 
сценічній історії втілень «Гамлета» В. Шекспіра на львівській сцені 1796–1997 рр. 
та була написана під керівництвом Р. Пилипчука, було приділено окрему увагу 
польському театрові, поряд із австрійським та українським131.  

В останні десятиліття поступово зростає кількість заявлених тем, дослід-
жених подій та періодів, персоналій польсько-української театральної історії. 
Цьому сприяли визначні дати, ювілеї, урочистості міжнародного рівня, серед 
яких, зокрема, було і відзначення 125-ліття Леся Курбаса. На конференції з 
цієї нагоди, що відбулась у Національному центрі Леся Курбаса (Київ) 2012 
року, Анна Куліговська-Коженєвська дослідила «Українські епізоди Леона 

127 Там само. С. 205.   
128 Там само. С. 204.
129 Волицька І. «Монументальний театр» Володимира Блавацького // Записки Наукового 

товариства імені Шевченка. Львів, 1999. Т. 237 (CCXXXVII).  С. 246–258;  «Монументальний театр» 
Володимира Блавацького // Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. Київ, 2006. 
С. 479–500.   

130  Козак Б. Театральна етика Леся Курбаса і Юліуша Остерви (типологічний аспект) // Козак  Б. 
Театральні відлуння. Львів, 2010. С. 36–51; Театральна етика Леся Курбаса та Юліуша Остерви // 
Життя і творчість Леся Курбаса. Львів, Київ, Харків, 2012. С. 230–248.

131 Гарбузюк М. Сценічні прочитання трагедії «Гамлет» В. Шекспіра на львівських сценах (1796–
1997). Автореф. дис. ... канд. мист. : 17.00.02. Київ, 2007. 18 с.
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Шіллера»132, до яких увішла скандальна постановка «Срібного сну Саломеї» у 
Львові; Марта Кацьвін  проаналізувала тему актора і театру у світлі теорій Леся 
Курбаса та Юліуша Остерви133; Анна Коженьовська-Бігун розглянула театральну 
реформу Леся Курбаса у контексті пошуків польських митців134. 

Чимало сучасних українських театрознавців принагідно також висвітлюють 
питання польсько-українських стосунків. Так, у дослідженні київського театраль-
ного модернізму початку ХХ ст. Ганна Веселовська приділила певну увагу польській 
драматургії у репертуарі українського театру М. Садовського та іншим ви явам 
українсько-польських театральних контактів135. Молодий театрознавець Є.  Сало 
опуб   лі кував свою єдину, на жаль, розвідку, присвячену особливостям рецепції 
перших українських вистав театру товариства «Руська бесіда» у польській пресі136. 

У матеріалах Міжнародного наукового симпозіуму «Україна — Польща: 
діалог культур», що відбувся у Києві 19-21  квітня 2018 р., натрапляємо на тези 
виступів музикознавців О. Волосатих137 та О. Ізваріної,138 чиї доповіді були 
присвячені українсько-польським театральним стосункам на Правобережній 
Україні у першій половині ХІХ ст. Проте, на жаль, за короткими тезами можна лише 
побіжно скласти уявлення про висвітлення названих тем, а відсутність наукового 
апарату у текстах не дозволяє увиразнити джерельну базу досліджень. Так само не 
відзначаються науковою новизною написані на основі краєзнавчих матеріалів деякі 
статті сучасних українських істориків про театр139. 

Врешті, 2018 р. вийшли друком «Нариси з історії інонаціонального театру 
в Україні ХХ — початку ХХІ століть», де окремий розділ присвячено діяльності 
польських театрів у Києві140 та Львові141,142. Це видання стало помітним кроком у 
розвитку театрознавчих студій в Україні, оскільки стимулює погляд на багато-
національний ландшафт театрального мистецтва в Україні ХХ–початку ХХІ  сторіччя 

132 Куліговська-Коженєвська А. Українські епізоди Леона Шіллера // Матеріали наукової кон-
ференції в рамках міжнародного мультимедійного проекту «Лесь Курбас і світовий театральний 
контекст», присвяченого 125-річчю від Дня народження Леся Курбаса. Київ, Центр Курбаса, 30–31 
березня 2012 року. Київ, 2012. С. 12–20.

133  Кацьвін М. Актор і театр у світлі творчості Леся Курбаса та Юліуша Остерви // Там само.  
С. 32–38.

134  Коженьовська-Бігун А. Театральна реформа Леся Курбаса у світлі польських пошуків // Там 
само. С. 39–47.

135 Веселовська Г. Театральні перехрестя Києва 1900-1910–х рр. (Київський театральний 
модернізм). Київ, 2006. 340 с. Зазнач. твір.

136  Сало Є.  Відкриття та перший сезон Руського народного театру товариства «Руська бесіда» у 
відгуках польської преси (1864) // Просценіум. Львів, 2015. № 1–3 (41–43). С. 19–29.

137  Волосатих О. «Українська тема» у творчості польських драматургів Правобережної України 
першої половини ХІХ ст. // Україна — Польща: діалог культур (Ukraina — Polska: dialog kultur): зб. 
матеріалів  Міжнародного  наукового  симпозіуму,  Київ,  19–21  квітня 2018 р. Київ, 2018. С. 65–67. 

138  Ізваріна О. Українсько-польські зв’язки у музично-драматичному театрі першої половини 
ХІХ  ст. //  Там само.  С. 81–82. 

139  Смирнова Т. Становлення та тенденції розвитку професійного театрального мистецтва на 
Волині в кінці XVIII–першій третині ХІХ ст. // Культура і сучасність. Київ, 2013. № 1. С. 148–153. 

140  Раєвська Ю. Польський театр у Києві (1906–1938) // Нариси з історії інонаціонального театру 
в Україні ХХ–початку ХХІ століть. Київ, 2017. С. 439–463. 

141  Гарбузюк М.  Польський театр у Львові (1900–1945) // Там само. С. 463–564. 
142  Максименко С. Львівський Польський народний театр (1958–2014) // Там само.  С.  565–590.
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і значною мірою відповідає на вже згадане питання Р. Пилипчука — яку історію 
нам писати: українського театру чи театру в Україні? 

Щоправда, зазначені вище зрушення у зацікавленні проблемами українсько-
польських театральних стосунків торкаються, як переконуємось, насамперед 
подій ХХ ст., у той час як ХІХ ст. продовжує залишатись поза увагою українських 
театрознавців.  

1.2 Польські дослідники про польсько-українські 
      театральні взаємини

Історія польського театру нової доби охоплює хронологічно та географічно 
значний обшир матеріалу, починаючи від часів Речі Посполитої, коли польське 
театральне життя активно розгорталось і поширювалось не лише в межах етнічних 
польських земель, а й далеко поза ними. Польські історики театру, починаючи 
від середини ХІХ ст., писали цю історію на засадах націєцентричних, чим і 
пояснюється відсутність системних досліджень, які б торкались питань історії 
польсько-українських театральних взаємин. Хоча перша праця польського автора, 
присвячена українському театрові, вийшла друком ще 1887 р. (про неї — далі), у 
період формування польської театрознавчої думки, «українське питання» в цілому 
залишилось на маргінесі уваги польської науки про театр. Проте відомі академічні 
праці, створені провідними польськими істориками театру, виявляють принагідну 
увагу до цієї теми. 

1.2.1	Питання	польсько-українських	взаємин	
									в	академічних	театрознавчих	працях	

Одночасно з розвитком польської театральної історіографії, на останні 
десятиліття ХІХ ст. припадають і початки зацікавлення польських авторів укра-
їнським театром. Вони були інспіровані самим життям, створенням українського 
професіонального театру товариства «Руська бесіда» у Львові. Відгуки та оцінки 
перших сезонів діяльності українського театру товариства «Руська бесіда» у 
львівській польській пресі, як було зазначено вище, зібрав та опрацював Є. Сало143, 
виявивши чималий корпус критичних та інформаційних матеріалів. Помітні явища 
у діяльності українського театру викликали відгуки польської преси й надалі — це 
засвідчила, наприклад, жвава реакція польської преси на виступи у Львові М. Са-
довського та М. Заньковецької 1905 р. Добру обізнаність із діяльністю театру ко-
рифеїв, їхнім репертуаром, особливостями естетичного та ідеологічного характеру 
виявив краківський театральний критик А. Кшижановський у рецензії на вистави 
за участю українських майстрів сцени, а очільник польського театру у Львові 
Т. Павліковський без сумніву підтримував провідних українських зірок сцени, 
надавши їм можливість виступити на головній сцені Галичини144.  

143  Сало Є.  Зазнач. твір. С. 19–29.  
144 Harbuziuk M. Tadeusz Pawlikowski i teatr ukraiński towarzystwa “Ruska Besida”: przyczynek do polsko-

ukraińskich stosunkòw teatralnych (1900–1906) // Tadeucz Pawlikowski. W stulecie śmierci. Krakòw 2016. S. 205–2014.
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Піднесенням та розвитком українського театрального життя в Галичині 
було викликане і перше спеціальне дослідження, присвячене українському теат-
рові в Галичині, що вийшло друком 1887 р. у Львові. Її автором був відомий 
польський історик, журналіст, краєзнавець Станіслав Шнір-Пепловський145. Спи-
раючись на низку публікацій у польській пресі та працю І. Франка «Руський 
театр в Галичині» С. Шнір-Пепловський подав історію українського театру на тлі 
польського контексту, підкреслюючи особливо ті факти та події, які вказували на 
зв’язки польського й українського театрів. Зокрема, йшлося про вистави місцевих 
українських семінаристів польською мовою у 30-х рр. ХІХ ст., про театральну 
діяльність на руській сцені польського актора, драматурга та перекладача Павлина 
Свєнціцького тощо. Говорячи про важливість відкриття українського професійного 
театру товариства «Руська бесіда», дослідник відверто й однозначно виявив 
свою прихильну позицію та підтримку українським колегам: «Справу ж руську 
сприймаємо як свою, для нас якнайближчу, її успіхи й на нас вплинуть, а її поразки 
насамперед нас зачеплять»146. Попри те, що доробок С. Шніра-Пепловського серед 
сучасників і в подальшому не мав високої оцінки, його праця важлива як факт 
польсько-українського діалогу у театральній сфері.  

Уже в ХХ ст. на діяльність українського театру звернув увагу історик Леон 
Василевський у своїй праці «Україна і українська справа»147. Як підкреслив автор у 
вступі, монографія була написана не лише на підставі чисельної низки джерел, але 
й особистих вражень (спілкування з представниками української громади у Києві, 
Петербурзі, Львові, знайомства з діячами Наукового товариства імені Шевченка, 
слухання лекцій професора О. Огоновського), і мала на меті зруйнувати стереотипи 
ставлення і сприйняття поляками українців та т. зв. «українського питання», 
сформованих здебільшого під впливом тенденційної антиукраїнської польської 
преси та стереотипних побутових уявлень. Книга містила виклад історії України та 
українських земель від давніх часів до початку ХХ ст. із заувагами про культурне, 
економічне та політичне життя українців. Автор зупинився і на українському теат-
рові наддніпрянської України. Оцінивши значний внесок М. Кро пивницького, 
М. Ста рицького, І. Карпенка-Карого, польський дослідник підкреслив надзвичайне 
значення української сцени для розвитку національної свідомості глядачів, 
зазначивши, що фактично український театр виконував функцію відсутньої на той 
час на підросійській Україні національної преси та публіцистики148. 

 Однією з важливих синтетичних історій польського театру вже в останній 
третині ХХ ст. стала «Коротка історії польського театру» Збігнєва Рашевського. 
Умістивши всю історію національного театру від витоків до 1939 р. під корінець 
із 280 сторінками, відомий польський учений знайшов місце і для згадок 
про польсько-українські театральні контакти. Так, говорячи про театр доби 
середньовіччя, учений згадав про скоморохів, що прибували до Польщі з Княжої 

145 Шнір-Пепловський С. Український театр в Галичині. Пер. з пол. // Просценіум. Львів, 2014.  
№ 1–3 (38–40). С. 33–41.

146  Там само. С. 33.  
147  Wasilewski  L. Ukraina i sprawa ukraińska. Krakòw, 1911. S. 136–139.
148  Там само. C. 139.
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Русі149. Аналізуючи мистецькі явища доби Речі Посполитої, З. Рашевський під-
крес лив багатонаціональність та кастовість державного устрою цього періоду, 
і назвав першу половину XVII ст. часом посиленої активності міжнаціональних 
впливів: «На Україні польські впливи сприяли поставі перших драматичних 
творів українською мовою; невдовзі їх мав ставити регулярно, також за польським 
прикладом, театр православного колегіуму в Києві (постав 1632 р.)»150. Отже, як 
переконуємось, З. Рашевський висловлює свою цілковиту солідарність із працями 
істориків українського театру, присвяченими цьому періоду. 

Мабуть, першим серед польських істориків театру З. Рашевський відзначив 
і підкреслив не лише польсько-українські, а й зворотні, українсько-польські 
впливи, тобто дзеркальні, зустрічні процеси: «Одночасно йшли з України цінні 
для польського театру інспірації, входили до репертуару українські теми, постаті, 
мотиви, що мали часто велике значення для нашої культури. У цьому сусідстві було 
коріння обміну, що збагачував обидві сторони»151. На цю думку польського ученого 
звертав увагу у вже неодноразово згаданій праці Р. Пилипчук152. 

Важливим у світлі нашої теми є зауваження З. Рашевського про брак роз-
витку польської трагедії доби Ренесансу, що її заступив активний — і також 
багатонаціональний — розвиток комедійних жанрів, втілених у рибалтівській і 
шляхетській комедії, а також інтермедіях. Говорячи про безпосередній зв’язок 
такого театру із життям, учений підкреслював: «Немає жодного закутку краю, якого 
б ми не зустріли в інтермедіях. Як у кінохроніці пробігають перед нашими очима 
кадри з життя Литви, Русі і Корони, з Королівства Прусського, а також з Ґданська. 
Вельми імпонує кількість персонажів, вражає — виразність мови  та поведінки»153. 

Так само широко оглянув З. Рашевський і стан польського театру на початку 
ХІХ ст. після поділів Речі Посполитої. Він підкреслив масштабність діяльності 
польських мандрівних труп, що з неабияким розмахом працювали у Литві, 
Білорусі та в Україні154. При цьому автор книги зауважив: «Російські актори ще 
зрідка навідувались у ці краї. Професійний український театр тільки народжувався. 
Польські трупи осідали на зиму в Гродно і Мінську, звідки діставались ще далі  — 
до Ковна, Вітебська, Могилева. Надовше зупинялись вони в Житомирі, Києві, 
Одесі і Кам’янці-Подільськім, звідки виїжджали до інших міст»155. Ту ж ситуацію 
підкреслив З. Рашевський, розглядаючи період між польськими повстаннями 
1830/1831–1863 рр.: «Величезні обшири Литви, Білорусі і України безперервно 
перебували в полі зору польських акторів. Тенденція до стабілізації тривала, спершу 
послаблена після 1831 року, далі значно посилена у п’ятдесятих роках»156. Високо 
оцінюючи якість та активність діяльності польських та двомовних труп на східних 
теренах, під російською окупацією, З. Рашевський  порівняв рівень їхнього розвитку 

149  Raszewski Z. Kròtka historia teatru polskiego. Warszawa, 1977. С. 19. 
150  Там само.  С. 19.
151  Там само. С. 39. 
152  Українсько-польські мистецькі взаємини. Львів–Київ, 1998. С. 21.  
153  Raszewski Z. Kròtka historia teatru polskiego. С. 39.
154  Там само . С. 80.
155  Там само. С. 81. 
156  Там само. С. 105. 
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як такий, що відповідав рівню польського театру в останні десятиліття XVIII ст.157. 
Учений пояснив це кількома причинами: неможливістю для імперської влади 
проконтролювати увесь процес, що розгортався на широких територіях, а також 
фінансовими заходами шляхти, скерованими на зменшення цензурних утисків. 

Таким чином, глибокі знання ученого дозволили у короткій за обсягом 
праці послідовно торкатись питань, що пов’язували польський театр із етнічними 
теренами України. Хоча із цілком зрозумілих причин автор не згадував про 
присутність української тематики у репертуарі польських труп, за винятком 
поданих у монографії копій літографій 1820 р. із зображеними на них акторами 
львівського театру Віталісом Смоховським у ролі Горейки та Яном Непомуценом 
Камінським  — у ролі Гонти з вистави «Гелена, або Гайдамаки на Україні»158, а 
також афішею варшавської прем’єри «Мазепи» Ю. Словацького159. 

Надалі в академічній польській історіографії увага до творів з українською 
проблематикою була цілковито побіжною. Так, у пізнішій за часом, кількатомовій 
«Історії польського театру» не раз знаходимо згадки про ту ж виставу «Гелена, або 
Гайдамаки на Україні» Я. Н. Камінського за Т. Кернером160, але у цьому ж томі немає 
ані рядка про надзвичайно популярну у першій половині ХІХ ст. комедіооперу 
«Українка, або Зачарований палац» Я. Мілевського. В іншому томі цього ж видання 
натрапляємо на згадки про вистави «Гальшка з Острога» Ю. Шуйського, «Син 
Богдана» Л. Стаженського, «Вернигора» В. Левицького, але відсутня будь-яка 
заввага про  «Ватажка» А. Урбанського161. Зрозуміло, що значну увагу приділено 
творчості Ю. Словацького, зокрема сценічній історії його драми «Мазепа», але, 
звичайно, не в контексті козацької генези головного персонажа твору. 

Подібна тенденція притаманна й окремим монографіям. Так, наприклад, у 
праці Д. Ратайчакової «Національні образи в драматургії та театрі»162 проаналізовано 
значну частину польського національного репертуару, але вистави, що містили 
в собі питання спільного польсько-українського минулого, не стали предметом 
розгляду шанованої дослідниці. Так само і автори книги про польський театр 
доби романтизму не розглядають українських мотивів на польській сцені163, що, 
здавалося б, мусило бути з огляду на яскраві явища такого характеру у польській 
романтичній літературі.  

Особливу чутливість до «пограничних тем» виявляли ті історики театру, 
які вивчали діяльність окремих польських театрів на територіях колишньої Речі 
Посполитої, так званих «кресів». До них, зокрема, належить Збіґнєв Єндриховський, 
історик польського театру на литовських землях. Так, у монографії «Гродненські 
театри. 1784–1864» він окремо простежив географію прем’єр вистав «Українка, 

157  Там само. 
158  Там само. С. 109. 
159  Там само. С. 148.
160  Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863 : lata 1773-1830. Warszawa, 1993. 501 s. (Dzieje 

Teatru Polskiego. T. 2 [cz. 1]). S. 285, 307, 342, 391, 392, 409.
161 Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku. Warszawa, 1982. 855 s. (Dzieje Teatru Polskiego. 

T. 3).
162  Ratajczakowa D. Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. Wrocław, 1994. 406 s. 
163  Dramat i teatr romantyczny. Studia. Roprawy. Artykuły. Wrocław, 1992. 344 s.   
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або Зачарований замок», «Гелена, або Гайдамаки на Україні», дослідив історію 
першого сценічного першопрочитання фрагменту «Дзядів» А. Міцкевича, що 
відбулося на Поділлі164. 

Подібно й дослідниця історії польського театру у Львові, Агнєшка Маршалек, 
у своїй статті «Польська театральна школа у Львові 1869–1872 рр.»165 принципово 
звернула увагу на польсько-українські контексти. На противагу цим ученим, 
дослідник історії польського театру у Києві на початку ХХ ст., Пйотр Ґорбатовський, 
обрав герметичну стратегію, зосередившись лише на самому предметі дослідження, 
поза українським контекстом166.  

Окрему групу становлять бібліографічні видання, присвячені польській 
драматургії. Саме за цими книжками можна простежити репертуар п’єс польських 
авторів. Це, зокрема, відомі праці кінця ХІХ ст.: «Театри в Польщі» К. Естрайхера167, 
петербурзьке видання «Наша драматична література» П. Хмельовського168, а також 
вагомі праці ХХ–ХХІ ст.: тритомне бібліографічне видання Л. Сімона та С. Мар-
чака-Оборського169, найновіша тритомова праця групи польських театрознавців 
«Польська драматургія. 1765–2005»170. У пошуках рукописних джерел корисним 
стало сучасне польське інформаційно-бібліографічне видання «Інформатор про 
полоністичні матеріали у відділі рукописів Львівської національної наукової 
бібліотеки України ім. Василя Стефаника»171.    

1.2.2	Польський	театр	на	етнічних	українських	землях:	
									топографія	та	фактографія

Окремий корпус праць з історії польського театру можемо окреслити як  
«історично-топографічний». Їх початки сягають другої половини ХІХ ст., коли 
учені розпочинали вивчення історії свого театру зі збирання, накопичення та 
систематизації інформації. Задля систематизації даних про діяльність, характер, 
репертуар польських театрів та труп від ранньомодерної доби до середини ХІХ ст., 
було обрано географічний принцип та класифікацію відповідно до місцевостей, 
де вони перебували. Цей тип наукового дискурсу про театр протривав понад сто 
років і забезпечив польську театральну історіографію базовим інформаційним 
матеріалом.

Першим, хто зібрав та упорядкував відомості до загальної історії польського 
театру, був відомий бібліограф, бібліотекар, критик, історик літератури і театру, 

164  Jędrychowski Z. Teatra grodzieńskie 1784–1864. Warszawa, 2012. 504 s. 
165 Маршалек А. Польська театральна школа у Львові 1869–1872 рр. // Вісник Львівського 

університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2002. Вип. 2. С. 10–25.
166  Горбатовський П. Стаціонарний польський театр у Києві 1905–1914 років // Вісник Львівського 

університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2005. Вип. 5. С. 19–44. 
167 Estrejcher K. Repertoar sceny polskiej od 1750 do 1871. Pisarze i tłumacze sceniczni zestawieni 

abecadłowo. Kraków, 1871. 76 s.
168 Nasza literatura dramatyczna. Szkice nakreślone przez Piotra Chmielowskiego. Petersburg, 1898. 523 s. 
169  Marczak-Oborski S., Simon L. Bibliografia dramatu polskiego. 1765–1964. T. 1–3. Warszawa, 1972. 
170 Hałabuda S., Michalik J., Stafiej A. Dramat polski. 1765–2005. Przedstawienia, druki, archiwalia. 

Przy współpracy B. Maresz i A. Przybyszewskiej. T. 1–3. Warszawa, 2014. 
171 Informator o polonicach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki 

im. Wasyla Stefanyka. Cz. 1. Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane 
przed 1945 r. Wrocław, 2010. 540 s. 
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публіцист Кароль Естрайхер. Його кількатомова праця «Театри у Польщі»172, 
яку він друкував у краківському журналі «Театральна афіша» упродовж 1873–
1879  рр., стала підґрунтям для подальших досліджень польських істориків театру. 
Географічно-абетковий принцип систематизації та викладу матеріалу у цих томах 
допомагає виокремити й питомо українські землі, на яких діяв польський театр. Так, 
у першому томі містяться гасла: Балта, Бердичів, Біла Церква, Броди, Бережани, 
Бучач, Буськ і т.д. Інформація у трьох томах охоплює період до 1860 р., але, на 
жаль, перелік місцевостей зупиняється на місті Львів — це дослідження учений 
полишив, зосередившись на загальній бібліографії польської літератури.  

Згодом, 1935 р., Людвік Сімон опублікував «Словник театрів...»173, де 
розвинув напрацювання К. Естрайхера, систематизувавши діяльність польських 
труп відповідно до повної географії їхньої діяльності, уклавши за абетковим 
принципом назви населених пунктів, де діяли польські театри від кінця XVI ст. до 
1863 р. У окремому додатку під назвою «Топографія польських театрів, чинних до 
Січневого повстання (тобто до 1863 р. — М. Г.)» Л. Сімон систематизував матеріали 
за регіональним принципом, і, скориставши з мапи Другої Речі Посполитої, 
мешканцем і громадянином якої був, подав поділ місцевостей відповідно до 
тогочасних політичних кордонів Польщі174. 

Унаслідок цього місцевості (а відтак і діючі там театри) у воєводствах 
люб лінському (частково), львівському, станиславівському, тернопільському та 
волинському увійшли до складу Польщі, а до «закордонних» потрапили, зокрема, 
міста Хотин та Чернівці, що входили на той час до складу Румунії, а також міста й 
містечка на території тодішньої УРСР та РСФСР. 

Єдина праця, присвячена винятково діяльності польського театру на україн-
ських землях, належала Я. Коморовському: «Польське театральне життя на 
Поділлі та Волині до 1863 р.». Вона уперше вийшла друком 1985 р.175. Згодом 
уче ний продовжив дослідження цієї теми у статті176 та нещодавно видав нову 
моно графію177. У першій праці історик зосередився лише на двох регіонах, що 
входили до спершу до Речі Посполитої, а після її поділу — до Російської імперії. 
Я. Коморовський доповнив бібліографічні відомості матеріалами з преси, архівів, 
мемуарної літератури та низки друкованих джерел. Я. Коморовський підсумував ті 
праці багатьох польських дослідників, краєзнавців, істориків театру і літератури, 
що стосувались так чи інакше польського театру у цих регіонах. У додатках Я. Ко-
мо ровський подав мапу із зазначенням місцевостей, де діяли польські театри, 
а також їхній репертуар (частково реконструйований). У другій монографії 

172 Estrejcher K. Teatra w Polsce. Krakòw, 1873. T. 1. 427 s.; Idem. Teatra w Polsce. Krakòw, 1876.  T. 2. 
718 s.+34 s. dod.; Idem. Teatra w Polsce. Krakòw, 1879. T. 3. 743 s.   

173 Simon L. Dykcionariusz teatròw polskich czynnych od czasòw najdawniejszych do roku 1863. 
Warszawa, 1935. 148 s.

174  Там само. С. 146–147.
175  Komorowski J. Polskie życie teatralne na Wołyniu i Podolu do 1863 r. Wrocław–Warszawa–Krakòw–

Łòdż, 1985. 204 s. 
176  Коморовський Я. В умовах російської окупації: польський театр на Волині, Поділлі та Київщині 

в ХІХ і на початку ХХ ст. // Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно. 2008. № 3. С. 78–86.
177  Komorowski J. Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 r. z przydaniem ziemi Kijowskiej. Warszawa,  

2016. 240 s. 
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учений розширив географію дослідження, додавши Київські землі, та  збагатив 
його новими темами, пов’язаними зокрема із творчою та життєвою біографією 
Ю. Словацького. 

Якщо напрацювання польських дослідників доповнити деталями щодо 
діяльності польських труп та митців в Одесі, Ромнах, Полтаві та Харкові першої 
половини ХІХ ст., які реконструював на підставі архівних джерел та оприлюднив 
у вищезгаданих працях Р. Пилипчук, можемо укласти загальну картину роз-
гортання польського театрального дискурсу на етнічних українських землях 
ХІХ ст. Цей топографічний аспект вкрай важливий змістово й методологічно 
для нашого дослідження, оскільки процеси формування й репрезентації образу 
України на польському кону ХІХ ст. неможливо розглядати без урахування 
історично-географічного та соціо-культурного чинників. Адже для розуміння 
феномену міжкультурної взаємодії важливо звертати увагу не лише на тематично-
репертуарний аспект, а й на територіальний, що дозволяє нам — услід за тезами 
П. Руліна та Р. Пилипчука — брати до уваги глядача, потреби та запити якого 
впливали на театральні процеси, і естетичні смаки та ідеологічні погляди якого 
водночас формувались під впливами театру. 

Л. Сімон у згаданій праці говорить про діяльність польських театрів у 257 
містах та містечках у період до 1863 р.. Частка українських земель, на яких ця 
діяльність розгорталась, становить чверть від загальної кількості, якщо мати на 
увазі сучасну територію держави Україна та — майже третину, якщо брати до уваги 
географію етнічних українських земель, частина яких сьогодні перебуває у складі 
інших держав. Якщо, скориставши із зазначених вище праць дослідників, надати 
цій інформації хронологічного викладу, зробивши історично коректний та істотний 
для нас поділ на окремі періоди кінця XVI–XVIII та ХІХ ст., то отримаємо широку 
картину українського етнічного простору, де розгортався польський театральний 
дискурс упродовж кількох сторіч. 

Отже, від кінця XVI до кінця XVIII століть діяльність польських театрів ви-
явлено ученими у 42-х містах та містечках етнічної України178. Це були як шкільні 

178  Байківці (нині — Тернопільська обл., 1782), Боремель (нині — Волинська обл, 1784), Бучач 
(нині — Тернопільська обл, 1759–1767), Вараш (нині — Рівненська обл., 1768–1721), Вишнівець 
(нині — Тернопільська обл., 1787), Володимир-Волинський (нині — Волинська обл., 1754–1773), 
Гальчин (нині — Житомирська обл., 1772), Горохів (нині — Волинська обл., 1777), Дубно (нині — 
Рівненська обл., 1784; 1786–1789; 1786), Дукля (нині — місто у Польщі, 1774–1777), Жешів (нині 
місто у Польщі, 1682–1777), Жовква (нині — Львівська обл., 1753), Золочів (нині — Львівська обл., 
1777–1778), Кам’янка-Струмилова (нині Кам’янка-Бузька — Львівська обл., 1619), Київ (1633–1647), 
Ковель (нині — Волинська обл., 1690–1731), Крисовичі (нині — Львівська обл.,  1778), Кристинопіль 
(нині — Червоноград, Львівська обл, 1761–1773), Львів (1622–1799), Ланьцут (нині — місто в 
Польщі, 1675, 1792), Межиріч (нині — Рівненська обл, XVIII ст.), Олика (нині Волинська обл, 1755–
1756), Острог (нині — Рівненська обл., 1726–1742), Перемишль (нині — місто у Польщі, 1696–1755), 
Підгірці (нині — Львівська обл., 1754–1767),  Радомишль (нині — Житомирська обл, 1782–1786), 
Рожана (нині — Волинська обл., 1783–1784), Самбір (нині — Львівська обл., від 1717), Сенява (нині — 
Львівська обл., кін. XVIII–поч. ХІХ ст.), Славута (нині — Волинська обл., 1783), Станиславів (нині 
Івано-Франківськ, 1745–1752), Тартаків (нині — Львівська обл, 1763), Тульчин (нині — Вінницька 
обл., 1787), Тучин (нині — Рівненська обл., кін  XVIII), Умань (нині — Черкаська обл., 1785), Холм 
(нині — місто у Польщі,  1695–1747), Шаргород (нині — Вінницька обл., 1765), Ярослав (нині — 
місто в Польщі,  1640–1729). 
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театри колегіумів та шкіл (єзуїтів, піарів, театинів, василіанів тощо), так і магнатські, 
придворні та аматорські (шляхетські). До перших, зокрема, належали театри у 
Бучачі, Володимирі-Волинському, Красноставі, Кременці, Кросно, Львові, Луцьку, 
Перемишлі, Самборі, Станиславові, Ярославі та ін. До других — у Вишнівці, 
Дубно,  Кристинополі, Радомишлі, Сеняві, Тучині та ін. Ці факти підтверджують 
процеси активного поширення польської театральної культури у ранньомодерну 
добу на теренах України у двох головних формах — шкільного та магнатського 
театрів. Її крайні географічні точки становили Вараш та Київ на півночі, Жешів 
на заході, Умань та Шаргород на південному сході. Варто зауважити, що майже 
кожне із вказаних географічних поселень було містом або містечком, що мало 
маґдебурзьке право. 

Упродовж 1800–1863 рр. польські театри — здебільшого антрепризи та постійні 
міські театри — діяли у 61 населеному пункті етнічних українських земель179. До 
цього переліку варто додати інформацію з наукових досліджень Р. Пилипчука, в яких 
учений скористав із низки невідомих або до певної міри недоступних для польських 
істориків театру джерел. Так, Р. Пилипчук згадав про виставу польської трупи 
Вільяма Карла Шмітгофа у Лубнах 1845 р., додавши, що гастрольні маршрути цієї 
трупи пролягали у 1840 роках також до Кам’янця, Києва та Харкова180. 

179  Балта (нині — Одеська обл., 1853, 1860), Бердичів (нині — Житомирська обл., 1808, 1815, 1819, 
1822, 1841, 1844, 1854-1856, 1859–1860), Бережани (нині — Тернопільська обл., 1851,1853, 1862), 
Березівка (нині — Вінницька обл., 1860), Біла (нині — Тернопільська обл., бл. 1846–1847), Біла Церква 
(нині — Київська обл., 1861), Броди (нині — Львівська обл., 1853, 1857, 1862), Вінниця (1826-1838, 
1853–1856, 1859–1860), Володимир-Волинський (нині — Волинська обл., 1829–1830, 1853), Горинець 
(нині — місто в Польщі, 1843), Грубешів (нині — місто в Польщі, 1832, 1839, 1841, 1844, 1860), Дубно 
(нині — Рівненська обл., 1804, 1807, 1823, 1839-1843, 1847, 1853, 1858, 1860), Єлиcаветград  (нині — 
Кропивницький, 1854), Жешів (нині — місто у Польщі, 1853, 1858–1859), Житомир (1805–1862 з 
короткими перервами), Жовква (нині — Львівська обл., 1809, 1852), Золочів (нині — Львівська обл., 
1854), Івонич (нині — місто в Польщі, 1858), Калинівка (нині — Вінницька обл., 1861), Кам’янець-
Подільський (нині — Хмельницька обл., 1803, 1805, 1806, 1822, 1826–1838, 1840, 1841–1847, 1855, 
1856, 1860), Київ (1803–1804, 1805, 1823–1829, 1843, 1846, 1852–1853, 1853–1854, 1858–1863), Ковель 
(нині — Волинська обл., 1808, 1844, 1843, 1853, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861), Коломия (нині —  
Івано-Франківська обл., 1851, 1861), Красностав (нині — місто в Польщі, 1828, 1832, 1838, 1841, 1842, 
1844, 1845, 1855, 1856, 1860), Кременець (нині — Тернопільска обл., бл. 1805, 1821, 1830, 1853–1854), 
Кульчини (нині — Хмельницька обл., 1858), Летичів (нині —  Хмельницька обл., 1853), Луцьк (1852–
1854), Львів (1809–1945), Маріямпіль (нині — Івано-Франківська обл., 1842), Миньківці (нині — 
Хмельницька обл., 1804–1806), Могилів  (нині — Вінницька обл., 1826–1838, 1844, 1846, 1848, 1853), 
Немирів (нині — Вінницька обл., 1836–1837, 1839, 1840), Новоселиця (нині — Чернівецька обл., 
1826–1838), Овруч (нині — Житомирська обл., 1858), Одеса (1805-1809, 1824, 1861), Острог (нині — 
Рівненська обл., 1824), Пенкалів (нині — місто в Польщі, 1802,1803, 1809, поч. ХІХ), Перемишль 
(нині — місто у Польщі, 1851, 1851–1862), Потік (нині — Івано-Франківська обл., 1845–1851), Рівне 
(1823, 1826, 1853, 1857, 1859, 1860–1863), Романів (нині — Житомирська обл., 1803–1820), Самбір 
(нині — Львівська обл., 1849), Сенява (нині — місто у Польщі, поч. ХІХ ст.), Ставрополь  (нині — 
місто в Росії, 1840), Станиславів (нині — Івано-Франківськ, 1826, 1830, 1834–1839, 1851, 1853, 1854, 
1856, 1857, 1854, 1861, 1862–1866), Старокостянтинів (нині — Хмельницька обл., 1860–1861), Стрий 
(нині —  Львівська обл., 1855), Тернопіль (1839, 1840, 1841, 1850, 1857), Томашів (нині — місто 
в Польщі, 1839, 1841), Тульчин (нині — Вінницька обл., 1806 або 1807, 1808), Улашківці (нині — 
Тернопільська обл., 1851, 1854, 1857), Умань (нині — Вінницька обл, 1824, 1853, 1858, 1860, 1861), 
Херсон (1824), Холм (нині — місто в Польщі, 1832), Хотин (нині  — Чернівецька обл.), Чернівці 
(1831, 1834,1854, 1857, 1859, 1851, 1853, 1862), Чорномін (нині — Вінницька обл., 1861), Шаргород 
(нині — Вінницька обл., 1854), Ямпіль (нині — Вінницька обл., 1852, 1854), Янів (нині — місто в 
Польщі, 1856), Ярмолинці (нині — Хмельницька обл., 1838, 1839, 1840, 1853, 1856).

180  Пилипчук Р. Т. Шевченко і польський театр...
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Варто зробити кілька коментарів до цієї топографії. Насамперед зазначимо, 
що за браком документальних свідчень вона залишається неповною. Досі 
неопрацьовані матеріали, що зберігаються в архівах Санкт-Петербурга (Російська 
федерація), на чому акцентував увагу Р. Пилипчук. Тільки після системної праці над 
цими документами можна буде говорити про вичерпне розкриття теми. Очевидно 
також, що певна частина вказаних дат показів польських вистав припадає на 
гастролі мандрівних труп, як і те, що левову частку репертуару другої половини 
1850-х рр. становлять вистави дво- та тримовних театральних колективів. Також 
варто зауважити, що і Л. Сімон, і Я. Коморовський брали до уваги і аматорські 
вистави, поодинокі й несистемні. 

Але, в цілому, не підлягають сумніву наступні висновки: театральна складова 
була невід’ємною частиною формування та утвердження міської культури на значній 
території України; до появи українського професіонального постійного театру 1864 р. 
в Галичині та до заборони діяльності польського 1863 р. театральна практика значної 
частини України була здебільшого польськомовною, частково — дво- або тримовною, 
оскільки мандрівні трупи обслуговували не лише польську, а й українську публіку. Ця 
статистика й географія підтверджує тези П. Руліна, Р. Пилипчука та ін. про вагомість 
іншомовних театральних впливів на теренах України у ХІХ ст.

Привертає також увагу інша особливість накресленої «мапи» — наявність 
помітних культурних центрів, де зосереджувалось театральне життя, пов’язане 
насамперед із присутністю діючих постійно (або з короткими перервами) польських 
театрів у таких містах як Львів, Житомир, Кам’янець, Дубно, Київ. Я.  Ко-
моровський підкреслив: на відміну від особливостей розвитку польського театру 
на українських землях упродовж XVII–XVIII ст., що відзначалися відсутністю 
регіональних відмінностей на всій території Речі Посполитої, у наступному, 
ХІХ  ст. (до 1863 р.), ці умови погіршилися та були вкрай несприятливими (від-
сутність державної підтримки, достосування до вимог глядачів, відсутність 
відпо відних приміщень, цензура, посилення процесів русифікації на південно-
західних територіях Російської імперії та ін.)181. Водночас доводиться зауважити, 
що Я. Коморовський продовжує уживати географічне поняття «українські землі» у 
традиційно звуженому сенсі, стосовно регіонів Поділля й Волині, не згадуючи, до 
прикладу, про Галичину. Ця ж тенденція ставлення до Поділля, Волині, Київщини 
як до ностальгійних польських «кресів» залишилась незмінною, а, можливо, ще 
більше увиразнилась у новому, вже згаданому вище, виданні цього автора 2016 р.

У порівнянні із ранньомодерним періодом географічне розширення польської 
театральної мапи на українських теренах у ХІХ ст. на перший погляд виглядає 
парадоксальним. Адже Речі Посполитої як держави, що забезпечувала б підтримку 
цих процесів, уже не існувало. Маємо також пам’ятати, що відбулось воно на тлі 
зростаючих польсько-українських соціальних конфліктів цього періоду (ці явища 
висвітлені у комплексній праці Б. Гудя182), при сильному економічному гнобленні з 
боку польської та російської шляхти селян на українських землях (цьому присвятив 

181  Komorowski J. Polskie życie teatralne na Wołyniu i Podolu do 1863 r. S.171–174. 
182  Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби. Етносоціальний аспект. Харків,  2011. 

472 с.
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свої дослідження Д. Бовуа183) та при посиленні цензурних утисків щодо польської 
мови й театру. Все це творить комплекс складних взаємопов’язаних питань, без 
урахування яких неможливо розкрити тему нашого дослідження.  

На що безсумнівно вказує «мапа» польського театрального дискурсу ХІХ  ст., 
то це на феномен польсько-українського театрального пограниччя. Глибоко зако-
рі нений у традиції ранньомодерної доби, він набув у ХІХ ст. нових проявів. В 
цілому феномен культурних погранич сприймають у сучасній гуманітаристиці як 
формування виняткових територій, яким притаманна особлива напруга, накладання, 
взаємний перетин, взаємодія розмаїтих культурних матриць. Покликаючись 
на праці польських колег,  український літературознавець і фольклорист, до-
слід ник української теми у польській драматургії, Р. Кирчів запропонував 
узагальнене тлумачення цього терміна як утворення, формації, що «виникає 
на територіальному суміжжі, на стиках різних етносів й на ґрунті історичного 
процесу взаємозв’язків, взаємодії і взаємовпливів їхніх культур, передусім на 
традиційному рівні. Ідеться, власне, про амальгаму культурних інтерференцій, 
зумовлених фізичним, територіальним, етнокультурним суміжжям двох і більше 
народів»184. 

Проблеми, пов’язані із феноменом «пограниччя» та «кресів», досліджувало 
широке коло учених, що свідчить про велику увагу до цієї наукової проблеми185. 
Якщо на польсько-українському літературному пограниччі постав такий впли-
вовий феномен як «українська школа» в польській поезії доби Романтизму, то у 
театральному житті мали б відбуватись подібні явища, впливаючи на появу та 
способи функціонування образу України у польському театральному дискурсі. 

1.3. Сучасна гуманітаристика і польсько-український  діалог: 
        горизонти порозумінь

Усвідомлюючи міждисциплінарний характер монографії, що виникає 
на перетині історії театру із мистецтвознавством та музикознавством, літе ра-
турознавством, культурологією, історичною наукою, знаходимо  методологічну 
та змістову підтримку у працях багатьох учених з царини гуманітаристики. 
Зосередимо увагу на тих роботах сучасних авторів, чиї дослідження 

183  Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793–1830 рр. З франц. пер. Зоя Борисюк. 
Львів, 2003. 296 с.

184  Кирчів Р. Етнокультурне пограниччя : контури предметного поля й методологічні засади його 
дослідження // Народознавчі зошити. Львів, 2009. № 5–6. С. 595.

185  Див.: Айзенбарт Л. Культурний синкретизм термінів «пограниччя» та «креси»: літературний 
аспект // Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія». Вип. 36. С. 162–172; Кочан В. Проблема 
границ и пограничья в социокультурных исследованиях конца XIX–ХХ вв. // Вестник СевГТУ. 
Философия : сб. науч. тр. Севастополь, 2008. Вып. 86. С. 70–73; Кочан В. Типология пограничья // 
Культура народов Причерноморья. 2008. № 124. С. 165–168; Beauvois D. Mit «kresów wschodnich», 
czyli jak mu położyć kres // Polskie mity polityczne XIX і XX w. Polska myśl polityczna XIX і XX w. T. 9. 
Wrocław, 1994. S. 94–96; Dąbrowska-Partyka M. Literatura pogranicza // Pogranicze literatur. Kraków, 
2004. S. 10–11; Trojan S. Koncepcje teoretyczne pogranicza na Ukrainie // Pogranicze. Studia Spoleczne. 
T. XIV. Numer specialny. Polske granice i pogranicza : nowe problemy i interpretacje. Białystok, 2008. 
S. 50–57; Uliasz S. O kategorii pogranicza kultur // Pogranicze kultur. Rzeszów, 1997. 270 s. 
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істотно вплинули і продовжують впливати на динаміку світоглядних, етичних, 
мето дологічних змін в опрацюванні та осмисленні складних сторінок українсько-
польського діалогу.  

Вибух зацікавлення польсько-українськими стосунками був пов’язаний із про-
цесами формування національної історичної науки доби Незалежності, бажанням 
сформувати альтернативні до прийнятих у радянській історіографії погляди, 
оцінки, інтерпретації. Українським історикам йшлося і йдеться про витлумачення 
місця та значення для України впливів із Заходу, Сходу, Півночі, Півдня. Тож не 
дивно, що значна частка  сучасних історичних досліджень, присвячених питанням 
формування модерної української нації, особливостям геополітичного розвитку 
українських земель, так чи інакше виявилась пов’язаною із проблематикою 
українсько-польських стосунків. 

Ґрунтовні огляди історичних концепцій сучасних українських учених 
здійснили у своїх працях Б. Ґудь186 та Т. Стриєк187. Їхні дослідження засвідчують: 
найголовніші наукові тендеції та дискусії, що розгортались у середовищі 
українських істориків упродовж майже ста років, були присвячені формулі 
України як геополітичної та культурної території «між Заходом і Сходом» (теза 
В. Липинського). Дискусії на цю тему відбувалися спершу серед учених в діаспорі 
(В. Липинський, С. Томашівський, І. Лисяк-Рудницький, О. Пріцак, Р. Шпорлюк), 
під кінець 80-х рр. ХХ ст.  перейшли в Україну і за доби Незалежності набули 
нової сили.

Упродовж тривалої наукової дискусії, що точилась у берегах поміж 
«европоцентризмом», «націєцентризмом» та «сходоцентризмом», тривало  пере-
осмилення закономірностей, логіки, характеру та проблем українсько-польських 
стосунків. Так, у доповіді Р. Шпорлюка на Першому конгресі Міжнародної асоціації 
україністів було наголошено на хибних, на думку доповідача, тлумаченнях історії 
формування сучасної України, яке буцім-то відбувалось під владою Росії та Австрії 
— а саме така концепція історичного розвитку України була сформована під впливом 
праць М. Грушевського. Р. Шпорлюк з цього приводу підкреслив: «Насправді 
більша частина України, будучи належною чи царю, чи цісарю, залишалася під 
соціальним та культурним впливом Польщі...»188. 

Розглядаючи складний комплекс польсько-українських та російсько-
українських впливів, Р. Шпорлюк підняв надзвичайно важливу тему: «Отже, 
творення сучасної України треба розглядати в міжнародному, інтер-національному 
контексті. Перші будівничі російської нації воліли бачити українців росіянами; 
будівничі Польщі хотіли, щоб «їхні» українці були поляками. Національна 
свідомість сучасних українців формувалася тими, хто не бажав бути ані поляком, 
ані росіянином. Але якщо українці стверджували свою окремішність, «виходячи 
зі складу» Росії та Польщі, то росіяни й поляки у свою чергу формували 

186 Гудь Б. Зазнач. твір. С. 35–104.
187  Стриєк Т. Невловні категорії : нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних 

Україні, Польщі та Росії ; пер. з пол. Київ, 2015. С. 38–67. 
188 Шпорлюк Р. Українське національне відродження у контексті європейської історії кінця XVIII–

початку ХІХ ст. (доповідь на Першому конгресі міжнародної асоціації україністів, серпень 1990 р.) // 
Слово. 1991. № 4 (26). С. 5.  
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власну національну (модерну) ідентичність, протиставляючись уже Заходові та 
взаємодіючи з ним»189. У світлі сказаного важливо вивчити механізми ствердження 
та розвитку польської культури на основі її стосунків не лише із Заходом, а — зі 
Сходом, тобто з Україною. Чим була Україна для поляків у ХІХ ст.? Яке значення 
мав образ України для формування польської модерної нації (зокрема, засобами 
театру)? Тут доречним методологічним підгрунтям слугуватиме праця І. Чорновола 
«Компаративні фронтири. Світовий та вітчизняний вимір»190, де історик досліджує 
особливості фронтирної ментальності як одну з особливостей свідомості українців. 

У цілому можна сказати, що переглядаючи існуючі та творячи нові дослід-
ницькі парадигми, вітчизняні учені-історики повернули в науковий дискурс 
питання польсько-українських стосунків як таких, що істотно впливали на історичні 
процеси на теренах України від ранньомодерної до модерної доби. Ігор Шевченко, 
професор-візантиніст Гарвардського університету, у монографії «Україна між 
Заходом і Сходом» окремо наголосив на різнотривалій, але надзвичайно впливовій 
присутності польської культури на українських теренах аж до перших поділів Речі 
Посполитої і упродовж усього ХІХ ст.: «Якщо йшлося про державну зверхність, 
більш ніж чотири століття польского панування у цьому регіоні дійшли кінця, та 
поляки пустили тут настільки міцне культурне й соціальне коріння, що польська 
меншина утримувала панівне становище в «Ґаліції і Льодомерії» (офіційна 
австрійська назва цієї території, особливо після реформи 1868 р.) аж до років 
після Першої світової війни. Слід зіставити шістсот років польського впливу 
тут (йдеться про Галичину — М. Г.), з 225 роками безпосереднього польського 
панування на Правобережжі і з одним лишень століттям — у Києві та на 
Лівобережжі. Цю часову різницю пам’ятатимемо й тоді, коли порівнюватимемо 
культурні відмінності всередині самої України. Але навіть у тій частині України, 
яка не відійшла до Польщі в 1921 p., але яка належала їй в різні періоди між 1569 
та 1792 pp., (йдеться про Правобережжя включно з Києвом), польські впливи 
були вельми відчутні, особливо напередодні польських повстань 1830–1831 та 
1863 pp.»191. Цілком коректним, на нашу думку, є припущення, що на форму, зміст 
та стратегії представлення образів України та українців мали впливати вказані 
історичні, соціальні, економічні та національні чинники.  

Для польських істориків злам ХХ–ХХІ століть також був позначений осяг-
ненням нових поглядів на польсько-українське минуле. У каталозі «Польська наукова 
книга. Книги про Україну та польсько-українські взаємини», що відображав перелік 
видань, надісланих на тематичну виставку у Львівській національній науковій 
бібліотеці ім. В. Стефаника 2006 р., кількість назв налічувала 291 одиниць192. І це 
лише видання, що вийшли у світ від 1997 р. Серед них питоме місце посідають 
історичні монографії, збірники наукових праць, джерелознавчі видання. 

189 Шпорлюк Р. Імперія та нації. Пер. з англ. Київ, 2000. С.149.
190 Чорновол І. Компаративні фронтири. Київ, 2015. 376 с. 
191 Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття. 

Львів, 2001. С. 126. 
192  Польська наукова книга. Книги про Україну та польсько-українські взаємини  [інформаційне 

видання]. Посольство Республіки Польща в Києві.  [б. м]. [б. д.].  32 c. 
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Надзвичайно важливими для формування польської історичної думки другої 
половини ХХ ст. стали праці Єжи Топольського193. Видатний історик дослідив 
процеси формування і впливів історичного мислення на суспільство та націю. 
Зокрема, Є. Топольський підкреслив, що активне становлення історичного мис-
лення у поляків розпочалось з початком ХІХ ст., і це дозволяє з особливою цікавістю 
поставитися до значення діяльності польського театру  саме у цей час та дослідити 
його внесок у розвій цього процесу, конструювання великих польських історичних 
метанаративів засобами національної сцени. 

Важливим моментом у розв’язанні історично накопичених польсько-укра-
їн ських протиріч є етичні засади міжнаціонального діалогу, вибудувані на толе-
рантності, повазі до партнера і водночас на безсторонньому вивченні документів. У 
цьому сенсі маємо також приклад істориків, чий досвід у проведенні міжнародних 
конференцій, покликаних налагоджувати порозуміння, надзвичайно великий. Так, 
наприклад, 1993 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 
було започатковано  видання збірника наукових праць «Україна-Польща: історична 
спадщина і суспільна свідомість» (головний редактор — доктор історичних наук 
М. Литвин). Від 1997 р. виходили друком матеріали наукових конференцій під під 
назвою «Україна–Польща: важкі питання». У серії бюлетеня Польського Інституту 
національної пам’яті також вийшов друком випуск «Україна-Польша: важка 
минувшина»194. Прикметною є назва ще однієї польської збірки наукових праць:  
«Поляки й українці: загоїти рани»195. Варто бодай згадати назви інших монографій 
та збірників наукових праць, щоб зрозуміти напругу та водночас послідовність 
польсько-українського історичного діалогу: «Поміж собою. Історичні польсько-
українські ескізи»196, «Поляки і Українці. Історія, яка об’єднує і роз’єднує»197 тощо. 

Нові наукові підходи представлено у працях істориків інших країн, що не є гро-
ма дянами ані України, ані Польщі і представляють погляд на польсько-українські 
стосунки «збоку». У відомій праці Т. Снайдера «Перетворення націй. Польща, 
Україна, Литва, Білорусь. 1569–1999»198 учений привернув особливу увагу до явищ 
ХІХ ст., важливих для формування модерних націй, що постали з колишньої Речі 
Посполитої багатьох народів. Прикметно, що у періодизації ХІХ ст. Т. Снайдер 
обрав 1863 р. як межу поміж ранньомодерною «польською» нацією та молодими 
модерними націоналізмами (польським, українським, литовським, білоруським). 
Не менш важливою є коротка заувага Т. Снайдера з приводу того, що різно види 
ран ньомодерної національності Речі Посполитої пережили її розпад більш ніж на 
століття199. Вочевидь, говорячи про складні театральні явища перших двох третин 
ХІХ ст. на етнічних українських землях слід мати на увазі ці трансформаційні 
історичні процеси. 

193  Topolski J. Historia i życie. Lublin, 1988. 224 s.
194 Polacy — Ukraińcy, trudna przeszłość. Warszawa, 2010. 208 s.
195 Polacy i Ukraińcy : zabliźnić rany. Suwałki, 2001. 225 s. 
196 Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie. Lublin, 2000.
197 Polacy i Ukraińcy. Historia, ktòra łączy i dzieli. Поляки і Українці. Історія, яка об’єднує і роз’єднує. 

Słupsk-Gdańsk, 2015. 400 s.   
198 Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь. 1569–1999. Пер. з англ.  

Київ, 2014. 464 с.
199 Там само. С. 27.
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Одна з ключових фігур сучасної європейської історіографії, відомий декон-
структор історичних мітів, пов’язаних із українсько-польсько-російськими взає-
минами ХІХ–поч. ХХ ст. — французький учений Даніель Бовуа. Представник 
відомої французької «школи Анналів», учений стоїть на позиціях науки, що 
відійшла від націоцентризму200. На підставі величезного корпусу джерел Д. Бовуа 
у низці своїх праць розглянув особливості соціальних та етнічних стосунків 
на території значної частини України упродовж ХІХ ст. — початку ХХ ст., 
проаналізувавши поліетнічні стосунки на українських територіях колишньої Речі 
Посполитої, що відійшли до Російської імперії: Київщини, Поділля та Волині201. 
Д. Бовуа заперечив спроби окремих польських дослідників подавати історію Речі 
Посполитої «як країни гармонійного співіснування багатьох народів і культур»202. 
У підсумку одного з досліджень він зазначив: «Зосередивши свій погляд на 
Україні, де на авансцені точилася боротьба польської шляхти з російським 
дворянством, ми на задньому плані цієї сцени угледіли український народ — 
тоді малоактивний, завжди розчавлений, інколи бунтівний. Але ще до настання 
подальшої епохи, коли їхня активність стане виразнішою, українці являли собою 
величезну ставку реального панування»203. 

Надзвичайно важливим у заявленій царині є доробок літературознавців. 
Йдеться як про комплексні розвідки з історії польсько-українських літературних 
взаємин, так і про окремі праці, присвячені певним періодам, зокрема, романтизму. 
Знана дослідниця польської літератури доби романтизму М. Яніон у книзі 
«Несамовита Слов’янщина» присвятила проблемам польсько-українських 
стосунків окремий підрозділ під назвою «Кордон і Україна»204. Авторка цієї та 
багатьох інших праць з питань романтизму однією з перших деконструювала 
польську «кресову» мітологію ХІХ ст. та заговорила про парадокси подвійного, 
колонізаторського й колонізованого водночас, статусу польської культури ХІХ  ст.; 
про амбівалентність польської ментальності ХІХ ст., пов’язаної із  складним 
комплексом буття Сходом для Заходу і Заходом для Сходу, яку дослідниця назвала 
«східно-західною» польською свідомістю205. 

Важливе місце у розгортанні досліджень українсько-польських літературних 
взаємин посіли «Варшавські українознавчі зошити», що їх видання на кафедрі 
українознавства Варшавського університету започаткував від 1989 р. її багатолітній 
завідувач, відомий україніст, літературознавець Стефан Козак, автор цілого 
корпусу досліджень українсько-польських літературних стосунків ХІХ–ХХ ст. В 
Україні подібною за активністю та плідністю лабораторією польсько-українського 
літературознавчого діалогу є «Київські полоністичні студії», засновані і проваджені 
від 1999 р. завідувачем кафедри полоністики Київського національного університету 
імені Т. Шевченка Р. Радишевським. Пильну увагу приділяли питанням українсько-
польських досліджень редактори фахового часопису «Проблеми слов’янознавства», 
що від 1970 р. виходить у Львівському національному університеті імені Івана 

200 Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. С. 13. 
201 Там само.
202 Там само. С. 8.
203 Там само. С. 269.
204 Janion M. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantzazmaty literatury. Kraków, 2007. S. 165–210. 
205 Там само. C. 165. 
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Франка. У всіх цих виданнях періодично з’являлись літературознавчі наукові 
розвідки про польську драматургію ХІХ ст.

У літературознавчому полі сьогодні відзначаються особливо високим рівнем 
дослідженості такі наукові теми і проблеми як романтизм та його світо глядні, 
естетичні, стильові, жанрові особливості; загальні питання українсько-польських 
літературних взаємин; творчість окремих авторів, що походили з пограниччя 
культур, феномен «української школи» в польській літературі доби романтизму206, 
дослідження міту України у польській літературі ХІХ ст.207 та ін. 

Своєрідним підсумком, узагальненням та систематизацією доробку поль-
ських літературознавців став «Словник польської літератури ХІХ ст.»208. Він міс-
тить кілька гасел, присвячених драматургії цього періоду, а також тематичні 
гасла: «Коліївщина», «Козак. Гайдамаччина», «Українська школа романтичної 
поезії», «Вернигора», «Україна». Автор останнього, зокрема, гасла, Г. Грабович209, 
підкреслив визначну роль України у польській літературі ХІХ ст., насамперед 
періоду романтизму, що «...віддзеркалюється у захопленні її історією, природою, 
етнографією, місцевим колоритом і екзотикою»210. Г. Грабович розглядає істо-
ричну динаміку зацікалень польських письменників темою України — від заледве 
окресленої у добу просвітництва до перших фольклорних зацікавлень ранньо-
романтичного періоду й  кульмінаційного явища доби романтизму під умовною 
назвою «українська школа».  

Для українського театрального читача вважаємо за потрібне коротко окреслити 
цей літературно-культурний феномен в польській літературі ХІХ ст., що дозволить 
далі здійснити типологічні зіставлення літературного й театрального процесів 
згаданого періоду. Першим застосував термін «українська школа» польський критик 
і письменник Александр Тишинський 1837 р., увівши у свій роман «Американка в 
Парижі» власну розвідку під назвою «Про школи польської поезії»211. У ній критик 

206 Див.: Баженова С. На шляху реалізму: Історія України у творчості представників «української 
школи» в польській літературі 40—90-х років XIX століття. Кам’янець-Подільський, 2006. 260 с.; Її ж. 
Від романтизму до реалізму: «Українська школа» в польській літературі 20-90-х років XIX ст.: етапи 
діяльності, історія України в творчості її представників. Кам’янець-Подільський, 2009; Брацка М. В. 
Дискурс козацтва в поезії «Української школи» польського романтизму: автореф. дис. на здобуття. 
наук. ступеня канд. філологічних наук. Київ, 2005. 20 с.; Її ж. Етнічна парадигма поезії «української 
школи» польського романтизму. Київ, 2009. 217 с.; Радишевський Р. Українська полоністика: 
проблеми, школи, сильветки // Київські полоністичні студії. Т. XVII. Київ, 2011. 620 с.;  Сосновська 
Д. Стереотип України і українця у польській літературі // Ї. 1997. №10. С. 88–96; «Українська  
школа»  в  польському  романтизмі. Тернопіль, 2002. 208 с.; «Українська школа» в літературі та 
культурі українсько-польського пограниччя // Київські полоністичні студії. Т. VII. Київ, 2005. 598 c.; 
Kwapiszewski M. Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. Warszawa, 2006. 
190 s.; Makowska U., Makowski S., Nesteruk M. Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. Szkice polsko-
ukraińskie. Warszawa, 2013. 652  c.; Polska w literaturze ukraińskiej — Ukraina w literaturze polskiej : 
materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 10–11 czerwca 2002 roku przez Instytut Filologii Polskiej 
Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 2003. 222 s.  

207 Брацка М. Польська проза 40-80-их років ХІХ століття: міф — історія — цінності. Київ, 
2013. 360 с.; Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі // 
Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. Київ,1997. С. 170–195.  

208 Słownik literatury polskiej ХІХ wieku. Wrocław, 2009. 1012 s.
209 Grabowicz G. G. Ukraina // Ibid. S. 977– 981. 
210 Там само. С. 977. 
211 Tyszyński A. Amerykanka w Polsce. Romans. Cz. 1. Petersburg, 1837. S. 17–108.
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виявив чотири школи сучасної йому польської поезії: литовську (А. Міцкевич, 
А. Одинець та ін.);, українську (А. Мальчевський, С.  Ґощинський, М. Ґославський, 
Ю. Б. Залеський, Т. Заборовський); пулавську (Ю.  Ши мановський, Ю. У. Нем це-
вич, Ф. Д. Князьнін, Ф. Карпінський, Ф. Заблоцький, Я. Вороніч), яку вважав вже 
завершеною на той час; краківську (В. Богуславський, Я. Н. Камінський, К. Брод-
зінський). Згодом до переліку поетів «української школи» долучали Т. Падуру, 
А. Ґрозу, М. Чайковського, Т. Олізаровського, З. Фіша, Ю. Коженьовського, Ю.  Сло -
вацького та багатьох інших письменників і поетів першої половни ХІХ ст.

Представників «української школи» об’єднувало захоплення українською 
історією, фольклором, багатством та мальовничістю української природи. 
Теоретиком «школи» був М. Грабовський, літературний і театральний критик, 
спо ріднений із С. Ґощинським та Ю. Б. Залеським роками спільного навчання 
в уніатській школі монастиря василіанів в Умані (1815–1820). М. Грабовський 
зауважив, зокрема, що троє польських поетів репрезентували три різні погляди на 
Україну: С. Ґощинський оспівав Україну гайдамацьку, Б. Залеський — козацьку, 
А. Мальчевський змалював Україну польську, шляхетську212. Саме у творчості цих 
поетів у першій половині ХІХ ст. сформувався поетичний міт України, що його 
ґрунтовно дослідив сучасний учений-славіст Г. Грабович213.       

Окреме місце у візіях українсько-польських історичних стосунків посідала 
гайдамаччина. Серед сучасних польських літературознавців системно дослідив тему 
(у прозових жанрах представників «української школи») Марек Квапішевський214. 
У світлі цієї теми в поле зору дослідників потрапляли і драматургічні твори, хоча ці 
зацікавлення можна назвати спорадичними, принагідними, а почасти й випадковими. 
Назвемо праці В. Щурата215, І. Брика216, Є. Рихліка217, М. Мочульського218,  Р.  Кир-
чіва,219 Є. Нахліка220, М. Брацкої221. У польських дослідників драматургічні інтер-
претації теми Коліївщини з різних причин не заслужили особливої уваги, за 
винятком Станіслава Маковського, до праці якого ми звернемося далі. Окреме 
місце, звісно, посідає у цьому контексті драматургічна творчість Юліуша 
Словацького та величезний корпус дослідницької літератури, їй присвяченої. 

212  Grabowski M. O szkole ukraińskiej poezyi // Grabowski M. Literatura i krytyka. T. II. Wilno, 1840. 
S. 1–100; 117–142. 

213 Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі. 
214 Kwapiszewski M. Wizja koliszczyzny w prozie romantycznej (Czajkowski — Grabowski — Fisz) // 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, 2002–2003.Sekcja FF. XX–XXI. S. 1–15. 
215 Щурат В. Коліївщина в польській літературі до 1841 року // Записки Наукового товариства 

імени Шевченка. Львів, 1910. К. V. Т. ХСVII. С. 86–104.  
216 Брик І. Драма з коліївщини на основі драми Кернера // Записки Наукового товариства імени 

Шевченка. Львів, 1920. Т. CХХ. С. 121–131. 
217 Рихлік Є. Українські мотиви у поезії Юліуша Словацького. Ніжин, 1929. 68 с.  
218 Мочульський М. Ґощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини. Львів, 1936. 44 с.
219 Кирчів Р. Українська тема в польській драматургії першої половини ХІХ ст. // О. О. Потебня 

і деякі питання сучасної славістики: Тези доп. та повідомл. ІІІ  респ. славістичної конф., присв. 
125-річчю з дня народж. О. О. Потебні. Харків, 1960. С. 128–131.    

220 Нахлік Є. Творчість Юліуша Словацького і Україна. Проблеми українсько-польської 
літературної компаративістики. Львів, 2004. 228 с. 

221 Брацка М. Драматургія «української школи» (перша половина–середина ХІХ ст.) // Брацка М. 
Перепрочитання «української школи» польського романтизму. Київ, 2010.  
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Можемо припустити, що в тіні саме творчості Ю. Словацького драматичні твори 
інших авторів «другого ешелону» залишались і залишаються до сьогодні не ціка-
вими для дослідників. Серед польських театрознавців окреме дослідження історії 
постановки «Срібного сну Саломеї» Ю. Словацького на львівській сцені 1936 р. 
здійснила А. Куліговська-Ко   же  ньовська222. 

У цілому дослідники «української школи» приділяли незначну увагу дра-
матургії, оскільки територією побутування самого феномену була насамперед 
лірична поезія, згодом — проза. Першим, хто звернувся до української теми в 
польській драматургії як до окремої наукової проблеми був львівський учений 
Роман Кирчів. Йому належить окремий підрозділ «Українські фольклорні мотиви 
в прозі і драматургії доби романтизму» у монографії, де автор зупинився на 
драматичних творах Міхала Сухоровського, Кароля Гейнча, Фелікса Віхерського, 
Маріяна Ґожковського223. Найбільшу увагу ученого привернула драма «Карпатські 
верховинці» Ю. Коженьовського. До цього ж твору продовжують й далі активно 
звертатись літературознавці224.

Частково питанням української тематики у польській драматургії також 
займався і знаний український історик літератури та етнограф Володимир Гна-
тюк225. Продовжила й розвинула започатковані Р. Кирчівим та В. Гнатюком до-
слід ження наша сучасниця, київська полоністка Марія Брацка. У навчальному 
посібнику  «Перепрочитання «української школи» польського романтизму» 
дослідниця присвятила темі окремий розділ «Драматургія», подавши його 
у розширеному варіанті в окремому виданні226. Наголосивши на достатньо 
високому рівні дослідженості драматургічної творчості Ю. Словацького та Ю. Ко-
женьовського, учена звернулась до менш відомих постатей авторів і розглянула 
творчість Ю. У. Нем цевича, Т. Заборовського, Я. Н. Камінського, М. Су хо-
ровського, К. Гейнча. Окрему увагу приділила авторка творчості малознаного 
сьогодні драматурга другої половини ХІХ ст. Леонарда Совінського та його драмі 
«На Україні»227. М. Брацка згадала і про театральний аспект цієї теми: «Твори 
Я. Н. Ка  мінського, К. Гейнча, Л. Совінського виставляли на сценах польських 
театрів у Львові, Житомирі, Бердичеві, Вільнюсі, а також у Варшаві й Кракові. 
Творчість згаданих драматургів, як частина великого масиву українсько-польської  
помежівної  літератури,  свідчить  про  філософські,  світоглядні, ідейні, тематичні 
напрямки розвитку історико-літературного процесу на культурному пограниччі»228. 

222  Куліговська-Коженєвська А. Зазнач. твір. 
223 Кирчів Р. Український фольклор у  польській літературі (період романтизму). Київ, 1971. 276 с.  
226  Зелінська Л. «Karpaccy Górale» Ю. Коженьовського й «Верховинці» Г. Хоткевича: корекція 

культурного стереотипу матері  // Київські полоністичні студії. Т. IX (Європейський вимір української 
полоністики). Київ, 2007. С. 324–333; Ясній  Я.  Літературно-фольклорний  контекст  героя-розбійника  
в  драмі «Карпатські верховинці Юзефа» Юзефа Коженьовського // Київські полоністичні студії. Т. V.  
Київ, 2003. С. 275–281.

225 Гнатюк В. Нариси з історії польського романтизму. Розвиток і занепад однієї романтичної 
течії // Гнатюк В. Українсько-польська правобережна романтична література. Вибрані праці. Київ,  
2008. С. 358–619.

226 Брацка М. Драматургія “української школи” (перша половина–середина ХІХ століття) // 
Київські полоністичні студії. Т. XV. Київ, 2009. С. 124–134.

227  Брацка М. Перепрочитання «української школи» польського романтизму. Київ, 2010. 122 с.
228  Брацка М. Драматургія “української школи”... // Там само. С. 210. 
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Надзвичайно важливими у методологічному сенсі є кілька останніх праць 
М. Брац кої, в яких дослідниця застосувала засади постколоніальних студій, що 
вкрай актуально для осмислення таких складних феноменів як етнічні, культурні, 
мистецькі українсько-польські пограниччя229.

Питанням драматургії присвятили свої статті молодші дослідники київської 
шко  ли полоністики230.  Однак значна частина важливих у контексті теми творів та 
постатей авторів не увійшли до кола уваги літературознавців. Чому?

Драматичні тексти, за якими йшли вистави у першій половині ХІХ ст. здебіль-
шого збереглись лише у рукописах. Збережені в бібліотеках та театральних архівах, 
вони залишились часткою театрального дискурсу, і тому їх не помічали історики 
літератури. Попри те, що значна їх частина була і залишається відомою для 
польських істориків драми і театру — більшість цих текстів залишилась до сьогодні 
недослідженими. Виняток становить хіба що опублікований С. Маковським із 
його ж ґрунтовним коментарем текст драми-переробки Я. Н. Камінського «Гелена, 
або Гайдамаки на Україні»231 та публікація п’єси «Дочка Мечника, або Польські 
родини  XVIII ст.» К. Майєрановського у збірнику, присвяченому драматургії та 
театрові романтизму232. Але сценічні історії цих та багатьох інших п’єс, що до них 
звертаємось у подальших розділах, не вивчені.

Окремо слід назвати корпус праць українських літературознавців, присвячений 
творчості Ю. Словацького та його рецепції України у драматургічній творчості. 
Бібліографія таких праць розлога, але для нас засадничими стали дослідження 
Г.  Грабовича233, Є. Нахліка234, Р. Лубківського235. Як, водночас, — і окремі сучасні 
розвідки польських театрознавців, засновані на методах постколоніальних студій236. 

На окрему увагу заслуговує послідовна праця польської дослідниці К.Ґліня-
новіч, що вивчає колоніальні дискурси польської літератури зламу ХІХ–ХХ ст., 
поєд нуючи постколоніальні й гендерні підходи, хоча дослідниця зосереджується 
на прозових жанрах, оминаючи увагою драматургію237.

229 Брацка М. Поема Юліуша Словацького «Ангеллі» як текст антиколоніального дискурсу  // 
Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. 2010. Вип. 
15. С. 28–35; Її ж. Постколоніальне прочитання літератури польсько-українського пограниччя ХІХ 
століття // Вісник Львівського університету. Серія: Філологія. Львів, 2014. Т. 60. С. 38–45; Eadem.
Peryferyjne narracje kolonialne: casus pisarzy pogranicza polsko-ukraińskiego połowy XIX wieku. 
Kraków, 2016. B. 2. S. 217–231; Eadem. Literatura ukraińska doby romantyzmu w kontekście studiów 
postkolonialnych // Świat Tekstów. Rocznik Słupski. Slupsk, 2016. T. 14. S. 9–26.

230 Булаховська Ю. До питання українсько-польських взаємин у драматургії // Київські полоністичні 
студії. Т. IV. Київ, 2003. С. 190–201; Вербовий М. Шевченко-драматург // Київські полоністичні студії. 
Т. XXV (Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі) : У трьох книгах. Кн. третя. Київ, 2014. 
С. 357–360; Кучеренко А. Драматургія Павлина Свенцицького: переклади та переробки // Київські 
полоністичні студії. Т. XXVІ. Київ, 2015. С. 399–405.

231 Makowski S. Jana Nepomucena Kamińskiego «Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie» // Miscellаnea 
z lat 1800–1850. Wrocław, 1967. S. 5–87.

232 Majeranowski K. Córka Miecznika czyli Domy polskie XVII wieku // Dramat i teatr romantyczny. 
Studia. Roprawy. Artykuły. Wrocław, 1992. S. 131–270.

233  Grabowicz G. G. Mit Ukrainy w «Śnie srebrnym Salomei» // Pamiętnik Literacki. Warszawa, 1987. 
T. 2. S. 23–60.

234 Нахлік Є. К. Творчість Юліуша Словацького й Україна. 
235 Словацький Ю. Срібний сон Саломеї. Пер. Р. Лубківського // Срібний міф України. Поезії. 

Поеми. Драми. Львів, 2005. С. 206 — 193.
236 Bal E., Stępniak G. Polskość a ukraińskość... S. 45–60.
237 Ґліняновіч К. Постколоніалізм як колоніалізм. Безголосий субалтерн у польському  

постколоніальному дискурсі // Постколоніалізм. Генерації. Культура. Київ, 2014. С. 45–52.
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Слід підкреслити активний розвиток імагологічних студій у царині польсько-
українських літературознавчих та мовознавчих досліджень238. У центрі наукової 
уваги таких розвідок перебувають категорії «Іншого», «Свого», «Чужого» та засади 
їхньої репрезентації насамперед у творах польських авторів ХІХ–початку ХХ ст., 
а також мовних картинах світу обох націй. Так, у дисертаційному дослідженні 
М. Брацкої «Дискурс козацтва в поезії «української школи» польського романтизму» 
значну увагу приділено проблемам конструювання образу козака у творах польських 
поетів першої половини ХІХ ст. як «свого-чужого-іншого»239. Звісно, в поле зору 
дослідників потрапляли і драматургічні твори, щоправда, залишаючись на маргі-
несах наукової уваги. Так, наприклад, Н. Петриченко у статті «Імагологічний ас-
пект прози «української школи» в польській літературі» зосередилась на прозовій 
спадщині, але водночас коротко звернулась і до драматичних творів: «Богдан Хмель-
ницький» Т. Заборовського, «Срібний сон Саломеї» Ю. Словацького, «Конашевич в 
Білгороді» З. Фіша та ін.240. 

Доробок мистецтвознавців в опрацюванні обраної теми є значно скромнішим. 
Розглядаючи питання «Полоністика в Україні та україністика у Польщі: діалог 
культур» Людмила Вахніна здійснила ґрунтовний огляд цієї теми, зосередившись на 
співпраці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль -
ського НАН України та польських наукових осередків241. Авторка статті докладно 
висвітлила історіографію польсько-українських стосунків у царинах етнології, 
фольклористики, музикознавства. На жаль, у переліку імен працівників цього 
Інституту (С. Грица, Б. Сюта, Н. Лисенко-Єржиківська, Т. Руда, І. Карєва, Г. Скрип-
ник, І. Юдкін та ін.) відсутня згадка про багаторічну діяльність історика театру 
Р. Пилипчука. 

Присутність сучасних спеціалізованих досліджень у галузі мистецтвознавства, 
етнології, фольклористики засвідчує зміст випуску наукового збірника «Українсько-
польські культурні взаємини», що вийшов у світ спільними зусиллями Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
та Інституту мистецтвознавства ПАН 2008 р.242. У збірнику знаходимо дві статті, 
присвячені театральним явищам ХХ ст.: «Католицький і християнський театр у 

238 Андрусів С. Україна і українці з перспективи польського кресового дискурсу // Волинь 
філологічна: текст і контекст. 2011. Вип. 12. С. 5–4; Брацка М. Образ етнічного «іншого» в 
романтичній поезії українсько-польського пограниччя // Філологічні науки. Літературознавство. 
Київ, 2010. Вип. 11. С. 27–31; Вознюк О. Візія українця як Іншого у польському літературному 
дискурсі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. 2010. Вип. 16. С. 159–164; Корбич Г. Крізь 
призму імагології: українсько-польські відносини в українському літературно-критичному дискурсі 
кінця ХІХ — початку ХХ ст. // Studia Ukrainika Posnaniensa. Vol. I. Poznań, Press, 2013. S. 253–264; 
Jakubowska-Krawczuk K. Kształtowanie się tożsamości narodowej a obraz Polaka i Ukraińca w polskiej i 
ukraińskiej literaturze I połowy XIX wieku. Warszawa–Ivano-Frankiwsk, 2015. 272 s.; Polacy o Ukraińcach, 
Ukrańcy o Polakach // Materiały z sesji naukowej. Gdańsk, 1993. 190 s.

239 Брацка М. Дискурс козацтва в поезії «української школи» польського романтизму. Автореф. 
дис.канд. філол.наук: 10.01.05. Київ, 2005. 20 с.

240 Петриченко Н. Г. Імагологічний аспект прози «української школи» в польській літературі // 
Філологічні трактати. Суми, 2009. Т. 1, № 2. С. 30–42.  

241 Вахніна Л. Полоністика в Україні, Україністика у Польщі. Діалог культур  // Studia Ukrainica 
Posnaniensia. V. II, Poznań, 2014. S. 167–175.

242  Українсько-польські культурні взаємини. Наукове видання. Київ, 2008. 294 с.  
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Польщі другої половини ХХ ст.  (ситуативний нарис)» Б. Бакули243 та «Польське 
театральне життя в Києві 1905–1918 рр. за документами, збереженими в київських та 
варшавських архівних фондах» П. Горбатовського244. Однак питання міжнаціональних 
театральних взаємин ХІХ ст. не знайшли висвітлення на сторінках цього видання.

Сучасні музикознавці плідно досліджують питання українсько-польських 
мистецьких зв’язків ХІХ та ХХ ст. Так, Б. Сюта захистив докторську дисертацію 
за темою «Принципи організації художньої цілісності у творах українських та 
польських композиторів 1970–1990-х років»245. Значну увагу приділила паралелям 
українського та польського музичного життя в Галичині ХІХ-ХХ ст. львівська 
музикознавиця Л. Кияновська у навчальному посібнику, адресованому студентам246. 
О. Волосатих дослідила музично-драматичний театр Правобережної України першої 
половини ХІХ ст.247. У дисертації,  захищеній 2009 р., дослідниця зосередила свою 
увагу на репертуарних, жанрових, мовних особливосттях діяльності польських 
труп у цьому регіоні, наголосила на присутності української мови й мотивів у 
виставах за п’єсами Я. Мілевського «Укра їнка, або Зачарований замок» та Антонія 
Жмійовського («Чумак-чародій», «Засідка на привида», «Кучерява Ґандзя, або 
Веселий покійник»). 

У доробку мистецтвознавців — монографія О. Федорука, присвячена репре-
зен тації України у творчості польських художників другої половини ХІХ ст.248. 
Важ ливим внеском у дослідження українсько-польського мистецького діалогу став 
вихід у світ підготованого у Львівській національній науковій бібліотеці України 
ім.  В. Стефаника альбому «Наполеон Орда і Україна», присвяченого творчості одно-
го з відомих польських художників ХІХ ст., в малюнках якого зафіксовано краєвиди 
та пам’ятки культури на етнічних теренах України249. Продовжують досліджувати 
цю тему і молодші представники українського мистецтвознавства, виявляючи її 
нові імагологічні аспекти250. З польського боку надзвичайно цікавою є монографія 
польського дослідника А. Сьвйонтека про українсько-польський контекст творчості 
Яна Матейка, де мистецтвознавець ре тельно дослідив ідеологічні, політичні, 
естетичні засади світогляду відомого художника251. 

243 Бакула Б. Католицький і християнський театр у Польщі другої половини ХХ ст. (ситуативний 
нарис) // Там само. С. 50–69.

244 Горбатовський П. Польське театральне життя в Києві 1905–1918 рр. за документами, 
збереженими в київських та варшавських архівних фондах // Там само. С. 218–238. 

245 Сюта Б. Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських 
композиторів 1970-х–1990-х років : автореф. дис. ...д-ра мистецтвознав. : 17.00.03. Київ, 2007. 36 с.

246 Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ-ХХ століття. Чернівці, 2007. 424 с. 
247 Волосатих О. Музично-драматичний театр Правобережної України першої половини 

ХІХ століття в контексті міжнаціональних культурних зв’язків і художніх тенденцій епохи. Автореф. 
дис... канд. мист. : 17.00.03. Київ, 2008. 19 с.  

248 Федорук О. Джерела культурних взаємин. Україна у творчості польських художників другої 
половини ХІХ–початку ХХ ст. Київ, 1976. 126 с.

249 Наполеон Орда і Україна. Мистецьке видання. Автор вступ. статті та опису літографій Я. Кра-
вченко та П. Сачек. Львів, 2014. 204 с.

250  Козловська Є. Відображення образу козака у польському мистецтві кінця ХІХ–початку ХХ у 
контексті польсько-українських відносин // Вісник ХДАДМ. Образотворче мистецтво. Харків, 2011.  
Вип. 4. C. 125–129.

251 Świątek A. “Lach serdeczny”: Jan Matejko a rusini. Krakòw, 2013. 204 s.
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Нещодавно до теми українсько-польських стосунків у мистецтві долучились 
кі нознавці обох країн. У передмові до 37 випуску «Фільмознавчих зошитів» Вроц-
лав  ського університету редактори наголосили: «37 том «Фільмознавчих студій» — 
це наслідок прагнення його редакторів та авторів покласти малу цеглинку в 
побудову єднання і довіри поміж Українцями і Поляками. Його тематика — взаємне 
портретування обох народів в кіномистецтві — ще у жодній польськомовній чи 
україномовній публікації не звучала»252. Така увага кінознавців до теми польсько-
українських взаємин переконує у важливості та актуальності досліджень подібного 
характеру та у поступовому формуванні всеохопного мистецтвознавчого наукового 
дискурсу з питань польсько-українських взаємин. 

 1.4. Методологічні засади дослідження  

Як вже було зазначено у Вступі, методологія пропонованого дослідження 
базується на міждисциплінарному поєднанні принципів та підходів кількох царин 
гуманітаристики: театрознавства, культурології, літературознавства та ін.    

Вихідним пунктом для початку дослідження слугувала концепція діа логічності 
М. Бахтіна. Як відомо, учений стверджував, що культура завжди існує на кордонах, 
межах, у пограничних ситуаціях. У працях М. Бахтіна йдеться про особливу 
напругу, яка виникає на культурних пограниччях внаслідок перетину, накладання, 
взаємодії двох або більше культурних практик, мов, традицій, досвідів253. При 
цьому російський учений розглядав процес діалогу як зустріч з «Іншим», як спосіб 
само- і світопізнання. Тому питання герметичних або ж  відкритих до сприйняття 
іншої культури національних театральних дискурсів залишалось засадничим 
у процесі дослідження, надто, коли йшлося про сценічну діяльність польських 
митців на етнічних теренах України. Питання про «чутливість» до присутності 
етнічного Іншого у театральному тексті було «поставлено» до кожного із майже 
ста опрацьованих польських драматичних текстів періоду XVII–XIX ст. 

Головним критерієм емпіричного пошуку, відбору, систематизації та ана-
лізу вистав слугувала наявність бодай одного персонажа-українця, що був 
уведений у сценічну дію і котрого вдалося ідентифікувати за різними (авто- та 
гетерохарактеристиками, візуальними та музичними) ознаками як належного 
до українського (руського) етносу або нації. У цьому пошуку авторку «вели» як 
бібліографічні покажчики, академічні історії польської літератури й театру, так і 
власна дослідницька інтуїція. Не завжди за титульною назвою драматичного твору 
можна було визначити присутність у ньому української тематики (як-от «Приблуда» 
В. Лозинського чи «Папороть» Ю. Старкля), рівно ж як і, здавалося б, однозначно 
марковані українськістю назви п’єс та вистав, були оманливими (наприкл., 
«Вимушені зв’язки, або Ватажок Карпатських опришків» Я. Н. Камінського254). 

252  Studia Filmoznawcze. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo na ekranie filmowym. Польсько-українське 
сусідство на кінематографічному екрані. Wrocław, 2016. № 37. 276 s. 

253  Бахтин М. Автор и герой в естетической деятельности // Естетика словесного творчества.  
Москва, 1979. С. 177. 

254 Sygn. 4934. Kamiński J. N. Przymuszone związki, czyli Gerszt opryszkòw Karpackich. Dramat w 
5 aktach z powieści gminnej oryginalnie napisany // Muzeum Książat Czartoryskich. Krakòw.  81 s. Rkp.
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При цьому було виявлено значний ряд драматичних текстів польських авторів, де 
присутні українські теми й мотиви, виявлені на різних рівнях, від наративного та 
персонажного — до ремарок, фольклорних цитат та переспівів, описів костюмів 
тощо. Зрозуміло, що повністю вичерпати увесь польський репертуар такого типу, 
чинний навіть упродовж одного (ХІХ  ст.), неможливо, тож вочевидь залишились 
невідомі нам твори та автори, що чекають на увагу до себе істориків театру. 

Подальший аналіз  специфіки присутності у  польському театральному дис-
курсі образу України передбачав розгляд стратегій та форм його репрезентацій. 
До таких відносимо насамперед наративні та жанрові тенденції, що їхні прояви, 
окрім власне драматургічних текстів, виявляємо у таких специфічних театральних 
характеристиках як сценічний простір, костюм, система сценічних амплуа тощо. 

Попри весь пошанівок до докладних описів джерел, ми свідомі неможливості 
віддати належну увагу кожному театральному документу (рукопису п’єси, 
афіші, рецензії), навіть якщо більшість із них уперше вводиться в науковий обіг 
у вітчизняному театрознавстві. Окремим із названих далі вистав присвячено 
самостійні дослідження, опубліковані у фахових виданнях, на які покликатимемось. 
Інші ж мистецькі події, сподіваємось, знайдуть ретельне висвітлення у подальших 
публікаціях за темою. 

Так само довелось обійти увагою чималу групу творів драматургії, що містили 
українську тематику та сюжети, але ніколи не мали сценічної історії, залишились 
надбанням історії літератури, часто в рукописному вигляді. 

У роботі з матеріалом сфокусовано увагу на жанрових та пов’язаних з ними 
наратологічних моделях текстів/вистав; особливостях часопростору; імагологічних 
аспектах. Деякі з них потребують ширшого пояснення, оскільки не належать до 
звичного інструментарію театрознавця. 

«...Міжнародна наратологія (теорія розповіді) належить сьогодні до ка но -
ну методологічних підходів у сучасній гуманітаристиці», — зазначає І. Папу-
ша255. Термін «наратологія» до вивчення оповідних структур першим увів 
відомий структураліст Ц. Тодоров. «Одиницею вимірювання» у наратології є 
опо відь, яку наратологи називають «історією», приписуючи цій багатозначній 
структурі такі головні характеристики: хронологія, каузальність, інтенційність 
та телеологічність256. Не потребує додаткових аргументів твердження, що театр, 
зокрема вистава як форма реалізації цього виду мистецтва, і є нічим іншим, як опо-
віданою зі сцени глядачам історією.

Переконливим аргументом на користь коректності впровадження наратології 
до інструментарію театрознавчих досліджень є те, що в наратології сама оповідь 
розглядається у нерозривному зв’язку із формами та способами її репрезентації, 
тобто пов’язаності механізмів творення оповіді із процесами її відчитання/
сприйняття, власне дискурсивними у вузькому значенні цього поняття. Така 
пильна увага до комунікативного аспекту трансльованої оповіді надзвичайно 

255  Папуша І. Міжнародна наратологія: проблеми дефініції  // Теорія літератури, компаративістика, 
україністика: (збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя д. ф. н., проф. Р. Гром’яка) // Studia 
methodologica. Вип.19. Тернопіль, 2007. С. 31. 

256  Там само. 
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зближує наратологію з театрознавством, оскільки одним із головних предметів 
досліджень останньої є переказані публічно історії. Це зближає класичну теорію 
драми, що її традиційно застосовують у театрознавстві, зокрема, до творів ХІХ ст., 
із рецептивною естетикою та навіть герменевтикою.    

У сучасному зарубіжному театрознавстві питання застосування нара толо-
гічних студій до досліджень театру вже обговорювалось. Так, К. Вагасенбрук 
вважав, що «...наратологія може бути ідеально інтегрована в системно-орієнтовану 
історію театру, в якій взаємодія між замкнутою системою виконання та середовищем 
з більшим культурним, історичним, соціальним та художнім контекстом займає 
центральне місце»257.

У нашому випадку індексом потужності такого дискурсивного поля мо-
же слугувати те, що у практиці театру називається «касовий успіх», глядацька 
попу лярність та ін., що проявляється у показниках частоти, кількості, географії 
поширення вистав за тими чи іншими драматичними текстами. Адже відгуки 
глядачів/критиків на ту чи іншу театральну виставу, тривалість сценічної історії та 
географія її поширення  свідчать про активний діалог і порозуміння сцени й зали, про 
зрозумілість та вагомість артефакту для значної частини глядацької аудиторії. При 
цьому важливо підкреслити, що наративна сутність, яку запропоновано глядачеві, 
це «більше не переказ, не дзеркальне зображення історії; це презентація події»258. 

У структуралістській наратології — як і в театрознавстві259 — визначають 
подію як «деяку зміну вихідної ситуації: або зовнішньої  ситуації  в  оповідному  
світі  (природні,  акціональні  та інтеракціональні  події),  або  внутрішньої  
ситуації  того  чи  іншого персонажа  (ментальні  події)»260. Такій події має бути 
властива темпоральність, каузальність, інтенційність. Спосіб конструювання 
подій формує характер подієвості тієї чи іншої оповіді, а відтак у центрі уваги 
дослідника опиняються сюжет як послідовність подій та жанр як форма, ужита для 
переказу історії, загальні особливості розгортання якої формують поняття сюжету 
як моделі наративу261. Проте сама тільки подієвість недостатня для класифікації 
наративів, оскільки важливим є вибір перспективи сприйняття.262 Такий кут зору 
можна ще назвати жанром, тобто оптикою, крізь яку формується і сама подія, і 
авторський погляд на неї. Видатний літературознавець О. Лосєв вважав жанр 
однією з особливостей моделювання нарації263. Водночас він виокремив моделі за 
онтологічними ознаками, тобто різними способами розуміння буття та життя264. 
До таких він зараховував моделі-міфи, казкові моделі, елементи фантастичного, 

257 Vanhaesebrouck K. Towards a Theatrical Narratology? // Image [&] Narrative. Online Magazine of 
the Visual Narrative. Issue 9. Performance . URL : http://www.imageandnarrative.be/inarchive/performance/
vanhaesebrouck.htm (дата звернення: 16.03. 2018 р.).

258 Там само. 
259 Клековкін О. THEATRICA: Лексикон. Київ, 2012. С. 396.
260  Мацевко-Бекерська Л. Наратологічна проекція концепту «герой» // Питання літературознавства. 

Чернівці, 2009. Вип. 78. С. 278–292. 
261 Деркач Л. Наративна модель як спосіб художньої презентації світу // Наукові записки ТНПУ 

ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль, 2011. Вип. 31. С. 236–248. 
262 Там само.  C. 255. 
263 Лосев А. Проблема художественного стиля. Киев, 1994. C. 247–248.  
264 Там само.  С. 247.
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різнотипний реалізм тощо265. Саме тому розділи нашого дослідження струк-
ту ровані відповідно до  форм «наративних оптик», пов’язаних із жанровими 
і те ма тичними  стратегіями. При цьому послуговуємось уже напрацьованими 
у польському та українському літературознавствах класифікаторами мітів та 
дискурсів польсько-українського порубіжжя (як-от аркадійський та пекельний міти 
України, козацький дискурс), застосовуючи їх до театральної практики. Не менш  
важливою для цього дослідження виявилась категорія метанаративу, або великого 
наративу, запроваджена Ж. Ф. Ліотаром та активно сприйнята сучасною науковою 
спільнотою266. Розкри ваючи певну тяглість різних стратегій представлення образу 
України у польському театральному дискурсі, було важливим спостереження 
за їхньою включеністю у національні, патріотичні великі театральні наративи 
польської сцени, виявлені, зокрема у вже згаданій праці Д. Ратайчакової 
«Національні образи у драмі й театрі»267.     

Категорія часопростору (хронотопу), уведена в науку Л. Ухтомським, була 
поширена у широкій сфері гуманітаристики завдяки знаній праці М. Бахтіна268. 
Нерозривність просторових та часових характеристик, що творять завершений 
образ, тип, спосіб переживання та моделювання світу, вкрай важливі і для аналізу 
специфіки театральних текстів. При цьому, зважаючи на нефіксованість творів 
сценічного мистецтва, аналіз часопростору здійснюємо на підставі тексту п’єси, 
ремарок автора, а також особливостей рецепції вистави у відгуках публіки. 
Якщо перша частина джерел дозволяє проаналізувати структурно-формальні 
аспекти хронотопу, зафіксовані текстуально, то відгуки, рецензії, враження 
від вистав відкривають можливість реконструювати емоційно-змістову його 
складову, а відтак увиразнити особливості того чи іншого часопростору вистав. 
Часопростір безпосередньо пов’язаний як із наративними, так і з імагологічними 
особливостями театральних текстів. Усі вони є проявами архетипних образів/
історій, що фор муються через конкретні, історично визначені форми й змісти і 
в цьому сенсі підлягають аналітичним процедурам формалізації, типологізації, 
порівняння тощо. 

Врешті, імагологічні аспекти дослідження — окрема територія спостереження 
й аналізу. У праці «Від культурних кліше до імажинарного» Д.-А. Пажо запропонував 
розлогий виклад думок про користь та специфічні особливості імагології сьогодні. 
Перефразовуючи тезу цього автора, можемо сказати, що театральний образ 
розглядається як ансамбль ідей про Іншого, взятих у процесі «театралізації» і 
водночас соціалізації269.  

265 Там само.
266 Казаков М. Гранд-наратив у історії // Спільне [електронний ресурс] 2015. 18 вересня. URL : 

https://commons.com.ua/uk/grand-narativ-u-istoriyi/ (дата звернення 10.10. 2018);  Ясь О. В. Традиції 
великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця XVIII–XX ст. // Український історичний 
журнал. Київ, 2012. № 5. С. 6–38; 

267 Ratajczakowa D. Obrazy narodowe w dramacie i teatrze.Wrocław, 1994. 406 s.
268 Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. 

Вопросы литературы и эстетики. Москва, 1975. С. 234–407; Лук’янець. В. Хронотоп  // Філософський 
енциклопедичний словник. Київ, 2002. С. 702. 742 с.; Поэтика хронотопа: Языковые механизмы и 
когнитивные основания: Материалы международной научной конференции. Вильнюс, 2010. 236 с.

269 Пажо Д.-А. Зазнач. твір. С. 398. 
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Специфіка дефініції категорії «образ» також набуває — за Д.-А. Пажо — 
імагологічної перспективи: «...кожен образ функціонує як певне зусилля 
свідомості співвіднести Я з Іншим, Тут і Там. Отже, образ — це літературний або 
нелітературний вислів, символ різниці між двома рівнями культурної реальності. 
Інакше кажучи, образ є презентацією культурної реальності, через яку індивідуум 
або група індивідуумів розробляє, поділяє і пропагує у власному культурному 
чи ідеологічному просторі чужий культурний чи ідеологічний простір»270. Це 
визначення надзвичайно точно відповідає тим вимогам до аналізу кола обраних 
явищ, що ми їх окреслили вище. 

Беремо до уваги і наступне зауваження ученого з приводу принципового 
став  лення до образу, у нашому випадку — театрального — як до фіктивної 
реальності, а не її аналогу. Д.-А. Пажо радить якнайменше уваги приділяти його 
співвіднесеності із реальністю, аби «...сфокусувати увагу на своєрідних моделях, 
схемах, які йому передують у культурі»271. Цей підхід до аналізу образних структур 
особливо важливий у розділах, присвячених історичним жанрам, що провокують до 
порівнянь у площині неіснуючої насправді «історичної правди» чи «об’єктивності». 

Вкрай важливими для нас є методологічні зауваги цього автора з приводу ще 
однієї особливості образу: «...образ єдиний має функцію акумулювати стосунки 
міжетнічні, міжкультурні, формувати зв’язки між суспільством, яке аналізує 
(«споглядає»), і суспільством, яке слугує об’єктом аналізу («споглядання»)»272.  

Спираючись на досвід імагологічних досліджень в літературознавстві та 
адаптуючи категорію «етнообраз»273 до театрознавства, говоримо про такий 
театральний образ, що «конструює не лише індивідуальні риси, а й етнічну 
(національну) ідентичність зображуваних персонажів, краєвидів чи історичної 
минувшини, подаючи певні їхні ознаки як «типові» для відповідної країни, 
«характерні» для цілого народу. Так само як у літературі, етнообраз у театрі й 
драмі вважаємо «деталлю, яка використовується для репрезентації (зображення) 
всієї нації»274. У цьому контексті театр, сцена мають силу своєрідного «дзеркала 
ідентичностей», якщо послуговуватись назвою книжки провідного сучасного 
українського історика Наталії Яковенко275. Зазначимо, що про імагологію як 
напрям культурології йдеться у методичному посібнику «Мистецтво. Методологія 
дослідження» О. Клековкіна, автор якого пропонує дослідникам широкий спектр 
наукового інструментарію276. Проте поки що імагологічні студії у вітчизняному 
театрознавстві не набули поширення.    

Оскільки головну джерельну базу дослідження становлять театральні тек-
сти — основні (за К. Бальме — драматичні твори) та рецептивні (критичні статті, 
малюнки, фотографії та ін.), то ще однією важливою методологічною засадою 

270  Там само. С. 399.
271  Там само. С. 400.
272  Там само. С. 402. 
273  Будний В. Ільницький М. Зазначений твір. С. 352
274  Там само.
275  Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI — 

початку XVIII століття. Київ, 2012. 472 с. 
276  Клековкін О. Мистецтвознавство. Методи дослідження. Київ, 2017. С. 88. 
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у роботі з ними став критичний дискурс-аналіз. У спеціально присвяченому 
цьому методу розділі автори видання «Методи аналізу тексту й дискурсу»277 
виокремлюють три рівні дискурс-аналізу: 1) текстовий (аналіз організації тексту); 
2) аналіз дискурсивної практики (зв’язок між текстом і соціальною практикою, що 
забезпечується наявністю т. зв. ключів, що дозволяють реципієнтам інтерпретувати 
повідомлення); 3) аналіз власне соціальної практики (в центрі уваги — питання 
влади та ідеології). Останній — як підкреслюють автори — «передбачає істотний 
зв’язок поміж дискурсом та гегемонією і розглядає контроль над дискурсивними 
практиками як боротьбу за зверхність над порядком дискурсу»278. Це провадить 
до залучення прийомів постколоніальних студій, що вивчають стосунки влади / 
домінування / підпорядкування тощо. 

Ще одне, методологічно важливе, поняття — стратегія — залучено із того ж 
поля дискурсивного аналізу279. Специфічною рисою цього поняття є те, що Р. Водак 
називає теорією «планування тексту». «Безумовно, — пишуть автори видання, — 
стратегії орієнтовані на мету, але це не означає, що учасники взаємодії завжди 
їх усвідомлюють. Часто вони діють несвідомо, ірраціонально і емоційно. Якщо 
мовці підтримують ідеї расизму, то, згідно з теорією виробництва тексту, їх не 
можна звинувачувати у свідомому вияві цих ідей».280 Цей погляд, на нашу думку, 
надзвичайно важливий при аналізі складних явищ міжнаціонального діалогу, бо 
примушує пам’ятати про спонтанність тих  чи інших творчих проявів. 

Одна з методологічних проблем дослідження полягала у знайденні оптимальної 
формули поєднання безсторонньої «презентації» драматичного/сценічного твору, 
аналізу його окремих складових (наратив, система персонажів, топоси, хронотопи) 
та застосування сучасних методів інтерпретацій (постколоніальних досліджень, 
студій над колективною травмою, історичною пам’яттю) цих творів.  

Щодо інструментарію постколоніальної критики, важливими були праці 
Е. Саїда281,282, Е. Томпсон283, Г. Бгабга284, М. Павлишина285, М. Рябчука286, О. Гна-
тюк287, О. Мотиля288,  О. Юрчук289; збірка праць «Постколоніалізм–ідентичність–

277 Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Пер. с нем. Харьков, 
2017. 356 с.  
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281  Саїд Е. Культура й імперіялізм. Пер. з англ. Київ, 2007. 608 с.   
282  Саїд Е. Орієнталізм. Пер. з англ. В. Шовкун. Київ, 2001. 511 с. 
283 Томпсон Е. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. Київ, 2006. 368 с.   
284  Бгабга Г. Націєрозповідність // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.  Львів, 

1996. С. 738–740. 
285  Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. Київ, 1997 . 448 с.
286  Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження. Київ, 2011. 240 с.
287 Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідетичність. Автор. перекл. з пол.   

Київ, 2005. 528 с.
288  Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження. Київ, 2009. 200 с.
289 Юрчук О. У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії. Київ, 2013. 
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гендер»290. Теоретичні концепції «орієнталізму» (Е. Саїд), «націєрозповідності» 
(Г. Бгабга)  разом із підходами постколоніальної критики творів літератури (світової 
та української), поєднаних із дослідженнями колективної травми, культурної 
пам’яті у книгах зазначених учених допомогають сформувати як світоглядне, 
так і методологічне підґрунтя аналізу драматичних та критичних текстів. І хоч у 
польській гуманітаристиці питання розгляду власної історії та культури, зокрема 
й доби  Речі Посполитої, у контексті колоніальних практик вже набуло розголосу, 
тим не менш, ці напрацювання найменше стосуються питань польсько-українських 
взаємин, зосереджуючись на польсько-німецьких, польсько-російських, польсько-
єврейських стосунках291. Водночас праці окремих сучасних польських дослідників, 
як-от літературознавиці К. Ґліняновіч292, театрознавців Е. Баль й Ґ. Стемпняка293, 
пер еконливо доводять плідність, наукову доцільність та перспективність дослід-
жень польсько-українських взаємин (літературних, мистецьких) у контексті постко-
лоніальних студій.   

Враховуючи складність застосування цих підходів до історії театру, успішну 
апробацію інструментарію було здійснено на аналізі явищ сучасного українського 
театру, що слугувало своєрідним впровадженням нового для вітчизняного 
театрознавства — постколоніального — дискурсу про театр294.       

Завершуючи, варто сказати про наміри авторки дотримуватись поміркованості 
і того «дослідницького прагматизму», про який говорить  відомий дослідник 
польсько-українських стосунків Б. Бакула: «Поміж активним у компаративістиці 
позитивістським об’єктивізмом і постмодерністським релятивізмом є багато місця 
передусім для поміркованості й дослідницького прагматизму. Він належить до тих 
методологічних прийомів, що враховують певний еклектизм, і навіть готові брати на 
озброєння інший інструментарій для досягнення власного кращого результату»295.

 
Отже, в історіографії українсько-польських стосунків у вітчизняному театро-

знавстві виявлено тривалу традицію їхнього дослідження, завдяки якій тією чи 
іншою мірою охоплено період українсько-польських театральних взаємин від 
кінця XVI до початку ХХІ ст. Виявлено також, що стійкий інтерес до специфіки 

290 Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa 
Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia. Wrocław, 2014. № 2. 408 s.

291 Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją Polską. Lublin, [b. r.]. 378 s. 
292 Ґліняновіч К. Постколоніалізм як колоніалізм: безголосий субалтерн у польському 

постколоніальному дискурсі // Постколоніалізм, генерації, культура. Київ, 2014. С. 45–52; Її ж. 
Польська «кресова» жінка. Постколоніальний контекст // Магістеріум. Літературознавчі студії. 2009.  
№ 38. С. 75–78; Eadem. Glinianowiсz K.  Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym 
Ukrainy // Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia. 2014. № 2: Postkolonialzm–Tożsamość–Gender. 
Europa Środkowa, Wschodnia і Południowo-Wschodnia. S. 161–173. 

293  Bal E., Stępniak G. Polskość a ukraińskość... 
294 Harbuziuk M. Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twòrcy/odbiorcy 

we wspòłczesnym teatrze ukraińskim // Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście 
porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów. Misscellanea posttotalitariana 
Wratislaviensia. Wrocław, 2017. № 6. S. 119–130; Eadem. Współczesny teatr ukraiński : między 
dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym // Miscellanea posttotalitariana Wratislaviensia. Pokolenie– 
Transformacja–Tożsamość. Gardzenickie czytania teatroznawcze... i nie tylko. Wrocław, 2016. № 4. S. 79–90.  

295  Бакула Б. У напрямі до інтегральної компаративістики // Теорія літератури в Польщі. Антологія 
текстів. Друга половина ХХ–початок ХХІ ст. Київ, 2008. С. 503–515.  
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українсько-польських театральних взаємин був викликаний процесами формування 
національного театрознавства, прагненням вивчення широкого європейського 
контексту становлення й розвитку українського театру від ранньомодерної доби 
до сучасного періоду. У періодизації історіографії виокремлено перший період, 
пов’язаний із діяльністю засновників вітчизняного театрознавства І. Франка, 
В. Перетца на зламі ХІХ–ХХ ст., другий, в рамках якого  розвиток досліджень 
забезпечували учні львівської та київської наукових театрозначих шкіл, а також інші 
відомі учені, їхні сучасники (перша половина ХХ ст.); третій та четвертий періоди, 
що пройшли під знаком відновлення та розвитку академічного національного 
театрознавства у 1950–1991 рр. та за доби Незалежності, втілені насамперед 
у науковій діяльності Р. Пилипчука, вихованців його наукової школи, а також 
ширшого кола сучасних вітчизняних театрознавців. 

Праці українських істориків театру й драми незаперечно вказують на  один 
із механізмів входження українського ранньомодерного культурного про стору у 
європейський шляхом присвоєння, адаптації та трансформації західноєвропейських 
мистецьких практик через посередника-ретранслятора, що його функції виконувала 
тривалий час польська культура, театр зокрема.  У цьому сенсі період від кінця XVI 
до кінця XVIII ст. українські учені вважають часом надзвичайно тісних і плідних 
театральних взаємин, без врахування яких неможливо осягнути подальший 
міжкультурний діалог у ХІХ ст. 

Інтерес до польсько-українських театральних взаємин у працях польських 
академічних істориків театру визначено як спорадичний та несистемний, але також 
наскрізно присутній у польському театрознавстві кінця XIX — початку ХХІ ст. 

Узагальнивши праці польських істориків театру, окреслюємо топографію 
поширення діяльності польських труп на етнічних теренах України від кінця XVI 
до кінця ХІХ ст. та пропонуємо розглядати процес їхнього розвитку та утвердження, 
найактивніший у ХІХ ст., як феномен українсько-польського театрального 
пограниччя, типологічно подібний до українсько-польського літературного 
пограниччя. 

В огляді сучасних гуманітарних досліджень з царини українсько-польських 
сто сунків (історія, літературознавство, мистецтвознавство, культурологія) 
зазначено найважливіші зі світоглядної та  методологічної точки зору праці, що 
слугують науковими орієнтирами у царині міжкультурного порозуміння й діалогу. 

В останньому підрозділі акцентовано увагу на міждисциплінарних 
методологічних принципах та підходах з царини культурології та літературознавства, 
як-от імагологічні, постколоніальні студії, наратологія, дискурс-аналіз. У 
поєднанні із історико-генетичним, історико-типологічним, порівняльно-
історичним, історико-динамічним, герменевтичним, а також емпіричним та 
описовим методами, традиційними для театрознавства, вони становлять комплекс 
наукового інструментарію театрознавчо-історичної «лабораторії», використаний 
у пропонованому дослідженні. Авторка свідома, що на цьому етапі опрацювання 
матеріалу, не всі зазначені методологічні інструменти використано повною мірою, 
проте їхній світоглядний та науковий вплив неможливо переоцінити.   



423

ВИСНОВКИ. «РІЧ ПОСПОЛИТА ТЕАТРАЛЬНА» 
                          I УКРАЇНА 

Свого часу, подаючи частинами об’ємну працю «Театри в Польщі» у кра ків-
ському виданні «Театральна афіша» 1876 р., бібліограф та історик Кароль Естрайхер 
назвав охоплену ним сукупність подій, імен та явищ як «Річ Посполита театральна»1. 
Здійснене дослідження доводить, що саме у такому історично-культурному 
контексті слід розглядати особливості стратегії та форм репрезентації образу 
України у польському театральному дискурсі ХІХ ст. Cаме кількасотлітня традиція 
польсько-українських мистецьких взаємин у поєднанні із гостроактуальними 
питаннями міжнаціональних стосунків та змінами художньо-естетичних напрямків 
зумовили наповнення та зміст образу України, репрезентованого на польській сцені 
упродовж ХІХ ст.

У здійсненому в першому розділі огляді вітчизняної історіографії виявлено 
значний корпус досліджень, присвячених польсько-українським театральним 
стосункам, здійснено їхню періодизацію. Доведено, що ці дослідження були 
невід’ємною складовою процесу формування українського театрознавства, зокрема:

— у працях засновників вітчизняної театрознавчої науки І. Франка та 
В. Перетца на зламі ХІХ–ХХ ст. (перший період); 

— у спеціалізованих дослідженнях їхніх учнів та наступників — Д. Ан-
то новича, І. Брика, М. Возняка, К. Копержинського, П. Руліна, В. Щурата та ін. 
(другий період); 

— отримали новий поштовх і розвиток у діяльності історика українського 
театру Р. Пилипчука та учнів його наукової школи у радянський період та добу 
Незалежності (третій та четвертий періоди). 

Засвідчено накопичення значного обcягу джерелознавчих, фактологічних, 
біо графічних матеріалів та наукових праць з даної теми; виявлено динаміку 
методологічних змін: від джерелознавчих, текстологічних, історико-генетичних, 
історико-порівняльних, історико-системних студій до контактологічних, 
мікроісторичних, культурологічних. Таким чином доведено спадкоємність та  
послідовність у розвитку студій українсько-польських театральних взаємин 
упродовж усього періоду становлення вітчизняного театрознавства від його 
початків до сьогодення. Водночас зауважено методологічне й тематичне «звуження» 

1  Estreicher K. Teatra w Polsce. Lwów // Afisz teatralny. Kraków, 1876. № 132. S. 1.
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дослідницьких стратегій українських істориків театру в середині–другій половині 
ХХ ст. під впливом імперсько-тоталітарних ідеології. Виявлено зростання за умов 
Незалежності зацікавлень історією українсько-польських театральних стосунків 
(насамперед періоду ХХ ст.). Однак їхня спорадичність не дозволяє говорити 
про системну увагу учених до цієї теми, про розвиток можливостей закладеного 
ще на першому етапі розвитку вітчизняного театрознавства дослідницького 
інструментарію чи про пошук сучасних міждисциплінарних підходів. 

На прикладі академічних видань з історії польського театру зауважено прин-
ципово меншу, принагідну увагу польських дослідників ХХ–ХХІ ст. до названої 
теми. Водночас у працях одного з найвідоміших польських істориків театру, З. Ра-
шевського, виявлено тези про обопільність польсько-українських впливів. Окрема 
група спеціальних досліджень з історії польського театру пов’язана із регіональними 
історіями польської сцени XVII–XIX ст. (Поділля, Волинь, Литва, Білорусь). У 
монографіях Я. Коморовського та З. Єндриховського історія поль ського театру 
розглядалась у контексті його діяльності на етнічних землях інших народів, т. зв. 
«кресів». Послуговуючись нейтральним науковим терміном «пограниччя»,   що сього-
дні у працях сучасних істориків, літературознавців, культурологів, мистецтвознавців 
прийшов на зміну полоноцентричному поняттю «креси», актуалізовано питання про 
польсько-українське театральне пограниччя як соціокультурний феномен, типологічно 
подібний до аналогічних явищ у польській літературі та мистецтві ХІХ  ст. Уведена 
категорія театрального польсько-українського пограниччя дозволила привернути 
особливу увагу до географії діяльності та репертуару театральних колективів і 
контекстуалізувати появу образів України у польському театрі від початку XVII до 
кінця ХІХ ст. як один з проявів  вищезазначеного феномену.           

Визначаючи історично генезу українсько-польських театральних стосунків, 
початком найактивнішого їхнього формування й розвитку обрано час після 
укладення Люблінської унії 1569 р. Перші відомі приклади появи персонажів-
українців та формування образу України на польському кону датовані початком 
XVII ст. і присутні у всіх видах ранньомодерного театру: шкільному, магнатському, 
вертепній драмі, творчості совізжалів. Головним жанром, в якому відбувалося 
входження цих образів та персонажів у польський театральний простір, була 
інтермедія. Розвиток інтермедії як структурної складової шкільної та релігійної — 
а також вертепної — драми забезпечували необхідні умови для появи персонажів-
українців шляхом розгерметизації, «розгортання» польських текстів й вистав 
«назустріч» новим глядачам, новому середовищу, новій мові та культурі. Таке 
включення Іншого слугувало, з одного боку, пізнанню його специфічних рис, 
відкриттю та знайомству з його Іншістю, а водночас забезпечувало впорядкування 
ієрархічних стосунків домінування та підпорядкування, що становили зміст 
польської політичної, релігійної та культурної експансії на схід. Фрагментарність 
українського світу, включеного у польський, ренесансна генеза героїв та сюжетів, 
білінгвальність, дискретність як структура та інтермедійність як жанр були 
характерними ознаками початків формування українських образів на польському 
кону. Отже, мало місце не лише глибоко вивчене українськими істориками театру 
й літератури явище трансляції через польську культуру західноєвропейського 
мистецького досвіду, а й зворотні, менш досліджені, процеси.  
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Здійснена систематизія та періодизація імагологічних репрезентацій 
українського світу у ранньомодерному польському театральному дискурсі дозволяє 
виявити кілька етапів їх розгортання й розвитку. 

Перший з них: ренесансний тип героя (пройдисвіт, блазень, «розумний 
дурень»), присутній у чисельних інтермедіях шкільного театру упродовж XVII-
XVIII ст. 

Майже одночасно виник і другий етап, пов’язаний із суспільно-політичними 
та соціальними реаліями польсько-українських воєнних союзів та виходом на 
політичну арену Східної Європи козацтва як окремої історичної сили. Ренесансний 
образ героя-пройдисвіта тут було модифіковано у героїко-комедійний образ Козака, 
увиразнились його етнічні характеристики, пов’язані, зокрема, із фронтирними 
темами. Найпоширенішим та найтривалішим жанром репрезентації та фіксації 
цього образу стала різдвяна драма, хоча відомі й приклади уведення цього образу 
у літературні драматичні твори авторів ренесансно-барокової доби (В. Кіцький, 
П. Барика). 

У різдвяній драмі (шопці) до Козака додалась Козачка (третій етап), виникла 
парна репрезентація, перехід до якої збагатив тексти сюжетами та мотивами 
ліричної тематики, фольклорними елементами, народними піснями. 

На четвертому етапі — у творчості сентименталістів, зокрема, Ф. Д. Князь-
ніна — на придворній сцені кінця XVIII ст. відбулось закріплення певних 
стереотипних характеристик образу Козака у польському театрі. Його роль 
«привласненого», «одомашненого», «знезброєного» і водночас надзвичайно 
артистичного та синкретичного у своїх талантах музики, співака й танцюриста 
Козака-Торбаніста, Козака-Слуги відповідала канонам пасторально-екзотичного 
жанру т. зв. «селянок» (ідилій). Важливими компонентами конструювання 
його етнічної та соціальної Іншості були українська мова, українські народні та 
стилізовані авторські пісні, музика, танець, впізнаваний костюм, відповідний 
реквізит, типові поведінкові моделі (відчайдух, дотепник, промотор дії). 
Припускаємо, що виконавцями таких ролей були українські придворні співаки-
музиканти, що перебували на службі у польських магнатів. Водночас завдяки 
такій системі персонажів театр символічно затверджував порядок колоніального 
панування польського Пана над українським Слугою. 

Динаміку розгортання образів України та українців у польській драмі й те-
атрі ранньомодерної доби можна окреслити так: від персоніфікованого образу 
страждаючої України (В. Кіцький, 1615) до безтурботного слуги-бандуриста Козака 
Захаренка (Ф. Д. Князьнін, 1785). 

Опрацювання драматичних творів XVII-XVIII та насамперед — ХІХ ст. (усього 
близько ста назв) дозволило виявити чисельний корпус польської драматургії, тією 
чи іншою мірою пов’язаної із темою України та образами українців. Здійснено 
їхню класифікацію за такими ознаками: 

— національно «герметичний» дискурс, скерований на репрезентацію лише 
польського світу («Вуйко з України» Л. Дмушевського, «Пілігрим з Добромиля» 
А. Клодзінського, «Ганнуся з Погулянки» М. Сухоровського, «Пані Майстрова 
з Хорунщизни» Е. Блотніцького, «Міщанин-Шляхтич, або Турки на Волині» 
Я. Н. Камінського, «Галіна, або Квіти з Карпатських гір» Л. Рудкевича та ін.);
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— твори, що були опубліковані фрагментарно, або ж відомі лише з назви 
(«Сільські учителі в Галіції» Д. Петрицького, «Богдан» Ю. Пашковського, «Облога 
Львова» Л. Рудкевича, «Дівчина-козак» Ф. К. Ґодебського, «Облога Теребовлі» 
А. Радовського та ін.); 

— твори, що залишились лише літературними фактами і не мали істотного 
впливу на мистецький процес («Борис і Мілвяна» Т. Заборовського, «Плітки, або 
Приємність нового спадку» кс. Стаженського,  «Розвіда» С. Яшовського); 

— вистави-адаптації іншомовних або польських поетичних та прозових тво-
рів, що мали тривалу сценічну історію та широку географію поширення («Сирена 
з Дністра» Я. Н. Камінського за К. Генслером, «Ворожба і помста, або Димітр і 
Марія» Ю. Коженьовського, «Польські родини ХVII століття» К. Майєрановського, 
«Вогнем і мечем» Г. Сенкевича, «Хата за селом» Ю. Крашевського, «Вернигора» 
В. Р. Левицького за М. Чайковським); 

— оригінальні драматичні твори, що мали різної інтенсивності успіх у глядача 
(«Українка, або Зачарований палац» Я. Мілевського, «Мазепа» Ю. Словацького, 
«Карпатські верховинці» Ю. Коженьовського, «Поворот запорожців із 
Трапезунду» К. Гейнча, «Українці» Л. Косьцєлецького; «Бунт Хмельницького» 
А. Г. Жолковського, «Конашевич в Білгороді» З. Фіша, «Ванда Потоцька, або Сховок 
у лісі св. Софії» М. Сухоровського, «Гриць» А. К. Ґрози, «Папороть» Ю. Старкля, 
«Приблуда» В. Лозинського; ««Велюнський староста», «Син гетьмана», «Перо 
чаплі» Л. Стаженського, «Облога Львова» К. Бжозовського);

— п’єси, що не отримали сценічного втілення у межах ХІХ ст. або ж взагалі 
ні коли не виставлялись на сцені, проте потребують окремої уваги у світлі обраної 
теми («Богдан Хмельницький» Ю. У. Немцевича, «Богдан Хмельницький» Т. За-
боровського, «Срібний сон Саломеї» Ю. Словацького, «Гапка в муках» М. Ґож-
ковського, «На Україні» Л. Совінського). 

З цього переліку для аналізу обрано твори останніх трьох категорій, що 
до зволило охопити вагому частку різних за мистецькою якістю, художньо-
стилістичними прийомами, рівнем популярності та географією поширення 
драматургічних та театральних «дискурсивних подій».  

На підставі аналізу та систематиції дослідженого матеріалу у чотирьох 
розділах монографії відображено основні стратегії репрезентації образу України у 
польському театрі ХІХ ст. 

Аркадійський образ України як «землі обітованої», було започатковано ще у 
ранньомодерну добу та вичерпно реалізовано на польській сцені у першій третині 
ХІХ ст. В його основі лежали ідеї польсько-українського  братерства, образ України 
як «землі обітованої», що у контексті суспільно-політичних змін на зламі XVIII–
XIX ст. набув особливої ваги, а із завершенням доби Речі Посполитої отримав 
окреме ціннісне значення як міт «втраченого раю». 

Новим і кардинально протилежним за змістом став пекельний	образ України, 
започаткований на театрі 1819 р. і пов’язаний із формуванням історичної пам’яті 
польського суспільства, зокрема складним комплексом колективної травми, 
викликаної подіями Гайдамаччини. Ця стратегія виявила свою життєздатність не 
лише у межах мистецького дискурсу ХІХ ст. а має яскраві прояви у сучасному 
польському мистецтві початку ХХІ ст. 
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Козацтво	 як	 історичний	 наратив	 був третім стратегічним напрямом 
представлення образу України на польській сцені, появу якого визначили потреби 
«пропрацювання» уроків минулого та розгортання великого національного 
історичного наративу у польській культурі. Вистави «козацької тематики» 
слугували розвитку різних емоційно-пізнавальних форм історичної пам’яті 
польського суспільства: від глорифікаційних до аналітично-критичних. Саме цим 
визначалась гнучкість і розмаїття преставлень українського козацтва та гетьманства 
на польському кону.  

Поява українського	 села  на польському кону в середині ХІХ ст. сприяла 
виникненню у польському театральному дискурсі тем та образів із сучасного 
життя та свідчила про демократизацію сценічного мистецтва.  До кінця ХІХ ст. ця 
стратегія представлення образу України — спершу Карпатської, Прикарпатської, 
далі Центральної та Подільської — витворила окрему драматургічну й сценічну 
традицію, в якій зазвичай над потенційно реалістичними й критично-аналітичними 
тенденціями брали гору первні пізньо-романтичні та мелодраматичні, засновані на  
вже напрацьованих аркадійських та пекельних образах України. 

Упродовж ХІХ ст. динаміка розвитку визначених стратегій та форм репре-
зентації образу України не була рівномірною. Періодизація, здійснена в рамках 
кожної із стратегій, доводить, що алгоритм їхнього розгортання був  узалежненим 
від ключових соціально-політичних подій у житті польського суспільства 
ХІХ ст. Йдеться про два повстання, що поділили історію Польщі на три періоди 
(долистопадовий: 1800—1831; між Листопадовим та Січневим повстаннями: 
1831–1863; після Січневого повстання: 1863–1900), в межах яких відбувалися 
зміни суспільно-політичного та соціально-економічного характеру, що мали вплив 
на художньо-естетичні тенденції та мистецьку мову театру. Саме цим значною 
мірою і була спричинена динаміка змін образу України у польському театральному 
дискурсі ХІХ ст. Синхронічний аналіз дозволяє зіставити та окреслити специфіку 
розгортання стратегій у межах конкретного періоду.  

Головним надбанням першого	 періоду стало утвердження/відкриття трьох 
базових стратегій репрезентації образу України: аркадійської, пекельної та 
історичної (козацької). Кожен із цих образів мав різну інтенсивність та поширення. 
Аркадійський, що виріс із досвіду попередніх століть, в рамках вказаного періоду 
досяг кульмінаційного розвитку у жанрах комедіоопер, чародійських опер, 
комедій, «селянок» (пасторалей) та фактично завершив свій логічний розвиток, 
вичерпавши ідилію «польсько-українського порозуміння» після поразки повстання 
1830–1831 рр. Відкриттям та початком роботи із колективною історичною травмою 
Гайдамаччини стала 1819 р. вистава-переробка «Гелена, або Гайдамаки на Україні» 
Я. Н. Камінського за Т.  Кернером, що мала значний вплив на польську та українську 
літературу. Дискурс козацтва, у центрі якого опинилась постать Б. Хмельницького, 
набув нової сили як вагома складова історичного наративу у час короткотривалих 
відновлень польської державності у ході наполеонівських кампаній, але з їхньою 
поразкою під впливом російської цензури майже одразу згорнувся. 

У 1820-х рр. на львівській сцені у творчості Я. Н. Камінського було закладено 
початки сценічного урбаністичного дискурсу. Місто та передмістя Львова з’явилися 
у творах Я. Н. Камінського як аакадійські топоси. Через поєднання ренесансного 
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карнавального й ранньоромантичного сентиментально-ліричного хронотопів 
відбувалось формування міту Львова як полікультурного міста, де важливе місце 
було відведене русинам (українцям) як автохтонному населенню. 

Другий	 період розпочався з репресій російської влади після поразки 
повстання 1830–1831 рр.,  обмеження у діяльності польських труп на етнічних 
українських землях у складі Російської імперії. Цей період відзначався особливою 
насиченістю та контрастністю. Поряд із інерцією представлених «аркадійських» 
образів у комедіооперах та комедіях, що продовжували поширюватись у 
репертуарі дво- та тримовних мандрівних труп (разом із творами українських 
драматургів І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка), у драмі «Срібний сон 
Саломеї» Ю. Словацького свого апогею сягнули пекельний образ України й тема 
Коліївшини. Історичний козацький наратив розвинули «Мазепа» того ж автора, 
«Конашевич у Білгороді» З. Фіша, «Поворот запорожців із Трапезунду» А. Гейнча. 
У рамках періоду поміж двома повстаннями було започатковано на сцені новий — 
селянський — дискурс України, що розпочинався із генетично близьких до 
романтично-розбійницької тематики образів опришків. Під впливом «Карпатських 
верховинців» Ю. Коженьовського ще в межах цього періоду було написано й 
поставлено кілька інших, епігонських за своїм характером творів, що не отримали 
схвалення критики та глядача. Проте і цілком новий, майже ранньомодерністський, 
погляд на конфлікт українського села й неукраїнського міста, запропонований 
М. Ґожковським у «Гапці в муках», також не отримав сценічного втілення. 

Під час третього	 з черги періоду, що настав після поразки повстання 
1863 р. та викликаної цим заборони діяльності польського театру на підросійських 
територіях, дискурс України не зійшов з польських сцен, змінивши лише географію 
поширення. У цей час симптоматично виникла та отримала «меморіальне» 
вшанування гайдамацька тема (1893), але найбільшу увагу привернули історичний 
(козацький) та селянський дискурси. Можна припустити, що поновлення інтересу 
до образу гетьмана Б. Хмельницького із посиленням критичного, а подекуди 
й відверто негативного ставлення до цієї постаті, було складовою не лише 
розвитку національного польсько-українського протистояння, а й частиною 
актуальної антиросійської риторики, що після репресій 1863 р. набула особливої 
актуальності. Прикметним був принцип радикальної семантизації табору козаків 
залежно від їхньої «пропольської» (позитивної) або «антипольської» (негативної) 
орієнтації героїв. Водночас через образи із селянського життя українців, в яких 
вкрай незначними вкрапленнями були присутні (або ж взагалі відсутні) польські 
персонажі, поступово збільшувалась дистанція між українським селянством та 
польським — представленим дедалі частіше  як  урбаністичне — суспільством. 
Стратегія зображення українського села на польському кону в останні десятиліття 
ХІХ ст. відображала свідоме й підсвідоме символічне самоусування польського 
світу із «сільського» простору, що дозволяло уникати історично скопрометованого 
аркадійського образу польсько-українського порозуміння, залишаючи можливість 
консервативної за характером, фольклорно-ритуальної, стереотипної репрезентації 
самого села («Українці» Л. Косьцелецького, «Хата за селом» за Ю. Крашевським). 
Окремим випадком показу гострої міжетнічної та соціальної польсько-української 
конфронтації на селі слугував «Гриць» А. К. Ґрози, створений 1858 р. і показаний 
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1866 р. У цьому контексті зрозумілим є ігнорування польською сценою драми «На 
Україні» Л. Совінського, заснованої на аналізі причин поразки повстання 1863 р. і 
польсько-українських конфліктів на селі зокрема.         

Ареал поширення творів у межах кожного із періодів відрізнявся. До 
Листопадового повстання, тобто до 1831 р. вистави з українською тематикою 
входили до репертуару мандрівних та стаціонарних польських труп на широкій 
території: Львів-Краків-Каліш-Варшава-Вільно-Гродно-Мінськ-Київ-Кам’янець-
Житомир. У період між повстаннями можливості польського театру звузились, 
хоча територія їх поширення не зменшилась, радше потрапила під жорсткіший 
цензурний нагляд, а статус дво- або тримовності накладав вимоги виставляння 
творів ще й російською мовою. У цілому життєва територія діяльності польсько-
українсько-російських труп повторювала мапу першого періоду. Після подій 
1863 р. на підросійських етнічних українських територіях діяльність польських 
мандрівних та стаціонарних колективів була заборонена. Місце польських труп у 
театральних містах на території Російської імперії остаточно посіли російські. У 
цей час поширення вистав з українською тематикою посунулось на захід, на питомо 
польські етнічні території. Якщо у перших двох періодах виразними центрами 
театрального польського життя на етнічних українських теренах були Львів, Київ, 
Кам’янець та Житомир, то після 1863 р. вистави української тематики відбувалися 
у Львові, Кракові, Познані, Іновроцлаві, Варшаві, Каліші, Любліні, Колі та ін.     

Форми	 репрезентації образу України у польському театральному дискурсі 
ХІХ ст. визначалися динамікою естетично-стильових тенденцій розвитку польської 
сцени у процесі освоєння європейських мистецьких практик. Актуалізуючи той 
чи інший сегмент образу України (простір, подію, героїв, фольклор, мову тощо), 
польські театральні митці часто обирали українську Іншість як важливу не лише 
змістову, а й стильову, жанрову прикмету. До сталих форм репрезентації належали 
інтермедійні за своїм характером «руські сцени», що викристалізувались та набули 
популярності у польському театрі у першій третині ХІХ ст., зокрема у жанрах 
«селянка», комедіоопера, чародійська опера, комедія. Не менш сталою формулою 
пекельного міту був топос пожежі й пекельного весілля (учти), розгорнутий 
в псевдоісторичних драмах або історичних картинах з часів Коліївщини, 
посттравматичний за змістом, апокаліптичний за формою. Козацький дискурс 
розгортався в історичних: драмах, мелодрамах, комедіооперах, трагедіях, народних 
картинах; селянський — у жанровому діапазоні від драм до народних картин зі 
співами й танцями. 

У цих специфічних ідейно-мистецьких формах проявлялись та утверджувались 
взаємно пов’язані між собою типи	 наративів: ідилічний, травматичний, 
історичний, рустикальний, урбаністичний. Останній заслуговує на особливу увагу, 
оскільки його було заявлено на початку ХІХ ст. польсько-українською Аркадією 
Львова, а завершено в середині ХІХ ст. — неукраїнським Києвом («Гапка в муках») 
та наприкінці — антиукраїнським Львовом («Облога Львова»).      

Часопросторові моделі репрезентації образу України на польській сцені на-
бували різних параметрів та ознак, що було зумовлено як позначенням певного місця 
дії, так і характером наративу, канонами тогочасного декораційного мистецтва. 
Містична Лиса гора, готичний замок, світлиці гетьманів, козацькі військові табори 
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та залоги, Святоюрська гора, Карпати та Прикарпаття, дніпровські кручі, сільські 
пейзажі — таким був неповний перелік типових «українських місць». Разом із 
функціями ілюстративними, такі просторові маркери українського світу завжди 
мали мітологізовані семантичні значення. Зазвичай український простір існував у 
конфронтації із польським, подекуди — австрійським, циганським, турецьким. У 
цьому сенсі мали вагу історично марковані місця дії: Зборів, Пилявці, Кам’янець-
Подільський, Умань та ін. Відверто негативні конотації українського простору 
були пов’язані з топосами лісу, де ховались гайдамаки, або опришківської печери. 
Загальна тенденція полягала у розширенні українського дієпростору на сцені 
польських театрів: від фрагментарних, марґінальних топосів у першій половині 
ХІХ ст. до гомогенного, тотально українського у другій («Повернення запорожців...», 
«Карпатські верховинці», «Гриць», «Приблуда», «Українці»). Припускаємо, що 
таким чином у театральній культурі могли віддзеркалюватись не надто ще виразні 
у суспільно-політичному житті процеси усамостійнення українського дискурсу, 
поступове розмежування та остаточне відокремлення національних просторів 
колишньої Речі Посполитої. 

Найважливішим маркером України залишалась у текстах та виставах  при-
сутність персонажів-українців. У ранньоромантичний період затвердились основні 
типи їхньої репрезентації. Перший, генетично пов’язаний із кількасотлітньою 
традицією, позначався інтермедійним способом включення персонажа-українця 
у загальну структуру дії, часто уживаними прийомами травестії, білінгвізмом із 
обов’язковим використанням української мови, уведенням українських народних 
пісень, музики, танцю або їхніх авторських стилізацій, типово комедійно-
позитивними рисами чоловічих (Козак) та жіночих (Козачка, Параска, Українка) 
образів. В окремих випадках персонажі-українці мали наскрізні ролі — як-от Козак 
Гарастко, служниця Параска, Українка. Оскільки єдиним амплуа, в рамках якого 
було репрезентовано образи українців у даному контексті, було амплуа слуг, це не 
сприяло появі ширшої театральної репрезентації України як окремого візуального 
сценічного образу. Фактично, його спосіб представлення на сцені був лише 
персонажний: костюм, реквізит, мова, спів, танець, специфічні поведінкові моделі.

Сформовані та закріплені остаточно у театральному дискурсі першої тре-
тини ХІХ ст. жанрові стереотипи Українця та Українки як комедійних слуг, з 
одного боку свідчили про чутливість польських митців до зацікавлень глядача 
(зокрема — українського), здатність до опанування української мови, фольклору 
тощо. Водночас моделювання стереотипу: візуального, мовного, поведінкового, 
статусного, повторюваного у більшості вистав даного жанру, свідчило про початки 
формування кітчевого іміджу українця. Ці образи становили частину поступово 
народжуваної масової культури та закріпляли у суспільній свідомості стійкий етно-
соціальний код українців: Козака-Гуляки, Козака-Торбаніста, Українки-служниці, 
Українки-чарівниці. 

Іншими за характером були образи українського козацтва як історичної 
військової сили. Героями польських драм та трагедій ХІХ ст. були П. Конашевич-
Сагайдачний, Б. Хмельницький, Т. Хмельницький, І. Виговський, П. Дорошенко, 
І. Мазепа, козацька старшина та козаки. Зрозуміло, що ці образи формувались 
як складові польського національного історичного наративу, а отже, слугували 
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ідеологічним цілям, зазнаючи неминучих при цьому аберацій. Власне, українське 
козацтво було складовою польського «театрального паріотизму» (Д. Ратайчакова) 
і з цього кута зору працювало на створення образів українця як «Свого» або 
«Чужого» Іншого. У дзеркалі цього Іншого виразніше формувалась власна 
польська національна ідентичність, і чим далі активізовувались ці процеси, тим 
полярніших рис набувало українське козацтво, репрезентоване або ідеалізовано, 
або демонізовано. У першій половині ХІХ ст. козаки становили складову 
потужного, спільного польсько-українського сарматського міту, «козак із польським 
серцем» був важливою дійовою особою кількох історичних драм  та трагедій того 
часу. У середині сторіччя на перше місце вийшла героїка морських козацьких 
походів, заснована на фронтирному міті. У другій половині ХІХ сторіччя образи 
козаків набували гострішою поляризації, виникли також герої-представники 
третьої конфліктної сторони — Російської імперії (зазвичай в амплуа злочинців, 
спокусників). Концепт влади, її пропольської або проросійської орієнтації був 
одним з головних в характеристиці українського гетьманства та старшини.        

Важливо зауважити, що постаті українських персонажів виникали як «адап-
тивні», «перехідні»  у процесі «привласнення» та «засвоєння» польською культурою 
західно-європейських новацій, а також відповідно до суспільно-політичних умов 
доби. У цьому механізми культури ХІХ ст. повторювали схеми ранньомодерної 
доби. Якщо у ранньомодерну добу українці як персонажі набували прикмет  
ренесансних героїв, згодом — лицарів-Козаків, то у добу Романтизму образи 
гетьманів, козаків, гайдамаків відчитувалися крізь актуальні амплуа романтичних 
трагедійних героїв, розбійників, дон жуанів, харизматичних вождів народу. Із 
розвитком реалізму та натуралізму українські селяни могли набути на польській 
сцені дедалі об’єктивніших, правдоподібніших, впізнаваніших рис, але типові 
жанри мелодрами або комедії зі співами й танцями обмежували розкриття їхнього 
емоційного, чуттєвого, вразливого світу, стереотипізували цих героїв. Головною 
і незмінною парадигмою, в яку були вписані врешті-решт усі герої-українці на 
польському кону ХІХ ст., залишалась парадигма романтизму від його найбільш 
ранніх до найпізніших проявів. 

Дослідження ареалів побутування театральних образів України та українців 
привело до несподіваних висновків: вистави з українською тематикою, мовою, 
персонажами були популярні упродовж перших двох третин ХІХ ст. не лише  на 
етнічних українських землях (від Люблінщини до Києва, від Берестейщини до 
Кам’янця, Умані та Тульчина), а й на сценах далеких від українських земель територій 
(Вільно, Каліш, Гродно). Причини цього успіху, на нашу думку, були визначені 
соціокультурним феноменом театрального польсько-українського пограниччя, 
що саме активно підтримувалось у діяльності польських, дво- та тримовних 
театральних труп упродовж перших двох третин ХІХ ст. Проаналізувавши на основі 
низки вистав зв’язки та гастрольні маршрути труп К. Камінського, А. Змієвського, 
П. Рекановського, А. Ленкавського, С. Маліновського, Шитлерів, Лютомських 
та ін., зауважуємо, що їхнє пересування відбувалось у межах цього пограниччя, 
тобто кордонів вже не існуючої на той час держави — Речі Посполитої. Саме 
сформовані у попередні сторіччя культурні зв’язки чотирьох народів: поляків, 
українців, литовців та білорусів створили загальне культурне поле не лише 
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взаємного відштовхування, а й тяжіння, спільну культурну територію, в межах якої 
сформувався та залишилився попит на теми етнічного Іншого, близького Сусіда. 
Цю територію театрального пограниччя можна назвати «культурним фантомом» 
Речі Посполитої, її поступово зникаючою матрицею, що руйнувалась під наступом 
імперської російської політики на сході та півночі, австрійської — на заході й 
півдні. Складний, напружений простір помежів’я, над яким панував спершу 
польський театр, а далі — російський, впливав, без сумніву, і на розвій української 
сцени ХІХ ст., стримуючи його, обмежуючи, часто підмінюючи національний 
український автообраз запозиченим або й нав’язаним гетерообразом.   

У процесі дослідження розвитку різних форм репрезентацій образу України 
у польському театральному дискурсі важливим було вивчення стосунку польських 
авторів та театрів до автохтонної української культури. Зокрема, зауважено, такі 
прийоми та моделі: 

— звернення польських драматургів до української мови як засобу маркування 
національної ідентичності персонажів; 

— цитування українського фольклору (пісня, танець, приказки); 
— авторські стилізації українських народних пісень; 
— уведення пісень українських авторів; 
— використання українських музичних інструментів;
— відтворення чоловічого та жіночого українського строю; 
— добір відповідного, часто автентичного, реквізиту; 
— створення декорацій із зображеннями духовних українських святинь, 

типовими українськими краєвидами тощо;   
— написання драматичних творів за мотивами українських народних пісень; 
— створення п’єс українською мовою у записі латинською абеткою;  
— уведення в п’єси поезій Т. Шевченка; 
— використання сюжетних мотивів та персонажів з драматургії І. Котля-

ревського, Г. Квітки-Основ’яненка. 
Окрім прийомів запозичення, цитування, стилізації у польському теат-

ральному дискурсі мали місце і зворотні процеси. Простежено перехід з польської 
на українську сцену низки драматичних творів: «Карпатські верховинці» Ю. Ко-
женьовського, «Поворот запорожців з Трапезунду» К. Гейнча, «Приблуда» В. Ло-
зинського;  вплив перших інсценізацій «Хати за селом» Ю. Крашевського на появу 
«Циганки Ази» М. Старицького. 

У дослідженні виявлено безпосередній зв’язок театральної практики із 
літературним процесом. Доведено, що перші прояви образу України у ХІХ ст. були 
артикульовані спершу у театральному ранньоромантичному дискурсі 1809–1819 рр. 
у низці популярних вистав. Зважаючи на їхній широкий успіх та активну діяльність 
мандрівних труп, можемо говорити про безумовний вплив театральної практики 
на польських поетів та письменників, зокрема представників «української школи», 
що мешкали або походили з польсько-українського порубіжжя. З’ясовано, що до 
появи «української школи» в літературі ґрунт, тематика, образні мотиви вже були 
апробовані сценою, театральний дискурс багато в чому інспірував та уґрунтував 
ключові теми, мотиви, фігури образу України, що отримали свій подальший 
розвиток уже в царині літератури. 
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Головна інсценізаційна проблема творів «української школи» полягала у 
тому, що при перенесенні у простір сценічної дії вони проявляли не дієву, а ліро-
епічну, філософсько-споглядальну, медитативну свою природу. Пряме перенесення 
чи запозичення прийомів, мотивів, мови та образів з творів «української школи» 
на сцену виявляло цілковиту родову несумісність жанрів поезії, прози та драми. 
Тільки кардинально новаторські та цілковито оригінальні, самостійні творчі 
підходи забезпечили двом драматургам доби романтизму — Ю. Словацькому та 
Ю. Коженьовському — беззаперечний успіх. 

«Карпатські верховинці» безумовно вплинули на активний розвиток у 
польській літературі другої половини ХІХ ст. гуцульської тематики. Зауважено 
також, що появі та успіху роману «Вогнем і мечем» Г. Сенкевича передували активні 
звернення до теми Хмельниччини на польській сцені кінця 1860-х — 1870- х рр. 
В останні десятиліття ХІХ ст., коли історичний роман посів найвагоміше місце у 
культурному просторі польського суспільства, театр слугував його популяризатором 
та ілюстратором, зокрема, в інсценізаціях «Вернигори» М. Чай ковського, «У 
чортовім ярі» та «Вогнем і мечем» Г. Сенкевича, «Хати за селом» Ю. Крашевського. 
Таким чином, образи України у польській літературі та театрі взаємопідсилювались, 
забезпечуючи їхню безперервну та активну циркуляцію у культурному просторі.  
Також виявлено зв’язок театрального дис курсу із дискурсом малярським, зокрема, 
із творчістю художників А. Лянге, Ю. Ґло ґов ського, Я. Матейка.

Представлення образу України на польській сцені в цілому можна роз-
глядати і як феномен зустрічі двох культур на східному рубежі християнської 
цивілізації, і як надання голосу «безголосому субалтерну» (Г. Ч. Співак), і 
водночас як «привласнення» права говорити від його імені. Така неоднорідність 
та навіть амбівалентність стратегій пов’язана із зазначеною М. Яніон специфікою 
тогочасного польського суспільства: колонізатора й колонізованого одночасно. 
Утримуючи та постійно повертаючи у коло свого театрального дискурсу образи 
України, польський театр у такий спосіб на рівні культури утримував своє право на 
просторове й часове, реальне та ментальне володарювання, проявлене у бажанні 
говорити від імені Іншого, який саме з цих же причин був вкрай обмежений у своїх 
можливостях й правах. 

Враховуючи моделюючий та репрезентативний характер театральної 
діяльності, варто говорити про два взаємопоєднані явища окресленого періоду: 
романтично-захоплене віднайдення/відкриття України як  образу етнічного 
Іншого — і водночас цілком прагматичне винайдення (Л. Вулф2) та конструювання 
саме таких її іміджів, які б продуктивно працювали задля розвитку польської 
культури й нації. Що, власне, й відбувалося у просторі «Речі Посполитої 
театральної».

2 Вулф Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва : 
наукове видання; пер. з англ. С. Білецький за участ. Т. Цимбала ; наук. ред. Т. Цимбал. Київ, 2009. 592 с.
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Karol Lipiński. We Lwowie: Nakładem Franciszka Pillera, 1833. [2], 184, [1] c.

582. Wacław z Oleska [Zaleski W. M.]. Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego. We Lwowie : 
Nakładem Franciszka Pillera,1833. 530 s.

583. Wasilewski  L. Ukraina i sprawa ukraińska. Krakòw, 1911. 224 s. 
584. Wernyhora. Dramat na tle historycznym w 7-mu obrazach, zestawił Barbiton [Roman 

Lewyckij] // Biblioteka Śląska. Katowice. Dział rękopisòw. Biblioteka teatru Lwowskiego. 
Sygn. № 1505. 171 s.

585. Wiadomości artystyczne, literackie i naukowe. Teatr // Czas. Kraków, 1885. № 239.  20 padz. 
586. Wiadomosci miejscowe i potoczne. Teatr polski // Dziennik Poznański. Poznań,1880. № 248. 

28 pazd. S. 3. 
587. Widman K. Józef Korzeniowski : studjum literackie. Pzedruk z «Dziennika literackiego». 

Lwów, 1868. 176 s.
588. Wiek ХІХ. Dziewiętnastowieczność. Rocznik towarzystwa literackiego imienia Adama 

Mickiewicza. Rok I (XLVIII). Warszawa, 2008. 254 s.
589. Witkowska A. Wielkie stulecie Polakòw, Warszawa, 1987. S. 5–10. 
590. Witkowski M. Tragedia Niemcewicza o Bohdanie Chnielnickim // Miscellanea z doby 

oświecenia. T. 4. Red. Z. Goliński. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973. S. 479–536. 
591. Wykaz dzieł granych na Teatrze polskim we Lwowie, i innych zjawisk w sztukach nadobnych 

// Pamiętnik Lwowski.  Lwów, 1819. T. 1. № 2. S. 174–175. 
592. X.X. [K. Majeranowski?] // Rozmaitości. Lwów, 1825. № 26. 1 lipc. S. 207.



460

593. X.X. [K. Majeranowski?] // Rozmaitości. Lwów, 1825. № 50. 16 grud. S. 399.
594. Zaborowski T. Bohdan Chmielmicki // Львівська національна наукова бібліотека України 

ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. Ossolin., № 489, арк. 29–50.   
595. Zaborowski T. Chmielmicki // Wydania zbiorowe. Warszawa 1936. S 85–125.
596. Zaleski B. Dumka Mazepy, pazia przy Kròlu Janie Kazimierzu prze ujściem do Bohdana 

Chmielnickiego // Poezji. Wilno, 1838. S. 9–15.   
597. Zapolska G. I Sfinks przemòwi... Wieczory teatralne. Wydanie pośmiertne. Lwòw–

Warszawa–Poznań–Krakòw–Lublin, 1923. 318 s.  
598. Zawadzka D. Pokolenie klęski 1812 roku. O Antoni Malczewskim i odludkach. Warszawa, 

2000.  296 s. 
599. Ziemba K. «Mazepa» Juliusza Slowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia // 

Pamiętnik literacki. Warszawa, 2009. Z. 3. S. 61–85. 
600. Zimorowicz B. Historya miasta Lwowa, Królestw Galicyi i Lodomeryi stolicy: z opisaniem 

okolic miasta i jego potròjnego obłeżenia. Tłum. na pol. Lwòw, 1835. 508 s. 
601. Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie. Red. Monika Kwaśniewska i 

Grzegorz Niziołek. Wrocław : Instytut Jerzy Grotowskiego, 2012. 288 s.
602. Żmigrodzka Polska  powieść biedermeierowska  // Pamiętnik  Literacki : czasopismo 

kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. Warszawa, 1966. № 57/2. 
С. 379–405.

M. 


