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АНОТАЦІЯ 

Лаврентій Р. Я. Український театр Східної Галичини 20–30-х років 

ХХ ст.: процеси модернізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури. Дисертацію виконано на 

кафедрі театрознавства Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Дисертація захищається в Інституті 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 

України. Київ, 2021. 

У дисертації вперше розглянуто історію українського театру Східної 

Галичини міжвоєнного періоду крізь призму теорії модернізації, розкрито 

специфіку та динаміку оновлення організаційно-виробничих форм 

західноукраїнського театру, системно досліджено процеси ідейно-естетичних та 

жанрово-стилістичних трансформацій західноукраїнської сцени. Поняття 

модернізації потрактовано як широкий спектр процесів, спрямованих на 

оптимізацію компонентів суспільного ладу та «оновлення мови культури». 

У першому розділі здійснено огляд історіографії українського 

театрального процесу у Східній Галичині 20–30-х років ХХ ст., проаналізовано 

комплекс джерел; а також висвітлено питання методологічних принципів 

дисертаційного дослідження, окреслено категорійно-понятійний апарат. На 

основі теоретичних узагальнень із теорії модернізації запропоновано алгоритми 

застосування випрацюваного соціологами, культурологами, літературо- та 

мистецтвознавцями (С. Павличко, Т. Гундорова, Н. Мочернюк, Р. Яців та ін.) 

інструментарію для аналізу явищ української культури і мистецтва. 

На основі аналізу наукових та науково-популярних праць, присвячених 

історії західноукраїнського театру зазначеного періоду, виділено три етапи в 

історіографії цього питання. Перший, початковий рівень, закладений 

учасниками міжвоєнного процесу (С. Чарнецький, В. Ковальчук, Ф. Когут, 

П. Лисяк), для нього є характерною поточна фіксація та відсутність широкого 
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узагальнення. Другий етап мав дві паралельні тенденції, визначені специфікою 

історичного розвитку України: перша представлена у працях українських 

театрознавців у діаспорі 1944 – поч. 1990-х років (Г. Лужницький, 

В. Ревуцький), для яких типовою є певна ідеалізація напрацювань, пов’язана із 

перебуванням дослідників поза межами батьківщини; друга тенденція 

представлена театрознавчими працями в УРСР і є кількісно та якісно слабшою, 

адже вітчизняне театрознавство тривалий час вимушено уникало теми 

дослідження історії театрального життя на західноукраїнських землях або було 

змушене вдаватися до свідомо заідеологізованого викладу фактів, маючи 

можливість сказати про вагомі явища лише поміж рядками (Л. Мельничук-

Лучко, Р. Пилипчук). Третій етап наукового осмислення мистецького спадку 

міжвоєнної Східної Галичини розпочався 1991 р. та зумовлений відкриттям 

доступу до комплексу джерел (колишні спецфонди бібліотек, архіви) у 

незалежній Україні, відсутністю цензурних обмежень та неупередженістю 

сучасної театрознавчої науки до раніше заборонених тем з історії 

національного театру (О. Боньковська, І. Волицька та ін.). Окремо 

проаналізовано загальноісторичні праці, літературо-, пресо-, мистецтво- та 

музикознавчі розвідки, присвячені культурі українців у межах Польської 

Республіки 20–30-х років ХХ ст. З’ясовано, що жоден із дослідників не вивчав 

модернізаційні процеси в українському театрі Східної Галичини 20–30-х років 

ХХ ст. як комплексну проблему. 

Проаналізовано джерельний матеріал, що становить підвалини 

дисертації: театрально-критичні публікації у фаховій та загально-

інформаційній періодиці міжвоєнної Східної Галичини (українські, польські та 

єврейські (польськомовні) періодичні видання); повоєнні публікації в 

українській діаспорній пресі; архівні документи у фондах державних, 

інституційних архівів, історичних та мемуарних музеїв, наукових бібліотек, а 

також – приватних (родинних) архівах. Піддано верифікації повноту та 

репрезентативність цих театральних колекцій. 

У другому розділі окреслено історичні й соціокультурні умови розвитку 
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західноукраїнських земель за часів колонізації Польською Республікою та 

досліджено пов’язані з цим специфічні риси організаційно-економічної та 

творчої роботи українського театру. Окремо проаналізовано його діяльність в 

умовах цензурних обмежень, поліційних та адміністративних зловживань на 

місцях – під час конфронтації української та польської громад. Тогочасні 

історичні та соціокультурні умови охарактеризовано як несприятливі для 

розвитку української культури, скеровані на марґіналізацію, на стримування та 

заборону явищ, що стимулювали її розвиток та модернізацію. 

Досліджено, яким чином українській спільноті Східної Галичини 

упродовж міжвоєнного періоду вдавалося забезпечувати функціонування 

репрезентативних національних театрів без державної підтримки. Зазначено, 

що сутнісно нові сторінки в історії українського театру Східної Галичини були 

безпосередньо пов’язані з нечисленними і короткотривалими меценатськими 

проєктами, а під кінець 1930-х років діяльність репрезентативного театру була 

можливою завдяки системній участі «нового національного капіталу» в 

організації театральної сфери. Як конструктивні ознаки міжвоєнного періоду 

відзначено тенденцію до поступового переходу західноукраїнських колективів 

від «театру родинного типу» до форми підприємства на кооперативних засадах. 

На основі специфічних рис організаційно-економічної та творчої роботи 

українських театрів Східної Галичини міжвоєнного періоду здійснено їх 

типологізацію: 

а) колективи, що перебували під опікою громадських інституцій, мали 

умовний статус «репрезентативних театрів» та виконували національно-

представницькі функції українців Східної Галичини у середовищі 

інонаціональних культур: театральні трупи під патронатом товариства 

«Українська бесіда» до 1924 р. (особливо під мистецьким керівництвом 

О. Загарова у 1921–1923 рр.) та ін.;  

б) приватні театральні колективи, репертуарна політика яких залежала від 

особистих уподобань керівників і попиту публіки (театри Й. Стадника, 

І. Когутяка та ін.); серед них в окрему групу виділено сформовані з 
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«наддніпрянської еміграції» театральні колективи, які потрапляли у мистецьке 

поле Львова чи Східної Галичини;  

в) виокремлено явище естрадних театрів як національних взірців міської 

«ревієвої» театральної культури та колективи, що намагалися працювати 

стаціонарно («Цвіркун», «Криве дзеркало» та ін.; сатиричний театр ляльок (усі 

– Львів); Український народний театр ім. М. Старицького (Стрий)). 

Виявлено суттєві відмінності – і статусно, і за мистецьким рівнем – між 

діяльністю українських мандрівних театрів та польських стаціонарних 

колективів у Східній Галичині. Простежено, які недоліки та які переваги 

пов’язані із незмінно мандрівним (за невеликими винятками – 

напівмандрівним) статусом професійного українського театру на 

західноукраїнських теренах. Зауважено, що українські театри Східної Галичини 

все ж мали можливість культивувати опозиційне до офіційної влади 

середовище, творити націоцентричний дискурс, були відносно вільні у виборі 

репертуару, існували у межах європейського театрального простору. На відміну 

від напередвизначеного партійною лінією шляху розвитку українського 

радянського театру (особливо після 1933 р.) західноукраїнський справді 

прогнозував своє суспільство, модифікував його. І водночас – як частина цього 

суспільства – піддавався впливам-змінам. 

У третьому розділі проаналізовано процеси оновлення художньої мови 

української сцени міжвоєнного періоду – і на рівні теоретичних дискусій, і в 

площині сценічної практики. Простежено, як етнографічно-побутовий та 

спрощено трактований історично-побутовий репертуар продовжував 

утримувати в театральному просторі Східної Галичини консервативні 

мистецькі тенденції, слугуючи перевіреним засобом ретрансляції національних 

топосів у зрушеному воєнними подіями ХХ ст.; як саме він забезпечував 

збереження національної свідомості українців за складних суспільно-

політичних умов. 

Розглянуто величезний суспільний запит у міжвоєнній Східній Галичині 

на розважальний музичний репертуар і радикальніші зміни у напрямку 



 6 

модернізації мистецької мови західноукраїнського театру в цій ділянці. 

Розкрито процес утвердження міської театральної культури у Східній Галичині 

та роль у ньому українських митців:  

а) у руслі тогочасних спроб відновлення регулярних оперних вистав у 

Львові проаналізовано постановки оновлених опер «Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського в обробці С. Людкевича (1935) та «Наталка 

Полтавка» М. Лисенка з новим оркеструванням В. Безкоровайного (1936),  

спрямованих на національну маніфестацію українців у Львові;  

б) як приклад конструктивного поєднання розважальної функції театру й 

розбудови модерного національного музичного репертуару розглянуто 

українські оперети «Залізна острога» М. Гайворонського (1934); «Дівча з 

Маслосоюзу» (1935), «Шаріка» (1936), «Гуцулка Ксеня» (1939) – усі 

Я. Барнича;  

в) серед українських музичних комедій виділено «Жабуриння» (1933), 

«Подружжя в двох мешканнях» (1934) та «Акорди» (1934) – усі 

Г. Лужницького з музикою В. Балтаровича; «Кирка з Льолео» Ю. Косача з 

музикою Н. Нижанківського (1938); акцентовано на новизні цього жанру в 

українській театральній практиці; 

г) у блоці естрадних театральних жанрів детальніше проаналізовано 

репертуарні напрацювання українських театрів-кабаре «Співомовки» (1921) та 

«Розрада» (1921, 1922); театру ревю «Цвіркун» (1931–1936; 1937–1938); 

«Ґротескового театру ляльок “Вертеп наших днів”», з участю художників 

П. Ковжуна, Е. Козака, А. Коверка. 

Проаналізовано різні рівні осучаснення мови західноукраїнського театру: 

від поверхового, що обмежувався збільшенням кількості «европейських штук» 

та режисерською стратегією «концептуального цитування» (Й. Стадник, 

М. Бенцаль), до глибинного, що передбачав засвоєння естетики, яку приносили 

ці перекладні твори на українську сцену, потребу індивідуального 

режисерського прочитання, жанрово-стилістичної визначеності постановки, а 

також виховання актора нового типу для нового репертуару (О. Загаров, 
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В. Блавацький). Окремо відзначено подальше утвердження форми 

режисерського театру на західноукраїнських землях, виділено мистецтво 

інсценізації прозових та поетичних творів – як один із характерних здобутків 

міжвоєнного періоду. Проаналізовано постановки за творами тогочасних 

українських драматургів (Я. Мамонтов, М. Куліш, Г. Лужницький, О. Олесь, 

З. Тарнавський, І. Зубенко). 

Динаміку естетичних пошуків української сцени міжвоєнної Східної 

Галичини розкрито також у контексті західноєвропейського театру і 

театрального мистецтва радянської України. 

Встановлено, що кардинально змістити фокус мистецької програми 

театру на зміну дискурсу щодо національної ідентичності та модернізацію 

художньої мови найбільш послідовно вдалося В. Блавацькому в очолюваних 

ним колективах (УНТ ім. І. Тобілевича, УМТ «Заграва», УНТ 

ім. І. Котляревського). Проаналізовано художні засоби, якими цей режисер 

забезпечував оновлення сценічної лексики: використання конструктивних 

можливостей сцени; експресіоністичні пластичні композиції; сатиричний 

гротеск; звернення до комедії дель арте; кінематографічна подача матеріалу; 

апеляція до архаїчних фольклорних елементів; літургійні прийоми; візуальна 

знаковість мізансцен. Ідейно ця стратегія каталізувала розрив замкнутого на 

минулому кола національного самоусвідомлення, заміну його вектором, 

спрямованим у майбутнє (ефект реформування суспільної свідомості «з 

пораженської в героїчну»); встановлення якісно нового діалогу із глядачем, 

раціональна й ірраціональна його активація (театр спільноти); формування 

активної, думаючої глядацької спільноти, схильної до деконструкції 

національних стереотипів та готової свідомо підтримувати таке явище як 

«нація у проєкті». 

Доведено вплив модернізаційних національних процесів Східної 

Галичини міжвоєнного періоду на розвиток українського театрального 

мистецтва та його безпосередню участь у формуванні цих процесів. Визначено 

роль західноукраїнського театру у творенні і популяризації модерної 
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національної культури – за умов бездержавності – як одного із вагомих 

інструментів суспільної інфраструктури. 

Ключові слова: процеси модернізації; дискурс націоналізму; 

соціокультурна динаміка Східної Галичини; модернізація організаційно-

виробничих форм діяльності театру; нові форми театральної комунікації; 

«монументальний театр» В. Блавацького, типологічні паралелі. 

 

ABSTRACT 

R. Ya. Lavrentii. The Ukrainian Theater in Eastern Halychyna (Galicia) 

in the 1920s-1930s: Modernization Processes. – Qualifying research paper as a 

manuscript. 

PhD thesis in Art History with the specialization in 26.00.01 – Theory and 

History of Culture. The thesis was done at the Theater Studies Department of the 

Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi Theater, Cinema, and Television University. The 

thesis is defended at the M. T. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore Studies, and 

Ethnology under the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021.   

This PhD thesis is the first to analyze the history of the Ukrainian theater of 

Eastern Halychyna (Galicia) in the interwar period through the prism of 

modernization theory. It shows the specifics and the dynamics of renewal of the 

organizational and production forms of the Western Ukrainian theater, as well as 

systematically studies the processes of ideological, aesthetic, and genre and stylistic 

transformations of the Western Ukrainian theater. The concept of modernization is 

interpreted as a wide range of processes aimed at optimizing the components of social 

order and “renewing the language of culture.” 

The first chapter provides an overview of the historiography of the Ukrainian 

theatrical process in Eastern Halychyna (Galicia) in the 1920s–1930s. A wide range 

of sources have been analyzed. The chapter highlights the methodological principles 

behind the research and lays down the categorical and conceptual framework. Based 

on the theoretical generalizations of the modernization theory, it proposes particular 

algorithms of using the tools developed by social scientists, cultural studies scholars, 
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and literary and art critics (S. Pavlychko, T. Hundorova, N. Mocherniuk, R. Yatsiv, 

and others) for analyzing the phenomena of the Ukrainian culture and art. 

Following the analysis of research works and non-fiction publications on the 

history of the Western Ukrainian theater in the interwar period, the historiography of 

this issue has been divided into three stages. The first, initial stage, was established 

by the participants of the interwar process (S. Charnetskyi, V. Kovalchuk, F. Kohut, 

P. Lysiak). It is characterized by the focus on the current moment and a lack of broad 

generalization. The second stage had two simultaneous trends determined by the 

specifics of Ukraine’s historical development. The first trend is showcased in the 

works of theater experts in the Ukrainian diaspora from 1944 till early 1990s 

(H. Luzhnytskyi, V. Revutskyi). These works are characterized by certain 

idealization due to the fact that the researchers were living abroad far from their 

homeland. The second trend, represented by works on theater studies in the Ukrainian 

SSR, is weaker both in terms of quantity and quality, since theater scholars were long 

forced either to avoid studying the history of theatrical life in Western Ukraine or to 

present the facts in an ideological light, mentioning any significant phenomena only 

between the lines (L. Melnychuk-Luchko, R. Pylypchuk). The third stage of 

researching the artistic heritage of the interwar Eastern Halychyna (Galicia) began in 

1991 when the scholars living in the newly independent Ukraine gained access to a 

wide range of sources (former special funds of libraries and archives), all the 

censorship-related restrictions were lifted, and contemporary theater researchers 

(O. Bonkovska, I. Volytska and others) could freely study the issues of the national 

theater’s history that had been forbidden. The thesis also analyzes historical works 

and literary, press, art, and musicological studies of the Ukrainian culture in the 

Polish Republic of the 1920s–1930s. It has been found that none of the researchers 

studied the modernization processes in the Ukrainian theater of Eastern Halychyna 

(Galicia) in the 1920s and 1930s as a complex issue. 

The sources forming the basis of the thesis have been analyzed. In particular, 

theatre criticism in the professional and general interest periodicals of the interwar 

Eastern Halychyna (Galicia) (Ukrainian, Polish, and Jewish (Polish-language) 
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periodicals); post-war publications in the Ukrainian diaspora press; archival 

documents available at the public and institutional archives, historical and memoir 

museums, scientific libraries, as well as private (family) archives. The completeness 

and representativeness of these theatrical collections have been verified. 

The second chapter outlines the historical and sociocultural conditions in 

Western Ukraine colonized by the Polish Republic and explores the relevant specific 

features of the organizational, economic, and creative activity of the Ukrainian 

theater. It analyzes its activities in the context of censorship restrictions and abuse by 

the police and local administration in the period of confrontation between the 

Ukrainian and Polish communities. The historical and sociocultural conditions of that 

time have been shown as unfavorable for the development of Ukrainian culture and 

aimed at marginalizing, restricting, and prohibiting the phenomena that promoted its 

development and modernization. 

The chapter describes how the Ukrainian community in the Eastern Halychyna 

(Galicia) managed to maintain its representative national theaters during the interwar 

period without any governmental support. It concludes that the essentially new 

chapters in the history of the Ukrainian theater of Eastern Halychyna (Galicia) were 

directly related to a few short-term philanthropic projects and that in the late 1930s, 

the representative theater could function thanks to the systematic involvement of the 

“new national capital” in theater organization. A tendency towards gradual transition 

of the Western Ukrainian theater companies from a “family-type theater” to a form of 

a cooperative enterprise has been determined as a constitutive feature of the interwar 

period. 

The Ukrainian theaters of Eastern Halychyna (Galicia) in the interwar period 

have been divided into the following types, based on the specific features of their 

organizational, economic, and creative activity: 

a) theater companies supported by non-governmental institutions, having the 

conditional status of “representative theaters”, and representing the Ukrainians of 

Eastern Halychyna (Galicia) in the foreign cultures: theater companies subsidized by 
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the Ukrainska Besida Society until 1924 (in particular, in 1921–1923, when managed 

by art director O. Zaharov) and others; 

b) private theater companies whose repertoire policy depended on personal 

preferences of their directors and the public demand (theaters led by Y. Stadnyk, 

I. Kohutyak, and others). This category includes a distinct group of theater companies 

from Naddniprianschyna region (Central Ukraine) that joined the artistic community 

of Lviv or Eastern Halychyna (Galicia); 

c) variety theaters as the national phenomenon representing urban theatrical 

culture of revue, as well as theater companies trying to work in a fixed location 

(“Tsvirkun”, “Kryve Dzerkalo”, and others; satirical puppet theater (all of them Lviv-

based); M. Starytskyi Ukrainian Folk Theater based in Stryi).  

This chapter shows significant differences – both in status and in artistic 

quality – between the activities of the Ukrainian traveling theaters and the Polish 

stationary groups in Eastern Halychyna (Galicia). It determines the advantages and 

the disadvantages associated with the traveling (with a few exceptions, semi-

traveling) status of the professional Ukrainian theater in Western Ukraine. It has been 

concluded that the Ukrainian theaters in Eastern Halychyna (Galicia) still had an 

opportunity to cultivate an environment in opposition to the official government and 

create a nation-centric discourse. These theaters were relatively free in their choice of 

repertoire and existed within the European theater scene. Unlike the Ukrainian Soviet 

theater that followed the path predetermined by the Communist party (especially after 

1933), the Western Ukrainian theater truly forecasted and impacted the local 

society’s progress. At the same time – as a part of this local society – it was subject to 

certain influences and changes. 

The third chapter analyzes the renewal of artistic language of the Ukrainian 

theater scene in the interwar period both at the level of theoretical discussions and in 

the dimension of stage practice. It demonstrates how ethnographic, domestic, and 

historical repertoire interpreted in a simplified manner maintained conservative 

artistic trends in the theater of Eastern Halychyna (Galicia), serving as a proven 

means of relaying national topoi in the war-torn XX century and ensuring the 
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preservation of Ukrainian national consciousness in the complicated socio-political 

circumstances. 

This chapter analyzes a huge public demand in the interwar Eastern Halychyna 

(Galicia) for an entertaining musical repertoire, as well as a radical shift of the artistic 

language of the Western Ukrainian theater toward modernization. It also describes 

the establishment of urban theater culture in Eastern Halychyna (Galicia) and the 

corresponding role of Ukrainian artists: 

а) considering the fact that attempts were made at the time to renew regular 

opera performances in Lviv, the staging of the renewed operas “Zaporozhets za 

Dunayem” by S. Hulak-Artemovskyi, adapted by S. Liudkevych (1935) and “Natalka 

Poltavka” by M. Lysenko, with a new orchestration by V. Bezkorovainyi (1936), 

aimed at the national manifestation of the Ukrainians in Lviv, have been analyzed; 

b) Ukrainian operettas “Zalizna Ostroha” by M. Hayvoronskyi (1934), and 

“Divcha z Maslosoyuzu” (1935), “Sharika” (1936), and “Hutsulka Ksenia”, all by 

Ya. Barnych, have been studied as examples of how to effectively combine theater’s 

entertaining function and the development of modern national musical repertoire;  

c) among the Ukrainian musical comedies, “Zhaburynnia” (1933), 

“Podruzhzhia v Dvokh Meshkanniakh” (1934), and “Akordy” (1934), all by 

H. Luzhnytskyi with music by V. Baltarovych; and “Kyrka z Lioleo” by Yu. Kosach 

with music by N. Nyzhankivskyi (1938) have been singled out given the novelty of 

this genre in the Ukrainian theatrical practice; 

d) as far as the genres of variety theater are concerned, the repertoire of the 

Ukrainian cabaret theaters “Spivomovky” (1921) and “Rozrada” (1921, 1922) have 

been analyzed in great detail, as well as that of the revue theater “Tsvirkun” (1931–

1936; 1937–1938) and the grotesque puppet theater “Vertep Nashykh Dniv” with the 

participation of P. Kovzhun, E. Kozak, and A. Koverko. 

The modernization of the language of the Western Ukrainian theater has been 

analyzed on different levels: from the superficial level limited by the increase of the 

number of “European plays” and the theater directors’ strategy of “conceptual 

quoting” (Y. Stadnyk, M. Bentsal), to the deep level that assimilated the aesthetics 
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brought by these translated works to the Ukrainian stage and provided for an 

individual director's interpretation, a specific genre and stylistic definition of the 

production, as well as training of actors of a new type for a new repertoire 

(O. Zaharov, V. Blavatskyi). The chapter pays special attention to the further 

development of director’s theater in Western Ukraine and describes the art of 

adapting prose and poetic works for the stage as one of the most remarkable 

achievements of the interwar period. It also analyzes staging of works of the 

Ukrainian playwrights living at that time (Ya. Mamontov, M. Kulish, 

H. Luzhnytskyi, O. Oles, Z. Tarnavskyi, I. Zubenko). 

The dynamics of aesthetic pursuits of the Ukrainian theater scene in the 

interwar Eastern Halychyna (Galicia) has also been outlined in the context of the 

Western European theater and theatrical art of the Soviet Ukraine. 

It has been established that V. Blavatskyi was the most consistent in his 

attempts to radically shift the focus of the theater’s artistic program toward changing 

the national identity discourse and modernizing the artistic language. He did that in 

the theater companies he headed (Ivan Tobilevych Ukrainian National Theater, 

Ukrainian Young Theater “Zahrava”, and Ivan Kotliarevskyi Ukrainian National 

Theater). The thesis has analyzed the artistic methods that V. Blavatskyi used to 

renew the stage vocabulary: the use of functional possibilities of the stage; 

expressionistic plastic compositions; satirical grotesque; the use of commedia 

dell’arte methods; cinematographic presentation of material; an appeal to archaic 

folklore elements; liturgical methods; visual symbolism of mise-en-scènes. 

In terms of ideas, this strategy catalyzed the disruption of the national self-

consciousness cycle focused only on the past. It replaced it with a future-oriented 

vector (the effect of reforming social awareness “from defeatist to heroic”); 

established a qualitatively new dialogue with the audience and ensured its rational 

and irrational activation (community theater); and formed an active, critically 

thinking audience inclined to deconstruct national stereotypes and ready to 

consciously support such a phenomenon as a “nation as project”. 

It has been proven that the national processes of modernization in the Eastern 



 14 

Halychyna (Galicia) in the interwar period influenced the development of the 

Ukrainian theatrical art and its direct involvement in the formation of these processes. 

The thesis determines the role and the significance of the Ukrainian theater of Eastern 

Halychyna (Galicia) in the formation of modern national culture – in the absence of 

statehood – as one of the most important instruments of societal infrastructure. 

Keywords: modernization processes; discourse of nationalism; socio-cultural 

dynamics of Eastern Halychyna (Galicia); modernization of organizational and 

production forms of theatrical activity; new forms of theatrical communication; 

V. Blavatskyi’s “monumental theater”, typological parallels. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження.  

Міжвоєнний період для західноукраїнських земель, які опинилися у складі 

Польської Республіки, попри утиски держави щодо національних меншин, 

загострення міжнаціональних конфліктів є часом кристалізації нового 

розуміння національної ідентичності, витворення певного типу модернізованого 

суспільства, здатного протистояти примусовій інтеграції до чужої держави. 

Роль театрального мистецтва у цих процесах – досьогодні недостатньо 

висвітлена в українському театрознавстві тема.  

Наскільки український театр був залучений у модернізацію національної 

культури? Яким чином здійснювалося оновлення самого українського театру у 

контексті динамічних соціокультурних змін у Східній Галичині, зрушеній 

воєнними, соціальними, світоглядними катаклізмами поч. ХХ ст.? Доступні 

нині численні документальні свідчення сигналізують про багатовекторність 

українського театрального процесу в міжвоєнній Східній Галичині, його зв’язок 

із театром радянської України і одночасною включеністю у європейський 

культурний простір, частиною якого він де-факто був до 1939 р. Ці та інші 

питання досьогодні залишаються недостатньо вивченими та осмисленими у 

національному театрознавстві.  

Відтак актуальність пропонованого дослідження визначена потребою 

переосмислення здобутків українського театру в міжвоєнній Східній Галичині, 

необхідністю вивчення шляхів модернізації національної сцени у контексті 

тогочасного європейського театрального процесу, зокрема, у взаємодії із 

польським культурним середовищем та у діалозі з провідними тенденціями 

розвитку української радянської сцени.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі театрознавства Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого згідно з планами наукової 

роботи університету і кафедри (інтегральна наукова тема: «Теорія та історія 

театрального мистецтва», 2010–2021 рр.). Тему дисертації затверджено на 
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засіданні Вченої ради Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (протокол № 6 від 25 грудня 2007 р.)  й 

уточнено на засіданні Вченої ради Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (протокол № 6 від 

22 грудня 2020 р.). 

Мета дослідження – виявити та дослідити процеси модернізації в 

українському театрі Східної Галичини міжвоєнного періоду у контексті 

соціокультурної динаміки краю.  

Під модернізацією українського мистецького середовища розуміємо 

широкий спектр процесів, спрямованих на «оновлення мови культури», що 

включав у себе, зокрема, дискурси європеїзації, інтелектуалізму, 

антинародництва, «культу сучасності», секуляризації, деканонізації та 

розвінчування «культурних табу», урбанізації, зміну моделі комунікації 

мистецтва з реципієнтом (активізація глядача); участь «нового національного 

капіталу» (накопичення недержавних коштів завдяки автономізації соціально-

економічного життя українців у міжвоєнній Польщі) в культурному житті 

тощо. При цьому стиль модернізм розуміємо лише як складову 

модернізаційних процесів (зважаючи на специфіку модернізації 

досліджуваного регіону). Окрему увагу приділено тим чинникам, що заважали, 

зупиняли, обмежували нові процеси та явища в українському театрі. 

Гіпотеза, яку висуваємо, полягає у доведенні впливу модернізаційних 

національних процесів Східної Галичини міжвоєнного періоду на розвиток 

українського театрального мистецтва та його безпосередню участь у 

формуванні цих процесів. 

Відповідно до мети накреслено такі завдання: 

- простудіювати історіографію українського театрального процесу на 

західноукраїнських землях у 20–30-х роках ХХ ст. та доступну джерельну базу 

– під кутом висвітлення модернізаційних процесів; 
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- опрацювати теоретичну літературу з теорії модернізації та адаптувати 

знайдений інструментарій для аналізу українського театру Східної Галичини 

міжвоєнного періоду; 

- проаналізувати вплив історичних і соціокультурних умов на діяльність 

українського театру вказаного періоду, дослідити специфічні риси його 

організаційно-економічної та творчої діяльності;  

- реконструювати історію функціонування провідних українських театрів 

на теренах міжвоєнної Східної Галичини та здійснити їх типологізацію; 

- з’ясувати механізми, динаміку формування, особливості репертуарної 

політики міжвоєнних українських театрів Східної Галичини; 

- простежити динаміку ідейно-естетичних та жанрово-стильових змін 

української сцени Східної Галичини міжвоєнного періоду (зокрема, й у 

контексті актуальних явищ західноєвропейського театру та театрального 

мистецтва радянської України); 

- виявити специфічні риси діалогу українського театру із глядачем у 

процесі взаємної модернізації (суспільство – театр, театр – суспільство); 

- визначити функції українського театру у формуванні модерної 

національної культури за умов бездержавності.  

Об’єктом дослідження є діяльність українських театрів Східної Галичини 

20–30-х років ХХ ст. у соціокультурному контексті.  

Предмет дослідження: процеси модернізації в українському театрі 

Східної Галичини міжвоєнного періоду. 

Методологія дослідження. Відповідно до поставлених завдань у 

дисертаційному дослідженні було застосовано комплекс різних методів і  

підходів. Спираючись на базовий принцип історизму, для аналізу змісту 

широкого кола мистецьких явищ та динаміки змін, розкриття зв’язків 

мистецьких явищ із соціокультурними, політичними, економічними та іншими 

реаліями часу було застосовано історичний метод.  
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Історико-типологічний та структурно-функціональний методи були 

застосовані під час виділення із загальної репертуарної афіші українського 

театру міжвоєнного періоду певних структурно вагомих груп вистав. 

Методи культурологічної інтерпретації забезпечували визначення місця 

театральних процесів у Східній Галичині 20–30-х років ХХ ст. в широкому 

контексті загальноукраїнського та європейського мистецтва й культури. 

Процеси формування та утвердження у 20–30-х роках ХХ ст. якісно нових 

форм комунікації між українським театром та його глядачами, налагодження 

двостороннього діалогу найкраще було аналізувати, використовуючи метод 

дискурсивного аналізу. 

Методи реконструкції та моделювання стали ключовими під час створення 

«театрального виробничого календаря» провідних українських театрів на 

західноукраїнських землях міжвоєнного періоду. Робота із масштабною 

джерельною базою (театрально-критичний дискурс у фаховій та загально-

інформаційній періодиці Східної Галичини), опрацювання архівних, часто 

рукописних, матеріалів (у державних інституціях та приватних збірках) 

спонукали звернутися джерелознавчого та текстологічного методів; вивчення 

мистецьких уподобань певних ключових для західноукраїнського театрального 

процесу особистостей зумовило використання біографічного методу. 

Теоретичнаою базою дослідження є: 

– соціологічні та культурологічні праці, присвяченні вивченню 

модернізаційних процесів у суспільстві (В. Головко, П. Кутуєв, Ю. Габермас, 

Т. Адорно, М. Калінеску, А. Берман та ін.); 

– загальноісторичні дослідження, важливі для розуміння соціокультурних 

трансформацій у Галичині 20–30-х років ХХ ст. (Я. Грицак, С. Кульчицький, 

О. Рубльов, К. Федевич; польські: Е. Вішка, А. Хойновскі та ін.); 

– театрознавчі праці загально-теоретичного характеру (К. Бальме, 

О. Клековкін, П. Паві), що були використані для точності формування 

професійної поняттєвої і термінологічної основи дослідження; 
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– наукові тексти літературознавчо-культурологічного характеру, 

зосереджені не лише на аналізі літературно-мистецьких процесів, а й – 

світоглядних змін у міжвоєнній Галичині та Україні загалом (С. Андрусів, 

Р. Голик, Н. Мочернюк, А. Біла, С. Павличко, Т. Гундорова та ін.);  

– літературознавчий аналіз драматургії (Л. Рудницький, С. Хороб, 

Т. Свербілова, Н. Малютіна , Л. Скорина та ін.); 

– мистецтвознавчі та музикознавчі розвідки (Р. Яців, О. Ріпко, 

О. Паламарчук, Л. Кияновська, М. Черепанин, Р. Гавалюк, Ю. Булка, 

Л. Філоненко, О. Комаринець, Н. Косаняк), які реконструюють епоху, охоплючи 

і явища з театрального процесу;  

– дослідження українських академічних істориків театру (Р. Пилипчук, 

О. Боньковська, В. Ревуцький), які стали опорними для виведення ліній 

розвитку західноукраїнських театральних колективів, чіткого окреслення їхніх 

організаційних перетворень, оцінювання змін репертуарної політики; 

– знакові праці польських істориків театру (С. Марчак-Оборський, 

Я. Попєль, С. Галабуда, М. Коморовська, М. Шидловська) – для історії саме 

українського театру у Східній Галичині 20–30-х років ХХ ст. цінні як 

окреслення загальної атмосфери того часу; 

– дослідження новаторських постановок в українському театрі 20–30-х 

років ХХ ст. – на прикладі центрально- та східноукраїнських регіонів 

(Н. Корнієнко, Г. Веселовська, Н. Єрмакова), що демонструють, які 

методологічні алгоритми можна використовувати для аналізу українського 

театрального авангарду. 

Корисними для дослідження явищ театрального процесу 20–30-х років 

ХХ ст. стали і запозичені з інших гуманітарних наук терміни та концепти: 

«модернізація особистості», емансипація з рамок традиційного суспільства 

(Е. Дюркгайм), «раціоналізація» масової свідомості, «розчаклування світу» 

(М. Вебер), модерність як «діалектика нового» (Т. Адорно), «модерн як 

незавершений проєкт» (Ю. Габермас), «нова форма людської самосвідомості» 

(А. Берман), варіативність процесу модернізації (П. Кутуєв); «горизонт 
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сподівань / очікувань» (Г. Яусс), міф (Р. Барт, О. Лосєв), семіосфера 

(Ю. Лотман), дискурс (М. Фуко), наратив / метанаратив (Ж.-Ф. Ліотар), 

«картина світу» (Р. Редфілд, В. Жидков, К. Соколов); уявлення про єдину 

«велику спільноту» (Б. Андерсон), національна ідентичність, національні 

топоси, «нація у проєкті» (Е. Сміт, Г. Касьянов), «держава в державі», 

синтетичний підхід до питання становлення націй (Я. Грицак), «комунікативна 

мережа» (К. Дойч), соціокультурна динаміка (П. Сорокін), «війна культур» / 

«культурна війна» (Дж. Гантер) та ін.  

Джерельна база дисертаційної роботи – інформаційні, театрально-

критичні публікації в українській, частково – у польській та єврейській 

(польськомовній) періодиці Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст. До 

джерельної бази були залучені й монографії, нариси, інформаційнаі брошураи, 

театральнийі порадники, режисерські коментарі, приватне листування. Також 

було вивчено тематичні картотеки, колекції театральних фотографій та збірки 

різних текстово-графічних документів (театральні афіші, оголошення, 

програмки, запрошення, квитки та ін.) – у фондосховищах бібліотек та музеїв 

України. 

Низку документів віднайдено, ідентифіковано та досліджено у фондах 

державних, інституційних та приватних архівів: Центральний державний 

історичний архів України у м. Львів, Державний архів Львівської області, 

Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Тернопільської 

області, Державний архів у м. Перемишль (Польща); Архів Віри Левицької 

(передана зі США фотокопія зберігається на кафедрі театрознавства та 

акторської майстерності Львівського національного університету ім. І. Франка); 

Архів Юрія та Іванни Кононів (зберігається у приватному архіві родини М. 

Лукавецького, м. Львів), Архів Лавра та Клавдії Кемпе (зберігається у 

приватному архіві родини, м. Торонто, Канада). Дистанційно частково 

опрацьовано Архів Василя та Людмили Сердюків (Vasyl’ and Liudmyla Serdiuk 

papers), що зберігається в Українському історичному та освітньому центрі у 

Нью-Джерсі (США). 
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Досліджено документи про діяльність українських театрів Східної 

Галичини 20–30-х років ХХ ст. у фондах Національного музею у Львові 

ім. А. Шептицького, Львівського історичного музею, Музею театрального, 

музичного та кіномистецтва України (Київ), Художньо-меморіального музею 

Леся Курбаса у Самборі. 

У поточному режимі простежено й опрацьовано віртуальні матеріали на 

вебсайтах українських та закордонних офіційних інституцій (напр., Архів 

української періодики онлайн «Libraria»; Архів газети української громади в 

Америці «Свобода»; Архів часопису «Наше життя» (Нью-Йорк, США); 

комплекс української діаспорної періодики, доступної в Електронній бібліотеці 

«Diasporiana» та ін.), а також – частково – приватних блогах чи інформаційних 

порталах, де публікують документи з численних домашніх архівів – свідчення 

про український театральний процес міжвоєнного періоду.  

Географічні межі дослідження. Поняття «західноукраїнські землі» (ЗУЗ) 

вживаємо у тому значенні, яке воно мало в історіографії та популярній 

публіцистиці першої третини ХХ ст. – українські етнографічні терени, які після 

програних українських національно-визвольних змагань опинилися в межах 

міжвоєнної Польщі. Географічні межі нашого дослідження майже повністю 

збігаються із територією Східної Галичини (історично-культурно сформованого 

регіону, відділеного, зокрема, від Західної Волині т. зв. «сокальським 

кордоном»): терени Львівського, Станиславівського і Тернопільського воєводств 

Польської Республіки, що повністю покривають територію сучасних Львівської 

та Івано-Франківської областей, а також – Тернопільську область без її північної 

смуги (Кременецький, Шумський, Лановецький і північна частина Збаразького 

районів). У фокус нашого дослідження також потрапляють українські етнічні 

території, які знаходяться на захід від сучасного польсько-українського кордону 

(південна частина Закерзоння). 

Хронологічні межі окреслені політичними чинниками – завершенням 

Першої (1918) і початком Другої світових воєн (1939), часом існування 

Польської Республіки. А також – соціокультурними критеріями: періодом 
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створення та функціонування певного, важливого для української культури 

середовища, специфічних моделей національних взаємовідносин (у руслі т. зв. 

«війни культур»). Термін «міжвоєнний період» чи «міжвоєнне двадцятиліття» 

на позначення 20–30-х років ХХ ст. чітко окреслений і широко застосовується у 

сучасних історичних науках (доцільність його використання в українському 

театрознавстві обґрунтувала О. Боньковська).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у дисертації  

вперше в українському театрознавстві:  

- розглянуто історію українського театру Східної Галичини міжвоєнного 

періоду з точки зору теорії модернізації; 

- системно розкрито як конструктивні, динамізуючі, так і деструктивні, 

гальмуючі аспекти модернізаційних процесів західноукраїнського театру 

міжвоєнного періоду;  

- здійснено наукове обґрунтування багатовекторності західноукраїнського 

театрального процесу як одного з інструментів модернізації суспільства та 

механізму збереження національної ідентичності за умов бездержавності; 

- уведено в науковий обіг історичні дані про низку театральних колективів, 

театральних діячів, що досі були поза увагою дослідників; 

- реконструйовано «виробничі календарі» провідних українських театрів 

Східної Галичини міжвоєнного періоду; 

- реконструйовано сценічні історії знакових вистав; 

- розкрито специфіку та динаміку оновлення організаційно-виробничих форм 

західноукраїнського театру вказаного періоду;  

- системно досліджено динаміку ідейно-естетичних та жанрово-стилістичних 

змін української сцени у Східній Галичині міжвоєнного періоду; 

- простежено, як у міжвоєнний період традиційний етнографічно-побутовий 

репертуар кореспондував із дискурсом модернізації; 

- ідентифіковано новаторські виражальні засоби у сценічних практиках 

українських митців Східної Галичини, модерні форми комунікації між 

українським театром та його глядачами;  
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- виявлено динамічний зв’язок західноукраїнських театральних практик 20–

30-х років ХХ ст. із паралельними процесами у польському театрі Східної 

Галичини (Польська Республіка) та авангардними сценами радянської 

України (УСРР/УРСР); 

уточнено: 

- хронологічні лінії розвитку провідних українських театрів Східної Галичини 

міжвоєнного періоду; 

- дані щодо репертуарних здобутків західноукраїнських театрів (датування 

прем’єр; авторство знакових постановок; адресність та суспільний резонанс 

програмних вистав); 

- відомості про механізми творення та реактуалізації національно-

патріотичних топосів у практиці західноукраїнського театру;  

- суттєво розширено та критично проаналізовано джерельну базу до історії 

українського театру Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст.; 

набули подальшого розвитку: 

- дослідження сценічної історії знакових українських вистав у Східній 

Галичині міжвоєнного періоду; 

- вивчення прийомів та методів роботи режисера у західноукраїнському 

театральному просторі; 

- осмислення типологічних паралелей (компаративне зіставлення) та 

безпосередньої спадкоємності між українським та польським театральними 

процесами Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст., а також – новаторським 

сценічним досвідом УСРР/УРСР.  

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у тому, що в цій 

праці вперше системно досліджено процеси модернізації в українському театрі 

Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст. на різних рівнях: організаційно-

виробничому; ідейно-естетичному, жанрово-стилістичному, комунікативному. 

Здійснені дослідження можуть лягти в основу нової парадигми вивчення та 

написання історії українського театру в його єдності, без поділу на «східно-» чи 

«західноукраїнський». 
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Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

задають методологічний, фактологічний потенціал для розробки і впровадження 

у навчальний процес нових курсів з історії театру, історії театральної культури, 

а також – можуть слугувати суттєвим доповненням до вже існуючих програм 

(зокрема, з історії українського театру, історії театральної критики, історії 

сценографії). Основні положення та окремі теми було використано у процесі 

викладання дисципліни «Історія українського театру» (кафедра театрознавства 

та акторської майстерності ЛНУ ім. І. Франка), а також – у циклі авторських 

виступів дисертанта з відкритими науково-популярними лекціями про 

театральне життя на західноукраїнських землях першої пол. ХХ ст. (Галереї 

сценографії, Львів, 2018; Міждисциплінарний науковий семінар Наукової 

бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка Modus Legendi, Львів, 2018–2019; Фестиваль «Дні 

європейської спадщини у Львові», 2019) та ін. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась на засіданні кафедри 

театрознавства Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (протокол № 1 від 8 січня 2021 р.). 

Також дисертацію було обговорено у рамках роботи наукового 

міжкафедрального семінару факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка 

(протокол № 2 від 22 жовтня 2020 р.). 

Основні результати дослідження та висновки були представлені 

представлені у формі доповідей на конференціях упродовж 2007–2020 років:  

міжнародних: «Львівський національний університет імені Івана Франка: 

історія, виклики сучасності, візія майбутнього» (Львів, 2011), «“Слово о полку 

Ігоревім” та його доба (на посвяту Ярославу Осмомислу)» (Галич, 2012), «VIII 

Міжнародний конгрес україністів “Тарас Шевченко і світова україністика: 

історичні інтерпретації та сучасні рецепції (до 200-річчя від дня народження Т. 

Г. Шевченка)» (Київ, 2013), «Мистецька культура: історія, теорія, методологія» 

(Львів, 2013, 2014, 2018, 2019), «Апостол правди і науки» (Львів, 2014), 

«Sacrum et profanum в культурі» (Львів, 2015), «Іван Франко: Я єсть пролог…» 

(до 160-річчя від дня народження) (Львів, 2016), «Українська філологія: школи, 
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постаті, проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у 

Львівському університеті)» (Львів, 2018), «Imponderabilia Teatralne “Non-fiction 

narratives in contemporary theatre”» (Краків, 2019), «Проблеми методології 

сучасного мистецтвознавства та культурології» (Київ, 2019); 

всеукраїнських: «Художня культура і політика. Актуальний діалог» (Київ, 

2008), «Образ гетьмана Івана Мазепи в українській драматургії, театрі, кіно» 

(Львів, 2009), «Карбівничий чистого металу (до 140-річчя від дня народження 

Василя Стефаника)» (Львів, 2011), «Ювілейна наукова конференція, присвячена 

140-річчю Наукового товариства ім. Шевченка» (Львів, 2013), «Тарас Шевченко 

і світова культура (до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка)» (Львів, 

2014), «Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та 

перспективи (до 10-ліття заснування факультету культури і мистецтв ЛНУ 

ім. І. Франка)» (Львів, 2014); «Українська періодика: історія і сучасність» 

(Львів, 2018), «Музичний твір як культурно-історичний феномен» (Дніпро, 

2019), Перших наукових читаннях пам’яті професора, академіка НАМ України 

Ростислава Пилипчука (Львів, 2019); щорічних наукових сесіях Наукового 

товариства імені Шевченка (Театрознавча комісія, Львів, 2006, 2008–2020);  

звітних конференціях викладачів та співробітників ЛНУ ім. І. Франка 

(Львів, 2007–2015, 2017–2020).  

Публікації. Основні результати опубліковані у наукових працях, зокрема: 

одному розділі колективної монографії та 30 статтях (з них 6 – у фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному фаховому періодичному видані, 2 – у 

спеціалізованих виданнях України, зареєстрованих у міжнародних науково-

метричних базах; 8 – у збірниках тез доповідей і матеріалів конференцій). Усі 

публікації дисертанта є одноосібними. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 300 сторінок, з яких 183 – основного тексту. 

Список використаної літератури та джерел охоплює 605 позицій (з них 31 – 

автора дисертації), 75 – іноземними мовами.  
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНА, ДЖЕРЕЛЬНА ТА ПОНЯТТЄВА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ.  

1.1. Історія українського театру Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст. 

як об’єкт наукового інтересу вітчизняних та закордонних дослідників. 

Наукова потреба системної реконструкції театрального процесу у Східній 

Галичині 20–30-х років ХХ ст. передбачала  здійснення аналізу наукових та 

науково-популярних праць, присвячених історії українського театру. 

Історіографію цього питання можна поділити на кілька етапів. Перший, 

початковий рівень, закладено ще сучасниками. Зокрема, письменник, визначний 

критик та історик театру С. Чарнецький у книзі «Нарис історії українського 

театру в Галичині» (1934) [514] запропонував короткий огляд українського 

театрального життя у Східній Галичині першої третини ХХ ст. Однак 

міжвоєнний період тут представлений лише діяльністю Українського народного 

театру товариства «Українська (до 1916 р. – Руська) бесіда», а інші численні 

театральні колективи згадані лише побіжно. Згодом, пишучи розділ «Нарис 

історії театру» до колективного видання «Історія української культури» (1937) 

[513], С. Чарнецький трохи розширив інформаційну довідку про тогочасні 

західноукраїнські театри, додавши коротку характеристику мистецького 

потенціалу, «репертуарної політики» – виділивши серед них «репрезентативні» 

та «другопланові». (Подібну класифікацію застосував і письменник, журналіст 

В. Ковальчук [200] – у короткому журнальному огляді театрального життя 1938 

р.). Детальніше на окремих проблемах тогочасного театру історик 

С. Чарнецький зміг зупинитися у своїх численних публікаціях, розкиданих по 

сторінках газет і часописів міжвоєнного часу (значна частина цих текстів у 

2014 р. перевидана з науковою редакцією професора Р. Пилипчука в одному 

збірнику [512]; у радянському перевиданні вибраних праць С. Чарнецького 

(1959) [510] «ідеологічно вичищено» інформацію про міжвоєнний український 

театр). Новаторські репертуарні пошуки західноукраїнських чітко відзначені у 

міжвоєнних оглядових публікаціях [201, 218–224, 275, 324], однак окремого 

наукового видання на цю тему так і не з’явилося.  
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Другий етап наукового дослідження театрального процесу міжвоєнної 

Східної Галичини мав дві паралельні тенденції, визначені специфікою 

історичного розвитку України. Перша з них ознаменована працями українських 

театрознавців у діаспорі. Насамперед, публіцистикою театрального критика, 

письменника і журналіста Г. Лужницького: друковані у 1950-х роках на 

сторінках часопису «Київ» (Філадельфія, США) тексти під загальною назвою «З 

історії українського театру» розкривали в загальних рисах українське 

театральне життя Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст., акцентуючи 

насамперед на патріотичному значенні представлених явищ (Повністю цей 

публіцистичний нарис – під назвою «Український театр після Визвольних 

змагань» – з’явився друком лише у 1975 р. [284]). Саме Г. Лужницький ще на 

поч. 1950-х років цілеспрямовано звернувся до дослідження постаті провідного 

реформатора західноукраїнської сцени 30-х років ХХ ст. Володимира 

Блавацького й належно оцінив його новаторський режисерський доробок [280, 

284]. (У 2004 р. значну частину театрознавчих публікацій Г. Лужницького 

перевидано двотомником уже в Україні [283]). Зрештою, під редакцією цього 

вченого пізніше вийшло масштабне діаспорне видання – двотомний збірник 

статей та матеріалів «Наш театр» (Т. 1 (1975), Т.2 (1992)) [342, 343], про який 

піде мова трохи нижче. Показово, що і в «Енциклопедії українознавства», яка 

теж виходила за кордоном (Мюнхен, Париж, Нью-Йорк), хоч у Загальній 

частині (1949) лише пунктиром накреслено діяльність провідних 

західноукраїнських театрів міжвоєння: Театру товариства «Українська бесіда», 

Театру ім. І. Тобілевича та колективу «Заграва» [416] – усе ж чітко розставлено 

акценти. Але численні гасла про театральні колективи, діячів української сцени 

у Словниковій частині (виходила у 1955–1984, 1995) містять, на жаль, багато 

помилок, зумовлених обмеженістю наявних у діаспорі джерельних матеріалів. 

Це ж саме стосується і довідкового видання «Книга мистців і діячів української 

культури...» (1954) [198] чи інших такого типу видань. Наголосимо, що майже у 

всіх діаспорних публікаціях, – незважаючи на часом надмірне наголошення 

політичних факторів театрального процесу та відсутність належного аналізу 
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естетичної складової, – наявне системне бачення розвитку західноукраїнського 

мистецтва у руслі західноєвропейської культури. 

Друга тенденція наукового дослідження театрального процесу міжвоєнної 

Східної Галичини, представлена театрознавчими працями в УРСР, була 

кількісно та якісно обмеженішою. Адже повоєнне радянське театрознавство 

тривалий час вимушено уникало теми дослідження історії театрального життя 

на західноукраїнських землях, які до 1939 р. перебували поза межами СРСР, а 

відтак ідеологічно «не вписувалися» у парадигму офіційної «післяжовтневої» 

історії (зрештою, як і період німецької окупації 1941–1944). А написані раніше 

монографії та нариси, – у яких принагідно аналізовано творчо-виробничі умови 

в українському театрі Східної Галичини, творчу манеру окремих акторів-

галичан (напр., К. Буревій – про Амвросія Бучму (1933) [64, с. 10–11]; 

В. Хмурий – про Мар’яна Крушельницького (1931) [500, с. 15–27]), – потрапили 

під заборону, зрештою, як і самі – репресовані радянською системою – автори 

досліджень. 

Офіційну «мовчанку» вперше порушили книги спогадів акторки Лесі 

(Олександри) Кривицької «На службі народного театру» (1954) [212] та 

«Повість про моє життя. Спогади артистки» (1958; вид. 2-ге – 1965) [213; 214]. 

Згідно з духом того часу книгам притаманний публіцистичний «викривальний» 

тон, перекручення фактів, гостро засуджено «гидкі модерністські, 

формалістичні перекручення режисера Блавацького» та інших, неугодних 

системі, особистостей. (Відповідно ці видання викликали бурхливий протест в 

українській діаспорі [79], де звинувачували авторку у свідомому викривлені 

фактів). Однак із перспективи сьогодення, відфільтрувавши ідеологічні оцінки, 

можемо відчитувати реальну історію українського театрального життя Східної 

Галичини. 

Цим езопівським шляхом пішла і дослідниця Леонтина Мельничук-Лучко у 

науково-популярному нарисі «Тернистим шляхом» (1961) [319], що став єдиним 

цілісним узагальненням театрального процесу на західноукраїнських землях, 

виданим у радянський час. (На жаль, оприсутнити імена західноукраїнських 
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реформаторів сцени бодай таким завуальованим чином не вдалося у другому 

томі «Радянський період» фундаментального академічного видання 

«Український драматичний театр. Нариси історії в двох томах» (1959) [486]). 

Л. Мельничук-Лучко – виходячи з цензурних обмежень – максимально 

лаконічно, але чітко прописала історію провідних і «другопланових» 

театральних колективів Східної Галичини міжвоєнного періоду, проаналізувала 

репертуарні здобутки, віддаючи данину ритуальному радянському пейоративу 

(особливо щодо вимушено заклеймованих у радянські часи – 

експериментальних постановок). Однак навіть у такому «дозованому владою» 

викладі простежуються важливі зміни у західноукраїнському театральному 

житті, хоч і окреслені у чорно-білих тонах (як боротьба реалістичної та 

«формалістичної» тенденцій).  

Історик українського театру Р. Пилипчук, пишучи підрозділ 

«Західноукраїнський театр на шляху до возз’єднання» до колективної 

монографії «Шляхи і проблеми розвитку українського радянського театру» 

(1970) [386], також вимушено вдався до завуальованої подачі матеріалу, маючи 

можливість сказати про справді видатні явища лише між рядками. (Варто 

наголосити, що цей вчений так і не дочекався у радянський час дозволу писати 

наукову роботу про міжвоєнний період; натомість свої дослідницькі прагнення 

частково реалізував у принагідних публікаціях [387–393 та ін.], численних 

енциклопедичних статтях, а частково – керуючи науковими роботами учнів [47–

57; 233–262; 309; 424 та ін.]). 

У радянському просторі тенденція до табуювання теми міжвоєнного 

театрального процесу на західноукраїнських землях збереглася аж до кін. 1980-

х років. Єдина, присвячена темі західноукраїнського театрального процесу 20–

30-х років ХХ ст. дисертація, захищена до відновлення незалежності України, 

стосувалася аматорського колективу лівої політичної орієнтації «Робітничий 

театр» у Львові (Н. Арсенюк, 1977) [15]. Окремі публікації, присвячені певним 

вужчим питанням чи просто дотичні до нашої теми, не виходять за межі 

офіційної риторики, та й не охоплюють широкого матеріалу. 
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Поодинокі «відредаговані» публікації спогадів акторів, як-от Йосипа 

Стадника [462 та ін.] чи Софії Стадникової [463], Теофіля Демчука [131] та 

інших сьогодні потребують вдумливо-критичного перепрочитання, зважаючи на 

вимушено дописані епізоди чи тенденційні оцінки. Як і повоєнні новели-

спогади визначного літературного і театрального критика, письменника, 

перекладача М. Рудницького «В наймах у Мельпомени» (1963) [429] та 

«Непередбачені зустрічі» (1969) [430], у яких відтворена творча атмосфера 

міжвоєнного часу, вимальовані яскраві штрихи до режисерських чи акторських 

портретів окремих діячів західноукраїнської сцени (Й. Стадник, С. Стадникова, 

М. Бенцаль, І. Рубчак та ін.), однак художня складова переважає над описом 

конкретних подій. 

Вимушено спрощена візія театрального процесу в міжвоєнній Східній 

Галичині представлена у низці енциклопедичних видань. Чи не єдиним із 

багатьох західноукраїнських колективів, про який було дозволено згадувати, 

став Український народний театр товариства «Руська бесіда» (від 1916 р. – 

«Українська бесіда»). Про нього є статті в «Українській радянській 

енциклопедії» [391, 392] (1963; 2-е вид. – 1984; у першому виданні також є 

гасла: «Бенцаль», «Театр імені І. Тобілевича», «Театр імені І. Котляревського», 

«Стадники» та ін.), «Радянській енциклопедії історії України» (1972) [390] чи 

російському виданні «Театральная энциклопедия» [388] (Москва, 1965; крім 

того, там є гасла «Рубчак», «Рубчакова», «Стадник», «Федорцева»). Натомість 

загальносоюзна «Большая советская энциклопедия» (Москва, 1947; 2-е изд. – 

1956; 3-е изд. – 1977) взагалі проігнорувала факт існування українського театру 

у Східній Галичині 20–30-х років ХХ ст.  

Частково як реакція на радянську спробу замовчати чи переписати історію 

українського театру з’явився в діаспорі названий вище збірник статей і спогадів 

«Наш театр» (Т. 1 (1975), Т.2 (1992)), у якому, крім уже згаданого 

публіцистичного нарису Г. Лужницького, сконденсовано подані передруки із 

діаспорних газетних і журнальних публікацій (часто – скорочено), як-от: 

Г. Нички «Український незалежний театр у Львові» [354]; М. Кушніра 
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«Український театр на Україні і на еміграції» [231] (присвячено аналізу 

режисерського доробку В. Блавацького); ґрунтовний огляд А. Радванського 

«Український театр “Заграва”» [410]; чи багаті на факти спогади акторів 

О. Бенцаль-Карп’як [29], К. Кемпе-Гош [185], В. Сердюка [442], 

Я. Климовського [196] та ін. Для розуміння естетичних орієнтирів, які певний 

час були визначальними для режисера В. Блавацького, передруковано його 

доповідь «Театр на Великій Україні» (1929) [41]. У другому томі збірника «Наш 

театр» представлено низку нарисів – мистецьких портретів найвизначніших 

театральних діячів, які у 20–40-х роках ХХ ст. працювали на 

західноукраїнських землях, та й після 1944 р. – уже в діаспорі – присвятили 

себе українській культурі. Цінним є для вивчення історії українського театру – 

поданий у кінці збірника – великий біографічний словник митців сцени 

(містить багато неточностей через брак доступу укладачів гасел до материкових 

джерел). До сьогодні залишається вагомим джерелом і зібраний у цьому томі 

величезний блок газетних рецензій на вистави, насамперед, західноукраїнських 

театрів 20-х – першої пол. 40-х років ХХ ст.  

Зрештою, і збірник «Наш театр», й «Енциклопедія українознавства», і 

численно розпорошені по діаспорній українській пресі1 спогади безпосередніх 

учасників західноукраїнського театрального процесу, спрямовані на збереження 

від забуття найкращих здобутків – в Україні стали доступними лише у 

переддень (або ж у перші роки) її незалежності. На особливе визнання з 

діаспорних видань також заслуговують книги українського театрознавця у 

Канаді В. Ревуцького, присвячені визначним митцям західноукраїнської сцени 

(де вміщено і їхні спогади): «В орбіті світового театру» (1995, про 

В. Блавацького) [413] та «Віра Левицька. Життя і сцена» (1998) [414].  

                                                 
1  

Див., напр.: «Українська трибуна», «Арка», «Шлях перемоги», «Фенікс», «Сучасність» (усі – Мюнхен, 

ФРН), «Київ» (Філадельфія, США), «Терем» (Воррен ; Детройт, США), «Свобода» (Джерсі-Сіті ; Нью-Йорк, 

США), «Наше життя» (Нью-Йорк, США), «Гомін України», «Вісті комбатанта» (усі – Торонто, Канада), 

«Визвольний шлях» (Лондон, Великобританія), «Наш шлях» (Ріміні, Італія), «Овид» (Буенос-Айрес, Аргентина) 

та інші газети і часописи 40–80-х рр. ХХ ст. Сьогодні майже всі ці періодичні видання доступні в мережі 

Інтернет [113]. 
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Знайшла належне втілення лише у незалежній Україні й гідна пошани 

подвижницька праця краєзнавця з Тернопільщини П. Медведика [348], 

особливо – зібрані у 1960–1980-х роках інтерв’ю-спогади учасників 

міжвоєнного театрального процесу чи просто глядачів, численні документальні 

матеріали, які лягли в основу кількох енциклопедичних баз [312–315, 479 та ін.]. 

Цінними є праці й інших краєзнавців, фольклористів, педагогів, літераторів: 

Р. Кирчіва [186–190], В. Морозюка [329–333 та ін.], В. Полєка (уклав досі не 

виданий біографічний словник Прикарпаття), П. Арсенича, Б. Мельничука [318] 

та ін. 

Видані у діаспорі краєзнавчі збірники про Станиславівщину (Івано-

Франківщина), Тернопільщину, Самбірщину, Стрийщину, Перемишльщину та 

інші західноукраїнські землі – також багато місця присвятили культурному 

життю своїх регіонів (серед іншого – і професійному театру [див.: 8; 93; 204 та 

ін.]), хоч принагідно подану там інформацію слід пильно перевіряти за іншими 

джерелами. 

Третій етап наукового осмислення мистецького спадку міжвоєнної 

Східної Галичини розпочався у 1991 р. та зумовлений відкриттям доступу до 

комплексу джерел (колишні спецфонди бібліотек, архіви) у незалежній Україні, 

відсутністю цензурних обмежень та неупередженістю сучасної театрознавчої 

науки до раніше заборонених тем з історії національного театру. Зокрема, на 

цьому етапі у фокус дослідницької уваги вітчизняних науковців повертається 

питання оновлення мистецької мови в західноукраїнському театрі, а відтак – 

недооцінені у міжвоєнний період та заклеймовані у радянській історіографії 

«формалістичні» тенденції та явища.  

Однак паралельно існувала й потреба наповнення джерелознавчої бази, що 

фактично ще від 1989 р. на хвилі свободи слова масово розпочали робити 

дослідники, публікуючи зібрані раніше – в дуже обмежених умовах – матеріали, 

не маючи часу вивірити їх чи доповнити чимось новим. Зокрема, з’явилися 

книжки П. Медведика «Катерина Рубчакова» (1989) [314], О. Комаринець 

«Марія Сабат-Свірська про себе і свій час» (1995) [206], Р. Затварської «Корифеї 
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галицьких театрів» (1997; про акторів М. Бенцаля та О. Бенцалеву-Карп’як) 

[157], трохи згодом трапилася можливість видати написану раніше працю 

Р. Кирчіва «Народний артист Іван Рубчак» (2009) [190]. До речі, саме у 1990-х 

з’явилися друком і названі вище праці українського театрознавця з Канади 

В. Ревуцького. Тенденція до розкривання маловідомих граней творчості 

визначних акторів або ж повернення в національну історію несправедливо 

забутих (чи табуйованих радянською владою) імен – триває до сьогодні, що 

виражається у публікації їхніх спогадів, щоденників та інших матеріалів [369; 

456 та ін.]. 

Повертаючи із забуття пам’ять про західноукраїнських драматургів та їхні 

п’єси, літературознавці також заторкували тему театрального процесу Східної 

Галичини міжвоєнного періоду. Зокрема, Л. Рудницький – у статті «Драматургія 

Григора Лужницького» [428]; С. Хороб – у численних статтях (напр., 

«Українська сакральна драма: трансформація містерійних форм» [505]) чи 

книгах «Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (2002) [504], 

«Українська драматургія 20–30-х років у Західній Україні та діаспорі» (2008) 

[502] та ін. Натомість безпосередньо не дотичні до театрального процесу праці 

літературознавчо-культурологічного характеру (С. Андрусів [10], С. Павличко 

[378], Т. Гундорова [123], Р. Голик [402], Н. Мочернюк [334], А. Біла [32]) 

накреслили добрий приклад незалежного інструментального вивчення 

світоглядних змін в українській культурі, літературі та мистецтві першої 

третини ХХ ст.  

В академічному середовищі завдяки старанням низки науковців (у сфері 

театру – статті Р. Пилипчука) у перші роки незалежності, – компенсуючи 

упущене в УРЕ та низці інших радянських видань, – видали енциклопедичний 

довідник «Митці України» (1992) [327], біографічний довідник «Мистецтво 

України» (1997) [325], підготували енциклопедію у п’яти томах «Мистецтво 

України» (1995–1997) [326]. Однак і тут відчутно неповноту інформації, 

зумовлену тривалою науковою «посухою» попередньої епохи. Повніша і 

коректніша інформація подана у театральних гаслах сучасних академічних 
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видань «Енциклопедія сучасної України» (видає Інститут енциклопедичних 

досліджень НАН України, виходить від 2001 р.) та «Шевченківська 

енциклопедія» (розпочата 1993 р. у вигляді випуску зошитів, завершилася у 

2012–2015 рр.) [525]. Натомість сміливі, але не підкріплені науковим апаратом 

регіональні спроби видання енциклопедичних словників переважно рясніють 

фактографічними помилками. Зокрема, це «Енциклопедія Львова» (незакінчена; 

перервано на літері «М»), чотиритомний «Тернопільський енциклопедичний 

словник» (2004–2010), «Енциклопедія Коломийщини» (виходить від 1996 р.) та 

ін. 

З англомовних публікацій про український театр у Східній Галичині 

міжвоєнного часу насамперед варто відзначити сучасний масштабний проєкт 

Канадського інституту українських студій «Енциклопедія України в Інтернеті» / 

Internet Encyclopedia of Ukraine [557]. Також Електронна бібліотека 

«Diasporiana» [134] постійно поповнюється ретроспективними документами 

української діаспори, зрештою і багатьох вітчизняних видань, доступ до яких 

раніше був заборонений. 

Львівська музикознавиця О. Паламарчук у розділі «Українці на службі 

Мельпомени» в монографії «Музичні вистави Львівських театрів (1776–2001)» 

(2007) [381, с. 222–239] – очевидно, через надзвичайно широкі хронологічні й 

тематичні рамки книжки – досить лаконічно і побіжно торкнулася театрального 

життя 20–30-х років ХХ ст. Праці інших сучасних музикознавців (Ю. Булка 

[63], Р. Гавалюк [92], Л. Кияновська [191; 192], Н. Косаняк [208], Л. Філоненко 

[496]) також пунктирно висвітлюють окремі фрагменти історії міжвоєнного 

театру. Масштабний за розмахом проєкт мистецтвознавця О. Ноги «Хроніки 

міста театрів» (2006; 2007) [361–362] створює дуже хаотичну, хоч і 

багатогранну картину різнонаціонального театрального життя Львова першої 

пол. ХХ ст. У монографії Л. Романюк та М. Черепанина «Музичне і театральне 

життя Станиславова» (2016) [423] зроблено аналогічний зріз на прикладі Івано-

Франківська. Досить поверхово висвітлено театральний процес Східної 

Галичини міжвоєнного періоду в оглядах літературознавців З. Регейло «Трагедія 
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і феєрія українського театру Галичини початку 20-х років ХХ ст.» (2010) [418], 

«Провінційні українські театральні об’єднання Галичини в 20–30 роки ХХ ст.» 

(2011) [417] чи А. Грицана «Театральна культура Галичини у контексті 

європейського модерну» (2009–2010) [121]; мистецтвознавиці О. Резнік 

«Проблеми сценографії в режисурі Володимира Блавацького» (2012) [419] та ін. 

Закінчивши огляд праць, присвячених або дотичних до українського 

театрального життя Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст., окремо наголосимо, 

що досі немає окремих наукових досліджень, предметом яких безпосередньо 

були б саме модернізаційні процеси. Частково питання оновлення мистецької 

мови театру торкнулася сучасна театрознавиця І. Волицька у розділі 

«Український театр у Галичині першої третини ХХ ст.» колективної монографії 

«Український театр ХХ ст.» (2003) [85], показавши крізь призму акторського 

досвіду Л. Курбаса в театрі товариства «Руська бесіда» еволюцію естетичних 

орієнтацій у західноукраїнському процесі (до 1914 р.), а мистецькі 

трансформації української сцени міжвоєнного періоду проілюструвавши на 

прикладі режисерського доробку В. Блавацького у театрі «Заграва». Зокрема, 

дослідниця проаналізувала історично-релігійні вистави 1933–1938 рр., 

окресливши їх у категоріях «монументального театру» та зіставивши із 

типологічно подібними режисерськими знахідками сучасників В. Блавацького – 

відомого й у Львові експериментатора польської сцени Л. Шіллера та 

українського реформатора Л. Курбаса (аналітичний огляд «“Монументальний 

театр” Володимира Блавацького» вперше було опубліковано 1999 р. [84], згодом 

– передруковано в академічній колективній праці «Нариси з історії театрального 

мистецтва України ХХ ст.» (2006) [339, с. 479–498]). Однак публікації 

І. Волицької не містять ширших реконструкцій проаналізованих вистав, а лише 

в загальних рисах влучно констатують спостережені вектори розвитку. 

Натомість у статтях авторів, які зверталися до реконструкції 

найвизначніших вистав міжвоєнного періоду (Б. Козак [202], М. Кошелінська 

[209, 210], С. Роса-Лаврентій [424] та ін.), в силу формату публікації лише 

частково заторкнуто загальні модернізаційні процеси, якими була спровокована 
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поява аналізованих постановок. Автор дисертації також здійснив 

«реконструкції» низки знакових вистав, більшість із яких в українському 

театрознавстві зроблено вперше [219, 221, 224, 227, 228], або по-новому 

розкрито їх сценічну історію [218, 222]. 

Найбільш системний огляд українського театрального життя Східної 

Галичини 20–30-х років ХХ ст. здійснила сучасна дослідниця О. Боньковська у 

статті «Театральне мистецтво на західноукраїнських землях у 1918–1939 роках» 

[54], однак за браком місця лише пунктирно позначила основні віхи й тенденції 

цього процесу (зрештою, як і в інших її публікаціях, присвячених цій темі, як-

от: «Український театр в Галичині у 1920–1930-ті роки. Нариси проблеми» [57], 

«Західноукраїнський театр 1918–1939 років. До питання періодизації» [47] 

тощо). Дослідниця чітко провела лінії розвитку західноукраїнських театральних 

колективів, їхніх організаційних перетворень, змін репертуарної політики, 

професійно проаналізувала мистецький доробок певних режисерів, 

підкреслюючи новаторські знахідки, влучно охарактеризувала соціокультурні 

трансформації у Галичині 20–30-х рр. ХХ ст. Саме О. Боньковська науково 

обґрунтувала принцип періодизації історії українського театру, ввівши у 

вітчизняне театрознавство термін «міжвоєнний період»; услід за Р. Пилипчуком 

– переконливо довела недоречність радянських упереджень у ставленні до 

західноукраїнського театрального процесу і потребу в його науковій 

«реабілітації» шляхом дослідження й оприсутнення у загальнонаціональній 

парадигмі. Зрештою, свою цілісну візію театрального процесу на 

західноукраїнських землях 1918–1939 рр. дослідниця виклала й у відповідному 

розділі сучасного тритомного видання «Історія українського театру» (2009) [55], 

а також – у підрозділі «Театральне мистецтво міжвоєнного двадцятиліття на 

західноукраїнських землях (1918–1939)» – у сучасній п’ятитомній «Історії 

української культури» (2011) [53]. 

Що стосується написання історії окремих західноукраїнських театральних 

колективів міжвоєнного періоду, то тут найповнішою презентацією є праця 

О. Боньковської – ґрунтовна монографія «Львівський театр товариства 
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“Українська Бесіда”. 1915–1924» (2003) [48], присвячена завершальному 

періоду існування цього театру. Тут належно представлено різні періоди 

діяльності (окремо виділено різні трупи під протекторатом Товариства), 

доказово проаналізовано мистецький доробок В. Коссака та інших режисерів, 

відзначено педагогічні, організаційні та постановочні здобутки О. Загарова 

(1921–1923), музично-драматичні вистави Й. Стадника, перші режисерські 

спроби М. Крушельницького, ґрунтовно висвітлено соціокультурний контекст 

Львова та Східної Галичини першої пол. 1920-х рр. В окремих публікаціях 

О. Боньковська присвятила увагу й іншим колективам і явищам міжвоєнного 

періоду, як-от: театральна діяльність української еміграції у таборах 

інтернованих [50; 51–52], Український мандрівний театр Миколи Орла-

Степняка [56] та ін. 

Серед сучасних публіцистичних «спроб висвітлити» діяльність окремих 

театральних колективів міжвоєнного періоду, варто назвати популярні нариси 

Р. Затварської «Корифеї галицьких театрів» [137] та В. Морозюка «Галицький 

театр імені Івана Тобілевича» [329] чи наукові публікації І. Полякової та 

І. Дейчаківської «Діяльність Українського народного театру ім. Івана 

Тобілевича» [397; 398]. Дисертантові також належить низка публікацій про 

діяльність українських театрів у Східній Галичині 20–30-х років ХХ ст. [240, 

243, 246, 249, 252, 255–257, 260–262]. Окремо варто наголосити, що автор 

дисертації вперше здійснив реконструкцію репертуарного календаря Театру 

ім. І. Тобілевича [254] і Театру «Заграва» [234, 253] (наразі опублікувано дані 

лише про 1936–1937 рр.).  

З неопублікованих досліджень цінним матеріалом до сьогодні залишається 

магістерська робота У. Підзамецької (дівоче прізвище Плавущак, онука акторів 

Л. Кемпе та К. Кемпе-Гош) «Volodymyr (Trach) Blavats’ky and the evolution of 

Western Ukrainian Theatre, 1918–1939» (1988, Торонто, Канада) [571], у якій 

цитуються невідомі в Україні спогади Л. Кемпе про Театр ім. І. Тобілевича, 

особисте інтерв’ю магістрантки із акторами, у додатках подано ксерокопії 

невідомих у наукових колах документів. Важливі для розуміння міжвоєнного 
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театрального процесу факти подано також у її рефераті «Reflections of Ukrainian 

Canadians: the old country, the wars, the community, the emigration» (1984) про 

життєвий і мистецький шлях її родини [570]. 

Польськомовні дослідження історії театру на теренах Східної Галичини, і 

Львова зокрема, оминають тему функціонування української сцени, явно 

недооцінюючи її роль у міжвоєнному мистецькому процесі. Наприклад, такі 

вагомі видання як монографія С. Марчака-Оборського «Театр у Польщі 1918–

1939. Великі осередки» (1984) [564], академічна історія польського театру, 

зокрема п’ятий том, присвячений 1918–1965 рр. [563], чи монографія Я. Попєля 

«Польська драматургія і театр міжвоєнного двадцятиліття» (1995) [574]. Також 

публікації С. Галабуди «Поміж Геллером і Шіллером – дванадцять років 

Львівського театру у незалежній Польщі» [550] та М. Коморовської «Як 

занепадала львівська опера (1919–1933)» [558] у збірнику «Польський театр у 

Львові», публікації М. Шидловської про «кабаретно-ревієві» театри у Львові 

[526; 585] – для історії українського театру цінні лише як окреслення загальної 

атмосфери того часу. Як виняток можна навести лише публікацію сучасного 

польського літературо- та культурознавця С. Стемпєня [583], у якій зроблено 

короткий огляд діяльності українських театрів у Польській Республіці. 

Цінні для розуміння мистецького спадку міжвоєнного часу і напрацювання 

про пізніше театральне життя, – 1941–1944 рр. чи повоєнну еміграційну 

діяльність українських акторів – які частково сягають у свою «передісторію», у 

попередній період. Зокрема, це праці В. Гайдабури [94–96], численні публікації 

С. Максименко та її монографія «Український театр у Львові в період німецької 

окупації (1941–1944)» (2015) [309] та ін. 

Також праці, присвячені історії театральних приміщень, стають важливою 

підручною літературою для дослідника історії театру. Насамперед, це 

монографії В. Проскурякова та Ю. Ямаша «Львівські театри: час і архітектура» 

(1997) [405], Ю. Ямаша «Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ ст. – перша 

пол. ХІХ ст.)» (2004) [534], численні публікації О. Ноги [361, 362 та ін.] чи 

Р. Гавалюк [92 та ін.]. Досліджуючи історію професійних театрів, також 
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враховуємо напрацювання про масштабну й активну діяльність аматорських 

колективів Східної Галичини (зокрема, під керівництвом товариства «Просвіта» 

[160–163; 443; 521]) – корисні для розуміння широкого національно-

культурного контексту епохи.  

Однак навіть за наявності відчутних напрацювань у сфері дослідження 

історії українського театру в міжвоєнній Східній Галичині сьогодні залишається 

актуальним питання належного переосмислення цих здобутків, естетичних 

трансформацій національної сцени у ширшому руслі театрального процесу: в 

контексті польського культурного середовища та в її діалозі з провідними 

здобутками української радянської сцени – як яскравими прикладами 

модернізованих форм культури та мистецтва ХХ ст.  

На завершення підрозділу розглянемо ще загальноісторичні праці, 

присвячені дослідженню політичного та соціального становища українців у 

межах Польської Республіки, ролі культури та мистецтва у складних 

соціокультурних трансформаціях Східної Галичини упродовж 20–30-х років 

ХХ ст.  Однією з тогочасних академічних форм національного 

самоусвідомлення було видання узагальнюючих та енциклопедичних видань: 

тритомна «Українська загальна енциклопедія» під редакцією І. Раковського 

(Львів; Станиславів; Коломия, 1930–1933) [485]; «Історія української культури» 

під редакцією І. Крип’якевича (Львів, 1937; окремий розділ про розвиток 

національного театру – авторства С. Чарнецького [513]); започаткована у 

міжвоєнний період, але реалізована дещо пізніше і поза межами України 

десятитомна «Енциклопедія українознавства» під редакцією В. Кубійовича 

(Париж–Нью-Йорк, 1949–1984; у загальній частині – розділ про український 

театр після 1917 р. – авторства В. Ревуцького [416]). Культурні, соціальні та 

політичні зміни, пов’язані з припливом на західноукраїнські землі вихідців з 

центральної, південної та східної частин України – утікачами від 

більшовицького режиму (серед них – багато театральних діячів), висвітлено у 

праці С. Наріжного [340], що з’явилася окремим виданням у 1942 р. Додаткову 

інформацію для розуміння соціокультурних процесів у Східній Галичині  20–
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30-х років ХХ ст. подано у книжці М. Шлемкевича «Галичанство» (1956; 1997) 

[528; 529]. 

У працях сучасних істориків (С. Кульчицький [225], Ф. Заставний [156], 

І. Васюта [67], О. Рубльов О [425], А. Козицький [148 та ін.]) широко 

представлена соціокультурна динаміка краю. Подібним чином і огляди 

театрального життя Львова міжвоєнного періоду від історикині З. Баран [25 та 

ін.] висвітлюють соціологічні аспекти. Серед праць сучасних польських 

істориків цінними для нашого дослідження стали монографії А. Хойновського 

[544] – про політику Польської Республіки щодо національних меншин та 

Е. Вішки [598] – про наддніпрянську еміграцію у міжвоєнній Польщі. Найбільш 

прикладним науковим узагальненням для дослідження соціокультурних 

перетворень зламу ХІХ/ХХ ст. і складних процесів модернізації в Україні 

залишається праця сучасного українського історика Я. Грицака «Нарис історії 

України» (1996) [120], у якій, зокрема, чітко простежено основні етапи 

становлення української модерної нації, обґрунтовано вагому роль культури у 

трансляції та поширенні комплексу національної міфології, спрямованої на 

консолідацію українських сил.  

Зосередившись у нашому дослідженні на загальноісторичних працях, які 

перебувають у полі українського націєцентричного дискурсу модернізації, ми 

також враховували й інші концепції щодо особливостей міжвоєнного розвитку 

західноукраїнських земель. Зокрема, найпоказовіша під цим оглядом 

монографія К. Федевича «Галицькі українці у Польщі. 1920–1939» (2009) [495], 

у якій автор принципово настоює, що історію українсько-польських відносин у 

Східній Галичині першої пол. ХХ ст. не варто розглядати як історію конфлікту. 

Не погоджуючись із К. Федевичем у загальних висновках, ми все ж врахували 

цей підхід у висвітленні плідних контактів на міжособистісному рівні між 

українськими та польськими театральними діячами, проведенні типологічних 

паралелей між різними національними театральними процесами. 

 



 45 

1.2. Джерела до історії українського театру Східної Галичини 

міжвоєнного періоду. 

Сьогодні дослідник історії українського театру у Східній Галичині має 

доступ до великого корпусу джерел. Для науково-критичної контекстуалізації, 

визначення основних (часто взаємосуперечливих) тенденцій і ролі кожного 

колективу чи постаті звертаємось до документів про діяльність театрів 

(збережених нині у фондах архівів та музеїв, приватних збірках) та тогочасних 

публікацій у періодиці. Зрештою, саме порівняння із поточними документами 

дає можливість логічно виструнчити пізніше написані тексти (насамперед, 

мемуари, а й навіть наукові статті), узгодити неточності та відверті помилки, 

хронологічно систематизувати події, а відтак наблизитися до правдивої, не 

спотвореної часом історії. 

Серед численних українських газет і часописів Східної Галичини 

міжвоєнного часу виділяємо, насамперед, фахові видання з питань театру та 

мистецтва загалом (більшість виходили у Львові). Зокрема, журнал театру і 

сцени «Театральне мистецтво» (1922–1924) під редакцією Г. Гануляка, що 

поточно висвітлював діяльність професійного театру, охоплюючи також 

аматорський театральний рух на західноукраїнських землях («продовження» 

цього часопису під назвою «Аматорський театр» (1925–1927), як і «Масовий 

театр» (додаток до газети «Сила», 1930–1932) – повністю були присвячені 

непрофесійній сцені). Надзвичайно цінний – як приклад самопрезентації 

мистецького колективу – журнал «Театр» (1935), єдине число якого видав 

Український молодий театр «Заграва». Модернізаційні процеси у культурі, 

естетичні трансформації в театральному житті найкраще поточно висвітлювано 

на сторінках літературно-мистецького часопису «Назустріч» (1934–1938), де 

публікавали критичні тексти С. Чарнецький, В. Сімович, О. Боднарович, 

О. Кульчицький, П. Карманський та ін. У фаховому журналі «Кіно» (1930–1936) 

діяла постійна рубрика «Театр», у яку дописували Я. Бохенський, О. Степовий, 

Г. Лужницький, Л. Сіра та ін.  
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Щоденні газети чи тижневики загального характеру також регулярно 

розміщували на своїх шпальтах інформацію про діяльність українських театрів 

(рубрика «З театру»; літературно-мистецькі додатки; хроніка; дописи із 

провінції; анонси репертуару). Базовими для нашого дослідження стали 

театрально-критичні публікації у найпопулярніших (за тиражем, за широтою 

поширення) періодичних виданнях.  

Щоденна газета «Діло» (1923–1939), де зустрічаються анонси, рецензії на 

вистави, проблемні статті авторства М. Рудницького, В. Мудрого, І. Кедрина 

(Рудницький), І. Німчука, А. Курдидика, про музичні вистави дописували 

композитори та музикознавці В. Барвінський, С. Людкевич та ін. (А також – усі 

інші модифікації газети «Діло» початку 1920-х років під зміненими назвами: 

«Громадська думка», «Українська думка», «Український вістник», 

«Громадський вістник», «Свобода»). 

Газета «Новий час» (1923–1939) із рубрикою «Театр», додатком 

«Література і мистецтво», а також – ілюстрованим додатком (автори: 

Г. Лужницький, І. Герасимович, Ю. Шкрумеляк, О. Боднарович, І. Смолій 

(псевдо: Гіякинт Брунька), П. Лисяк та ін.).  

Підбірка інших періодичних видань, у яких багато писали про 

функціонування українських театрів: щоденна газета «Українські вісти» (1935–

1939, з ілюстрованим додатком; автори: І. Гладилович, Д. Паліїв, О. Бабій, 

З. Тарнавський та ін.), тижневики «Мета» (1931–1939, з додатком «Література. 

Мистецтво. Наука» (1931–1932), серед авторів – М. Гнатишак) та «Неділя» 

(1928–1939, С. Чарнецький (іноді під псевдонімом: Тиберій Горобець), І. Німчук 

та ін.), «Нова зоря» (1926–1939, серед авторів – О. Мох (під псевдонімом: 

Араміс)), журнал «Світ» (1925–1929), «Літопис Червоної Калини» (1929–1939) 

та ін. Цінним джерелом є і численні календарі, у яких трапляються публікації, 

присвячені театрові, як-от: Календар-альманах «Дніпро», Альманах «Нового 

Часу» («Календар для всіх»), Календар «Просвіти» та ін. 

Газети і часописи лівої політичної орієнтації, як-от: «Рада» (1920–1932), 

«Вікна» (1927–1932, з додатком «Жива сцена» (1930), серед авторів – М. Вовк), 
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«Нові шляхи» (1929–1932, автори: А. Крушельницький, С. Гординський, 

І. Крушельницький та ін.), «Альманах лівого мистецтва» (1931, серед авторів – 

А. Крушельницький), «Українська думка» (1932–1933) – писали охочіше про 

театри в УРСР, а західноукраїнське театральне життя оцінювали у дуже 

критичних тонах (окрім лівого аматорського «Робітничого театру»). 

Окремим специфічним джерелом до історії українського театру в Галичині 

є гумористично-сатирична періодика: «Будяк» (1921–1923), «Маски» (1923), 

«Жорна» (1933–1934), «Зиз» (1924–1933, автори: О. Боднарович, Л. Лепкий, 

Е. Козак, Р. Купчинський (під псевдонімом: Галактіон Чіпка)), «Комар» (1933–

1939, редактор і автор Е. Козак) – у якій зафіксовано низку гострих проблем 

міжвоєнного періоду, подано неординарні погляди та факти, цікаві сучасному 

дослідникові як контраргумент до офіційного, «правильного» дискурсу 

українського театру в пресі.  

Журнал «для плекання домашньої культури» – двотижневик «Нова хата» 

(1925–1939, автори: Л. Бурачинська, С. Бей, М. Нижанківська) – також деколи 

висвітлював проблеми українського театру у Східній Галичині, публікував 

інформацію про визначних акторок. Натомість інші жіночі часописи, як-от 

львівська «Жінка» (1935–1939, серед авторів – С. Чубатівна) чи коломийські 

видання: «Жіноча воля», «Жіноча доля» (серед акторів – І. Зубенко), «Світ 

молоді» – лише спорадично зверталися до теми театру.  

Дуже рідко можна відшукати розлогішу, ніж звичайний анонс, інформацію 

про український театр у провінційній періодиці: місячнику полонених українців 

«Веселка» (Каліш); коломийських виданнях – «Дніпро», «Трембіта», «Голос 

Покуття», інформаційний бюлетень «Веселка»; івано-франківських (тоді – 

станиславівських) – «Українське життя», «Станиславівські вісті»; стрийських – 

«Стрийська думка»; тернопільських – «Подільський голос»; перемиських – 

«Український голос», «Український Бескид» та ін. (Тут не згадано інших – 

опрацьованих нами – періодичних видань Львова чи воєводських і повітових 

міст Східної Галичини, які взагалі не публікували матеріалів про поточне 

міжвоєнне театральне життя). 
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Перелік іншомовних періодичних видань, які висвітлювали поточне життя 

українських театрів у Галичині, – з огляду на напружені міжнаціональні 

відносини у міжвоєнній Польщі, – дуже короткий. Ілюстровані варшавські 

тижневики «Biuletyn Polsko-Ukraiński» («Польсько-український бюлетень»; 

серед авторів – З. Мазур (Z. Mazur), С. Чарнецький) та «Życie teatru» («Життя 

театру»; серед авторів – Ю. Ґоломбек (J. Gołąbek) розміщували на своїх 

сторінках екскурси в давнішу історію української сцени, поточний український 

театральний процес згадували принагідно і пунктирно, уникаючи складних 

питань тогочасного життя. Актуальні проблеми західноукраїнського театру 

можна знайти у львівських виданнях – польських часописах «Lwów literacki» 

(«Літературний Львів», 1937; серед авторів – М. Рудницький) та «Sygnały» 

(«Сигнали», 1933–1939; серед авторів – М. Рудницький, С. Чарнецький, 

В. Блавацький), як і в єврейській польськомовній газеті «Chwila» («Мить», 

1919–1939, серед авторів – Г. Гешелес (H. Hescheles), А. Брат (A.Brat), А. Пльон 

(A. Plohn), Д. Мальц (D. Malz)). Інші польські мистецькі періодичні видання – 

як-от: «Scena Lwowska» («Львівська сцена»), «Lwowskie Wiadomości Muzyczne i 

Literackie» («Львівські музичні та літературні новини») – майже «не помічали» 

діяльності української сцени у Східній Галичині. А заклики деяких польських 

газет та часописів (напр., «Gazeta Wieczorna» («Вечірня газета»), «Sygnały» 

(«Сигнали»)) більше місця присвячувати висвітленню українського культурного 

життя були поодинокими та не давали довготривалих результатів.  

Із провінційних видань надзвичайно цінним є тижневик «Ziemia 

Stanisławowska» («Станиславівська земля», Станиславів (нині Івано-

Франківськ), 1928–1931, серед авторів – Е. Майєр (E. Mayer), С. Кребс 

(S. Krebs), Є. Зажицький (J. Zarzycki)), де подана неупереджена поточна оцінка, 

зокрема, початків Театру ім. І. Тобілевича в Івано-Франківську. На жаль, через 

українсько-польське протистояння у 1930-х роках більшість видань взагалі 

перестали писали про український театр або ж згадували, оцінюючи його 

вороже – лише крізь призму політики [580; 589].  
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У поле нашої дослідницької уваги також були залучені пізніші періодичні 

видання, як-от радянські газети «Вільна Україна» (Львів, 1939–1941), 

«Радянська Україна» (Станіслав, 1939–1941), журнал «Література і мистецтво» 

(Львів, 1940–1941), а особливо – більш вільна щодо висловлення національних 

здобутків – періодика часу німецької окупації: мистецький часопис «Наші дні» 

(Львів, 1941–1944), газети «Львівські вісті» (1941–1944) та «Краківські вісті» 

(Краків, 1940–1944), – у яких публіковано документи з діяльності українських 

театрів 20–30-х років ХХ ст., часом роблено ретроспективні огляди 

театрального життя краю, літературні портрети митців національної сцени. (Під 

цим оглядом також цінні вже згадані повоєнні публікації в українській 

діаспорній пресі (ФРН, Франція, Великобританія, Італія, США, Канада, 

Аргентина та ін.) [134]). 

Значно полегшують працю сучасного дослідника історії театру пресознавчі 

та книгознавчі розвідки (бібліографічні покажчики, дайджести, огляди) 

сучасних науковців (О. Середа [443–445], О. Дроздовська [145], А. Чубрей [518–

521], Л. Сніцарчук [453] та ін.). А також – сучасні бази даних оцифрованої 

міжвоєнної преси – зручні, з можливістю наскрізного пошуку електронні 

бібліотеки, як-от Архів української перодики онлайн «Libraria» [276], одним із 

творців якого є Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка. Надзвичайно цінними 

документами до історії українського театру у Східній Галичині є джерельні 

матеріали, зібрані кафедрою театрознавства та акторської майстерності ЛНУ 

ім. І. Франка в межах польсько-українського науково-дослідницького проєкту 

«Театральне життя Львова кін. ХVІІІ – першої пол. ХХ ст.» (у рамках співпраці 

з Яґеллонським університетом (Краків, Польща) в 2012–2017 рр.). 

До джерельної бази нашого дослідження було залучено не лише 

публіцистичні матеріали, а й документи з безпосередньої театральної практики 

міжвоєнного періоду, використовувані професійними чи аматорськими 

колективами, що свідчать про формування тогочасних естетичних смаків та 

мистецьких преференцій певних діячів сцени. Зокрема, методичні роз’яснення 

М. Вороного про потребу випрацюваної міміки та пластики тіла актора на сцені 
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[144] чи про роль режисера у новому театрі [89], що потім лягли в основу його 

театрального підручника «Режисер» (1925) [90]. Поради П. Мурського для 

аматорських театрів щодо виготовлення театральних декорацій [335] чи 

Г. Березовського – щодо особливостей українських костюмів до побутових та 

історичних драм [30]. Роздуми О. Загарова «Мистецтво актора» (1920) [155] чи 

його «Правильник театру» (1923) – які не мають прямого відношення до 

галицького театру, однак опосередковано свідчать про принципи, якими 

керувався цей режисер і під час праці у Львові. Інформаційна брошура 

М. Гнатишака «Театр як виховний чинник» (1938), у якій чітко проведено тезу 

про неприпустимість нехтування мистецького боку сценічних творів навіть 

заради пропаганди національних ідей [106]. Особливо відчутні погляди 

західноукраїнських театральних діячів на роль театру та шляхи його 

модернізації у режисерських коментарях:  М. Вороного – до драми «Ніч під 

Івана Купала» М. Старицького (1925) [465], В. Блавацького – до драми 

«Голгота» Г. Лужницького (1936) [321] та ін. 

Окрім масиву періодики і книжкових видань, – опрацьованих нами у 

Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, Львівській національній 

науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника, Науковій бібліотеці ЛНУ 

ім. І. Франка, Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. І. Франка, – джерельною базою дослідження слугували документи і 

матеріали із фондів державних, інституційних та приватних архівів.  

У Центральному державному історичному архіві України у м. Львів 

опрацьовано, зокрема, такі фонди: Товариство «Руська Бесіда» (ф. 514), Наукове 

товариство ім. Шевченка (ф. 309), Товариство «Просвіта» (ф. 348). Вибірково 

використано й документи з інших фондів. На відміну від репрезентативного і 

сконцентрованого блоку документів у центральному архіві в обласних – 

Державний архів Львівської області, Державний архів Івано-Франківської 

області, Державний архів Тернопільської області – інформація про українські 

театри дуже суха, статистична та розпорошена по різних фондах. Насамперед, 

це регулярні звіти повітових староств про діяльність «мандрівних імпрез» на 
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території відповідних повітів; рапорти поліції; клопотання директорів театрів 

щодо отримання ліцензії на театральну діяльність; резолюції цензурних 

інституцій тощо. Із архівних інституцій Польщі, у яких зберігаються матеріали 

про діяльність українських театрів Східної Галичини, частково опрацьовано 

фонди Державного архіву у м. Перемишль. 

Найрепрезентативніша колекція світлин та афіш 20–30-х років ХХ ст. 

(матеріали колишньої театральної колекції Музею Наукового товариства ім. 

Шевченка у Львові та ін.) зберігається нині у фондах Львівської національної 

наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, вагома колекція театральних 

документів (колишній приватний архів Т. Демчука) є у Львівському 

історичному музеї. Опрацьовано також збірки світлин українських мандрівних 

театрів міжвоєнного періоду – у фондах Художньо-меморіального музею Леся 

Курбаса у Самборі; Архів Віри Левицької, переданий зі США в Україну її сином 

Ю. Левицьким (зберігається на кафедрі театрознавства та акторської 

майстерності ЛНУ ім. І. Франка); Архів Юрія та Іванни Кононів (зберігається у 

приватному архіві родини М. Лукавецького, м. Львів). Дистанційно частково 

опрацьовано Архів Василя та Людмили Сердюків, що зберігається в 

Українському історичному та освітньому центрі у Нью-Джерсі (США) [568]. 

Зрештою, вагомим є і приватний архів листування автора дисертації із 

нащадками діячів міжвоєнних театрів, із тогочасними глядачами, фотокопії 

документів та світлин, зібраний від різних респондентів України, Канади та 

США (В. Губанов, м. Чортків; П. Арсенич, м. Івано-Франківськ; О. Бойкевич, м. 

Рогатин; А.-М. Дробенко, М. Лукавецький, Т. Різун – усі м. Львів; 

У. Підзамецька, М.-Р. Стех – м. Торонто; В. Гордій, Ю. Левицький – 

м. Філадельфія та ін.).  

 

1.3. Український театр Східної Галичини у контексті теорії 

модернізації.  

Поняття модернізації було запроваджене для окреслення соціального і 

цивілізаційного процесу трансформації суспільства, що розпочався у середині 
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XVI ст. і тривав до кінця ХХ ст. (частина дослідників стверджують, що процес 

триває досьогодні). Він передбачав становлення нового типу суспільства, 

пов’язане з переходом від традиційного (аграрного, доіндустріального) до 

світського, міського (урбанізованого), індустріального способу життя, а також 

широкою розбудовою систем комунікації [108; 230]. Економічна, політична та 

соціальна хвилі модернізації (які у геополітичному просторі розгорталися із 

Заходу на Схід) поступово спричинилися як до побудови відкритого суспільства 

з динамічною соціальною структурою (демократичний лад), так і до витворення 

нового типу глобалізованої культури, яка оперувала поняттям «модерність» (у 

значенні: сучасність), протиставляючи себе «традиційній» культурі. 

«Раціоналізація» масової свідомості (М. Вебер) спричиняла модифікації стилю 

мислення та зміни у системі цінностей, надаючи все більшої ваги 

індивідуалізму. Адже, як наголошував представник «класичної школи» 

соціології, французький етнолог Е. Дюркгайм, ключовою зміною у 

модернізаційних процесах була саме модернізація особистості, її емансипація з 

рамок традиційного суспільства. 

Спорідненим із вказаною вище категорією є концепт «модерність» як 

уявлення про можливість висхідної лінії розвитку історії, перевагу нового над 

старим (декларування потреби деканонізувати усталені поняття та образи; 

«культ сучасності»), що був остаточно артикульований у другій половині ХІХ 

ст. – насамперед у художній творчості й теоретичних працях французького 

письменника й літературного критика Ш. Бодлера та німецького філософа 

Ф. Ніцше («заперечення історії»). Сучасний дослідник А. Берман підкреслив: 

«Модерність включає певні інтелектуальні рухи, політичні напрями й 

соціоекономічні тенденції та передбачає постановку оптимістичних соціальних 

цілей (підкреслення наше. – Р. Л.). Модерність, яку можна розпізнати вже на 

середину XVII століття, будується на певності, що теперішнє відкриває 

безпрецендентну еру. Нова форма людської самосвідомості має вплинути на 

історію... Людська раціональність домінуватиме, підкоряючи ірраціональність, 

традицію й забобон, і, як наслідок, плануватиме й досягатиме проґресивних 
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змін у всіх соціальних інституціях шляхом вільного волевияву...» [540, p. 3, 

переклад – за: 378, с. 13].  

Не слід ототожнювати поняття модерності як естетики із розумінням 

модерності як суспільної практики, адже перша з часом все більше і більше 

протиставлялася другій. Критикував її і модернізм ХХ ст., хоч сам розпочинався 

як естетичний рух «наближення до модерності» [378, с. 13]. Представники 

модернізму (філософського і мистецького руху зламу ХІХ/ХХ ст.) всіляко 

намагалися дистанціюватися від вузькоутилітарного розуміння «модерності», 

складеної з «[…] культу розуму, ідеалу свободи, визначеного в рамках 

абстрактного гуманізму, а так само орієнтації на прагматизм, культ дії й успіх – 

[…] ключові цінності тріумфальної цивілізації, заснованої середнім класом» 

[543, p. 41–42, переклад – за: 378, с. 16]. Варто окремо наголосити, що «епоху 

модернізму» сучасні дослідники літератури і культури розглядають лише як 

один із епізодів у загальному руслі процесу модернізації.  

Саме уявлення про безперервний розвиток, оптимістичний «культ 

сучасності», модерність як «діалектику нового» (Т. Адорно) є змінною 

категорією – залежно від часу, місця, обставин. Варіативність процесу 

модернізації – у залежності від регіональних особливостей – підкреслює і 

сучасний український соціолог П. Кутуєв. Намагаючись урівноважити 

євроцентричну парадигму класичної теорії модернізації та опозиційні щодо неї 

радикальні концепції прихильників «ідеї численних модернів», дослідник 

відзначив, що модернізацію не можна розглядати як «жорстко фіксований набір 

властивостей» [230, с. 17]. Адже попри те, що цей процес є глобальним рухом, у 

різних частинах світу він реалізується по-різному, завжди супроводжується 

суперечностями та світоглядними конфліктами, а відтак при його вивченні є 

сенс використовувати парні категорії: прогрес / регрес, 

диференціація / дедиференціація [230, с. 16].  

Окрім окреслених вище обов’язкових компонентів (секуляризація, 

урбанізація, індустріалізація), наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. модернізація 

певного регіону в інституційному плані передбачала розбудову національної 
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держави та раціональної капіталістичної економіки, а в культурній сфері – 

наявність нових колективних ідентичностей, пов’язаних із цією національною 

державою (але водночас закорінених у локальній «культурній програмі») [230, 

с. 16]. У цьому контексті по-новому викристалізовувалося й уявлення про 

національну ідентичність, у міжвоєнний період все чіткіше артикульоване як 

модерне поняття, базоване не лише на етнічній приналежності індивіда, а 

насамперед на його свідомому виборі (саме конструюванні ідентичності) та 

його включеності у націєтворчі процеси. Водночас проговорювалася і проблема 

«модерності нації» та «модерності культури». 

Запропонований сучасними українськими літературознавцями 

(Г. Грабович, С. Павличко, Т. Гундорова та ін.) гнучкий, історично та 

регіонально зорієнтований інструментарій аналізу модернізаційних процесів у 

літературі та українській культурі загалом (крізь призму модернізму як 

мистецької філософії) дозволяє частково застосувати його і для дослідження 

типологічно споріднених явищ і тенденцій в українському театральному 

процесі Східної Галичини міжвоєнного періоду. Представлений С. Павличко 

діапазон явищ, притаманних модернізмові, на нашу думку, є продуктивним і для 

розгляду ширших процесів «модернізації культури». Зокрема, йдеться про 

дискурси європеїзації, сучасності,  інтелектуалізму, антинародництва, 

індивідуалізму, розвінчування культурних табу, деканонізації, підкресленого 

інтересу до формального боку мистецького твору та ін. [378, с. 22]. До цього 

«переліку» варто також додати дискурс націоналізму, особливо важливий для 

українського контексту. 

Виходячи із вищесказаного, зосереджуємося у нашому дослідженні лише 

на кількох характерних ознаках модернізації культури, які найбільш  суголосні з 

естетичними, жанровими та організаційними трансформаціями у сфері 

українського театрального мистецтва Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст.:  

1) європеїзація або «західництво» (орієнтація на західноєвропейські 

світоглядні, соціальні, естетичні концепти); 
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2) інтелектуалізм, антинародництво (пов’язані зі зміною одновимірного 

за своєю суттю народницького дискурсу в мистецтві (міметичний прицип 

відтворення дійсності) на поліфонічний модерністський дискурс (моделюючий, 

знаковий принцип відтворення і ставлення до дійсності) [440, с. 9]); посилення 

уваги до формального боку твору (акцент на естетичному);  

3) секуляризація у парі з пошуками нової релігійності (реактуалізація 

релігійних символів крізь призму національного дискурсу); розвінчування 

«культурних табу», деканонізація;  

4) урбанізація українського культурного простору; «культ сучасності» 

(модерності), акцент на актуальності;  

5) диференціація театральних жанрів та форм (зумовлені посиленням 

індивідуалізму з одночасною готовністю до плюралізму; зміною темпоритму 

життя, тенденцією до економії часу); 

6) зміна моделі комунікації мистецтва з реципієнтом (глядач із пасивного 

спостерігача перетворюється на активного співтворця театрального дійства); 

7) зростання самосвідомості театрального мистецтва, яке переживало 

«розчаклування світу» (перефразовуючи тезу німецького соціолога М. Вебера) – 

переходячи зі сфери традиційних уявлень про обов’язок «служіння народові» до 

раціонального усвідомлення себе як самодостатнього компоненту та 

інструменту соціальних процесів; 

8) участь нового національного капіталу в культурному житті, залучення 

його до організації театральної сфери. 

 

Висновки до Розділу 1  

1. Проаналізувавши наукові та науково-популярні праці, присвячені історії 

українського театру у Східній Галичині 20–30-х років ХХ ст., ми виділили такі 

етапи в історіографії цього питання: перший, початковий рівень,  закладений 

сучасниками (відсутність широкого узагальнення досягнень); другий етап, який 

мав дві паралельні лінії – а) праці українських театрознавців у діаспорі (певна 

ідеалізація напрацювань, надмірна політизація театрального процесу, неповнота 
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джерельної бази), б) театрознавчі дослідження в УРСР (ідеологічне 

викривлення історичних фактів, тенденційне замовчування,  відсутність 

доступу до джерел); третій етап (від 1991 р.), зумовлений відкриттям доступу 

до комплексу джерел в незалежній Україні та відсутністю цензурних обмежень 

для сучасної театрознавчої науки. У процесі аналізу історіографії стверджено, 

що процеси модернізації українського театру Східної Галичини 20–30-х років 

ХХ ст. досьогодні не ставали безпосереднім об’єктом наукового інтересу 

вітчизняних чи закордонних дослідників. В основі більшості наукових та 

науково-популярних праць, присвячених історії театру на західноукраїнських 

землях, було здійснено (частково) реконструкцію театрального процесу того 

часу, а питання шляхів та якісних параметрів його розвитку заторкувано лише 

принагідно. 

2. Опрацювавши масштабну джерельну базу (опубліковані та 

неопубліковані спогади й листування учасників театрального процесу 

міжвоєнного періоду; театральні порадники, режисерські коментарі; масив 

театрально-критичних публікацій у тогочасній (українській, польській, 

єврейській) та пізнішій періодиці; архівні документи про діяльність української 

сцени у Східній Галичині 20–30-х років ХХ ст.), можемо окреслити естетичні 

трансформації, виділити основні ідейно-мистецькі тенденції, зробити 

проблемні та естетичні зрізи. Серед віднайденого й систематизованого нами 

масиву джерельних матеріалів більшість у науковий вжиток введено уперше 

(зокрема, польськомовні матеріали). 

3. Опрацювавши теоретичну літературу зі сфери теорії модернізації, 

стверджуємо можливість застосування випрацьованого соціологами та 

культурологами інструментарію для аналізу явищ української культури і 

мистецтва. Апробовані в сучасному українському літературознавстві чи 

культурології схеми – у модифікованому нами вигляді – застосовуємо як ключ 

для відчитання процесів модернізації українського театру Східної Галичини 20–

30-х років ХХ ст. Серед низки ознак модернізації зосереджуємося на таких: а) 

європеїзація або «західництво»; б) інтелектуалізм, антинародництво; в) 
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секуляризація у парі з пошуками нової релігійності; розвінчування «культурних 

табу», деканонізація; г) урбанізація українського культурного простору; «культ 

сучасності»; ґ) диференціація театральних жанрів та форм (зумовлені 

посиленням індивідуалізму з одночасною готовністю до плюралізму; д) зміна 

моделі комунікації мистецтва з реципієнтом; е) зростання самосвідомості 

театрального мистецтва; є) участь нового національного капіталу в культурному 

житті. 
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РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У КОНТЕКСТІ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ КРАЮ 20–30-х рр. ХХ ст.  

2.1. Соціально-політичні процеси у Східній Галичині міжвоєнного 

періоду.  

Завершення Першої світової війни, низка локальних збройних конфліктів 

на західноукраїнських землях у 1918–1921 рр. призвели до втрати українських 

етнічних територій: Східна Галичина, Західна Волинь, частина Полісся, 

Холмщина, Південне Підляшшя були анексовані Польською Республікою, 

Північна Буковина – Королівством Румунія, а Закарпаття увійшло до 

Чехословацької Республіки. Польща, отримавши й утвердивши свою 

незалежність, підтримана Францією (як стратегічний «буфер» поміж Західною 

Європою та «Радянською Росією»), розгорнула масштабну і системну 

«полонізаційну» політику на українських, білоруських, литовських етнічних 

землях, уперто ігноруючи їхні національні інтереси. Економічна криза, 

політичні внутрішні суперечності, непослідовна соціальна політика та 

дискримінація національних меншин спричинилися до загострення 

міжнаціональних стосунків усередині Польщі. І коли 1920-ті роки ще можна 

назвати етапом відносно мирного співіснування національних спільнот на 

західноукраїнських землях, то 1930-ті роки – через радикалізацію 

полонізаційної політики, репресивних методів держави та шовіністично 

налаштованого польського суспільства, з одного боку, і не менш радикальний 

опір організованої спільноти українців, з другого боку, – стало часом 

особливого загострення міжнаціональних відносин. У міжвоєнний час по-

новому розгорілася так звана «культурна війна» або «війна культур». 

У Східній Галичині, зокрема, вживано якнайрізноманітніші заходи, щоб 

елімінувати українців із важливих державних посад, маргіналізувати шляхом 

дискримінації у системі освіти та громадського життя. Зокрема, скасовано 

створені за часів Австро-Угорщини українські студії у Львівському 

університеті, запроваджено квоти (обмеження) на навчання у вищих навчальних 

закладах за національною ознакою. Шкільна освіта також зазнала 
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переслідувань. Українське товариство «Рідна школа», яке мало розвинуту 

мережу шкіл у всій Східній Галичині, перебувало під жорстким контролем і 

тиском польської влади. Діяльність українських громадсько-політичних, 

культурно-освітніх, спортивних організацій також всіляко обмежувано чи 

заборонено [132; 225]. Показово, що у «каральних акціях» проти українців 

брали участь не лише стихійні загони націоналістично налаштованої польської 

молоді, а й державна поліція, а часом – навіть загони регулярної армії (як-от під 

час «пацифікації» 1930 р.) Для боротьби із супротивниками польського режиму 

була розбудована розгалужена пенітенціарна система [132]. Також масово 

практиковано переведення українців у «католицизм» – шляхом політичного, 

адміністративного, психологічного тиску. Деструкція релігійного життя 

українців як одного з важливих аспектів національної ідентичності здійснювана 

навіть силовими методами: наприклад, до 1938 р. на Холмщині і частково на 

Волині було ліквідовано бл. 150 православних храмів, а церковні землі 

конфісковано [6]. 

Показово, що колонізаційний наступ на західноукраїнське суспільство у 

міжвоєнний період вівся не лише політичними, адміністративними та силовими 

засобами, а й за допомогою залучення мови культури – у символічному 

просторі. Насамперед удар був спрямований на знищення ідентичності, яка 

асоціювалася із давньою українською державністю та відсилала до 

соборницької свідомості, єдності західних українців із Наддніпрянською 

Україною. Зокрема, від 3 березня 1920 р. в офіційному діловодстві (а в другій 

пол. 1930-х років – і в пресі та публічному просторі) запроваджено заборону 

вживання назви «Галичина», а й навіть прикметника «галицький» [132]. Також 

знаковим був реалізований державними силами поділ національного 

культурного простору на ізольовані частини: у міжвоєнний період українські 

землі Волині, Холмщини та Східної Галичини були штучно розділені у межах 

однієї держави, ця адміністративна політика сепарації отримала неофіційну 

назву «сокальський кордон» [401]. Не легко було пересікати «сокальський 

кордон» і мандрівним українським театрам: «волинським» і «галицьким» 
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трупам легше було здобути дозвіл на гастролі західними землями міжвоєнної 

Польщі, ніж відвідати сусідні українські етнографічні терени (відносно вільне 

пересування було можливим лише між 1924 і 1930 рр.). 

Поодинокі спроби порозумітися з національними меншинами – змінити 

сприйняття їх не як ворогів Польщі, а як рівноправних співгромадян – справді 

не зустрічали ні державної, ні суспільної підтримки [529, с. 82]. А плідна 

комунікація, яка зав’язувалася між українцями і поляками на нижчому рівні 

(особливо у сфері культури та мистецтва), швидко обривалася через втручання 

зовнішніх чинників. Дуже наочним прикладом дружніх контактів була взаємна 

традиція українських та польських театральних діячів відвідувати акторські 

бенефіси та офіційно вітати бенефіціанта від імені своєї національної 

спільноти. Однак після інциденту на сцені польського Великого театру у Львові 

1922 р., – коли українській делегації на ювілеї польської актриси І. Трапшо 

заборонили виголосити вітальну промову рідною мовою й український режисер 

О. Загаров опублікував із цього приводу відкритий лист у пресі [373], – 

польські газети накинулися на нього, а відтак контакти було розірвано. Та й 

польська преса надалі демонстративно не писала про український театр. Або 

приклад відомого польського режисера Л. Шіллера, який через свої ліві 

політичні погляди загалом та симпатії до українців, зокрема, був підданий 

обструкції та вигнаний зі Львова у 1932 р. 

Вагомим соціокультурним зрушенням для західноукраїнських земель 

міжвоєнного періоду став масовий приплив наддніпрянської еміграції. Зокрема, 

із середини 1920 р. – з усвідомленням поразки національних сил в російсько-

українській війні – до Східної Галичини та на Західну Волинь прибували групи 

політичних цивільних біженців. А з поступовою до середини 1924 р. 

ліквідацією таборів інтернованих на теренах Польщі (спеціальні табори на 

польській етнічній території для солдатів колишньої Армії УНР) та із зняттям 

заборони цим переміщеним особам пересікати кордон семи східних воєводств – 

на західноукраїнські землі перебралося багато «наддніпрянських» українців. 

Український громадсько-політичний діяч, літературознавець В. Дорошенко в 
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1930-х роках так підсумовував культурний внесок у розвиток національної 

справи, який зробили на цьому шляху українці-наддніпрянці, зокрема, у 

Східній Галичині та на Буковині: «...Ця еміграція довершує діло духовного 

об’єднання обох братів – українця з-над Дніпра й українця з-над Дністра в один 

національний тип – тип громадянина – всеукраїнця» [141, с. 46]. 

Східна Галичина протягом усього міжвоєнного періоду демонструвала у 

культурному вимірі – сфокусованість на Великій (наддніпрянській) Україні 

власне як на українському національному культурному просторі, радше 

символічному притягальному центрі. А на зламі 1920/1930-х років, коли стала 

зрозумілою справжня суть більшовицького режиму, а відповідно прийшло 

усвідомлення втрати цього українського простору, – Західна Україна перебрала 

на себе роль цитаделі українського духу, намагаючись зберегти його у 

символічному вимірі (однак не замикаючись лише на регіональному контексті, а 

постійно мислячи всеукраїнськими категоріями).  

Отже, українська національна революція, боротьба за державу – стали 

якісно новим етапом модернізації українського простору, розставили остаточно 

акценти у свідомості українців: вони почали вважати себе українцями, 

«постала просто нова українська людина, з новим підходом до справ рідного 

краю і зовнішнього світу, з новою психікою, новим розумінням того, що 

зветься нацією» [10, с. 66]. І втрата державної незалежності не означала 

остаточної капітуляції української ідеї у Східній Галичині, а радше йшлося про 

відтермінування цього «проєкту» – потребу організованої праці для 

майбутнього відродження. Й у цьому процесі надзвичайно вагому роль почали 

відігравати культура і мистецтво. 

У міжвоєнній Східній Галичині українці розгорнули активну освітню та 

наукову діяльність, спрямовану на «проговорення національної історії» (а 

відповідно її тривання), шліфування мови та вибір типу наративу. Зокрема, це 

здійснювано шляхом розбудови мережі приватних українських шкіл товариством 

«Рідна школа» з українською мовою навчання. У сфері вищої освіти – у зв’язку 

зі встановленими державними обмеженнями на вступ представників 
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національних «меншин» до польських вищих навчальних закладів – показовою 

була діяльність українських таємних університетів у 1920-х роках.  

Культурницька робота Наукового товариства імені Т. Шевченка, Товариства 

«Просвіта» у Львові з низкою регіональних осередків на теренах Східної 

Галичини та Західної Волині, а також багатьох інших культурно-просвітницьких 

товариств – це все були послідовні кроки на шляху до побудови модерної нації, 

вирішальним етапом якої є «націоналізація широких мас». «Проте, національна 

історіографія з її набором патріотичних міфів чи стандартизована мова могли 

виконувати свої інтеграційні функції лише тоді, коли вони ставали надбанням 

широкого загалу, мас. Це вимагало створення відповідної інфраструктури: 

системи масової освіти й поширення писемності, формування мережі засобів 

масової інформації та комунікації тощо. Така інфраструктура, у свою чергу, мала 

виникнути лише на відповідному рівні розвитку економіки й технології, які в 

«національному» масштабі забезпечувалися лише державою» [183, с. 115–116]. 

Однак українці Східної Галичини зуміли витворити – при відсутній державності 

– феномен «символічної національної держави»: «по суті, це була “держава у 

державі” зі своєю ієрархією і внутрішньою дисципліною, яка могла видавати 

розпорядження і добиватися їх виконання» [120, с. 194]. 

В економічній сфері консолідація українських сил відбувалася у 

кооперативному русі, тобто створенні власне українських господарських 

організацій (кооперативів), здатних успішно конкурувати з польськими. 

Найбільші з них – «Маслосоюз», «Центробанк», «Народна торгівля». Крім 

практичного виміру – покращення загального економічного стану галицького 

села, забезпечення працею ветеранів визвольних змагань, українських 

інтелігентів, позбавлених владою роботи, – кооператив відігравав також роль 

символічну: це був образ нового, образ «свого» (українського) незалежного від 

«іншого», психологічна основа для зміцнення на дусі, «економічний образ», 

який непрямим шляхом міг стати прообразом для «політичного».  

Адже економічна інтегрованість суспільства, – як наголошував 

британський дослідник феноменів нації Е. Сміт, – є однією з підвалин модерної 
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нації. А отже, ключове для українського кооперативного руху Східної 

Галичини гасло: «Свій до свого по своє» – було не лише рекламним лозунгом, а 

й певним світоглядним принципом, декларуванням бодай часткової 

національної незалежності українців від державної економіки Польщі. 

І все ж – попри надзвичайні зусилля у громадській ділянці, організації 

національного соціально-економічного життя – цих здобутків було надто мало, 

щоб протистояти концентрованому наступові польських сил у боротьбі за 

фізичний і символічний простір. Українські найсильніші і найчисельніші 

національні організації, які згуртовували навколо себе певні верстви 

українства, сприяли їх самовизначенню, позиціюванню стосовно «іншого», 

неукраїнського елемента, протистоянню полонізації (найсильніше – у сфері 

державної освіти і релігії), а відповідно збереженню самототожності. Але 

повністю компенсувати відсутність соціальних інститутів, які зазвичай 

забезпечуються державою, а тим паче охопити максимально широку аудиторію 

– громадським організаціям було не під силу. Адже значна частина населення 

залишалася ніби осторонь від громадських ініціатив, по-своєму переживаючи 

національну «психо-травму поразки».  

Відтак, щоб активувати масову національну свідомість українців Східної 

Галичини, реформувати її «з пораженської у героїчну, а самообраз із 

скривдженого-жіночого в мужньо-чоловічий» [10, с. 336] – було залучено, як 

уже згадано вище, мову культури і мистецтва, як більш тонкі інструменти 

впливу. У 1927 р. один із тогочасних громадських діячів, священик УГКЦ 

о. Василь Мельник писав: «Преса, белєтристика (популярна художня 

література. – Р. Л.) й театр – три рамена цього чарівного трикутника, в якому 

замкнені ідейні аспірації інтеліґентної маси. [...] Бо, поза Церквою, це є три 

головні огнища, з яких тріскають іскри в його [нашого селянства] серце» [316]. 

Саме театральне мистецтво на той час було одним із найдоступніших видів 

національної популярної культури, найефективнішим за силою впливу на різні 

соціальні групи західноукраїнських регіонів. 
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Українська нація активізувала старі наративи, витворювала 

(започатковувала) нові, відшуковуючи якомога давніші історичні корені – як 

найвагоміший історичний аргумент для легітимізації своїх вимог: права на 

самовизначення і політичну незалежність. Апеляція до «славного минулого», 

проекція на сучасне, пошук культурної тяглості, або витворення її – основні 

тенденції національного літературного, публіцистичного, мистецького 

дискурсів міжвоєнного періоду. «У цьому контексті важливо відмітити особливу 

роль українських мандрівних театральних труп, – наголошує сучасна 

дослідниця О. Боньковська. – Будучи універсальною мобільною формою 

театральної практики, вони поширювали надбання тогочасної української 

культури, часом навіть формуючи рівень національної свідомості місцевого 

українського населення» [54, ч. 2, с. 47]. 

Отже, працівників культури було залучено як активних учасників 

«культурної війни», і вони змушені вести її мистецькими засобами. 

Розглядаючи цю діяльність у рамках загального націєтворення (і користуючись 

термінологією історика І. Лисяка-Рудницького), можна назвати їхню працю 

«відродженням» константних рис українського народу, що закарбувалися як 

національні ознаки, в той час, як сама «надбудова» – нація, носій цих ознак – 

була зруйнована на тривалий час. Ця «реальна традиція» доповнювалася 

«сконструйованою», «винайденою» (Е. Гобсбаум), хоч зовні яскраво не 

виражена, вона, трансльована зі сцени до широкого кола людей, ставала 

важливою об’єднуючою силою, осердям для самоусвідомлення українців. 

Зокрема, подібні між собою тенденції – до пошуку нових, національно 

конструктивних дискурсів, модернізації та водночас спроб збереження 

національної автентичності (яка б не замикалася на класичних фольклорно-

етнографічних виявах) – спостерігалися і в українському літературному процесі 

[10; 81], і в розвитку образотворчого мистецтва [173; 334; 535], і в музиці [191; 

192; 208], й у театрі та інших мистецьких ділянках. 

Та й «український проєкт», як показали попередні десятиріччя, не міг 

базуватися лише на «спільності етнічних коренів українців сходу і заходу» 
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(надто різні націєтворчі процеси у складі різних імперій); такі об’єктивні 

ознаки як: «спільність економічного життя», «територія» і навіть «мовна 

самоідентифікація» теж виявилися недостатніми або відсутніми у цьому 

динамічному процесі. А відтак, у дію вступили суб’єктивні чинники на рівні 

ідей та переосмислення старих понять, суб’єктивації об’єктивних прикмет-рис 

нації, і відповідно – витворення символічних українських національних 

цінностей, не таких вразливих до впливу ворожих чинників.  

Діячі української культури (і мистецтва, зокрема), формуючи у суспільній 

свідомості образ рідного краю – Великого Рідного Краю (історична територія), 

населяючи цей символічний простір національними героями та забезпечуючи 

сталими наративами (спільні міфи та історична пам’ять), гарантували, по суті, 

існування потужного пласта спільної популярної громадської культури 

(«семіосфери» у дещо спрощеному її розумінні), яка черпала сили із цих 

сюжетів. Присутність цих компонентів, а також певних соціальних уявлень-

установ («єдині юридичні права та обов’язки всіх членів суспільства», і 

«спільна економіка») у суспільній свідомості, як стверджує сучасний 

британський дослідник Е. Сміт, свідчать про наявність національної 

ідентичності, що – відповідно – говорить про існування нації, у випадку 

українців Східної Галичини міжвоєнного періоду – «нації у проєкті» [452, 

с. 23]. 

Невипадково і польські, й українські, та єврейські національні громадські 

організації для масового поширення своїх ідей широко залучали інструменти зі 

сфери культури. Численні аматорські музичні, хорові та театральні гуртки діяли 

при низці освітніх, культурницьких, протиалкогольних, спортивних товариств 

(«Просвіта», «Боян», «Рідна школа»; Український студентський союз, 

«Відродження», «Сокіл» та ін.). Тільки у випадку національних меншин 

діяльність їхніх аматорських починань була спрямована у русло опору 

денаціоналізації, тобто як контраргумент асимілізаційній політиці Польщі. 

Найпослідовніше у залученні музичних і театральних виражальних засобів 

для просвітницької місії та поширення української національної ідеї працювало 



 66 

Товариство «Просвіта» [175; 270; 274; 311; 374]. Воно співпрацювало із 

численними регіональними осередками, зокрема пропонувала до репертуару 

певні п’єси і здійснювала контроль над їх постановкою (включно з такими 

екзотичними для того часу формами як театр ляльок (Самбір) [68]), надавала 

рекомендації та поради, організовувала професійні з’їзди і наради, режисерські 

та акторські курси, лекції, видавала відповідну методичну літературу, готувала 

театральну бібліотеку тощо [160–163]. Особливо значущою консолідаційною 

акцією, яка гуртувала навіть віддалені населені пункти, були регулярно 

влаштовувані конкурси аматорських гуртків. «По наших селах бачимо відрадне 

явище... – влучно відзначав у 1927 р. уже згадуваний вище священик 

В. Мельник. – Побіч просвітних, економічних і руханкових товариств, майже в 

кожному селі позакладали й аматорські кружки. Є села, де що пару тижнів 

відбуваються аматорські вистави. Твориться освічена верства селянства, прояв з 

усіх боків потішаючий. Національний розмах, придушений воєнним 

лихоліттям, встає на ноги. Прозябають нові відродини скрівавленої Нації» 

[316].  

У руслі бурхливого й різнопланового аматорського життя міжвоєнного 

періоду виділяється явище робітничого театру [15], яке – на перший погляд – 

перебувало поза «націєцентричними» координатами, хоч і розвивалося при 

Товаристві «Просвіта». Колектив «Робітнича сцена», а згодом кооператив 

«Робітничий театр» у Львові розгорнули з 1925 р. активну діяльність, яка 

просвітницькою спрямованістю на підняття культурного рівня й утвердженням 

національної свідомості українського пролетарського середовища загалом 

відповідала стратегічним цілям «Просвіти». Однак ідеологічна платформа цього 

театрального гуртка, агітаційна природа його репертуару, орієнтація на 

радянський лад і його ідеалізація – явно розходилися із загальними настроями 

українців Східної Галичини. Особливо з поч. 1930-х років «Робітничий театр» 

стрімко втрачав свою популярність [54, ч. 2, с. 35–36]. Проте його діяльність не 

можна однозначно викреслювати із русла загальної національної боротьби 
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українців: як уже згадувалося вище, навіть ліві рухи у той час мали виразне 

«націоналістичне» забарвлення і були формою опору полонізаційній політиці. 

Західноукраїнське суспільство і його професійний театр міжвоєнного 

періоду – як заручники у чужій державі – перебували у складній системі 

взаємозалежностей. Не зважаючи на те, що українці Східної Галичини 

мобілізували усі свої сили у боротьбі за національне самоствердження у 

Польській Республіці й таки досягли значних позитивних результатів, сам 

професійний український театр залишався умовно збоку, поза увагою 

суспільних та політичних сил. Один із акторів Українського молодого театру 

(далі – УМТ) «Заграва» А. Радванський згадував: «Беручи до уваги високу 

національну свідомість нашої суспільности та великий розвиток культурного і 

економічного життя під ту пору [30-ті роки ХХ ст.] в Галичині, з прикрістю 

мушу ствердити, що не було належного зрозуміння до нашого театру, серед 

громадських і політичних чинників» [410, с. 313–314]. 

Хаос в українському театральному процесі, застарілий репертуар, 

пересічний матеріальний, ідейний та мистецький рівень більшості мандрівних 

театрів – породили упереджене ставлення суспільства до цих «інституцій» 

української культури. Цей свідчило, з одного боку, про інертність, «культурну 

незрілість» і неготовність західноукраїнських політиків та громадянського руху 

підтримати свій театр. А з іншого боку – демонструвало, на скільки змінилося 

соціокультурне середовище порівняно з поч. ХХ ст.: Львів з адміністративного 

центру автономного краю (столичного міста) перетворився на один із 

воєводських центрів, що відповідно спричинило зміну соціально-національного 

складу населення, а також зубожіння потенційних глядачів театру. А у випадку з 

маргіналізованими державою українцями цей фактор – у всій Східній Галичині, 

а у Львові особливо – був ще більш відчутним. Отже, йшлося уже не лише про 

небажання, а й про економічну неспроможність (без підтримки держави) 

українців утримувати свій національний театр.  

Окрім того, раз у раз була артикульована потреба створення єдиного для 

всієї Східної Галичини репрезентативного національного театру, який би міг 
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розраховувати на офіційну підтримку українських громадських інституцій та 

всього суспільства загалом. Згідно з іншими проєктами, передбачалося 

існування одного зразкового «столичного» театру у Львові, який би виконував 

функції репрезентанта національного мистецтва, та ще одного – «об’їздового», 

призначеного для обслуговування «провінції». Тобто, йшлося про селекцію 

найкращих театральних колективів та автоматичну ліквідацію всіх інших. 

Однак скоординувати неконтрольований театральний процес, здійснюваний 

переважно приватними силами, не було під силу жодній недержавній інституції.  

Та й саме ставлення до театру, суспільний «горизонт очікувань» щодо 

нього після пережитої Першої світової та програної українсько-польської війни 

також зазнали істотних змін. З появою розвинутої мережі кінотеатрів, 

розширенням репертуарного діапазону міжвоєнних фільмів (а згодом – 

запровадженням звукового кіно) театральне мистецтво різко втрачало свої 

позиції як інструмент масового впливу на широку аудиторію. Масовий глядач 

шукав у мистецтві способу втекти від дійсності («розривки», розваги), водночас 

у його кардинально зміненій, пришвидшеній темпами ХХ ст. «картині світу» 

вже не було місця для традиційних розлогих кількагодинних споглядань вистав, 

та й особистісна етична трагедія класичних героїв уже не проймала 

міжвоєнного глядача.  

А відтак відвідуваність театру як «консервативного», не 

конкурентноспроможного порівняно з кіно виду мистецтва стрімко падала. 

Навіть підтримувані державою потужні польські театри у Львові (Великий 

міський театр; Малий міський театр; Театр «Новинок»; а в 1930-х роках і Театр 

«Rozmaitości» («Всяка всячина»)) раз у раз закінчували свої сезони зі значним 

дефіцитом і міська влада постійно шукала шляхів подолання їхньої збитковості 

(часом навіть коштом повного чи часткового закриття: Малий театр; Театр 

«Новинок»; ліквідація оперної секції у Великому театрі). Однак у польському 

суспільстві завжди залишалося усвідомлення ролі національних театрів як 

серйозних суспільних інституцій, а не лише розважальних закладів. 
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Паралельно таке розуміння – хоч значно інертніше – формувалося і в 

західноукраїнському національному середовищі. Однак налагоджена за часів 

Австро-Угорщини система фінансової підтримка з боку держави (субвенція від 

регіонального органу – Галицького крайового сейму), практикована для 

Народного театру товариства «Руська бесіда», зі зміною кордонів і держав 

перервалася. У міжвоєнний період українці Східної Галичини, апелюючи до 

попередньої традиції регіонального краєвого чи муніципального фінансування 

також клопоталися про виділення державних субвенцій для репрезентативного 

національного театру. Проте розвиток театрів національних меншин зовсім не 

лежав у руслі державних інтересів Польщі, відтак «допомога» була дуже 

спорадичною і виглядала значно скромніше.  

Проілюструвати цю ситуацію можна кількома промовистими прикладами. 

Наприклад, під час засідання Львівської міської ради 28 березня 1929 р. було 

вирішено певну суму (у п’ять разів меншу, ніж урядові субсидії польському 

театрові у Львові) виділити на підтримку кількох українських культурних 

інституцій у місті: зокрема, тодішньому інституційному національному театрові 

(трупі Кооперативу «Український театр» під дирекцією Й. Стадника) припало 

100 тисяч злотих, решта – Академічному Дому, товариству «Просвіта» та 

спортивним товариствам [470]. Трохи пізніше подібна ситуація була і з 

Українським народним театром (далі – УНТ) ім. І. Тобілевича, який клопотався 

про державну субвенцію (декларуючи необхідну мінімальну щомісячну суму 

2000–2500 злотих), а у відповідь було отримано вісім тисяч злотих – на всі 

театри, які діяли на теренах Польщі [269]. Такі випадки державного 

«фінансування» Л. Кривицька у своїх спогадах охарактеризувала як формальну 

подачку, що була радше символічним жестом, аніж реальною допомогою: на 

розвиток українських театрів (як театрів «національної меншини») було 

виділено 70-ту частину загальної суми, призначеної для польських театрів [213, 

с. 69]. Певний період УНТ ім. І. Тобілевича, у 1928–1931 рр. працюючи як 

міський театр у Станиславові, отримував невелику субвенцію від місцевого 

магістрату. 
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І все ж основним джерелом додаткової фінансової підтримки провідних – 

«репрезентативних», «громадянських» – національних театрів у міжвоєнний 

період залишалися приватні чи громадські кошти. Яскраві сторінки в історії 

українського театру Східної Галичини безпосередньо пов’язані з великими 

меценатськими проєктами. 

Зокрема, вихід театральних колективів товариства «Українська бесіда» із 

летаргічного стану пересічного животіння, запрошення одного із провідних 

східноєвропейських режисерів О. Загарова, низки професійних акторів та 

формування зразкової національної стаціонарної трупи у Львові з мистецьким 

репертуаром у 1921–1922 рр. (про який навіть вороже налаштовані щодо 

українців польські кола почали говорити як про вагоме мистецьке явище [582]) 

– все це стало можливим лише за масштабної фінансової підтримки 

українського лікаря, підприємця (власника кількох кінотеатрів у Львові), одного 

з організаторів Львівського рятункового товариства, директора Українського 

шпиталю «Народна лічниця» д-ра Якова-Бронислава Овчарського. 

А відповідно перехід товариства «Український народний театр 

ім. І. Тобілевича» з аматорського рівня до професійної театральної діяльності, 

організаційна трансформація з директорської антрепризи на товариство 

кооперативного типу, витворення з цієї групи провідного національного театру 

краю у 1928–1931 рр. – пов’язане із меценатським проєктом, фінансовою та 

стратегічною підтримкою віце-директора Державного банку краєвого 

господарства, підприємця (співпрацював із автомобільною компанією «Форд») 

д-ра Костянтина Станіслава Прус-Вишневського. 

Навіть дрібніші театри часом заручалися приватною фінансовою 

підтримкою. Зокрема, театр «Розрада» Я. Давидовича, який діяв у 1922 р. 

завдяки підтримці мецената Давиденка. Чи львівський театр «Богема», що 

існував на поч. 1930-х років за приватного фінансування співвласника фабрики 

пасти для взуття «Елєґант» О. Левицького [284, с. 28]. 

Проте зазвичай меценати не надто охоче вкладали кошти у загалом 

збитковий театральний бізнес. А отже незмінним джерелом забезпечення 
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додаткової фінансової підтримки провідним українським театрам залишалися 

приватні збірки коштів. Щоправда, УНТ ім. І. Тобілевича, УМТ «Заграва» та 

УНТ ім. І. Котляревського у 1930-х роках намагалися заручитися системною 

фінансовою підтримкою національних громадських установ, українських банків 

чи підприємств, а також українських колективів польських промислових 

об’єктів.  

Окрім того, запускали і короткотривалі проєктні збірки коштів – під 

конкретні постановки. Для цього було відкрито спеціальний рахунок УНТ 

ім. І. Тобілевича у банку, на який перераховували пожертви українські громади 

різних регіонів та приватні особи. Наприклад, завдяки зверненню письменника 

А. Чайковського та сенаторки О. Кисілевської у пресі до українських громад, 

гроші надходили на рахунок № 433 у банку «Покутський Союз» в Коломиї – на 

постановку історичної драми «Мотря» за Б. Лепким [477], а в Чорткові 

безпосередньо під час гастролей міська громада подарувала театрові 275 злотих 

(сума, співмірна доходу за один популярний спектакль), щоб прискорити вихід 

наступної вистави «Батурин» [115]. Журналіст газети «Діло» у 1933 р. 

зауважував з приводу такої фінансової підтримки театру: «Чи треба кращої 

признаки культури і розуміння ваги національного театру? Це свідчить, що 

театр ім. Тобілевича став справді громадським театром, що його існування і 

його доля всім дорога. Це вкладає у свою чергу і на театр великі обов’язки та 

велику відповідальність» [115].  

Про громадянську «відповідальність» українських театрів, їхню 

національно-виховну місію на сторінках тогочасної преси Східної Галичини 

говорили дуже багато. Однак сама ж українська преса демонструвала подиву 

гідну безвідповідальність у ставленні до національного театрального життя: у 

численних львівських газетах і часописах публіковано матеріали лише про ті 

українські театри, які працювали чи коротко гастролювали у Львові (поодинокі 

короткі «дописи із провінції» не розкривали діяльності українських театрів 

краю). Вкрай рідко редакції делегували своїх кореспондентів до інших 

воєводських центрів чи повітових міст. А зважаючи на постійний мандрівний 
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статус українських колективів, то ця політика преси прирікала їх на 

перебування в інформаційному вакуумі, а значить – випадання із загального 

поля зору українського суспільства. Ситуація змінилася тільки під кінець 1930-

х, коли українська преса – у світлі полонізаційної загрози – активно почала 

звертатися до теми мандрівних театрів як носіїв та популяризаторів 

національної культури. 

І все ж спорадична точкова меценатська підтримка, короткотривалі заходи 

зі збором коштів (ентузіазму та економічних можливостей у галицького 

громадянства вистачало не надовго) не могли забезпечити належної підтримки 

краєвим театрам. 

Водночас сьогодні важливо простежити, як еволюціонував тогочасний 

театр у змінених соціокультурних умовах, як вибудовував нові моделі 

комунікації з такою аудиторією, як йому вдавалося, ведучи стратегію 

виживання, при тому виконувати функцію репрезентанта національного 

мистецтва, озвучувати зі своєї сцени актуальні питання загальноукраїнського та 

філософського характеру. 

 

2.2. Учасники українського театрального процесу: організаційні 

форми й засади діяльності. 

Український театральний процес у Східній Галичині 20–30-х років ХХ ст. 

розгортався у руслі загальних західноукраїнських соціокультурних перетворень, 

своїм розвитком і занепадом повторюючи діаграму еволюції національного 

життя краю. Початок міжвоєнного періоду сучасник тих подій театрознавець 

Г. Лужницький охарактеризував так: «Театральне мистецтво тліло на 

пожарищах програної війни, й серед численних театриків, ціллю яких для 

виконавців-акторів було прожити з дня на день, а для глядачів розвага, 

здавалося, ледве чи й найбільший оптиміст міг би знайти хоч іскорки 

мистецтва» [285, с. 282–283].  

В умовах бездержавності всі українські театри у Польській Республіці були 

приватними і мандрівними утвореннями, їхня організація, спосіб діяльності, 
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репертуарна політика тощо – фактично підпорядковувалися стратегії виживання 

і визначалися зазвичай одноосібно директором, який не завжди мав належний 

мистецький смак і рівень національної свідомості. А відтак коригуючим 

чинником для театру могла бути лише інституційна приналежність: на роль 

репрезентанта національного театрального мистецтва краю, виразника ідейно-

естетичних уявлень та принципів усього українського суспільства, а не лише 

приватних уподобань чи ідеології певних політичних партій, міг претендувати 

той театр, за яким стояла поважна, офіційна – визнана і українським 

суспільством, і польською державою – громадська організація. 

Такими у другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. були товариство «Руська 

(Українська) Бесіда» (від 1861) чи товариство «Просвіта» (від 1868). У ХХ ст. 

з’явилася низка нових товариств, щоправда, зорієнтованих насамперед на 

просвітницьку роботу із залученням аматорських театральних сил: «Українська 

хата» (1902); «Драматичне товариство “Народний театр імени Івана 

Тобилевича”» (1910) – Станиславів (Івано-Франківськ); «Рідна хата», Коломия 

(1912); Українське драматичне товариство ім. Лесі Українки, Перемишль (1925), 

львівські товариства «Товариство ім. І. Котляревського», «Український 

ювілейний театр» (1914; 1918) та багато інших. За координацію професійного 

театрального життя у Східній Галичині відповідали інституції «Союз діячів 

українського театрального мистецтва» (СДУТМ, 1922) та «Кооператива 

“Український театр” у Львові» (1923). 

Протекторат товариства над певною трупою не лише полегшував процес 

отримання урядової ліцензії на театральну діяльність, а й за замочуванням 

гарантував певні преференції перед іншими мандрівними українськими 

театрами. Водночас ця «опіка товариства» була зобов’язуючим чинником для 

самого театру, змушуючи його дбати насамперед про відповідний мистецький 

рівень, громадянське звучання репертуару. До прикладу, у Львові та на теренах 

Східної Галичини до 20 вересня 1921 р. діяло шість українських театральних 

труп [491], проте лише львівський УНТ товариства «Українська бесіда» 
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вважали репрезентативним, тобто уповноваженим презентувати національні 

інтереси українців краю. 

Тривала театральна традиція Товариства «Руська бесіда» (з 1916 р. – 

«Українська бесіда»), під протекторатом якого від 1864 р. діяли українські 

трупи, була перервана воєнними подіями 1914–1918 рр. (щоправда, у 1915–

1918 рр. театр відроджувався у різних модифікаціях [48]). У міжвоєнний період 

при товаристві «Українська бесіда» діяла нова трупа під керівництвом 

В. Коссака, яка, встигнувши дати у Львові за часів ЗУНРу лише одну виставу 

(2.11.1918), то втрачала (3.11.1918 – 7.02.1919), то відновлювала (8.02 – 

6.03.1919; з вересня 1919 – 1920) своє право на виступи у Львові (певний час 

працювала у Перемишлі) [54, ч. 4, с. 35]. Стратегія виживання цього театру в 

умовах денаціоналізації та полонізації спонукала режисерів В. Коссака та 

П. Сороку звертатися до розважального, популярного серед масового глядача 

репертуару. 

У 1920 р. Товариство «Українська бесіда» відмовилося від трупи В. 

Коссака, натомість взявши під свій протекторат новий колектив з вищою 

сценічною культурою й «европейською» репертуарною афішею – «Український 

Незалежний Театр», яким керувала тричленна управа: М. Бенцаль (режисер), 

Я. Ясень-Славенко (секретар), Г. Ничка (адміністратор). Орієнтуючись на 

здобутки східноукраїнського театру (насамперед, «молодотеатрівський досвід»), 

цей колектив втілював на східногалицькій сцені нову українську та 

західноєвропейську драматургію, не пропонуючи, однак, оригінальних 

режисерських прочитань. Відродивши довоєнну славу, високе реноме театру 

товариства «Руська (Українська) бесіда», цей колектив все ж не зміг виробити 

власної незалежної концепції розвитку [54, ч. 4, с. 36]. 

Період політичної невизначеності статусу Східної Галичини у межах 

Польщі (1921–1923) повністю збігається із часом праці оновленої трупи – УНТ 

товариства «Українська бесіда» під мистецьким керівництвом О. Загарова та 

дирекцією Й. Стадника. Сучасна дослідниця історії цього театру 

О. Боньковська влучно резюмувала: «...О. Загаров привніс у театр Товариства 



 75 

«Українська Бесіда» професіоналізм, нові методи реалістично-психологічного 

стилю гри та режисури, показав роль театральної освіти і дисципліни для 

вдосконалення акторського мистецтва, а головне – навчив серйозно розуміти 

театр не тільки як спосіб розваги, але й як інституцію надзвичайно важливого 

культурного, мистецького і суспільного призначення» [54, ч. 4, с. 38]. 

Завершальний період діяльності УНТ товариства «Українська бесіда» (сезон 

1923/1924) був пов’язаний із дирекцією та мистецьким керівництвом 

Й. Стадника. Музично-драматична лінія Й. Стадника у репертуарі чи перші 

режисерські спроби М. Крушельницького (комедійний пласт) не запропонували 

новаторських знахідок, однак демонстрували досить стабільний виробничий 

процес. І все ж саме 1924 р. (ювійлейний, 60-й!) став останнім в історії театру 

товариства «Українська бесіда»: товариство відмовилося від протекторату над 

трупою. 

Продовжити мистецьку лінію цього театру намагався Й. Стадник зі своєю 

приватною трупою, залучаючись інституційною підтримкою то «Союзу 

артистів» – секції СДУТМ (кін. 1925–1927), то Кооперативу «Український 

театр» (1927–1929) [319, с. 65–77; 54, ч. 4, с. 41–42]. «Від цього часу 

зорганізовано дійсний громадянський театр, – підсумовував у 1928 р. рецензент 

газети «Новий час», – залежний не від волі одиниці, а підпорядкований 

поважній національній інституції» [133]. Однак попри широту музичного і 

драматичного репертуару, жанрову різноманітність, професійний виконавський 

рівень, мережу гастролей з охопленням інших міст Східної Галичини – 

український театр не витримав умов стаціонарної роботи у «столичному» місті 

[249].  

Другим потужним осередком українського театрального життя 

міжвоєнного періоду було місто Станиславів (нині – Івано-Франківськ). Саме у 

ньому постав у травні 1919 р. перший на західноукраїнських землях державний 

театр – Державний театр Західної області Української Народної Республіки 

[514, с. 158] (який, однак, відступив разом із Українською Галицькою Армією за 

Збруч). Наступний етап оживлення професійного театрального життя у місті 
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відбувся у 1928–1931 рр., коли – на основі аматорського гуртка при товаристві 

«Народний театр ім. І. Тобілевича» – створено професійний «стаціонарний» 

УНТ ім. І. Тобілевича. Мистецьке керівництво здійснювали Я. Давидович (1928–

1929), В. Блавацький (1929–1930), М. Бенцаль (1930–1933, 1935–1938), 

Й. Стадник (1933–1935, з перервами). Саме на користь цього, забезпеченого 

поважним приватним капіталом, театру Кооператив «Український театр» у 

Львові відмовився 1929 р. від протекторату над трупою Й. Стадника. Щоправда, 

і цей станиславівський театр недовго перебував під «опікою» Кооперативу: 

втративши приватні джерела фінансування, УНТ ім. І. Тобілевича у 1931 р. 

втратив і протекторат Львова.  

Подальша історія цього – справді знакового для розвитку української сцени 

Східної Галичини міжвоєнного періоду – театрального колективу розгорталася 

уже поза координатами громадських інституцій. І аж наприкінці 1930-х, коли 

УНТ ім. І. Тобілевича об’єднано з іншим знаковим колективом УМТ «Заграва» 

– в УНТ ім. І. Котляревського (1938–1939), до них знову повернувся 

протекторат Кооперативу «Український театр» у Львові. Феномен існування у 

1930-х роках позаінституційних театрів, які продовжували виконувати функцію 

«краєвого», тобто загальнонаціонального репрезентативного колективу Східної 

Галичини, пов’язаний із діяльністю власне цих двох труп: УНТ ім. І. Тобілевича 

та УМТ «Заграва».  

Перший з них своїми витоками сягав поч. ХХ ст., пережив різні форми 

аматорського чи напівпрофесійного існування з тимчасовим осідком у 

Станиславові чи Коломиї (сучасні івано-франківські дослідники виділяють такі 

періоди в його історії: 1911–1914, 1918–1920, 1921–1927, 1927–1938 рр.) [157; 

329; 397]. Серйозні мистецькі перетворення відбулися в УНТ ім. І. Тобілевича із 

приходом навесні 1929 р. режисера-реформатора В. Блавацького – апологета 

ідей та практики Л. Курбаса щодо модернізації української сцени, який мав 

досвід роботи у театрі товариства «Українська бесіда» під керівництвом 

О. Загарова, у харківському театрі «Березіль» та ін. Він – як режисер та 

мистецький керівник – проводив послідовну працю над вихованням нового 
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актора, обережно експериментував зі сценічною стилістикою. Зокрема, 

естетичні знахідки В. Блавацького-режисера (реформатора-експериментатора, 

міцно опертого на національному ґрунті, як влучно висловився пізніше 

Г. Лужницький [280]) у драматичному репертуарі полягали у відкиданні 

побутових шаблонів виконання, натомість покладалося смислове навантаження 

на умовні засоби сценічної виразності, універсалізуючи проблематику твору, 

підносячи образи до рівня символу. У розважально-комедійному репертуарі 

В. Блавацький також намагався запровадити нові форми виразності, позбутися 

випадковості та шаржування. Наступний мистецький керівник і режисер УНТ 

ім. І. Тобілевича М. Бенцаль (від літа 1930 до 1938 рр., з перервами) 

дотримувався не таких радикальних підходів щодо модернізації колективу 

(також режисерами у той час із перевами працювали В. Блавацький (1931–

1933), Й. Стадник (1933–1935)). Однак у репертуарній політиці М. Бенцаль 

проводив чітку національно-патріотичну лінію, ставлячи і класичні українські 

побутові та історичні п’єси, і нову українську та західноєвропейську драму, і 

безпосередньо співпрацюючи з молодими авторами. Особливою знахідкою 

керівника УНТ ім. І. Тобілевича стало поєднання серйозного, патріотичного 

звучання із популярними музично-розважальними жанрами – витворення 

модерної української оперети (Я. Барнич, М. Гайворонський). 

Натомість УМТ «Заграва» у 1933–1938 рр. під керівництвом 

В. Блавацького майже повністю перейшов у формат драматичного театру, 

поступово перетворившись на майданчик сценічних експериментів та модерних 

пошуків. Колектив постав із частини молодих акторів, які 1931 р. відділилися 

від Українського театру О. Залеського (Залевського), що від 1921/1922 рр. діяв 

на землях центральної та східної Польщі, зокрема і на Волині. Спершу група 

виступала як «Український театр під адміністративним проводом І. Волощука», 

а з 1 листопада 1931 р., – поповнившись новими силами із Українського 

драматичного товариства ім. Лесі Українки у Перемишлі, – як Український 

театр «Заграва» під проводом О. Степового [524, с. 187–189; 410, с. 313–320]. 

Мистецький керівник послідовно намагався витворити ансамбль однодумців та 
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модернізувати репертуар, що високо відзначала тогочасна критика [5]. 

Невипадково саме цей колектив В. Блавацький обрав для перетворення його на 

театр нового типу, щоб реалізувати свою мрію – створити мистецьке братство 

однодумців на зразок театру «Березіль» [415, с. 7]. Експериментальна програма 

у великому колективі, як УНТ ім. І. Тобілевича, не могла бути втілена сповна, а 

маленька «Заграва» стала вдячною лабораторією для подальших мистецьких 

пошуків режисера (промовиста вже сама зміна назви колективу, до якої – за 

аналогією з Л. Курбасом – додано слово «Молодий»). Протягом 1933–1938 рр. 

на сцені УМТ «Заграва» В. Блавацький найбільш послідовно втілював свою, 

озвучену ще у 1929 р., реформу, яка полягала у прищепленні 

західноукраїнському театру модерних сценічних естетик (експресіонізм, 

конструктивізм) [40, 20 вересня, с. 2]. 

Питання єдиного репрезентативного національного театру для українців 

Східної Галичини залишалося болючим протягом майже всього міжвоєнного 

періоду (від 1924 р. – часу ліквідації УНТ товариства «Українська бесіда»). 

Відтак справа об’єднання двох провідних театральних труп краю – УНТ 

ім. І. Тобілевича та УМТ «Заграва» – порушувалася неодноразово, проте до 

реального злиття в один колектив дійшло лише у 1938 р. Існування цього 

новоствореного театру забезпечувалося насамперед за рахунок залучення 

нового національного капіталу до організації та підтримки культурного життя: 

саме Український народний театр ім. І. Котляревського мав найбільш 

системну фінансову підтримку від національних громадських установ, 

українських банків та підприємств (кооперативів). Така «інтегрованість» сфер 

економіки та культури свідчить про якісно новий рівень розвитку українського 

суспільства у Східній Галичині, здатного гарантувати національному театрові 

краю стабільну фінансову базу в умовах бездержавності. 

Щоправда, УНТ ім. І. Котляревського (мистецькі керівники: М. Бенцаль (до 

9.09.1938), В. Блавацький) за один сезон існування 1938/1939 рр. не встиг 

виробити цілісного мистецького стилю: у його репертуарі продовжували йти 

найкращі вистави з афіш попередніх двох театрів. Водночас його здобутком 
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стало втілення – інтерпретованої в ігровому ключі, з елементами «комедії дель 

арте» – сучасної галицької комедійної драматургії та продовження вироблених 

раніше репертуарних ліній патріотичної історичної драми та національно-

конструктивної оперети. Крім того, протекторат Кооперативу «Український 

театр» у Львові над УНТ ім. І. Котляревського, попри організаційну, 

інформаційну та частково фінансову підтримку, замикав новий колектив у дещо 

обмежених репертуарних рамках «національно-виховної» тематики [54, ч. 2, 

с. 31–33]. 

Слід підкреслити, що незмінним культурним тлом, середовищем, що 

становило підґрунтя діяльності українського професійного театру в міжвоєнній 

Східній Галичині, було Товариство «Просвіта». Ключовою для Товариства 

була ідея створення «людового» (тобто народного, доступного масовому 

глядачеві) театру, який був би водночас навчальною базою для аматорських 

осередків, хоч залучені професійні трупи дуже часто не справлялися з цим 

завданням, лише номінально будучи під протекторатом «Просвіти». Й 

«Український ювілейний театр» (1914, під керівництвом І. Туркевича, 

Ф. Короліва, А. Будзиновського) [374, арк. 1], й Український театр Миколи 

Орла-Степняка [56] (1922–1923, діяв спершу як «Зразковий мандрівний 

людовий театр товариства “Просвіта” у Львові» [274, арк. 1–1 зв., 2, 3, 10–11, 13 

та ін.]) – не знаходили потрібної форми співпраці з театрально-аматорськими 

осередками краю. Трохи більше року проіснував і останній проєкт Товариства 

(за підтримки СДУТМ) – Український «Просвітянський театр» (1928–1929) 

під дирекцією А. Будзиновського та мистецьким проводом П. Сороки [246]. У 

травні 1929 р. А. Будзиновський визнав, що ідея єдиного краєвого 

інструкторського театру остаточно не виправдала себе [61], і «Просвіта» 

остаточно відмовилася брати протекцію над професійними театрами, 

залишаючись при попередній практиці поширення національних ідей через 

регіональні аматорські осередки-філії. 

Подібні культурно-просвітницькі завдання ставив собі й Незалежний 

Людовий Театр (листопад 1926 – весна 1927) під адміністрацією Г. Нички та 



 80 

мистецьким проводом В. Блавацького (при підтримці Кооперативу 

«Український театр» [288]). 

Натомість більшість українських мандрівних труп у межах Польської 

Республіки 20–30-х років ХХ ст. – залишаючись приватними театрами – не 

підпорядковувалися національним громадським інституціям, а отже, 

суспільство не мало безпосередніх інструментів впливу на їхню репертуарну 

політику, а відтак – не делегувало їм функції національної репрезентації. 

Мистецька «програма» таких колективів була зазвичай зорієнтована на 

популярний, переважно розважальний репертуар, хоч деяким з них і вдавалося 

зайняти певні «ніші» у театральному процесі на західноукраїнських землях. 

Приватні трупи Й. Стадника, І. Когутяка, В. Коссака та інших відомих 

антреперенерів тогочасні театральні критики окреслювали як «другопланові» 

(тобто, трупи «другої ланки») у театральному процесі Східної Галичини. 

Окрему групу на теренах міжвоєнної Польщі становили українські трупи 

«петлюрівської еміграції», сформовані з утікачів із центрально-східних регіонів 

України (цивільні, військовополонені, інтерновані особи). Перша хвиля напливу 

населення відбулася вже у другій пол. 1920 р.: саме тоді до Львова прибув і 

М. Садовський із кільканадцятьма акторами з його приватної київської трупи та 

кам’янець-подільського Державного театру УНР. Після їхньої безуспішної 

спроби створити свій театр у Львові [49] актори розійшлися по приватних 

театрах Східної Галичини, поїхали на Закарпаття тощо. Зокрема, значна частина 

акторів із цього театру влилася до «Українського рухомого драматичного 

театру» під дирекцією І. Когутяка у Станиславові [522]. Багато акторів-

біженців приєдналося й до інших місцевих галицьких театрів: УНТ товариства 

«Українська бесіда» у Львові, «Українська театральна дружина» В. Коссака, 

Драматичний театр ім. І. Франка та ін. 

Друга хвиля появи наддніпрянців у культурно-соціальному просторі 

Східної Галичини, але вже у форматі організованих ними «наддніпрянських 

театрів» пов’язана із поступовою ліквідацією таборів інтернованих осіб [50; 52] 

та зняттям заборони цим «емігрантам» працювати у східних воєводствах 
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міжвоєнної Польщі. Звісно, не всі вони локалізувалися у Східній Галичині, а й – 

на Волині, Поліссі, на польських етнічних землях чи на теренах Західної 

Білорусі. Частина з них коротко гастролювала східногалицькими територіями 

або й затримувалася надовше. Це уже згаданий вище Український театр 

М. Орла-Степняка, трупа Ю. Гаєвського, театри М. Айдарова («Штука», 

«Відродження»), «Наддніпрянський театр» Д. Руденко [218], «Наддніпрянський 

театр» Н. Бойко та ін.  

Найрепрезентативнішим серед них з огляду на мистецький рівень був 

«Український наддніпрянський театр» (1925–1927) під керівництвом Ольги 

Міткевич(-евої). Промовистою є репліка анонімного рецензента, висловлена 

щодо цього колективу в 1926 р.: «Трудно вдержатися, аби при цій нагоді не 

висловити жалю, що найкращий наш театр на західних українських землях 

майже рік мандрує по чужині, витираючи найбільші польські “діри”, а Львів, 

Станиславів, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Перемишль і инші більші та менші наші 

міста в цей час залишаються без театру...» [76]. 

Інші «наддніпрянські» театри, які потрапляли у мистецьке поле Львова чи 

Східної Галичини загалом: «Старий Київ» під керівництвом М. Крижанівського, 

«Наддніпрянський театр» І. Городничого, окремі трупи П. Карабіневича (1930, 

1932–1936 – фігурували під назвою «Наддніпрянський театр»). Вихідцями з 

Наддніпрянщини були і відомі антрепренери Ю. Кононів (1935–1939) [262], 

М. Комаровський (УНТ «Промінь», 1931–1939) [255], О. Тимченко 

(Український театр «Веселка», 1933–1936, 1938–1939) [257] та ін. 

Варто наголосити, що репертуар «наддніпрянських» колективів не завжди 

відповідав задекларованому ідейно-естетичному профілю театру – 

популяризатора найкращих здобутків національного «побутового» мистецтва, а 

особовий склад часто був дуже інтернаціональний. Водночас показово, що 

вторинні «ретранслятори українського мистецтва» переважно діяли на 

центральних та західних землях Польщі, або ж на українських етнічних 

теренах, які не мали виробленої театральної традиції.  
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І все ж з огляду на вагому просвітницьку функцію сьогодні потрібно дещо 

по-іншому оцінювати – несправедливо зневажені у міжвоєнний період – 

приватні позаінституційні театральні колективи. «Не забуваймо, що часто саме 

ті “циркові” трупи виконують якнайкращу просвітню роботу, коли ставлять 

банальні, наївні побутові п’єси по селах і захоплюють народню масу 

невибагливими засобами, вміючи краще промовити до простої душі, ніж 

претенсіональні модернізатори, які хотіли б погодити національну пропаґанду з 

новим високим мистецтвом!» [431, с. 4] – писав сучасник, критик 

М. Рудницький (у наведеній цитаті за браком місця не коментуємо 

тенденційний випад критика у бік режисера В. Блавацького). 

Однак загалом ситуація із неконтрольованим театральним процесом на 

західноукраїнських землях 20–30-х років ХХ ст. виглядала загрозливо. Історик 

театру С. Чарнецький коментував її так: «До безконечного абсурду докотилася 

легкість у здобуванні концесій на український мандрівний театр. Дістають її 

третьорядні актори, які ніколи нічим в житті не дали доказів і не дають 

запоруки, що зуміють театр вести на сякім-такім мистецькім рівні, дістають 

аматори, для яких все те малосерйозна забавка; в останнім часі стали хлопотати 

за концесію (в деяких випадках з успіхом) вислужені військові» [482]. З одного 

боку, театр вимушено став пристановищем для низки безробітних 

політемігрантів із Наддніпрянщини та багатьох галичан, волинян, державою 

позбавлених можливості реалізуватися в інших сферах, а з іншого боку – 

«щедрість», із якою польська влада роздавала ліцензії на театральну діяльність, 

була спрямована проти консолідації українських сил (принаймні, на цей 

провладний розрахунок вказував В. Блавацький у своїх пізніших спогадах [39, 

с. 118]). Ще треба взяти до уваги «негласне» жанрове обмеження для 

мандрівних театрів з боку польської влади: більшість українських труп в 

отриманих ліцензіях мали дозволи лише на виставляння легких жанрів: комедії, 

водевілю, ревю, або ж – комедії, оперети, балету (зустрічалися різні комбінації). 

Водночас, як наголошує сучасна дослідниця О. Боньковська, розвиток 

українського національного театрального мистецтва у міжвоєнній Східній 
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Галичині був суголосний із хронологічними межами польських театральних 

криз 1924–1926 та 1930–1931 рр. та безпосередньо залежав від соціокультурних 

і політичних процесів у Польщі й змінного статусу національних меншин у ній 

[54, ч. 4, с. 35]. У світлі цієї тези дати закриття/реорганізації/занепаду 

репрезентативних українських колективів: УНТ товариства «Українська бесіда» 

(1924), Українського театру О. Міткевич (1927), Українського «Просвітянського 

театру» (1929), трупи Кооперативу «Український театр» у Львові під 

керівництвом Й. Стадника (1929) – прочитуються як трагічна закономірність. 

Зрештою, як і криза в УНТ ім. І. Тобілевича 1930–1931 рр. 

У 20–30-х роках ХХ ст. спостерігалася також тенденція до витворення 

театрів малих форм, що розвивалися спершу у форматі «артистичних кабаре», а 

потім – на основі надзвичайно популярного у тогочасній Європі естрадного 

жанру ревю. У такому ключі працювали Артистична сценка «Співомовки» під 

проводом С. Чарнецького і Л. Лепкого (1921); Літературно-артистичний театр 

«Розрада» під керівництвом Я. Давидовича (1921, 1922); «Сфінкс» 

Я. Давидовича (1925); театральний колектив О. Степового (1927–1928); 

Львівський український театр ревю «Цвіркун» (1930–1936; 1937–1938) під 

керівництвом П. Сороки і Романа (Рудольфа) Залуцького (псевдонім: Олесь 

Остоя); «Експериментальна сценка “Богема”» під керівництвом П. Сороки 

(1930-і рр.); Український театр «Криве дзеркало» під керівництвом Яреми 

Стадника (син Й. Стадника; 1930-і рр.) та ін. У репертуарі цих труп не було 

витримано «жанрової чистоти»: серед типових для театру малих форм жанрів 

(ревю, водевіль, фарс, сценічний репортаж, музична комедія) траплялися і дещо 

несподівані українські класичні побутові мелодрами, історично-побутові драми, 

навіть опери. Як театр ревю та оперети позиціонував себе і Український театр 

Б. Сарамаґи (1932–1939), який, щоправда, до кін. 1930-х уже працював лише як 

«оперетковий театр» [256]. 

В естрадному форматі – у політично-сатиричному ключі – функціонував і 

«Ґротесковий театр ляльок “Вертеп наших днів”» Р. Купчинського і Л. Лепкого 

(1926 – поч. 1930-х, із перервами). 
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Показово, що «ревієві» театри, розвиваючись за зовсім іншими 

принципами, все ж певним чином підкорялися алгоритмам існування 

репрезентативних театрів: зокрема, театр «Богема» у 1939 р. – під тиском 

українського суспільства краю – пішов «за прикладом театру 

ім. І. Котляревського», об’єднавшись на кооперативних засадах (зберігши свою 

назву) із Українським театром «Веселка» [367]. 

Наведений огляд не вичерпує переліку всіх українських театральних 

колективів, які діяли (або іноді гастролювали) у Східній Галичині протягом 

міжвоєнного двадцятиліття: майже кожного сезону на теренах краю працювало 

бл. 5–15 професійних театральних труп. Однак представлений типологічний 

зріз, – зосереджений на репертуарній політиці театрів, їхніх жанрових 

уподобаннях і соціальній орієнтації, – дає можливість побачити широту спектру 

українського театрального життя, простежити загальні тенденції та естетичні 

трансформації. 

Щодо основних принципів організації театрального процесу 20–30-х років 

ХХ ст. на західноукраїнських землях, то слід наголосити, що вони принципово 

відрізнялися від тих, які вже утвердилися у тогочасній радянській Україні, чи 

від умов існування польських театрів. «Структура й організація українського 

мандрівного театру на території Польщі мала правну норму, відому під назвою 

“концесія”. Щоб провадити театр, потрібно було мати концесію, яку видавало 

Міністерство Внутрішніх Справ. [...] Концесіонера титулували директором, і 

його ім’я на афішах давало назву театрові, наприклад: театр Ю. Кононева, 

О. Залевського, І. Городничого, Н. Бойко й ін. [...] Ансамбль складався з 18–35 

осіб, був пливкий, бо актори часто переходили з одного театру до другого» [442, 

с. 817–818], – писав у спогадах актор УМТ «Заграва» та низки інших театрів 

В. Сердюк. Західноукраїнський театр був ніби відкинутий у часі – до форм 

приватної антрепризи, типової для українського театру ХІХ – поч. ХХ ст. 

Директор театру як приватний підприємець на власний розсуд одноосібно 

визначав репертуарну політику колективу, встановлював і виплачував (або не 

виплачував) своїм акторам заробітну платню (хоч розмір «ґажі», тобто ставки, 
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був прописаний у контракті). Окрім того, часом театральні діячі могли мати по 

декілька ліцензій на театральну діяльність (міністерська, воєводська), могли 

працювати в одному театрі, а свою ліцензію позичати (неофіційно здавати в 

оренду) іншому колективу. Зокрема, Ю. Кононів, керуючи приватним театром, у 

лютому 1939 р. позичав концесію інституційному УНТ ім. І. Котляревського під 

патронатом Кооперативу «Український театр» у Львові [457, арк. 50–50 зв.]. 

Інша форма організації театру, також дуже поширена у міжвоєнний період 

– кооператив – товариство на паях: стартовий капітал театру формувався з 

приватних вкладень кількох чи всіх членів колективу, відповідно до розміру 

внеску і положення (розряду) театрального діяча у трупі визначалася його 

процентна ставка (залежно від кількості паїв (часток або «марок»)). Таким 

театром керувала, як правило, вибірна управа (переважно: мистецький керівник, 

адміністративний директор і один або кілька акторів). Власники найбільшої 

кількості «марок» мали право вирішувати принципові питання щодо організації, 

репертуарної політики театру тощо.  

Таким демократичним, «кооперативним» чином була налагоджена робота 

майже у всіх українських театрах, які виконували функцію або претендували на 

роль репрезентативного театру Східної Галичини міжвоєнного періоду. Цим 

принципом роботи керувався УНТ товариства «Українська бесіда» (частково), 

Український «Просвітянський театр», УНТ ім. І. Тобілевича та УМТ «Заграва»; 

такий тип професійних відносин панував й у створеному пізніше УНТ 

ім. І. Котляревського, який продовжив найкращі традиції організаційної роботи 

УНТ ім. І. Тобілевича та УМТ «Заграва». Це ж саме можна сказати і про інший 

репрезентативний колектив – УНТ ім. М.Садовського (під дир. 

П. Карабіневича): «При цій нагоді варто нагадати нашому громадянству до 

відома, що побіч театру ім. Котляревського – це другий кооперативний і 

найбільший наш театр» [371]. Поступово навіть менші українські трупи також 

переходили від директорської антрепризи до кооперативних відносин, хоч і 

часто зберігали комбінований формат «театру родинного типу». 
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Однак навіть при демократичній «кооперативній» організації праці розмір 

заробітної плати був постійно змінним – безпосередньо залежним від прибутків 

театру. У 1938 р. актор УНТ ім. І. Тобілевича Л. Кемпе у пресі пояснював, у 

якому злиденному фінансовому становищі існують актори в кооперативному та 

одному із провідних театрів краю: «Театр пересічно складається з 30 до 35 осіб-

членів, разом з технічним персоналом та орхестрою, що є в театрі на ґажах 

(тобто, на фіксованих ставках. – Р. Л.), оплачуваних акторами. Актори 

оплачують кошти адміністрації, перевозу та всі оплати, зв’язані з постановою 

п’єси, тобто: ґардеробу, декорації тощо. При найкращій кон’юнктурі, до поділу 

на паї акторам залишається від 8 до 15 проц[ентів] з каси брутто. Іншими 

словами, припадає акторові місячно на марку по 6 злотих (і то благословенні 

часи в театрі!), а 3/4 року – від 2,70 зл[отих] до 4 зл[отих], або актори першого 

положення заробляють від 27 зл[отих] до 60 зл[отих] місячно, а хористи від 

13,50 зл[отих] до 30 зл[отих]. Чи хто може собі уявити, як може жити людина за 

13–30 зл[отих] місячно й то цілий час у дорозі?.. Вистарчить прочитати “Голод” 

Гамсуна, щоб мати вірний образ наших жреців Мельпомени» [184]. Ці цифри 

підтверджують і спогади провідної акторки УНТ ім. І. Тобілевича та УМТ 

«Заграва» Л. Кривицької [213, с. 31]. Слід відзначити, що були театри із ще 

меншою фінансовою спроможністю: наприклад, у «Просвітянському театрі» 

хористові припадало по 70 ґрошів (копійок) на одну «марку» (пай).  

Не дивно, що актори як тільки траплялася нагода «перебігти» у більш 

фінансово забезпечений театр, покидали свою трупу стихійно і без 

попередження. «Плинність кадрів» у міжвоєнних театральних колективах 

наочно можна простежити на прикладі Українського театру Ю. Кононіва: 

порівнявши статистичні списки навесні (у травні) [593, арк. 2–2 зв.] та восени 

[601] 1936 р. – констатуємо «оновлення» половини особового складу трупи 

менш, ніж за пів року. 

Значно стабільніший у своїй «кадровій політиці», ідейно згуртований 

В. Блавацьким колектив УМТ «Заграва», – який об’єднували не лише 

професійні відносини, а й ідея служіння, творення нового, модерного театру, – 
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був радше винятком на загальному фоні тогочасного західноукраїнського 

театрального процесу. В умовах перманентних економічних криз у Східній 

Галичині, масової марґіналізації українців у польській державі та, як наслідок, 

зубожіння потенційних глядачів цього театру – йому доводилося, щоб фізично 

вижити, по кілька місяців «харчуватися зі спільного казанка», живучи однією 

мандрівною комуною. Можна сказати, що УМТ «Заграва» на чолі з 

В. Блавацьким по-своєму повторював стратегію виживання Молодого театру 

Л. Курбаса часів української національної революції та російсько-української 

війни, з різницею у кільканадцять років і в інших соціокультурних координатах, 

позірно мирний час. 

Фатальний для організаційно-виробничих процесів мандрівний статус 

західноукраїнського театру [514, с. 231–232] з точки зору потреби національно-

культурної гомогенізації та консолідації українських земель у межах міжвоєнної 

Польщі певним чином мав свої переваги. Як влучно відзначила О. Боньковська, 

мандрівні театри «...у пошуках глядача [...] невтомно й наполегливо освоювали 

маргінальні, культурно-“незаймані” українські території, водночас відіграючи 

важливу, національно-виховну, освітню й інформаційну роль і значною мірою 

об’єднуючи розмежований різними окупаційними режимами єдиний 

національний театральний простір» [54, ч. 2, с. 36].  

Відтак звичайні гастролі українського театру громадськість певного 

регіону сприймала не лише як мистецьку подію, а як символічне маркування 

свого національного простору, як важливу перемогу в «культурній війні». 

Йшлося і про здобуття «нових» територій, і про закріплення вже раніше 

осягнутих.  

Невипадково більшість українських театрів намагалися принаймні раз на 

рік приїхати на «гастролі» до Львова: попри ризиковані економічні витрати 

(дорога оренда приміщення; ризик, що українська публіка не заповнить зал), це 

була можливість продемонструвати мистецький рівень, оприсутнити свій театр 

на сторінках періодичних видань (зазвичай львівська преса писала лише про ті 

театри, що безпосередньо гастролювали у місті), а водночас – нагода 
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«прописати» українську присутність у сполонізованому місті. Зрештою, 

можливість бодай частково стаціонарної роботи у Львові в різні періоди 

випробовували УНТ товариства «Українська бесіда», трупа Кооперативу 

«Український театр», театр ревю «Цвіркун» та ін. 

Однак Львів був не менш знаковим і для польської національної культури, 

що спричинило чітку тенденцію до «витіснення» українців поляками за межі 

символічного і реального простору: різкі обмеження щодо дозволів українським 

театрам виступати у Львові, завищена орендна плата, різні адміністративні 

перешкоди, затягування процесу будови українського театру в місті [266; 267] – 

яскравий приклад елімінаційної політики – як спосіб відрізати територію, 

прилучити її до свого культурного тіла.  

Знаковими центрами для українського культурного життя, і театрального 

зокрема, у міжвоєнній Східній Галичині були також міста Станиславів 

(Державний театр Західної області УНР; УНТ ім. І. Тобілевича та ін.), 

Тернопіль («Новий львівський театр»; Український драматичний театр; 

Український Подільський Театр П. Карабіневича та ін.), Стрий (УНТ 

ім. М. Старицького), Коломия–Косів (театри І. Когутяка), Самбір (аматорський 

театр ляльок), Перемишль (там намагався стаціонуватися театр «Заграва») та ін.  

Водночас простежується певна негомогенність простору міжвоєнної 

Східної Галичини з точки зору глядацьких запитів. Як приклад, можна навести 

гастрольну практику УНТ ім. М. Садовського, якого з «побутово-народним 

репертуаром» радо приймали на Косівщині та в Коломиї, як і УНТ 

ім. І. Тобілевича з музично-драматичними «народніми штуками». Натомість 

українська громадськість Бережанщини чи Станиславова негативно 

відгукувалася про розважальні постановки УНТ ім. М. Садовського [137, 

арк. 1]. Аналогічно радикально висловлювано вимоги до колективу «Богема» на 

Снятинщині, щоб театр давав глядачам лише «здоровий, моральний корм» [78]. 

А в селі Яблунів (тепер Косівського р-ну Івано-Франківської обл.), – де 8 грудня 

1933 р. театр «Веселка» без попередження переніс заплановану виставу з 

холодної читальні «Просвіти» до опалюваного польського приміщення, – 
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українська публіка збойкотувала спектакль, бо театр порушив клич «Свій до 

свого по своє» [472]. 

Подібні тенденції, що свідчать про певну константність ідейно-естетичних 

уподобань глядацької спільноти регіону, спостерігаються й у практиці УМТ 

«Заграва»: Косівщина радо відвідувала вистави «національного» та релігійного 

репертуару (наприклад, «Земля» за В. Стефаником, «Голгота» Г. Лужницького), 

уперто ігноруючи по-європейськи філігранні спектаклі (як-от, «Цвіркун у 

запічку» за Ч. Діккенсом). Натомість Тернопіль та Станиславів більше 

відгукувалися якраз на підкреслено мистецькі українські та європейські 

сценічні твори «Заграви». 

Водночас, значно рідше, але також зустрічалися громади Східної Галичини 

із виразними прорадянськими симпатіями, які театрові доводилося враховувати 

[319, с. 14]. Відповідно, якщо попередньо з’ясовувалося, що селище 

(наприклад, на Дрогобиччині) переважно симпатизує УРСР, то театр міг 

запропонувати під час гастролей лише нейтральний побутовий репертуар [174, 

с. 771]. 

Про інтенсивність «виробничого процесу» в українських мандрівних 

театрах свідчать реконструйовані нами (на підставі публікацій у пресі та 

архівних документів) – «календарі гастролей» УНТ ім. І. Тобілевича (1928–

1938), УМТ «Заграва» (1933–1938), УНТ ім. І. Котляревського (1938–1939), 

УНТ ім. М. Садовського (1938–1939), Українського театру Й. Стадника (1939). 

Можливість простежити частотність виступів – для розуміння історії театру не 

менш важливо, на думку польського історика театру Я. Міхаліка, аніж аналіз 

самих вистав [328]. Принциповим був час перебування театру у певному місті; 

жанрово-тематична специфіка граних, а отже популярних там вистав; кількість 

міст, відвіданих за певний період (мобільність) – все це свідчить про 

надзвичайно активне театральне життя регіону. Середня кількість спектаклів, 

що їх показували українські мандрівні театри протягом року, – більше двохсот 

(у деяких – зокрема, УНТ ім. І. Тобілевича – бл. 300). Український театр 

відвідував із виставами щорічно приблизно 70–80 населених пунктів, даючи в 
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сезоні по 4–5 прем’єр [253, с. 305]. Значно менша кількість прем’єр, ніж міг 

собі дозволити УНТ товариства «Українська бесіда» під час «стаціонарної» 

роботи у Львові, зумовлена і труднощами мандрівного виробничого процесу 

(менша трупа, неможливість ширше розбудовувати технічно-декораційну 

частину), і відмінним модусом репрезентації: мандрівний театр, змінюючи 

постійно локації (відповідно і глядачів), не мав потреби часто оновлювати 

репертуар. 

Звичайно, лише «репрезентативні» (згуртовані й економічно сильніші) 

українські театри могли собі організувати більш-менш чіткий і стабільний 

графік роботи. Наприклад, УМТ «Заграва» і УНТ ім. І. Тобілевича оновлювали 

свій репетуар майже до 25%, поступово розширюючи жанровий та тематичний 

спектр. А більшість українських мандрівних театрів практикували 

розважальний, «хлібний» репертуар, який, не зважаючи на шаблонні сценічні 

рішення, мав незмінний успіх у глядачів. Позірне оновлення репертуару у 

другорядних театрах відбувалося лише в одній площині – шляхом кількісного 

накопичення певного типу вистав. 

Відсутність своїх українських театральних приміщень у великих містах, 

дороговизна оренди чужого залу, відсутність у містах необхідного процента 

українського населення, яке мало б прищеплену потребу «ходити в театр» та ще 

ціла низка негативних умов – змушували театри більшу частину року виступати 

на провінції, яка у Східній Галичині міжвоєнного періоду була найбільш 

«українською». На практиці це означало «нескінченні гастролі», тобто 

цілорічне переїжджання з міста до міста, з містечка в містечко, інтенсивний 

робочий графік, нерегулярність виступів, постійні дефіцити через недостатню 

кількість глядачів («малу фреквенцію»), нищення декорацій та костюмів через 

відсутність умов зберігання і потребу їх оновлення, «театральний хаос», який 

виникав у зв’язку з великою кількістю малих театральних колективів 

(мобільних груп) і обмеженою територією. Наприклад, у червні–серпні 1938 р. 

кілька театрів (УМТ «Заграва», УНТ ім. І. Тобілевича, «Нова Сцена», УНТ 

ім. М. Садовського) гастролювали одночасно у долинах Бистриці та Пруту, 
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використовуючи вільний час як літній відпочинок у горах, – по суті наступаючи 

один одному «на п’яти» [117]. 

Давався взнаки і вже згаданий «сокальський кордон», який штучно ділив 

єдиний український простір у межах міжвоєнної Польщі. Наприклад, ліцензія 

І. Волощука поширювалася на Варшавське, Кєлецьке, Краківське, Лодзьке, 

Львівське, Станиславівське і Тернопільське воєводства [383, арк. 10] 

(промовиста відсутність Волинського та Поліського воєводств). А практика 

свідчить, що у 1933–1938 рр. УНТ ім. І. Тобілевича під адміністрацією 

І. Волощука гастролював лише у трьох останніх – власне українських – 

воєводствах. 

Повертаючись до переваг, які надавала «мобільність» українських театрів 

Східної Галичини, слід назвати фактор відсутності міжнаціональної конкуренції 

на значній території: польські стаціонарні театри гастролювали лише у великих 

містах, а польські «провінційні» мандрівні трупи не були в стані охопити такого 

масштабного простору, як українські театри. Це відкривало ширші можливості 

вести національно-культурницьку діяльність. Адже на відміну від інших видів 

професійного мистецтва, твори якого об’єктивно були доступні не всім 

українцям Східної Галичини, чи громадських організацій, що працювали 

точковим методом, від осередків «розростаючись», «освоюючи» близький 

простір, – театральні митці майже завжди діяли шляхом інтервенції в 

неоднорідне середовище. Мандруючи, утворювали таким чином так звану 

«сітку-покриття» – комунікативну мережу (К. Дойч) поміж розрізненими і 

віддаленими (географічно й нерідко ідеологічно) частинами великого людського 

колективу, гуртуючи їх навколо «чогось необов’язкового» (любові до 

театрального мистецтва, до народного співу і танцю), – водночас витворювали 

уявлення про єдину велику «глядацьку» спільноту (перефразовуючи 

Б. Андерсона). 

2.3. Цензура як державний контроль у сфері театру. 

Український театр, як і будь-які інші непольські трупи у міжвоєнній 

Польщі, підлягав не адміністративному, а – особливому політичному контролю. 
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Як наголошує О. Боньковська, передання державою справ інонаціонального 

театру у відання навіть не Міністерства мистецтва і культури, а – Міністерства 

внутрішніх справ зайвий раз доводить усвідомлення польською владою ролі 

національних театрів у «війні культур» [54, ч. 4, с. 42]. Від самих початків 

утвердження відновленої Польщі питання функціонування усіх публічних 

організацій, особливо мандрівних розважальних (і серед них – театр) було 

моніторене і контрольоване: вже 7 лютого 1919 р. було опубліковано «Наказ про 

правила організації розважальних заходів» [546] і розпорядження міністра 

внутрішніх справ щодо механізмів виконання цього закону [581].  

Концесію, видану Міністерством внутрішніх справ на ім’я директора 

театру, слід було підкріплювати дозволом із відповідного воєводського 

управління (залежно від воєводства, де гастролював театр) і, крім того, вже на 

найнижчому рівні доводилося домовлятися з місцевою адміністрацією 

(староствами), аби дозволили виступати театрові на певній території. І на 

кожному етапі будь-який чиновник міг на власний розсуд зупинити цей процес, 

пославшись на: «неблагонадійність» директора театру (довідку про це надавала 

офіційна державна інституція); закінчення попередньої ліцензії чи несвоєчасне 

подання документів; підозру в антидержавній діяльності театрального 

колективу тощо. В окремих випадках документи необхідно було узгодити з 

відділом поліції, представник якої також обов’язково мав бути присутнім на 

кожному спектаклі та звітувати про деталі перебування театру в певній 

місцевості.  

Бюрократична «тяганина» регулярно повторювалася, оскільки концесія 

вимагала щопіврічного (деколи – «щокількамісячного») продовження. І кожного 

разу до обов’язкового пакету документів на продовження ліцензії входили: 

заява-прохання директора театру і довідка про його «благонадійність», новий 

список акторів трупи, перелік репертуару та ін.  

Зрештою, до місцевих відділень поліції, староств чи воєводських управлінь 

від Міністерства приходили запити щодо конкретних театральних діячів та 

їхнього реноме. Місцева адміністрація в обов’язковому порядку регулярно 
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(щопівроку) подавала звіти про діяльність на їхній території мандрівних 

«розважальних колективів», їхній особовий склад, походження, громадянство, 

національну, релігійну приналежність та політичні настрої.  

Негативні відгуки представників влади про вистави театру або про дії 

певних акторів могли призвести до непродовження ліцензії, відтак ліквідації 

театру, а також – навіть ув’язнення. Найпоказовішим щодо цього є приклад 

Українського Подільського Театру (Тернопіль): після того, як у виставі 

«Невольник» під час виступів у Скалаті (тепер місто у Підволочиському р-ні 

Тернопільської обл.) 31 жовтня 1929 р. заспівали духовний гімн українців 

«Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни» – польська влада за «порушення 

спокою і порядку» відібрала концесію у директора П. Карабіневича і посадила 

його під короткотривалий арешт [344; 480]. А після патріотичної вистави про 

боротьбу закарпатських українців за свою державність «Гори говорять» на сцені 

УНТ ім. І. Тобілевича (Тернопіль, грудень 1935 р.) – через сильний «захват 

публіки» – спектакль затавровано: «вистава пристосована до якоїсь української 

політичної акції» – і як наслідок, театрові відмовлено у продовженні ліцензії 

[590]. І такі факти далеко не поодинокі в історії українських театрів на теренах 

міжвоєнної Польщі. 

Щодо проходження загалом стандартної цензури драматичних текстів і 

допуску їх до постановки на сцені – треба було отримати документи одразу в 

кількох інстанціях: 1) цензурний комітет при відповідному старостві (напр., у 

Львові це було Ґродзьке староство) – дозвіл на постановку п’єси; 2) відділ 

безпеки відповідного воєводського управління (залежно від воєводства, де 

запланована прем’єра) – дозвіл на показ спектаклю у певний час у визначеному 

місці. Крім того, на генеральну репетицію запрошували представника 

воєводства (цензора) для «апробації мімічної частини вистави» [538; 576]. 

Відтак остаточний дозвіл на виставу театр отримував, лише пройшовши 

кільканадцять інстанцій, рішення цензури часто приходили зі значними 

затримками, що нерідко зривало заплановані прем’єри.  
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Причому цензор вилучав не лише відверті антипольські висловлювання чи 

натяки у тексті п’єс, а й будь-які фрагменти, які могли б послужити особливим 

збудником для активації національної свідомості глядачів. Наприклад, 

В. Блавацький згадував, що на вимогу цензора у виставі «Слово о полку 

Ігоревім» (1937) було замінено вислів «галицькі полки» на більш нейтральне 

«наші полки» (через згадану вище заборону вживання назви «Галичина»). 

Політичний контроль за українськими колективами до кін. 1920-х років 

ставав усе жорсткішим: не лише наявність усіх необхідних документів, 

дозволів, а й по можливості – приватні розмови акторів ставали предметом 

«донесень» воєводським управлінням, а то й безпосередно Міністерству 

внутрішніх справ. Такі заходи безпеки мотивувалися тим, що українські театри 

постійно мандрують (за ними важко простежити) та відкриті до змін. Тобто у 

владних структурах чітко усвідомлювали масштабність «комунікативної 

мережі», яку будував український театр, її потенційну пропагандистську загрозу 

для Польської держави, і реальну небезпеку, якщо цією «мережею» 

скористалися б нелегальні політичні угрупування (прокомуністичні чи 

націоналістичні).  

Особливо під час «пацифікаційних» 1930–1933 рр. Міністерство жорстко 

регулювало процес функціонування українських мандрівних театрів, видаючи 

нові закони та роз’яснення, розсилаючи постійні «нагадування» у східні 

(етнографічно непольські) регіони Польщі [412, арк. 7; 411, арк. 1, 23; 575]. В 

обласних архівах донині збереглися сотні звітів та поліційних «донесень» 

(рапортів), які свідчать про масштаб контролю, здійснюваного над 

українськими театральними колективами, та про рівень підозр щодо можливих 

зв’язків митців із антипольськими політичними рухами. Зокрема, у контактах, 

симпатії, членстві в Організації Українських Націоналістів підозрювали акторів 

з УНТ ім. І. Тобілевича, українських театрів Я. Стадника, Б. Сарамаґи, 

Й. Стадника, Микити (Мечислава) Кудли-Войтовича; артистів із українських 

хорів «Дніпро», хору Д. Котка та ін. Регулярно окремо фіксовано рівень 
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зацікавлення театром, його вплив на публіку, принагідні розмови акторів, їхня 

«моральна» поведінка.  

Наприклад, про показ оперети з життя Українських Січових Стрільців 

«Залізна острога» у Скалаті (листопад 1934 р., УНТ ім. І. Тобілевича,) 

відмічено: «Характерна обставина: чисельно брало участь українське 

населення, зокрема великий прихід української інтелігенції...» [138, арк. 4]. А 

до цілком нейтральної класичної опери «Запорожець за Дунаєм», показаної у 

Тернополі (жовтень 1935 р., Український театр Й. Стадника) прикріплено було 

стандартний для того часу ярлик – «вистава пристосована до якоїсь української 

політичної акції» [590, арк. 1]. Адміністратора УНТ ім. І. Тобілевича І. 

Волощука охарактеризовано як «знаного націоналіста» [383, арк. 20], керівника 

Українського хору Д. Котка підозрювали у листуванні з лідером українського 

націоналістичного руху Є. Коновальцем, а хор – у «веденні антидержавної 

агітації» та «роботі на іноземну розвідку» [412, арк. 1].  

Траплялися навіть випадки «профілактичних арештів» діячів української 

сцени: наприклад, актор УНТ ім. І. Тобілевича Б. Паздрій був заарештований 

лише за ситуативною підозрою (мешкав на квартирі в українського 

співробітника пошти) під час гастролей у місті Городок-Яґеллонський (нині 

Городок, районний центр у Львівській обл.), що збіглися в часі із нападом 

бойовиків ОУН В. Біласа та Д. Данилишина на місцеву пошту [371, с. 25]. Про 

безпосередній зв’язок між акторами та українським підпільним національним 

рухом свідчить поки що одинокий документ, але досить промовистий: у липні 

1933 р. керівник театру Я. Стадник передав 50 злотих – частину доходу від 

вистави у Трускавці – на користь українських політичних в’язнів [130, арк. 101]. 

Атмосферу додатково нагнітала шовіністично налаштована польська преса, 

ще більше нацьковуючи відповідні цензурні комітети на популярні, а значить – 

«політично небезпечні для польської держави» українські театри. Зокрема, 

газета «Dziennik Polski» («Польський щоденник») відверто застерігала, що 

театри Й. Стадника та його сина Яреми, а також колективи «Заграви» і Театру 

ім. І. Тобілевича (від серпня 1938 р. два останні об’єднані під назвою – УНТ 
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ім. І. Котляревського) «пропагують український націоналізм» [589]. Промовиста 

цитата, яка характеризує загальне налаштування польського середовища щодо 

репертуарної політики українських колективів, а водночас свідчить про 

реальний чи теоретичний пропагандистський потенціал провідних українських 

театрів. 

Особливо резонансним прикладом політично небезпечного ефекту 

діяльності українського театру стала вистава «Земля обітована» О. Олеся (1935) 

в УМТ «Заграва» (про репресовану сталінським режимом сім’ю 

Крушельницьких), на яку відреагувала інстанція вищого рівня – Міністерство 

закордонних справ Польщі (на запит-вимогу консульства СРСР у Львові). Свою 

заборону 16.12.1935 р. Міністерство внутрішніх справ – під тиском 

Міністерства закордонних справ – офіційно мотивувало тим, що у п’єсі 

«неправдиво передано радянську дійсність», а насправді за тим стояв страх і 

небажання вступати в конфлікт із сусідньою набагато сильнішою від Польщі 

державою. Через кілька місяців Міністерство пом’якшило цю заборону (щодо 

драми, а не її втілення в УМТ «Заграва»), однак все ще «консультувалося» з 

Міністерством закордонних справ та застерігало щодо майбутніх можливих 

постановок п’єси, «щоб мундири представників Ґ.П.У. в цій виставі не були 

точною копією мундирів радянської армії» [602]. 

Функціонування цензури і посилений політичний контроль з боку 

представників польської держави суттєво позначилися не лише на діяльності 

українського театру Східної Галичини (часто занижуючи ідейну виразність 

вистав; зміщуючи акценти лише у морально-етичну площину), а й 

«коригували» його рецепцію на сторінках засобів масової інформації. 

Українські рецензенти з огляду на цензурні обмеження преси (та вже згадану 

перспективу закриття театру) дуже обережно висловлювалися про політичну 

актуальність, вагомість соціального жесту навіть знакових вистав. Ця обставина 

і в міжвоєнний період ускладнювала, а особливо сьогодні взагалі робить мало 

можливим повноцінне відчитання тогочасних мистецьких здобутків 

українських театрів.  
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Висновки до Розділу 2 

1. Історичні та соціокультурні умови, в яких діяв український театр під час 

вимушеної інтеграції українських земель до Польської Республіки описано як 

такі, що не сприяли його розвиткові, були скеровані на марґіналізацію 

української культури, на стримування та заборону явищ, які сприяли його 

розвитку та модернізації. Водночас простежено, як у міжвоєнній Східній 

Галичині українці, розгорнувши активний спротив колонізації завдяки 

консолідації національних зусиль у громадській ділянці, організації 

автономного соціально-економічного життя – створили феномен «держави в 

державі»; стверджено, що професійний український театр – у руслі 

міжнаціональної боротьби за фізичний і символічний простір у міжвоєнній 

Польщі – опинився у ситуації «театру суспільного спротиву».  

2. Специфіку організаційно-економічної та творчої діяльності українського 

театру Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст. описано у таких категоріях:  

а) масовий аматорський музично-театральний рух як частина громадської 

стратегії українців для опору польській колонізації, а також – як постійний 

ресурс для поповнення професійних театрів та формування зацікавленої 

глядацької аудиторії; 

б) перебування професійного українського театру на західноукраїнських 

теренах у мандрівному статусі було пов’язане, з одного боку, з особливою 

мобільністю та охопленням значної частини територій і широкої аудиторії, що 

також захищало театр від потреби швидко оновлювати репертуар, а з іншого 

боку – ускладнювало економічно-організаційні та творчі умови праці театрів;  

в) організаційний хаос, зумовлений великою кількістю приватних 

мандрівних труп на обмеженій території, конкуруючих у боротьбі за глядача, 

посилював ентропійні мистецькі явища, розосереджував творчі сили та не 

сприяв системному розвитку театру; 

г) відсутність державної чи відчутної інституційної підтримки, скорочення 

глядацької аудиторії у напруженій міжнаціональній ситуації (опозиційне 
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налаштування інонаціонального глядача) не давали театру можливості 

витворити повноцінну і незалежну мистецьку програму та розбудовувати 

нерозважальний репертуар, якому в 20–30-ті роки ХХ ст. відводили ключову 

роль у процесі модернізації національної сцени; 

ґ) сутнісно нові сторінки в історії українського театру Східної Галичини 

були безпосередньо пов’язані з нечисленними і короткотривалими 

меценатськими проєктами; лише під кінець 1930-х рр. забезпечено системну 

участь «нового національного капіталу» в організації театральної сфери. 

3. Реконструйовано історію діяльності провідних українських театрів на 

теренах Східної Галичини міжвоєнного періоду, що дозволило поділити їх на 

такі групи:  

- колективи, що перебували під опікою громадських інституцій, мали 

умовний статус «репрезентативних театрів», а відтак їхнім першочерговим 

завданням було максимально повно розбудовувати репертуарну афішу та 

виконувати національно-представницькі функції українців Східної 

Галичини у середовищі інонаціональних культур;  

- приватні театральні колективи, репертуарна політика яких залежала 

від суб’єктивних чинників, які не мали чіткої мистецької програми, 

орієнтуючись на популярний репертуар (хоч деяким з них і вдавалося 

зайняти певні «ніші» у театральному процесі на західноукраїнських 

землях);  

- окремо виділено явище естрадних театрів – як національні взірці 

міської «ревієвої» театральної культури та колективи, що намагалися 

працювати стаціонарно;  

- відзначено тенденцію до об’єднання окремих колективів – під 

тиском громадських інституцій та як свідчення утвердження й консолідації 

національної культури наприкінці 1930-х років; 

- підкреслено участь у формуванні й підтримці репрезентативних 

національних сценічних колективів представників нового національного 

капіталу. 
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4. З’ясовано механізми, динаміку формування, типологічні особливості 

репертуарної політики український театрів Східної Галичини 20–30-х рр. 

ХХ ст.: 

а) зумовлене економічною залежністю від вимог масового глядача тяжіння 

більшості театрів до популярного перекладного та вітчизняного репертуару; 

б) надавання переваги – при наповненні репертуарної афіші перекладною 

драматургією – творам, перевіреним іноземними театрами (аж до прямого 

запозичення з польської сцени);  

в) спроби розширити та модернізувати традиційний український 

популярний «народній репертуар»; 

г) зростання (особливо до кін. 1930-х років) частки популярної української 

історично-побутової драматургії у репертуарі західноукраїнських театрів; 

ґ) стратегія провідних театрів з актуалізації травматичного історичного 

досвіду – на основі подій з недавньої національно-визвольної боротьби; 

д) уведення релігійної драматургії в репертуар українського театру 

міжвоєнної Східної Галичини; 

е) налагодження системної співпраці театрів із тогочасними драматургами 

та композиторами й витворення нового українського оригінального репертуару 

(музична комедія; ревю; модерна оперета; «поетичний театр» та ін.). 

Прослідковано, як функціонування цензури, посилений нагляд місцевої 

адміністративної влади та поліції негативно позначилися не лише на діяльності 

українського театру Східної Галичини, а й «коригували» його рецепцію на 

сторінках засобів масової інформації, що значно ускладнює сьогодні відчитання 

справжніх сенсів міжвоєнного театрального процесу. 
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РОЗДІЛ 3. ЖАНРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРІ 

СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ.  

3.1. Побутовий репертуар: від традиції до «обережної модернізації». 

Українські професійні театри та численні аматорські гуртки Східної 

Галичини 1920–1939 рр. продемонстрували значну увагу до творів 

етнографічно-побутової та історичної драматургії ХІХ – поч. ХХ ст. Попри 

дещо зневажливе ставлення до цього репертуарного сегменту і сучасників, і 

пізніших дослідників, сьогодні варто розглянути цю складову української 

театральної афіші Східної Галичини у світлі кількох питань: міжвоєнної «війни 

культур», збереження та утвердження української національної ідентичності за 

умов полонізації краю, а також компенсаторну функцію розважального 

репертуару, таку необхідну у стресових ситуаціях.  

Показово, що основні форми існування побутового репертуару в 

українських театрах Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст., розкриття 

механізмів його впливу на суспільство ставали предметом палких дискусій 

протягом всього міжвоєнного періоду. Особливо гострої критики зазнавали – 

органічні для епохи «театру корифеїв», народницькі за духом драматичні 

тексти, некритично перенесені у ХХ ст., що часто ставали анахронізмом, 

породжували профанацію самого поняття традиційного народного побуту (і 

національних етосів загалом), а на виконавському рівні виливалися у явище так 

званого «псевдопобутового театру». А це відповідно спричинилося до певного 

упередження в інтелектуальних колах щодо такого типу репертуару і сумнівів у 

доцільності звернень до класичної української драматургії. 

Обережно ведена у пресі від поч. 1920-х років дискусія про потребу 

реформування класичної побутової драми з новою силою відновилася на зламі 

1920/30-х. Зокрема, громадський діяч, журналіст, доктор філології, редактор 

низки українських часописів І. Німчук 1928 р. на прикладі «Ой, не ходи, Грицю, 

та й на вечорниці» М. Старицького вкотре порушив питання наївності, 

примітивності, застарілості деяких елементів, надмірної розтягнутості в часі. 

Однак критик акцентував на етичному потенціалі цієї класичної п’єси та її 
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органічній музичності: «Ці два елєменти “Гриця”: його глибокий зміст і його 

прегарна музика, що злучені разом дають прекрасні картини українського 

народнього життя й побуту, предестинують (детермінують, висувають. – Р. Л.) 

цю мельодраму на нашу найкращу, питомо національну оперетку, що мусить 

подобатися так само нам, як і чужинцям, що може заступити (представити. – 

Р. Л.) нас гідно перед культурним світом» [355]. Відтак, на думку рецензента, у 

міжвоєнний період побутовий репертуар не втратив своєї актуальності, а лише 

потребував вмілої режисерської адаптації-оновлення. 

Ще різкіше на цю тему 1928 р. висловився актор, режисер-реформатор 

В. Блавацький: «Пишу “побутові” в знаках наведення (в лапках. – Р. Л.) свідомо, 

бо в більшости їх справжнього побуту дуже мало, а коли він і є, то фальшивий і 

не вірний, розрахований на те, щоби своєю “еґзотикою” та оперетковістю – в 

гіршому розумінні цього слова – задовольняти поганий смак невибагливої 

публики. [...] Про це наші режісери не можуть пам’ятати і як наслідок того ми 

бачимо на сцені п’єси, виставлені так само, як вони йшли 60 літ тому назад. 

Перед нами на сцені пейзанські селяни, солоденькі, сентиментальні, або 

навпаки – страшенно демонічні – а публика, яка інстинктом відчуває фальш, 

негодує і відхрещується від такого “побуту”» [43]. А трохи згодом, в 1935 р., у 

своєрідному маніфесті УМТ «Заграва» В. Блавацький, виходячи зі свого 

режисерського досвіду, ширше розгорнув плани щодо шляхів оновлення 

побутового репертуару: «Повинні вже скінчитися на сцені часи гопака і горілки 

в нашій псевдопобутовій п’єсі, доволі вже спекуляції на “касу” при допомозі 

суроґату оперетки, що має задоволити смак чужинців і то чужинецького 

шумовиння. Маємо вже свою публику, яка відчуває потребу рідного театру і 

якій треба дати культурну, мистецьку страву» [44]. Зрештою, В. Блавацький не 

лише теоретично виступав у цій дискусії, а 1934 р. продемонстрував на 

практиці, як можна модернізувати класичну етнографічно-побутову п’єсу (про 

це – див. нижче). 

По-своєму підхопив і розвинув цю думку ще інший актор, режисер, 

журналіст, керівник Українського театру «Заграва» у 1931–1933 рр. 
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О. Степовий, також наголосивши, що побутовий репертуар слід грати лише в 

новій інтерпретації відповідно до духу часу. Піднявши широкий спектр 

проблем, пов’язаних із динамічними соціокультурними процесами, автор 

наголосив також на неспівмірності запитів масового глядача міжвоєнного часу і 

моральних етосів класики: «Драми побутового репертуару це річи 

індивідуального вислову душі, чи розуму, які стоять все понад товпою, 

керуючись своєю особливою моральністю, слухаючись лиш прав і законів, 

собою й для себе виключно створених» [469]. А отже, серйозний, важкий, 

переважно мінорний («плаксивий») тон побутовщини відлякував міжвоєнну 

«легковажну» публіку; розосередженість тогочасної людини, її неготовність 

довго концентруватися на чомусь та певна байдужість до індивідуальних драм 

героїв п’єс – зовсім не сприяли плідній комунікації між театром і його 

глядачами.  

Думки щодо цінності феномену української побутової класики, її 

синтетичної природи і національно-виховної вартісності висловив і громадсько-

політичний діяч, публіцист П. Лисяк, та все ж змушений був констатувати, що 

«...побутовщина мусіла нарешті віджити свій вік» [275, 6 лютого, с. 5]. 

Театральний діяч, письменник і журналіст, композитор Р. Купчинський, 

говорячи про кризу західноукраїнського театру 1931 р., теж вказував на потребу 

реактуалізації «побутовщини»: «Наприклад, капітальне “Ой не ходи Грицю” аж 

проситься, щоби його пристосувати до нинішніх вимог, вичеркнувши не тільки 

довжелезні моно і діяльоґи, але й цілі сцени» [226]. Журналіст, письменник, 

літературознавець і театральний критик М. Рудницький також наголошував на 

проблемі радше невмілих сценічних прочитань побутової класики, визнаючи її 

застарілість, але й вбачаючи у ній високий патріотичний потенціал: «Траґедія 

нашого нинішнього театру в тому, що він відходить щораз більше від рідного 

побутового репертуару і не в силі засвоїти собі европейського. [...] Чужий театр, 

ще більше кіно, загострили наш смак, наші вимоги. А проте і після них тужимо 

за п’єсами на рідній сцені. І за кожним разом виходимо із свого театру 

вдоволені, коли артисти вміють із старих, вилинялих роль добути живу постать. 
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[...] Наш побутовий театр перестав бути для нас мистецьким і не став іще... 

екзотичним» [299, 26 грудня, с. 5]. Брав слово у цій дискусії упродовж 20–30-х 

років ХХ ст. й авторитетний історик українського театру в Галичині, 

письменник, журналіст і театральний критик С. Чарнецький [511; 515 та ін.], і 

багато інших громадських та культурних діячів, доходячи до висновку, що 

побутовий репертуар ще не вичерпав свого високого морально-етичного 

потенціалу, варто лише знайти сучасні сценічні форми для його втілення 

відповідно до вимог часу, а також – що такого типу репертуар може 

стимулювати сучасних авторів до написання подібних драм з історії недавнього 

минулого, зокрема української національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр.  

Доречно провести паралелі з іншою подібною дискусією, яка розгорталася 

паралельно в межах УСРР із сер. 1920-х – до поч. 1930-х років. Адже саме у 

середині 1920-х побутовий репертуар (заклеймований радянською владою за 

його «штучність» і «тугу за гетьманщиною») з подачі письменника, історика 

драми і театру Я. Мамонтова отримав часткову реабілітацію як осердя 

української самобутності, звісно – з чітко окресленою вимогою його динамічної 

«європеїзації» та «москвізації» (оновлення у революційному дусі). Водночас і 

сам Я. Мамонтов, й інші радянські українські критики однозначно засуджували 

явище некритичного прочитання першорядних українських текстів та 

заробітчанське експлуатування другорядних побутових творів 

(«псевдопобутовий театр»; т. зв. «гаркун-задунайщина»).  

Суголосність висловлених і на східно-, і на західноукраїнських землях 

думок щодо невичерпного ідейно-етичного потенціалу класичного українського 

побутового репертуару та потреби його реактуалізації засвідчує принципову 

важливість цього питання. 

 Безпрецендентна популярність у глядачів міжвоєнної Східної Галичини 

етнографічно-побутових мелодрам та романтичних історичних драм – як 

продукту національної популярної культури – може бути потрактована двояко. З 

одного боку, це було ознакою «провінційності» і небажання виходити за звичні 

межі «царства шабльону та пересічности» [34]. А з іншого боку, це традиція у 
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хорошому розумінні, звернення до культурних джерел, пошук імпліцитної 

героїки, а отже – стратегія підтримки «базового рівня» патріотичної свідомості. 

Як зауважував анонімний кореспондент газети «Новий час», говорячи про 

практику послідовного звернення до традиційних побутових творів наприкінці 

1930-х років в одному з провідних театрів Східної Галичини, – це могло б 

навіть стати своєрідним стимулом авторам-сучасникам до написання творів про 

міжвоєнне життя українців [112]. Навіть у 1937 р. критик С. Чарнецький, 

відгукуючись про гастролі УНТ ім. М. Садовського, наголошував на незмінній 

актуальності «народніх штук»: «…З вогневої проби вийшов цей театр 

переможною рукою. І побутовий репертуар видержав пробу і засвідчив, що його 

роля в історії нашого театру далеко не покінчена і він ще довго зможе 

вдержатися на сцені» [511].  

Найбільш репрезентативним щодо побутового традиційного репертуару 

був, безумовно, провідний національний театр Східної Галичини першої пол. 

1920-х років при Товаристві «Українська бесіда». За досить короткий період в 

афіші цього театру відбулися динамічні зміни. У період 1915 до літа 1918 рр. у 

дуже строкатому репертуарі зустрічалися і «Наталка Полтавка» 

І. Котляревського зі «Сватанням на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненка та 

«Назаром Стодолею» Т. Шевченка; і драматургія М. Кропивницького, 

М. Старицького, І. Карпенка-Карого (по чотири–сім творів кожного); і вистави 

за творами другорядних драматургів, як-от: Л. Манько, С. Паливода-Карпенко, 

І. Тогобочний, О. Суходольський, В. Чубатий, О. Шатковський, Л. Янчук. За 

дирекції В. Коссака у 1918–1920 рр. побутова тематика займала понад 80–90% 

репертуару [48, с. 272–301]. Сучасна дослідниця історії театрів товариства 

«Українська бесіда» О. Боньковська зазначає: «...Репертуар, за режисури Петра 

Сороки, зосереджувався на старих легких, розважальних, народно-побутових 

виставах. Робота трупи зводилась до рятівної і водночас невибагливої в 

окупаційних умовах патріотично-пропагандистської функції, яка згодом стала 

недостатньою» [54, ч. 4, с. 35–36]. 
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Нова трупа при товаристві «Українська бесіда» – Український Незалежний 

Театр – під мистецьким керівництвом М. Бенцаля у 1920–1921 рр., хоч і 

позиціонувала себе як зовсім інший, «европейський» театр, орієнтуючись на 

новітню українську та європейську драматургію, також понад половину свого 

репертуару базувала на побутовій «класиці», так і не змогла запропонувати 

нового підходу до її сценічного втілення. 

Натомість під мистецьким керівництвом О. Загарова у 1921–1923 рр. 

побутовий сегмент у репертуарі Народного театру «Українська бесіда» у Львові 

різко скоротився до 25% (головно у режисурі Й. Стадника чи М. Бенцаля), і в 

останній період існування цього театру під керівництвом Й. Стадника (сезон 

1923/1924 рр.) коливався у межах 30% [48, с. 272–301]. Щодо ідейно-

мистецького рівня постановок звучали численні голоси критики – про 

недоречність, архаїчність тем та ідей, привнесених на сцену театру побутовою 

драматургією, хоч і часто паралельно відзначалося непересічні акторські роботи 

у вдячних («пописових») побутових ролях. Як справедливо відзначила 

О. Боньковська, більшість «побутових» вистав Й. Стадника не виходили «за 

межі старого репертуару режисера і відповідно до загальної схеми 

стадниківського репертуару у театрі товариства “Українська Бесіда” 1921–

1923 рр. не передбачають ніяких відхилень у їх класифікації» [48, с. 240–241]. 

Це була українська класика: «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, 

«Перехитрили», «Невольник» М. Кропивницького, «Ніч під Івана Купала» 

М. Старицького, «Паливода XVIII ст.» І. Карпенка-Карого, «Куди вітер віє» та 

«На перші гулі» С. Васильченка. А також – «вторинні» побутові драми: 

«Запорозький клад» К. Ванченка-Писанецького, «Панна штукарка» 

О. Володського, «Чарівниця» І. Шпажинського. У третій групі («перекладні 

п’єси»), яку виділяє О. Боньковська, теж були тексти: «Хата за селом» Ю.-

І. Крашевського, «Верховинці» Ю. Коженьовського – наближені до побутового 

характеру української «народньої» драми. 

Водночас, попри зменшену частку «побутовщини» у репертуарі УНТ 

товариства «Українська бесіда» за мистецького керівництва О. Загарова, вона 
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все одно залишалася у фокусі національного дискурсу Східної Галичини й 

недопрацювання у цій ділянці вважалися недопустимими – адже це розмивало 

риси традиційної (етнічної) української ідентичності, а отже дискредитувало її в 

очах національної спільноти та інонаціональних сусідів. Наприклад, 

мистецтвознавець, архітектор та педагог В. Січинський досить гостро засудив 

незнання чи надто легковажне ставлення до зображення інтер’єру української 

хати на тогочасній сцені: піч не підмальована; брак мисника, ікон, верет; 

рушники повішені у невідповідних місцях (зокрема, у комедії «Суєта» 

І. Карпенка-Карого, опері «Катерина» М. Аркаса); стеля розмальована «у стилі 

віденського ренесансу» [449]. Не менш різко висловився критик і про не точні 

історично костюми. 

У репертуарі інших українських театрів, які у 1924–1939 рр. нарочито 

намагалися ніби «продовжити лінію “Бесіди”», також пласт побутової 

драматургії займав не останнє місце. Невипадково, коли український театр 

уперше в міжвоєнний період отримав можливість виступити у приміщенні 

польського Великого міського театру (нині – будівля Львівського національного 

академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької), Й. Стадник зі 

своєю трупою вибрав – для національної маніфестації – найпопулярнішу драму 

«Ой, не ходи, Грицю...» М. Старицького (2.04.1928). Однак надто «традиційне» 

сценічне рішення не знайшло відгомону в мультинаціонального львівського 

глядача [537], а в українському середовищі викликавши уже згадану вище 

дискусію щодо застарілості «народнього репертуару» [43; 355 та ін.]. 

Запропонована Й. Стадником наступного року вистава «Вій» 

М. Кропивницького за М. Гоголем (березень 1929 р., у сповненій ефектними 

сценічними трюками постановці художника Л. Боровика) – для маніфестації 

українців на «столичній» сцені – також не змогла репрезентувати національне 

мистецтво на очікуваному мистецькому рівні [542]. 

Живучість побутового репертуару, розуміння і належне його втілення 

демонстрували, насамперед, мандрівні так звані «наддніпрянські» театри, 

зокрема, надзвичайно професійного мистецького рівня трупа «Український 
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наддніпрянський театр» (1925–1927) під керівництвом О. Міткевич(-евої), 

основу якого становили емігранти з центрально-східної України. Для них 

змальований у «класичній» українській драматургії побут був ближчий за 

духом, відтак і почувалися вони органічніше у такому репертуарі. Це, зокрема: 

«Маруся Богуславка», «Ой, не ходи, Грицю...», «Циганка Аза», «Ніч під Івана 

Купала» М. Старицького, «Майська ніч», «Вій» за М. Гоголем, «Пан 

Твардовський» за Ю. І. Крашевським, «Вихрест» А. Козич-Уманської, 

«Воскресення» В. Чубатого, «Запорозький скарб» К. Ванченка-Писанецького, 

опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського (а також непобутові 

драми: «Казка старого млина» С. Черкасенка, «Дні на шого життя» Л. Андреєва 

чи «Ревізор» М. Гоголя). Промовистою є репліка анонімного рецензента, 

висловлена 1926 р.: «...По найдальших закутинах Польщі лунає українське 

слово, хапає за душу українська пісня, викликуючи подив для нашої штуки й 

нашої праці. Ми, вигнанці з України, що стільки гарних хвиль завдячуємо 

цьому театрові, складаємо цілій його дружині щиру подяку» [76]. З наведеної 

цитати добре видно, що українські глядачі міжвоєнних років зі значним 

кредитом довіри ставилися до театрів, які популяризували традиційну народну 

культуру, цінуючи їх уже за сам факт існування та трансляцію класичних 

народницьких етосів. 

Попри те, саме у таких трупах найчастіше зустрічалося явище подвійної 

національної ідентичності: актори хоч і працювали на українську ідею – або 

принаймні показово її декларували, часто спекулюючи на популярності 

«української етнографічної екзотики», – дуже часто не приховували свого 

пієтету і до російської культури (особливо вихідці з теренів колишньої 

Російської імперії, як-от, акторка і режисерка Аполлінарія Карабіневич (Люся 

Барвінок)). 

Однак для українського глядача у межах міжвоєнної Польщі, позбавленого 

своєї національної держави, вирішальними критеріями оцінки спектаклю 

«народнього театру» були не драматична дія, не структурна точність 

режисерського вирішення вистави, а речі зовсім іншого, базового, порядку. 
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«Грімко лунало зі сцени живе українське слово, – згадувала Галина Чайківська-

Шембель, акторка УНТ «Промінь» під керівництвом М. Комаровського, – 

дзвінко неслася чудова українська пісня і поривав народний танок, переданий у 

мистецькій формі. Перед виставою і в антрактах театральна оркестра 

виконувала в’язанки народних і стрілецьких пісень і інші мелодії. Це творило 

своєрідну атмосферу і притягало глядача. Багатьох заставляло призадуматися – 

“хто ми такі та чиї ми діти”» [508, с. 526].  

Репертуар згаданого театру був чи не найбагатшим на побутові «штуки»: 

«Борці за мрії», «Жидівка-вихрестка», «Мати-наймичка» (за Т. Шевченком) – 

І. Тогобочного, «Вій», «Пошились в дурні» – М. Кропивницького, 

«Воскресення» В. Чубатого, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, 

«Козачка» Б. Пирятинського, «Маруся Богуславка», «Ой, не ходи, Грицю...», 

«Циганка Аза» – М. Старицького, «Гетьман Полуботок» О. Барвінського, «Тарас 

Бульба» за М. Гоголем, «Хмара» О. Суходольського, «Шельменко-чура» 

(«Шельменко-денщик») Г. Квітки-Основ’яненка, «Запорозький скарб» 

К. Ванченка-Писанецького, «Ой, не гаразд, запорожці» К. Сноми та багато 

інших [255]. Показово, що до кін. 1930-х років частка історично-побутової 

драматургії (як більш національно конструктивної порівняно із побутово-

етнографічною) у репертуарі цього театру суттєво зросла. Крім того, зав’язалася 

співпраця театру із сучасним автором Є. Рудим, який розробляв у своїй 

драматургії тему української державності, утверджував і легалізував прагнення 

українців у межах міжвоєнної Польщі до національного самовизначення, 

апелюючи до історичних коренів – державницької традиції часів князівських та 

козацьких (у 1938–1939 рр. театр працював над двома його п’єсами «Князь 

Ярослав Осмомисл» і «Гетьман Пилип Орлик»; світло рампи побачила лише 

третя – «Бен Ґур», “драма з часів І. Христа”). Так окреслилася ідейно-мистецька 

лінія театру М. Комаровського, напівінтуїтивно намічена прокозацькими 

виставами «Наказний Гетьман України Павло Полуботок» О. Барвінського, «Ой, 

не гаразд, запорожці» К. Сноми, «Орли степів» В. Левицького та ін. [255]. 
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Зрозуміло, що не всі з названих творів конструктивно працювали на 

виховання національної самосвідомості українців. Проте варто зазначити, що 

існував певний «громадський контроль», який таврував прояви байдужості чи 

недбальства театрів на національно-культурній ниві. Наприклад, ось на чому 

наголошував один із вдячних глядачів з Івано-Франківщини, пишучи про 

виступи Українського театру Ю. Кононева 1935 р.: «Театр дає штуки побутові, 

надзвичайно поучаючі, виховуючі в укр[аїнськім] національнім, рівно ж 

релігійнім дусі. Теперішні часи вимагають розвивати укр[аїнське] мистецтво в 

першій мірі побутове, а не ріжні ревієві штуки, повні несмачних, 

деструктивних, повні гнилі великоміської, жартів» [399]. Цей відгук про 

репертуар театру від керівника регіонального осередку товариства «Просвіта» 

засвідчує не лише певну опозицію сільської (монолітної, української) та міської 

(переважно денаціоналізованої чи полонізованої) культур, а й чітко прописує 

загрозливу політичну ситуацію, захистом від якої, на думку просвітянина, міг 

служити лише чітко національно маркований репертуар. А саме таке реноме у 

масового глядача – попри всю критику інтелектуалів – мала українська побутова 

драматургія. Найпопулярнішими у репертуарі Українського театру Ю. Кононева 

були «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «За Немань іду» В. Александрова, 

«Невольник» М. Кропивницького (за Т. Шевченком), «Кума Марта» 

А. Шатковського, «Пан Твардовський» (за Ю. І. Крашевським), «Тріумф 

медицини» І. Конич-Лисенка, а його провідними («дозволеними» цензурою) 

жанрами залишалися комедія та «оперета» (тобто, переважно – етнографічно-

побутова драма зі співами і танцями). Оцінка цього репертуару залежала від 

«національної орієнтації» дописувача: в українських відгуках із регіонів 

наголошували на позитивній виховній місії [111], а у польських звітах 

повітових староств писали, що він «пересічний», «достатній» або ж «добрий – 

пристосований до сільського рівня» [384, арк. 209]. 

Подібним шляхом рухалося і багато інших труп, ведучи гнучку 

репертуарну політику, стаючи одним із осердь і вогнищ національної культури 

бодай на поверховому рівні: несучи в народ живе слово, пісню, популяризуючи 
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національний стрій, танець. Показовий у цьому плані насамперед Український 

театр І. Когутяка (1920–1939). Зокрема, у 1937 р. досить високо оцінювали 

просвітницьку спрямованість колективу, акцентуючи на ідейно-патріотичних 

аспектах: «Дир[иректор] Когутяк з великою та доброю трупою (28 осіб) не 

боїться нашого села. З гарними декораціями та чудовими українськими 

народніми строями ставить наші великі історичні та побутові штуки, дає змогу 

нашим селянам бачити ці п’єси, що їх і в місті тяжко поставити. – Напр[иклад]: 

“Батурин” (за Б. Лепким; була вирішена у ключі традиційної історично-

побутової драми. – Р. Л.), “Маруся Богуславка”, “Запорожець за Дунаєм”, 

“Наталка Полтавка”, “Вій”, “Сорочинський ярмарок” і т. п. / Народні строї, 

чудові українські пісні, хори та глибокий зміст історичних штук несуть на села 

національну свідомість, вчать любити та шанувати все своє рідне» [103]. 

Однак визнання національного глядача передбачало вимогу чіткої 

послідовної національної позиції театру, не чисто розважального, а історично-

виховного репертуару. Наприклад, з Українським театром П. Карабіневича у 

1924–1939 рр. (особливо – у 30-х) траплялися неодноразово випадки, коли його 

«бойкотувала українська публіка», і колектив, терплячи фінансові втрати, 

передчасно виїжджав із певних місцевостей. Зокрема, наймасштабнішими були 

протести на Тернопільщині: у березні 1933 р. (за те, що «недостатньо працює у 

національному напрямку» [137, арк. 1]) та у січні 1937 р. [590, арк. 1]. Відтак 

під кінець 1930-х років у репертуарі трупи П. Карабіневича (УНТ 

ім. М. Садовського) поруч зі звичними побутовими виставами: «Наталка 

Полтавка» І. Котляревського, «Ніч під Івана Купала», «Сорочинський ярмарок», 

«Ой, не ходи, Грицю…» і «Маруся Богуславка» М. Старицького, «Дай серцю 

волю – заведе в неволю», «Вій» М. Кропивницького, «Хмара» 

О. Суходольського – з’явилися історичні драми «Невольник» 

М. Кропивницького (за Т. Шевченком), «Гетьман Павло Полуботок» 

О. Барвінського (у сценічній редакції Г. Лужницького), «Вельмишановна пані 

Кочубеїха» («Вельможна пані Кочубеїха») С. Черкасенка [360]. Однак деякі 

дописувачі обережно все ж відзначали, що історичні драми («Мазепа» 
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Ю. Словацького, «Гетьман Павло Полуботок» О. Барвінського) цьому театрові 

вдаються гірше, ніж побутові [114]. Історик театру С. Чарнецький 1937 р. 

констатував: «Театр ім. Садовського поставив би я на третьому місці після 

“Заграви” і Театру ім. Тобілевича. [...] Театр цей залишився вірний побутовому 

репертуарові і виводить його гарно та старанно» [513, с. 690]. 

Етнографічно-побутові п’єси та історично-побутові драми на козацьку 

тематику – як чи не єдину можливу форму достукатися до глядача робітничих 

передмість Львова – цільово використовував Незалежний Людовий Театр 

(листопад 1926 – весна 1927) під адміністрацією Г. Нички та мистецьким 

проводом В. Блавацького, намагаючись «боротися з застрашаючими проявами 

польонізаційної політики польської влади на терені Львова шляхом притягнення 

широких мас українського великоміського пролетаріяту, найбільш виставленого 

на небезпеку денаціоналізації» [39, с. 120]. У його репертуарі – поруч із 

популярними іноземними драмами, комедіями й оперетами – типовий для того 

часу побутовий спектр: «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, «Ой, 

не ходи, Грицю...» М. Старицького, «Невольник» М. Кропивницького, 

«Нещасне кохання» Л. Манька, «За друзі своя» В. Товстоноса, «Хмара» 

О. Суходольського, «Тріумф медицини» І. Конич-Лисенка, «Хата за селом» і 

«Пан Твардовський» за Ю. І. Крашевським. 

У відповідь на численні закиди щодо неактуальності, ба й шкідливості 

розважального репертуару, відсутності чіткої культурно-просвітницької лінії 

директор «Просвітянського театру» А. Будзиновський гостро виступав у пресі, 

звинувачуючи письменників та композиторів: «Ні “Кооператива”, ні “Просвіта” 

не створять доброго театру без доброго репертуару. […] Прошу дати свій 

український репертуар, а наші театри не будуть мусіли грати царо- і 

москвофільського “Орлова”, мадяро- і австрофільських “Осінніх маневрів” чи 

“Ґрафиню Маріцу”, японо- і анґльофільську “Ґейшу” чи “Мадам батерфляй”, 

жидівського “Дибука”, “Листка Ґапеф (має бути: Мотке Ґанеф – Р. Л.)” чи “День 

і ніч”, польські “Гальку” чи “Верховинців” (хоч на українських мотивах). Брак 

модерного питомого українського репертуару обусловлює брак українського 
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театру» [60]. І хоч у цитаті йдеться насамперед про засміченість репертуару 

західноукраїнських театрів іноземними застарілими, а то й ідейно шкідливими 

творами, озвучена ситуація також пояснює регулярність звернення українських 

театрів до не менш застарілих зразків українського «народнього» репертуару – в 

руслі стратегії виживання. 

Попри надзвичайно нерівнозначний мистецький рівень професійних 

театральних колективів, які зверталися до етнографічно-побутової чи 

історично-побутової української драматургії, варто назвати основні константи, 

міфообрази, які ці вистави транслювали широкій громадськості чи ті, які 

глядачі самі хотіли там відчитати. Насамперед національний театр у міжвоєнній 

Східній Галичині ставав у певному сенсі місцем зустрічі однодумців, 

консолідації навіть розрізнених українців навколо спільних патріотичних 

символів (понадполітичні, не партійні) – через ностальгію за своїм, рідним, 

болючу потребу самоусвідомлення, самоототожнення з героями сценічного 

твору. Протягом кожної вистави, незалежно від сюжетів, – творячи символічний 

простір, населяючи його національними героями та забезпечуючи сталими 

наративами (спільні міфи та історична пам’ять), вимальовуючи притягальний 

образ вільної Батьківщини (історична територія), – театр реактуалізував у 

свідомості глядачів відчуття спільноти, національного самоусвідомлення. 

Однак соціокультурний ефект від такого – навіть добротного, професійно 

збудованого на етнографічно-побутовій і частково на «класичній» історичній 

драматургії – культурного продукту був не довготривалим. Це в загальних рисах 

відзначали майже всі театральні критики міжвоєнного періоду. А ще 

категоричніше дефініював режисер В. Блавацький, наголосивши, що 

український «класичний» побутовий репертуар у спрощеному (некритичному) 

сценічному його прочитанні діє як наркотик, дозволяючи глядачам дрімати у 

солодкому самообмані (наприклад, у категоріях: наші герої – непогрішні, 

вороги – погані). В. Блавацький закликав навчитися дивитися на світ ширше, 

ніж пропонують «традиційні» мелодрами з їхньою прямолінійністю та 
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гіперболізацією почуттів, чи «класичні» істрично-побутові драми з наївною 

романтичною героїзацією історичного минулого свого народу [34].  

Найпоказовішою моделлю реактуалізації української побутової класики 

стало режисерське прочитання В. Блавацьким етнографічно-побутової п’єси 

«Ой, не ходи, Грицю...» за М. Старицьким в УМТ «Заграва» (5.12.1934, худ. 

Л. Боровик, музична підготовка Н. Горницького – К. Опермана). Наступна 

класична драма, над реактуалізацією якої працював режисер-реформатор 

(«Наталка Полтавка» І. Котляревського [86]), через культурно-політичні зміни у 

краю на афіші театру так і не з’явилася. 

В. Блавацький у тісній співпраці з художником зробили сміливу спробу 

подолати усталені шаблони у виконавській і постановочній манері, у модерному 

ключі повернувши притаманну п’єсі наскрізну музичність, що оживає у 

ритміко-інтонаційному ладі вистави, у непобутовій акторській пластиці. 

Шляхом виструнчення сюжетної конструкції драми (композиція вистави і 

монтаж тексту – В. Блавацький), введенням додаткових персонажів досягнуто 

психологічної вмотивованості поведінки героїв, водночас застосовано арсенал 

умовних засобів: непобутову манеру подачі тексту, нешаблонні жести та 

ракурси для підкреслення психічних станів (включно з візуалізацією думок і 

страхів головної героїні [380]), підкреслено заповільнений темп у пластиці 

масовки і прийом «стоп-кадру», ритмічний колективний рух, підпорядкований 

не принципу життєподібності, а – функціональній симетричності. Дію 

динамізовано розміщенням її на різних площинах (як-от, кульмінаційна 

драматична напруга божевілля Марусі підсилена виведенням цієї сцени на 

станку-кладці, що здіймався до половини висоти дзеркала сцени) [515; 201, с.2].  

Критик С. Чарнецький ці динамічні пристосування пояснив у руслі 

тенденцій європейського театру: «Змінюється разом із тим теж акторська гра. 

Бо все те, що діється тепер у театрах, прямує до того, щоб наново, як за давніх 

добрих часів, над уявою читача панувала дія – рух і барва, – а не виключно 

говорене слово» [515]. А громадський діяч, правозахисник (адвокат), журналіст 

Я. Падох у рецензії наголошував на реальному осучасненні героїв п’єси, а не 
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шляхом формальної зміни зовнішнього антуражу: «Новий Гриць це не колишній 

парубок з зараня пробудження нашого села. Це живий з тіла й крови теперішній 

селянин, культурний, інтеліґентний, яких щодня стрічаємо в житті, а село, що 

на сцені, це вже нинішнє, автентичне, наше село. Чи ж ще треба лякерів і фрака, 

щоби “Гриця” назвати модерним?» [380, с. 3]. 

Знаменно, що режисер розбудовував твір не лише горизонтально, 

ментально-хронологічно наближаючи його до сучасних глядачів, а й сягав у 

вертикальні площини – шляхом підкресленого заглиблення у магічні джерела 

фольклору (в умовно вирішених мізансценах): «Саме модернізуючи “Гриця”, 

Блавацький посягнув по щось, що заносить парадоксом – по народній 

фольклор. Оцей сміх чортів і відьом, світло в млині й млин, що йде опівночі, 

баба-ворожка (недужа уява причинної Марусі бачить у неї риси Вусті, матері 

Хоми, якої поява знаменито вистилізувана), – це ж чисто переняте з Шевченка 

(“Тополя”) й народніх повір. Цим дуже піклується Блавацький і це якраз 

збогачує цю par excellence (особливо, істинно. – Р. Л.) народню, побутову п’єсу» 

[380, с. 3]. 

У сценографічному рішенні Л. Боровика теж домінували умовні, 

конструктивістські рішення: деформація простору – шляхом розділення сцени 

стіною (створення майданчиків для симультанного представлення дії як в 

інтер’єрі, так і в екстер’єрі), в іншому акті – шляхом побудови на сцені кривих 

(«перспективно скорочених») одвірків-каркасів без дверей, які умовно 

позначали стіни хати; акцентована зміна пропорцій (бідність Шураїв була 

підкреслена гіперболізованою павутиною у куті) тощо. Водночас у цьому 

просторі співіснували й традиційні «класичні» елементи зображення 

селянського побуту – стіл, лава, тин та інше [353].  

Поєднання елементів психологічно-реалістичної манери гри (як нового 

ключа для прочитання побутової класики) з яскраво умовними мізансценічними 

рішеннями режисера та художника викликали неоднозначну реакцію глядачів – 

від захоплення до різкого несприйняття. Зокрема, в опозиції до сміливого 

трактуавання «Ой, не ходи, Грицю...» були корифей галицького театру І. Рубчак 
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[131, № 2, с. 7] та інші представники старшого покоління – прихильників 

традиційного втілення «класичного» народного репертуару. Натомість 

С. Чарнецький зауважував, що В. Блавацький ще надто обережно модернізував 

«Гриця» [515]. Промовистий підсумок Я. Падоха: «Перед нами, що були 

сердечно знуджені дотеперішними побутовими п’єсами, ця постановка 

розкрила одну тайну, а саме: показала, які великі вальори (позитивні якості. – 

Р. Л.) криються в цій побутовщині. Вона перестаріла, але вартісна. Треба її 

тільки змодернізувати, зблизити сценічні засоби до нинішних вимог 

драматичного мистецтва та увиляти (ввілляти. – Р. Л.) живої крови в акцію й 

персонажів» [380, с. 4]. 

Знаковість режисерської роботи В. Блавацького над переосмисленням 

національної побутової класики на західноукраїнській сцені вимагає ширших 

контекстуальних зіставлень. Несподівана й радикальна в українському просторі 

Східної Галичини, вона постає цілком логічною й навіть типовою – у руслі 

авангардистських театральних пошуків на теренах УСРР.  

Невипадково В. Блавацький, говорячи про можливі форми сценічної 

модернізації побутової класики, наводив приклади особливо знакових 

постановок «За двома зайцями» в театрі «Березіль» (1925, реж. В. Василько) та 

«Вій» в Українському драматичному театрі ім. І. Франка (1925, реж. Г. Юра) 

[40; 43]. Протягом одного сезону, проведеного у театрі «Березіль», 

В. Блавацький мав нагоду зблизька познайомитися із найновішими здобутками 

українського авангардного театру в тодішній столиці УСРР та як актор 

вдосконалюватися під режисерською опікою Л. Курбаса: зокрема, готував роль 

Офіцера у забороненій згодом виставі «Войцек» Ґ. Бюхнера, зіграв Кума у 

прем’єрі «Народний Малахій» М. Куліша, був введений на роль Ласі Ґреніча у 

виставі «Джиммі Гіґґінс» за Е. Сінклером. Відтак «березільський досвід» дуже 

тривалий час залишався для В. Блавацького-режисера невичерпним джерелом 

для творчого натхнення, аналогій, типологічних паралелей, а й навіть 

«концептуальних цитувань» [233]. 
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Як влучно відзначила сучасна дослідниця Н. Єрмакова, у цей період 

Л. Курбас «визнає естетичними домінантами власної творчості експресіонізм і 

реалізм», у різних комбінаціях яких витворювалися «березільські» яскраві 

театрально загострені форми (не відкидаючи життєво-логічної достовірності, 

хоч і заперечуючи «натуралістичну» форму зображення побуту). Паралельно в 

той час у постановках інших режисерів театру «за інерцією» побутувала 

конструктивістська естетика (насамперед, Ф. Лопатинський), стилізоване 

повернення до форм «класичного театру» (В. Інкижинов, Б. Тягно) чи активні 

пошуки у сфері естрадних форм театру (Я. Бортник) тощо [149, с. 286–375]. 

Водночас у другій пол. 1920-х років у «Березолі» окреслилася певна 

світоглядна зміна – у ставленні до національної класики та способу осмислення 

національного минулого України. Зокрема, Ф. Лопатинський своєю 

постановкою «Сава Чалий» (1927) демонстрував пошук серединного шляху між 

радикалізмом лівих та консерватизмом правих [149, с. 321]. Відмовившись від 

свого «фірмового» методу деконструкції (як-от, у виставі «Пошилися в дурні», 

1924), режисер поставився до історичної драми І. Карпенка-Карого з певним 

пієтетом, втручаючись у текст лише шляхом незначних купюр і зміщення 

акцентів. Своє нове сценічне вирішення вистави Ф. Лопатинський окреслив як 

«умовний реалізм» (до речі, це термін, яким згодом послуговуватиметься і 

В. Блавацький). 

В. Блавацький не застав уже Ф. Лопатинського у «Березолі», зате із 

захопленням сприйняв його виставу: «Треба з повним признанням віднестися 

до цеї сміливої спроби подати нашу стару, історичну п’єсу в наскрізь модерній 

формі сценічного вияву. Костюм актора, декорація сцени (худ. Шкляїв), гра 

ансамблю – все це далеко відбігало від тих трафаретів, які ми звикли бачити у 

виведенні українських історичних драм. […] Вся вистава робила дуже глибоке 

враження художнім викінченням найдрібніших деталів, все було продумане, всі 

компоненти вистави згармонізовано спрямовані до одної мети – мистецького 

успіху вистави» [39, с. 128]. Можна припустити, що опосередковано саме ця 

березільська вистава стала творчим поштовхом В. Блавацькому до створення 
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через сім років власного режисерського експерименту на матеріалі драми «Ой, 

не ходи, Грицю, та й на вечорниці» на сцені УМТ «Заграва». За браком місця 

зупинимося лише на кількох «точках дотику».  

По-перше, В. Блавацький, як і березільський режисер, із надзвичайним 

пієтетом поставився до класичного тексту (не дописуючи свого, не руйнуючи 

структури, лише «виструнчуючи» її), на що звернув увагу вже цитований вище 

критик С. Чарнецький. По-друге, як наголошував актор Й. Гірняк, вистава 

Ф. Лопатинського була відповіддю апологетам етнографічно-фольклорного 

театру, демонстрацією сили, духу героїв-звитяжців, а не класичною 

«пейзанською декламацією» [101, с. 272]. Подібну мету ставив собі також 

В. Блавацький, шукаючи відповідну сценічну форму, щоб нешаблонно передати 

архетипні вселюдські пристасті, й саме тому сягнув до архаїчних джерел сили, 

до етно-міфологічних коренів (на чому акцентував рецензент Я. Падох). Звісно, 

ці «містичні сцени» використані у виставі В. Блавацького лише як епізодичний 

прийом – візуалізація внутрішнього хаосу думок, неуникної катастрофи 

божевільної героїні. Однак, саме цей експресіоністичний «прийом» відсилає ще 

до однієї березільської вистави – «Джіммі Гіґґінс», особливо зі сценою 

божевілля Джіммі. Про неї і сам В. Блавацький захоплено згадував, і дослідник 

В. Ревуцький наголошував на її знаковості для становлення майбутнього 

режисера УМТ «Заграва» [413, с. 15]. 

Про типологічні паралелі між постановками В. Блавацького на сцені УМТ 

«Заграва» та іншими виставами «Березоля» буде йти мова трохи нижче. А 

наведені приклади зі сфери непобутового вирішення української класичної 

побутової драматургії ілюструють когерентність мистецьких пошуків на 

західноукраїнських землях та в центрально-східній Україні – як в теоретичній 

так і в практичній площинах (при кардинальній неспівмірності статусного 

становища та фінансових можливостей). Водночас важливо бачити символічну 

тяглість цих пошуків, які продовжив своєю діяльністю В. Блавацький-режисер – 

у той час, коли і сам Л. Курбас, й увесь авангардний український театр стали 

жертвою сталінських репресій. 
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3.2. Формування модерного українського музично-драматичного 

репертуару. 

Спершу слід наголосити, що в історії українського театру Східної 

Галичини другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. не існувало практики чіткого 

розмежування на драматичний та музичний репертуар (потреба видової 

диференціації була озвучена лише з приходом О. Загарова як мистецького 

керівника (1921)). Практично ті самі актори були змушені виступати і в 

драматичних ролях, і виконувати складні вокальні партії. Ця різножанрова та 

різновидова професійна дифузія мала як негативні наслідки, так і позитивний 

результат – витворивши певний тип «синтетичного» галицького актора [64, 

с. 10–11; 85; 217; 500, с. 15–27]. 

Щоправда, – при всій термінологічній розмитості міжвоєнної професійної 

лексики – умовно виділяли окремо «драматичний репертуар», а опери, оперети 

та популярні легкі сценічні жанри (музичні комедії, «сальонові комедії», фарси, 

«жарти», сценічні етюди, навіть етнографічні мелодрами зі співами й танцями) 

– були окреслювані як «оперно-оперетковий репертуар». У нашому дослідженні 

вважаємо доцільним зберігати цей умовний поділ – зважаючи на специфіку 

аналізованого історичного матеріалу. Цим зумовлена «присутність» оперних 

вистав у блоці, де розглядаємо музично-драматичний репертуар, чи надто 

вузьке трактування порівняно із сучасним розумінням [23, с. 27] поняття 

«драматичного театру». 

Спершу розглянемо міжвоєнні спроби відновлення опери у Східній 

Галичині. Найвищий підйом західноукраїнського оперного мистецтва припав на 

1907–1912 рр. і пов’язаний був із діяльністю Народного (у значенні – 

національний) театру товариства «Руська бесіда» під керівництвом 

Й. Стадника. Проте у міжвоєнний період повторити його не вдалося. Режисер 

Й. Стадник у 20–30-х роках ХХ ст. спорадично відновлював свої найуспішніші 

оперні проєкти з попереднього періоду. Зокрема, із зарубіжних: «Продана 

наречена» Б. Сметани (1921), «Галька» С. Монюшка (1922), «Жидівка» 



 119 

Ж. Галеві (1923) – в УНТ товариства «Українська бесіда» [48], «Мадам 

Баттерфляй» Д. Пуччіні (1928) – у трупі Кооперативу «Український театр» у 

Львові [488]. Майже всі рецензенти вдавалися до порівняння цих опер із їхніми 

прапрем’єрами у театрі товариства «Руська бесіда» – явно на користь 

першопрочитань.  

З українського, так званого «залізного», репертуару Й. Стадник упродовж 

всього міжвоєнного періоду регулярно повертався до опер «Запорожець за 

Дунаєм» С. Гулака-Артемовського та «Катерина» М. Аркаса (за Т. Шевченком). 

Показово, що саме «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського став 

першою постановкою Й. Стадника в УНТ товариства «Українська бесіда» під 

керівництвом О. Загарова. Ця знакова для всієї України та незмінно популярна у 

Східній Галичині опера декларативно підкреслювала національну орієнтацію 

театру. Театральний рецензент А. Головка саме на цьому і наголошував: 

«Старенький “Запорожець за Дунаєм” є і буде у нас зразком побутової оперети, 

бо серед різних обставин […] і у всякому разі має силу викликати пієтизм до 

свого рідного минулого. Здається, в тому і його вартість, що відбивається 

невинними ідилічними сценами від модерних “пікантних”, плитких опереток та 

овіяний серйозним недешевим патріотизмом» [2]. (Інші українські масштабні 

чи короткометражні музичні полотна на сцені УНТ товариства «Українська 

бесіда» 1921–1924 рр. у постановці Й. Стадника: «Відьма» Я. Ярославенка, 

«Ноктюрн» М. Лисенка, «Пан Сотник» Г. Козаченка та «Вечорниці» 

П. Ніщинського – мали менший резонанс). 

Відчутне у наведеній цитаті протиставлення традиційних національних 

топосів і «модерного» світогляду міжвоєнного часу – ключове для розуміння 

тогочасної дискусії щодо долі класичної української музичної спадщини і 

шляхів її оновлення. І саме опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-

Артемовського – як найрейтинговіший музично-сценічний твір – стала опорним 

пунктом у цій «дискусії». Серед численних спроб косметичного оновлення 

(шляхом музичної редакції, аранжування) опери «Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського упродовж ХХ ст. знаковими постають приклади 
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втручання у саму структуру твору. В УСРР 1920-х років – у дусі «революційних 

перетворень» – було здійснено низку формальних експериментів, спрямованих 

радше не на оновлення опери, а на її тотальну деконструкцію, висміювання 

«застарілих» соціальних та світоглядних понять [406]. У 1930-х роках підхід до 

опери дещо змінився, а її мистецький потенціал як монументального жанру 

було підпорядковано до вимог соцреалізму. Зокрема, композитор, диригент 

Першої пересувної української опери (1928–1931) В. Йориш здійснив музичну 

редакцію твору в 1934–1935 рр. та розширив його, дописавши сцену зустрічі 

Карася і Султана. Оновлена опера прокотилася тогочасними сценами СРСР, 

проте ні сама – зроблена на «соцзамовлення» – редакція, ні вставні фрагменти 

не закріпилися у подальшій традиції постановок «Запорожця за Дунаєм» [336]. 

Тенденція до внесення структурних змін в оперу «Запорожець за Дунаєм» 

спостерігалася і на західноукраїнських землях. Показові, нарочито 

репрезентативні, але загалом «традиційні» постановки 1933–1934 рр. у Східній 

Галичині (переважно силами УНТ ім. І. Тобілевича із залученням окремих 

акторів з інших театрів), приурочені до ювілеїв – 70-річчя самої опери та 70-

річчя театру товариства «Руська бесіда» – засвідчили кризову ситуацію і в 

організації театрального процесу загалом, і в самому підході до традиційного 

національного репертуару. Це мобілізувало композитора, музикознавця та 

фольклориста С. Людкевича до здійснення власної інструментації «Запорожця 

за Дунаєм» із додаванням вставної дії «Візит Карася до Султана» (на лібрето 

Р. Купчинського). Довголітній диригент музично-хорового товариства 

«Львівський Боян», адвокат М. Волошин позитивно оцінив ці зміни: «Хоч 

архітектура [опери «Запорожець за Дунаєм»] взагалі не зносить усякого рода 

прибудівок і добудівок – то в цьому випадку вставка нового цілого акту (лібрето 

Р. Купчинського, музика С. Людкевича) – вийшла не лише зовсім удатно, але і з 

користю для цілости. Арієти Карася і Султана та їх дует у цьому новому акті 

вважаю під кожним оглядом (музика і слова) таки перлиною цілої опери» [87]. 

Однак запланована українська мистецька та національна маніфестація, 

якою мала стати у Львові прем’єра «нового Запорожця» у грудні 1935 р., 
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зіткнулася з багатьма перепонами з боку польського політично ворожого щодо 

українців середовища [63, с. 562]. Водночас важливо наголосити, що в 

мистецькій сфері – на міжособистісному рівні – це була плідна спроба 

міжнаціонального порозуміння: зокрема, у сцені танцю одалісок залучали 

артистів балету польського Великого міського театру у Львові. Крім того, 

зібрана за принципом антрепризи трупа з українських оперних (режисер 

О. Улуханов, диригент А. Рудницький, солісти М. Сокіл, І. Романовський, 

М. Мартіні (Маслюк), М. Голинський) та драматичних (Л. Кривицька, 

В. Балтарович та ін.) діячів сцени, які працювали у різних містах Європи, була 

розрахована лише на короткотривалий проєкт. Внутрішні суперечності 

незгуртованого колективу і брак чіткого режисерського рішення, відсутність 

попередніх репетицій на великій оперній сцені – фатально позначилися на 

ансамблевості та загальній атмосфері. Найголовнішою проблемою, як 

наголошував театральний критик М. Рудницький, була творча безпорадність 

(шаблонність) сценічного вирішення і невміння по-новому прочитувати 

національну класику: «Вистава “Запорожця за Дунаєм” викликала у Львові і на 

провінції такі ріжні думки, що варт здати собі справу з цієї розбіжности і 

торкнутись одного наболілого питання: нашого побутового репертуару, що 

доживає свого віку, не маючи наслідників» [299, 25 груд., с. 5]. Рецензент 

застерігав, що нова музична редакція опери сама собою не здатна вирішити 

проблеми – без принципового режисерського рішення (три можливі варіанти: 

стилізована герметична консервація традиції; кардинальна «модернізація» без 

пієтету перед текстом; помірковане осучаснення лише шляхом зміщення 

акцентів і перенесення у реалії ХХ ст.). М. Рудницький закликав, «...що можна – 

те відмолодити, що ні – зберегти, не осмішуючи даремними спробами» [299, 

26 груд., с. 5]. 

Отже, спроба реактуалізації опери «Запорожець за Дунаєм» на зламі 

1935/1936 рр. не вдалася, натомість оголились болючі проблеми українського 

театру Східної Галичини, не спроможного запропонувати оперний репертуар 

бодай у найпростіших його виявах. Адже демонстрація класичних виявів 
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національного оперного мистецтва у мультикультурному середовищі була 

важливим фактором як для зв’язку зі своїм глядачем, так і репрезентацією 

домінантних позицій щодо інонаціональної публіки, яка також охоче 

відвідувала музичні спектаклі. А компромісні сценічні «рішення» (неповний 

оркестр; бідне оформлення сцени; неналежні костюми; драматичні актори на 

оперних партіях) мандрівних українських театрів не могли конкурувати зі 

стаціонарними польськими оперними постановками у Львові (Великий театр) 

чи Станиславові (Театр товариства ім. С. Монюшка). 

Не зважаючи на непереборні без державної підтримки політично-

економічні труднощі в організації оперного театру, українці Східної Галичини 

все ж продовжили боротьбу за освоєння символічного простору Львова – 

знакового як для польської, так і для української національних культур. 

Зокрема, восени 1936 р. була зроблена друга спроба засвідчити свою 

«присутність» – і знову на сцені Великого міського театру – прем’єрою опери 

«Наталка Полтавка» М. Лисенка за І. Котляревським із новим оркеструванням 

галицького композитора, диригента, піаніста В. Безкоровайного. (Паралелі з 

подібними процесами у театральному процесі в УРСР більш ніж очевидні, але 

за браком місця обмежимося лише згадкою, що і цю оперу намагалися 

переробляти, а спроба В. Йориша перетворити її на «велику оперу» в 1930-х 

роках також не прижилася на українських сценах [336]).  

Організована Кооперативом «Український театр» у Львові нова антреприза 

(диригент А. Рудницький, солісти М. Сокіл, І. Романовський, А. Поліщук, 

В. Тисяк, Л. Кривицька (була також режисером-постановником), П. Сорока) 

зіткнулася практично з тими самими організаційно-виробничими проблемами, 

що й попередня під час постановки «Запорожця за Дунаєм». Однак у цьому 

випадку йшлося не стільки про «оновлення» класичного твору, скільки про 

національну репрезентацію – шляхом реактуалізації забутої на той час у Східній 

Галичині знакової для українців опери, хоч в анонсах прем’єри і наголошували 

на «новій музичній редакції».  



 123 

Композитор, музичний критик та піаніст Н. Нижанківський, відзначивши 

позитивно вокальний бік постановки, досить різко відгукнувся про 

непрофесійність виконання інструментальних номерів та засудив 

безпідставність задекларованого лише на словах «новаторства»: «П[ан] 

А. Рудницький повинен знати як фаховий музика, що змінювання мельодийної 

лінії деяких пісень (“Дід рудий”, “Де згода в семействі” і інших), всовування 

дивних модуляцій у прості складом пісні, або вставлювання чужих пісень (“Ой 

не шуми дуже”) – ще не є ніякою “музичною редакцією”. Дальше повинен був 

п[ан] Рудницький знати, що “розложення” на поодинокі інструменти, яких 

склад був подиктований провінціонально – місцевими і для них (з конечности) 

можливий – не є “новою інструментацією”, ще й в додатку такою, яка 

надавалась би до виконання при репрезентативній (виділення автора. – Р. Л.) 

виставі, у Великому Театрі, перед публикою, яка хоч рідко але все-таки має 

змогу почути правдиву орхестру й правдиво інструментовані твори» [352]. 

Проте сьогодні нашу увагу привертають не лише недоліки професійного 

музичного виконання (які й не всім глядачам були зрозумілі) та численні 

етнографічні неточності в оформленні сцени, підборі костюмів (про що писав 

лише один рецензент [396]), а – інертність глядацької аудиторії, її неготовність 

сприймати будь-які відхилення від «канонічних» зразків. «...Великим і 

непростимим гріхом нових редакторів є загальна “европеїзація” нашого 

Лисенка під якогось Ваґнера. [...] Взагалі подібні “модернізації” та 

“европеїзації” нашого старого і клясичного побутового репертуару позбавляють 

його того первісного кольориту, безпосередньої природної свіжости і гармонії 

фарб, до котрих віддавна звикла наша публика, українська серцем і душею, і які 

так до серця припадають і деяким чужинцям» [396], – застерігав дописувач 

газети «Українські вісти» під псевдонімом «Полтавець». (Про причини та 

шкідливість подібних закликів і тенденцій до хворобливої консервації, 

герметизації традиційної культури ми вже писали трохи вище, а тут наводимо 

лише як приклад для розуміння, що в західноукраїнській опері зміни 

відбувалися ще повільніше, ніж у драматичному театрі).  
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І в рецензії Н. Нижанківського, і в наведеному анонімному відгуку чітко 

окреслена функція національної реперезентації, яку покликана була виконувати 

постановка опери (як демонстрація повноти культури, її мистецького рівня), 

тим паче, якщо йшлося про українські музичні твори, які впливали на 

формування національної ідентичності. На важливості створення національного 

театру опери у Львові наголошував і музикознавець, композитор Р. Сімович, 

пишучи про ажіотаж навколо прем’єри «Наталка Полтавка» 1936 р.: «...Все це 

вказує на те, як сильно мозок та нерви багатоміліонової нації, що створила та 

творить тисячі прекрасних пісень, – а цими піснями захоплюється цілий 

культурний світ, – як сильно він відчуває потребу тої найвищої форми 

мистецької вокальної музики, що нею є опера, і то потребу – опери української» 

[446]. 

Проте короткотривалі проєкти Кооперативу «Український театр», окрім 

засвідчення української присутності у Львові, не могли розраховувати на більш 

далекоглядні наслідки: не вдалося ні налагодити регулярні покази українських 

опер у місті, ні тим паче відчутно модернізувати їх.   Варто наголосити, що 

1930-і роки були кризовими і для польської оперної сцени у Львові (аж до 

цілковитого закриття оперних сезонів), однак це було пов’язане із поступовою 

«провінціалізацією Галичини» та відтоком найкращих сил до столиці (Варшава) 

чи міст Західної Європи. 

«Наталка Полтавка» М. Лисенка (за І. Котляревським) дуже швидко 

назовсім зникла з афіш, а опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-

Артемовського та «Катерина» М. Аркаса (за Т. Шевченком) – при компромісних 

сценічних «рішеннях» та «адаптаціях» – незмінно залишалися у репертуарі 

майже всіх українських театрів Східної Галичини міжвоєнного періоду. Окрім 

Й. Стадника, до цих опер періодично зверталися І. Когутяк, О. Міткевич, 

П. Карабіневич, Б. Сарамаґа у своїх приватних театрах, йшли вони і в 

«Просвітянському театрі», і в УНТ ім. І. Тобілевича та ін. Особливу увагу 

привертали постановки опер в УНТ ім. І. Тобілевича у Станиславові на зламі 

1920/30-х років, де були належні оформлення сцени і костюми, а також – 
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спеціально налагоджено співпрацю із місцевим хором «Думка», що забезпечило 

театрові в умовах стаціонарної роботи значно більші можливості виставляння 

масштабних опер та оперет (диригент, керівник оркестру – Б. Сарамаґа) [8, 

с. 161–162; 398]. А також членів хору використовували у масових 

хореографічно-пластичних сценах, як-от у композиції «Розрита могила» за 

Т. Шевченком, яка спершу йшла в один вечір із оперою «Катерина» М. Аркаса 

[215; 291]. Окрім постановки В. Блавацького, де концептуально застосовано 

умовні пластичні засоби, експерименти зі світлом [39, с. 140], а значить, 

зроблена спроба оновити «традиційну» палітру сценічних засобів, інші опери 

втілювано дуже консервативно та шаблонно. А їхня незмінна присутність на 

репертуарній афіші українських театрів була продиктована лише комерційними 

та патріотичними чинниками, дуже часто на шкоду мистецькій складовій. 

Також не слід забувати, що – часто навіть поставлені на професійному рівні – 

опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського та «Катерина» 

М. Аркаса (за Т. Шевченком) були в активі численних аматорських гуртків 

краю, музично-хорових товариств, виконуючи просвітницьку місію, 

повертаючи українських глядачів від популярної денаціоналізованої музичної 

культури до зразків національної музики. 

Із зарубіжного репертуару на українських сценах йшли опери «Жидівка» 

Ж. Галеві (1928) та «Галька» С. Монюшка (1928) – у «Просвітянському театрі»; 

«Галька» С. Монюшка (1928) – в УНТ ім. І. Тобілевича; «Король бавиться» 

(«Ріголетто») Дж. Верді (1928) – у Новому українському театрі та «Мадам 

Баттерфляй» Д. Пуччіні (1936/1937) – в Українському театрі П. Карабіневича. 

Однак ці поодинокі звернення лише підтверджували недосяжність оперного 

репертуару для театрів у мандрівних умовах та не пропонували нових 

мистецьких рішень (брак повніших документальних свідчень про ці постановки 

не дозволяє нам скласти чіткішу візію процесу інкультурації європейської 

опери на західноукраїнській сцені міжвоєнного періоду).  

Натомість нові українські опери майже не зустрічалися на сценах Східної 

Галичини міжвоєнного періоду, поступившись місцем хвилі захоплення 
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оперетами. Зокрема, Й. Стадник поставив у міжвоєнні роки кількадесят 

класичних та сучасних оперет і лише двічі звертався до сучасних опер: 

«Відьма» Я. Ярославенка, лібрето С. Черкасенка (27.05.1922) – в УНТ 

товариства «Українська бесіда» та «Над Дніпром» Є. Форостини (за О. Олесем, 

31.03.1928) у трупі Кооперативу «Український театр» у Львові (прапрем’єра цієї 

опери відбулася 1926 р. – в аматорському гуртку у Стрию [136; 494, с. 3]). Адже, 

як уже було сказано вище, надто короткі періоди стаціонарної роботи не давали 

українським театрам можливості розгорнути ширший оперний репертуар.  

Натомість модернізація та українізація популярної оперети і музичної 

комедії у міжвоєнній Східній Галичині відбувалася значно активніше. Традиція 

постановок перекладних західноєвропейських оперет на західноукраїнській 

сцені сягає другої пол. ХІХ ст. Зокрема, Народний театр товариства «Руська 

бесіда» постійно мав у своїй репертуарній афіші декілька оперет, особливо 

послідовно звертаючись до цього жанру на поч. ХХ ст. За дирекції Й. Стадника 

у 1906–1913 рр. українському театру в Галичині та на Буковині – в умовах 

конкуренції зі стаціонарними польським (Львів) та німецьким (Чернівці) 

театрами – вдавалося творити репрезентативний музичний репертуар, левову 

частку якого становили опери та оперети. Західноєвропейська оперета – через 

музичність, легкість та пікантність сюжетів, розважальність, популярність у 

масового глядача – зберігала високі позиції у репертуарних рейтингах і під час 

Першої світової війни, і в міжвоєнний період.  

Зокрема, у репертуарній програмі загалом драматичного УНТ товариства 

«Українська бесіда» 1921–1924 рр. оперети у постановці Й. Стадника, хоч і 

становили меншість, проте за популярністю, кількістю показів (особливо під 

час гастрольних виїздів) не поступалися «програмним» постановкам. Із 

класичних було поставлено оперети «Пімста лилика» («Летюча миша») та 

«Барон циганів» («Циганський барон») Й. Штрауса, із написаних уже на поч. 

ХХ ст. – «Циганська любов» Ф. Легара, «Добродійна Сузанна» («Die keusche 

Susanne») Ж. Жільбера (Ґільберт), «Барон Кіммель» («Der Juxbaron») В. Колло і 

«Троянда Стамбула» Л. Фалля (останні дві були особливо популярними у 
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тогочасній Європі). І хоч ці музичні твори були вже відомі у Східній Галичині 

завдяки постановкам у польських театрах Львова, а частину з них грали і на 

сцені Руського народного театру товариства «Руська бесіда», Й. Стадник усе ж 

звертався до них, розраховуючи на успіх у провінційних українських глядачів. 

Слід підкреслити, що прищеплення західноєвропейської оперети на 

західноукраїнській сцені – безперечна заслуга цього театрального діяча.  

З українських «оперет» в УНТ товариства «Українська бесіда» 

завершального періоду його існування Й. Стадник поставив «шутку-оперету» 

«Перехитрили» («Пошилися в дурні»), «фантастичну комедія-оперу» «Вій» (за 

М. Гоголем), оперету-дивертисмент «Зальоти соцького Мусія» – всі 

М. Кропивницького та «Бабський бунт» Я. Ярославенка (лібрето І. Луцика, 

режисери М. Бенцаль і Й. Стадник). Простежується кардинальний контраст між 

репертуарною афішею цього театру часу О. Загарова (1921–1923) та останнім 

сезоном – під одноосібним керівництвом Й. Стадника (1923/1924) з майже 

тотальним переходом на музично-драматичний формат роботи, продиктований 

як режисерськими уподобаннями, так і стратегією виживання.  

Значно ширший «оперетковий» репертуар у хронологічно наступного 

інституційного театру у Львові – під патронатом Кооперативу «Український 

театр» та керівництвом Й. Стадника (1927–1929). На сцені театру йшли 

зарубіжні оперети «Орлов» Б. Ґраніхштедтена [88; 572], «Циганське кохання», 

«Кло-Кло» Ф. Легара, «Княжна цирківка» («Принцеса цирку»), «Графиня 

Маріца», «Княжна чардаша» («Сільва») – І. Кальмана, «Добродійна Сузанна» 

Ж. Жільбера (Ґільберт), «Доллі» Г. Гірша, «Любка з Пушти» В. Штерна і 

М. Крауса, а також – трактована як оперета «Орфей у пеклі» Ж. Оффенбаха 

[249]. Слід позитивно відзначити оперативність реагування Й. Стадника на 

репертуарні новинки: зокрема, як тільки у Львові в «Театрі Новинок» («Teatr 

Nowości», 12.03.1927) відбулася прем’єра однієї із найпопулярніших польських 

оперет «Король кави» А. Т. Мюллера на лібрето М. Гемара, український 

режисер зробив усе можливе, щоб отримати права на переклад, постановку і 

вже у лютому 1928 р. з’явилася українська прем’єра.  
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Однак українська критика більше уваги присвячувала не 

західноєвропейському чи польському легкому репертуарові, а саме постановкам 

українських оперет («Вій» (за М. Гоголем) та «Пісні в лицях» («Зальоти 

соцького Мусія») М. Кропивницького) – вбачаючи у них стратегію Й. Стадника 

з «відновлення народнього репертуару» [154]. Зокрема, журналіст 

І. Герасимович захоплювався постановкою «Вій» М. Кропивницького – 

М. Лисенка, відзначивши серед іншого й українські народні танцювальні 

композиції у виставі: «Особливо під теперішню пору зінтернаціоналізованого 

чарлєстона та других тим подібних муринських (африканських – Р. Л.) т. зв. 

“танців” – побачити бодай на сцені правдивий художній культурний танець і 

почути відповідну, за серце хапаючу музику – то дійсно варта відложити навіть 

потрібний гріш і піти до нашого театру…» [100]. Процитований фрагмент 

свідчить не про упередженість театрального критика щодо здобутків 

західноєвропейської та афро-американської музичної культур, а радше про 

бажання застерегти українське суспільство від комплексу національної 

меншовартості та «розчинення» в інтернаціоналізованій популярній культурі. 

Адже прикметно, що шлях, яким потрапляла європейська оперета на 

західноукраїнську сцену, пролягав зазвичай через польський театр. А відтак 

прямо чи опосередковано прищеплення «европейськості» – шляхом споживання 

мистецтва у польській транскрипції – на практиці було інструментом 

інкультурації українців Східної Галичини до складу Польщі.  

Наприклад, лише перелік назв оперет з афіші Українського 

«Просвітянського театру» (1928–1929), – що, як уже згадувано вище, мав 

насамперед дбати про розбудову національного репертуару, – свідчив сам за 

себе: «Графиня Маріца», «Княжна чардаша», «Осінні маневри» І. Кальмана, 

«Гейша» С. Джонса, «Барон Кіммель» В. Колло, а з українських – трактовані як 

оперети – «Майська ніч» («Утоплена» М. Лисенка та М. Старицького) та «Вій» 

М. Кропивницького (обидві за М. Гоголем). Із сучасних українських оперет 

ішла «Дівча з лелією» з текстом І. Зубенка та музикою Є. Форостини [338; 404] 
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(інша оперета цих авторів – «Ганжа Андибер» – була поставлена 1930 р. 

аматорським гуртком у Стрию [461]). 

Окрім того, що «інтернаціональний» репертуар розмивав самі національні 

межі українського театру, в міжвоєнних театральних дискусіях ішлося також 

про шкідливість західноєвропейських оперет через їхню «аморальність»: 

західноукраїнське суспільство дуже неоднозначно ставилося до – пропагованих 

легкими популярними творами – надто ліберальних поглядів на теми моралі, 

релігійності та інші традиційні цінності. Де факто, мандрівний театр був 

змушений балансувати між покладеним на нього національним обов’язком 

(мистецька репререзентація; виховання глядачів) та необхідністю вижити, 

можливість якої йому міг забезпечити лише популярний розважальний 

репертуар (й оперета, зокрема).  

На постановочному рівні західноукраїнські мандрівні трупи також часто 

виявляли нехтування специфічною естетикою оперети, а на виконавському – 

неспроможність опанувати легку, швидку, часом гротескну манеру гри. Як 

висловився театральний критик М. Рудницький про «Осінні маневри» 

І. Кальмана у «Просвітянському театрі», «були моменти, коли віденська 

оперетка нагадувала ліричну мелянхолію наших побутових п’єс» [307]. А щодо 

калькованої з німецької та польської мови військової термінології критики 

зауважували: «В нас же ж була недавно своя модерна армія, були й вістуни, й 

хорунжі, й сотники (замість «ротмістшів», «підпоручників», «капралів» – Р. Л.)» 

[232].  

Ще різкіше оцінював М. Рудницький оперети в іншому мандрівному 

колективі – Новому Українському Театрі під керівництвом П. Карабіневича, у 

якого навіть не було повного оркестру [293]. Рецензент під псевдонімом «Ям» 

відверто писав, зокрема про постановку оперети «Гейша» С. Джонса: «Щодо 

музики, то її, власне кажучи, не було…» [533]. У репертуарі цього театру в 

1927–1929 рр. були такі оперети: «Циганський Барон» Й. Штрауса, «Барон 

Кіммель» В. Колло, «Пташник з Тиролю» К. Целлера, «Гейша» С. Джонса [319, 

с. 29–30]. 
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Однак попри критичні, часом дуже різкі зауваження рецензентів такий 

широкий «оперно-оперетковий» репертуар продовжував формувати 

динамічного, легкого, синтетичного актора. І хоч не всі у трупі мали відповідні 

вокальні дані, а швидке чергування часом діаметрально протилежних за 

способом сценічного існування різножанрових і різновидових вистав 

виснажувало фізичні сили, то все ж у такій «практичній школі» виховувалося на 

напівінтиїтивному рівні відчуття європейських стилів та здатність швидко, 

мобільно «перемикатися», а відтак галицькі актори органічніше виглядали у 

новому репертуарі, аніж глибоко уґрунтовані у традиціях побутово-

реалістичного театру більшість наддніпрянців [500, с. 15–27; 64, с. 10–11; 217].  

Не вдаючись до подальшого переліку труп, імен західноукраїнських 

театральних діячів та назв оперет, спробуємо окреслити коло пов’язаних із 

оперетою й актуальних на той час проблем. По-перше, конфлікт між 

відцентровими (глобалізація/універсалізація культури) та доцентровими 

(вимога націєцентричності в умовах бездержавності) культурними векторами. 

Постановочна стратегія механічного перенесення західноєвропейських оперет 

на українську сцену за посередництвом польського театру частково 

виправдовувала себе у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст., натомість у 1920–1939 рр. 

– у світлі динамічних соціокультурних змін – уже була трактована 

представниками громадського і політичного рухів як злочинна байдужість до 

національних питань. Натомість толерована і заохочувана національним 

табором тенденція повертатися до традиційного побутового музично-

драматичного матеріалу також була патовою, зважаючи на відсутність чіткіх 

орієнтирів та візій їх модернізації. Для зрушеного воєнними подіями ХХ ст. та 

знайомого зі зразками найкращих європейських оперет українського глядача 

Східної Галичини поступово ставала чужою традиційна «оперета» – із її 

пасторальною тональністю, історично-політичними чинниками зумовленою 

обмеженістю, жарново-видовою плутаниною та підміною понять (під 

визначенням «народна оперета» зазвичай стояла етнографічна мелодрама зі 

співами й танцями (або в кращому випадку – близькі до такої естетики оперети, 
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як-от «Чорноморці» М. Лисенка, М. Старицького); «оперою» називали музичну 

соціально-побутову комедію «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка і 

т. ін.). Відтак раз у раз було артикульоване питання створення новітньої 

«модерної» української оперети, яка б не замикала тему національної 

ідентичності на етнографічній тематиці, охоплювала коло хронологічно 

ближчих та зрозуміліших міжвоєнному глядачеві реалій, і водночас конкурувала 

за популярністю із зарубіжною, а відтак стала способом примирення 

«відцентрових» і «доцентрових» тенденцій у культурі. 

По-друге, гостро стояла проблема професіоналізації підходу до 

постановочного вирішення оперет, забезпечення відповідного до жанру 

акторського виконання, вироблення певної естетики та традиції, а в перспективі 

– створення українського театру оперети. Судячи з особливостей творчо-

виробничих процесів, більшість українських театрів Східної Галичини 20–30-х 

років ХХ ст. де-факто були «оперетковими», хоч йшлося насамперед про 

кількісне наповнення репертуарної афіші оперетами, а не пошуки власної 

мистецької мови. Під цим оглядом якісно виділявся УНТ ім. І. Тобілевича, який 

хоч і позиціонував себе репрезентативним театром краю, а відповідно був 

покликаний представляти широкий, структурно повний, орієнтований на різні 

глядацькі аудиторії репертуар (насамперед національно конструктивний), 

завжди мав у своєму арсеналі «належно виведені» оперети. У 1928–1931 рр. під 

час стаціонарної роботи у Станиславові УНТ ім. І. Тобілевича перейшов від 

музично-розважального легкого репертуару (Я. Давидович) до «серйозного» 

драматичного українського та зарубіжного матеріалу (В. Блавацький) і знову 

повернувся до музично-драматичної природи, зберігши виховний національно-

патріотичний рівень вистав (М. Бенцаль). Зокрема, у сезоні 1928/1929 рр. на 

сцені УНТ ім. І. Тобілевича у режисурі Я. Давидовича йшли «Циганський 

барон» Й. Штрауса, «Доллі» Г. Гірша, «Дротяр» Ф. Легара, «Чар вальсу» 

О. Штрауса, «Орфей у пеклі» Ж. Оффенбаха. Поодинокі спроби Я. Давидовича 

звернутися до комедій вищого рівня, як-от «Романтичні» Е. Ростана, 

розбивалися об бойкот непризвичаєної до такого репертуару публіки. 
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Кореспондент польського тижневика «Ziemia stanisławowska» 

(«Станиславівська земля») писав: «Шкода лише, що таку вартісну річ як 

“Романтичні” так швидко знято з афіші. На жаль, tempora mutantur (часи 

змінюються. – Р. Л.). Сьогоднішню публіку більше приваблюють голі ніжки і 

неартикульовані верески джаз-бенду» [605].  

Наступний керівник трупи В. Блавацький – попри виразну переорієнтацію 

колективу на формат драматичного театру – також вимушений був ставити 

оперети: «Барон Кіммель» В. Колло, «Паяцик» («Der Tanz ins Glück») та «Меді» 

Р. Штольца, «Циганське кохання» Ф. Легара, «Троянда Стамбула» Л. Фалля 

(головні жіночі партії у трьох останніх виконувала О. Голіцинська) та «Мікадо» 

А. Саллівена, вирішена спільно з художником Ю. Нікітіним у стилі мистецької 

буфонади (очевидно, її поява у доробку режисера зумовлена сильним 

враженням, яке на В. Блавацького справила «березільська» версія цієї оперети в 

модернізованому вигляді з новими текстами М. Хвильового, М. Йогансена та 

О. Вишні). У режисурі М. Бенцаля – на поч. 1930-х рр. – йшли: «Життя 

Парижа» та «Гарна Олена» Ж. Оффенбаха, «Весела вдова» Ф. Легара, 

«Розведена» Л. Фалля, «Чесна Сузанна» («Die keusche Susanne») Ж. Жільбера 

(Ґільберт), «Лялька» Е. Одрана та ін. І хоч номінально оперета становила 

невелику частку прем’єр театру, однак за кількістю показів однозначно 

превалювала у цей період. Наприклад, як свідчить опублікований звіт за 

жовтень 1931 р., УНТ ім. І. Тобілевича за місяць дав 32 спектаклі, з яких 15 – 

оперети, 8 – історичні та побутові п’єси, 4 – «модерні штуки» [153]. (Згодом, у 

1933–1935 рр. до репертуару додалися ще й оперети у постановці Й. Стадника, 

як-от: «Королева кіна» Ж. Жільбера (Ґільберт), «Пепіна» Р. Штольца, 

«Корневільські дзвони» Р. Планкета та ін.). 

Невипадково Л. Курбас, коли в УСРР бурхливо обговорювали питання 

відкриття театру української оперети, неодноразово звертав увагу на потенціал 

саме Станиславова і наголошував, що звідти можна запрошувати драматичних 

акторів, які мають поважний досвід роботи у жанрі оперети. Під час диспуту в 

червні 1929 р. мистецький керівник «Березоля» (значну частину особового 
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складу якого і так становили актори-галичани) підкреслив: «Майте на увазі, що 

в Галичині є досить високо поставлена українська “міжнародна” оперета; там, у 

Галичині, грають її дуже давно, з часу заснування українського театру, і там є 

спеціалісти-актори для оперети» [228, с. 734]. Слід відзначити, що міркування 

Л. Курбаса були не лише теоретичними: він регулярно запрошував до свого 

театру акторів із колишнього УНТ товариства «Українська бесіда», українських 

театрів Й. Стадника, УНТ ім. І. Тобілевича та ін. Зокрема, для участі у 

постановках «березільського» легкого репертуару була запрошена донька 

актриси Г. Борисоглібської О. Голіцинська – як висловився сам Л. Курбас, 

«...тутешня уродженка, що виросла в галицькому театрі, яка показала себе 

надзвичайною оперетковою актрисою» [228, с. 734]. А створення театру малих 

форм «Веселий пролетар» невипадково було доручено галичанинові 

Я. Бортнику. Однак питання театральної співпраці між західноукраїнськими 

землями та радянською Україною, творчої міграції митців заслуговує на окреме 

дослідження. 

Повертаючись до теми побутування оперети на західноукраїнських землях, 

зауважимо, що масштабний оперетковий репертуар УНТ ім. І. Тобілевича 

зазнавав гострої критики на ідейному рівні – звинувачень у занедбуванні 

покладеної на нього національно-репрезентативної функції. Наприклад, 

громадський діяч, редактор, журналіст С. Годований їдко іронізував у 1931 р.: 

«Мистецький рівень цього, колись так багато обіцюючого, театру тепер 

невисокий. Це випливає само собою з того, що трупа грає переважно оперетки. 

Тим своїм оперетковим репертуаром вона деморалізує навіть кращих артистів, 

які, граючи у безбарвних і беззмістовних оперетках, не можуть напружити своїх 

сил і викресати з себе більші мистецькі вартости. [...] Провідники українського 

театру не повинні забувати, що театр має безмірно вище завдання, як 

догоджувати чужій публиці “Гарними Оленами” і “Паяциками”» [107]. 

Реагуючи на закиди театральних критиків, режисер і керівник УНТ 

ім. І. Тобілевича М. Бенцаль зміг частково розв’язати цю проблему аж під 

кінець 1934 р., поєднавши дві репертуарні лінії – популярний музично-
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розважальний та виховний історично-героїчний пласти – у новій українській 

опереті. І першою із циклу музичних вистав УНТ ім. І. Тобілевича, створених 

на матеріалі тогочасного українського життя та історій із «нашого недавнього 

минулого», стала оперета «Залізна острога» М. Гайворонського (1934; диригент 

– Є. Цісик; хореографія, декорації – Ю. Нікітін) [227].  

Автором ідеї створення оперети, яка висвітлювала б серйозні та комічні 

епізоди з життя героїзованих у міжвоєнний період представників 

західноукраїнської національної армії – Українських Січових Стрільців (далі – 

УСС) – став актор, колишній учасник національно-визвольної боротьби Луць 

Лісевич (Лесь Лісовий). Він у співпраці з письменником і журналістом 

А. Курдидиком написав лібрето на основі п’єси М. Угрина-Безгрішного «Лицарі 

Залізної Остроги» («історично-побутові картини... зі співами й танцями») та 

листувався із композитором, колишнім головним диригентом та інспектором 

військових оркестрів Армії УНР (1920) М. Гайворонським, який проживав у 

США [229]. Знаменно, що і композитор, і автор літературної основи, і 

лібретисти, і режисер-постановник – самі воювали у лавах УСС, а відтак 

зображувані на сцені сюжети були їм дуже дорогі. Як і, зрештою, глядачам: 

«Потягнула людей на цю виставу не так цікавість, як добре зрозумілий 

сентимент до нашого недавноминулого, яке ось на очах переходить у лєґенду» 

[227], – писав рецензент Р. Купчинський, також активний учасник національно-

визвольної боротьби. Саме актуалізація теми національної боротьби українців у 

ненав’язливій, легкій формі оперети (сповненій живим гумором, любовними 

інтригами), міжвоєнний «голод на героїку» стали запорукою успіху постановки 

М. Бенцаля в УНТ ім. І. Тобілевича.  

Щоправда, надто «легка» інтерпретація загалом не безтурботного 

національного минулого, зведення його до шаблонних схем оперети, виведені 

на перший план любовні пригоди затінили тему героїки та заземлили сюжет у 

площину мелодрами. Особливо гостро це відчувалося у розкритті болючої 

модерної теми – жінок у лавах національних збройних сил: «Жінки, які 

служили в рядах УСС, не будуть вдячні авторам за ці дві стрілкині, що через 
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три дії зітхають, обіймаються і заглядають за хлопцями. Наскільки більше 

правдивим і далеко цікавішим був би тип стрілкині, яка нехтує коханням, не 

терпить компліментів і хоче бути тільки вояком» [227], – зауважував 

Р. Купчинський (критика стосувалася лише тексту лібрето, самих виконавиць 

цих ролей – О. Бенцалеву та О. Ленську – відзначено дуже високо). На 

шкідливості таких тенденцій наголошував у 1938 р. й освітній та громадський 

діяч, доктор філософії А. Княжинський, підкреслюючи, що спрощене 

трактування національних героїв чи популяризація сюжетів з національно-

визвольних змагань у легкому жанрі (комічному ключі) радше шкодить 

національній справі [199].  

Неоднозначно була сприйнята і музика оперети, критикована 

композиторами та музикознавцями (С. Людкевич, В. Барвінський) як така, що 

не відповідала вимогам популярного міського репертуару. Хоч більшість 

глядачів загалом вважали, що М. Гайворонський «...дав опереті таку музику, яку 

міг дати тільки той, хто сам пережив всю романтику стрілецтва» [229]. (До речі, 

ще одна «оперета» («картина у трьох відслонах зі співами і танками») 

М. Гайворонського на матеріалі життя УСС – «Синя квітка» на лібрето 

Д. Николишина – успішно йшла на сцені Українського театру Й. Стадника 

(1936) [65; 531]). Відзначимо також, що партитура і лібрето оперети «Залізна 

острога» були втрачені під час Другої світової війни, а «відновлений» у Канаді 

1965 р. композитором С. Гумініловичем та режисером Л. Кемпе [229] варіант 

оперети не ідентичний оригінальній постановці 1934 р. 

 Не зважаючи на діаметрально протилежні відгуки щодо ідейної та 

мистецької якості постановки М. Бенцаля в УНТ ім. І. Тобілевича, не можна не 

відзначити її актуальності, потрапляння у національний наратив, а водночас – 

як зазначає О. Боньковська, маючи на увазі й оперету «Залізна острога», – 

«театр знайшов рятівний і разом з тим непопулістський засіб активізації 

глядацьких зацікавлень у легкому, але національно-виразному оригінальному 

репертуарі» [54, ч. 4, с. 50]. 
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Актуальні, зрозумілі міжвоєнному глядачеві національно «марковані» 

елементи та поважний морально-етичний етос постановок в УНТ 

ім. І. Тобілевича дуже вигідно виділяли модерну українську оперету на тлі 

непретензійних, сентиментальних «народніх оперет» чи «масних» зарубіжних 

музичних вистав. Зокрема, в опереті «Лев з Абісінії» М. Аркаса (молодшого) на 

лібрето М. Чирського (25.12.1935) прочитувалися алюзії до боротьби 

ефіопського народу проти італійських окупантів та прозора паралель із 

боротьбою проти польського панування на західноукраїнських землях; в опереті 

«Дівча з Маслосоюзу» Я. Барнича на лібрето В. Павлусевича (10.09.1935), 

попри любовні інтриги та комічні ситуації з американськими українцями у 

Карпатах, оспівувалося тогочасне українське кооперативне життя у Східній 

Галичині [350; 294]; навколо реальних та вигаданих історій із життя УСС 

розгортався сюжет оперети Я. Барнича «Шаріка» (15.12.1936; з куплетами 

Ю. Шкрумеляка), де підкреслювалася національно-просвітницька місія 

української армії на Закарпатті; а в опереті «Пригода в Черчі» Я. Барнича 

(13.06.1938), не зважаючи на дещо шаблонну «лав-сторі» на курорті, 

завуальовано озвучено проблему витіснення поляками українців із 

західноукраїнських земель [18]. Зрештою і четверта оперета Я. Барнича – 

просякнута захопленням від краси рідного краю «Гуцулка Ксеня» (з віршами 

Д. Николишина) – була написана фактично для цього самого колективу, який – 

уже у дещо зміненому форматі УНТ ім. І. Котляревського та у режисурі 

В. Блавацького – поставив її під завісу міжвоєнного періоду (11.08.1939).  

Національна спрямованість українських модерних оперет була зрозуміла і 

польській владі, яка – часто безвідносно до сюжету чи якості музичного 

матеріалу – намагалася чинити перешкоди поширенню цього явища. Зокрема, 

режисер В. Блавацький згадував, як заплановану у м. Косів, серці Гуцульщини, 

прем’єру оперети «Гуцулка Ксеня» було скасовано – вимушено перенесено до 

іншого міста, тому що косівський староста заборонив її, мотивуючи своє 

рішення небезпечною «українізацією гуцулів»: «Гуцули це польське (!) плем’я і 

їх не вільно показувати на підмостках українського театру. Roma locuta, causa 
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finita» [39, с. 163]. Не допомогло навіть клопотання директора, режисера 

Національного театру (Teatr Narodowy) у Варшаві А. Зельверовича, який саме у 

той час відпочивав на курорті у Косові. 

Найпоказовішою для міжвоєнного періоду була прем’єра «Шаріка» (1936), 

яка завідчила непересічність таланту Я. Барнича і як композитора, і як 

лібретиста та стала у певному сенсі еталоном модерної національної оперети, 

здобувши «серця української театральної публики і своїм сюжетом, і головно 

гарною та легкою музикою» [46]. В основу сюжету покладено популярну 

стрілецьку пісню «Шаріко, Шаріко, дівчино...» (автор Л. Лепкий) про реальну 

доньку корчмаря з м. Хуст, якою захоплювалися українські січові стрільці під 

час їхнього перебування на Закарпатті (в опереті Шаріка є донькою багатого 

шляхтича Ференца Деркача). Я. Барнич, будучи сам учасником цих подій (у 

лави УСС зголосився добровольцем у 1914 р.), добре знав стрілецький побут і 

пов’язаний із цим новітній фольклор. Окрім того, тонко варіюючи поміж 

українською автентикою та популярними угорськими мелодіями, композитор 

дуже влучними лаконічними штрихами передав колорит краю. Водночас музика 

Я. Барнича не зводилася до етнографічної ілюстрації, а дуже вільно синтезувала 

традиції, надаючи їм стилізованої модерної форми – у дусі популярної тоді 

неовіденської оперети. А вдячна тема кохання між мадярською дівчиною 

Шарікою та українським стрільцем Степаном Балинським на фоні Першої 

світової війни підсилена не менш яскравими другорядними мікросюжетами та 

персонажами (як-от, іскрометний джура Клим Гусак, який уособлював 

узагальнений тип бравого солдата-жартівника, а фактично частково повторював 

образ легендарного стрільця Івана Цяпки-Скоропада, вперше виведеного на 

сцені в опереті «Залізна острога» М. Гайворонського). 

Письменник, журналіст і театральний критик О. Боднарович у 1936 р. 

констатував: «Досі ми не мали своїх модерних опереток. На сцені нашого 

театру оглядали ми чужі – правда, не без приємности – та все ж так хотілося 

побачити і рідний сюжет, і почути музику свого композитора. [...] Українська 

театральна публика приняла дуже радо оті обі спроби (оперети «Залізна 
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острога» та «Дівча з маслосоюзу» в УНТ ім. І. Тобілевича. – Р. Л.) – це ж було 

те, за чим так довго тужилося. На сцені наше життя, наші люди і рідна музика: 

все так мило вражало як зміна після чужих опереток» [46]. І на цьому фоні 

якісно виділялася третя оперета «Шаріка, яка, на думку критика, органічно 

поєднала у собі риси популярного легкого музичного твору та патріотично 

конструктивні питання, зокрема повернення історичної пам’яті, національної 

ідентичності: «Та побіч того звичайного опереткового елєменту автор увів ще й 

національний момент. Старий мадярський шляхтич Деркач, батько Шаріки, 

довідується зі старого родинного документу, що він походить з українців, і під 

впливом поручника УСС Степана Балинського повертається знов до своєї нації» 

[46]. Головний редактор газети «Діло» І. Німчук теж наголошував, що «вистава 

вдатна, до того виховна з національного погляду» [172]. Відзначивши легку 

музику, злагоджений оркестр (диригент Є. Цісик), гармонійне звучання 

гуртових і хорових сцен та логічне, «дотепне» лібрето, рецензент акцентував на 

патріотичних моментах: «Бо в “Шаріці” оспівана стрілецька любов і звеличана 

стрілецька слава, а патріотична нотка і любов до свого рідного звенить дуже 

голосно. Та українськість твору як і музика з кількома “шляґерами” в роді 

трубкового маршу дівчат або прегарної колискової пісні запевнюють “Шаріці” 

успіх на нашій сцені на довгі роки» [172]. Професійне виконання звиклих до 

оперети акторів О. Бенцалевої (Шаріка), В. Карп’яка (Балинський), М. Бенцаля 

(Деркач), О. Яковліва (Гусак) та інших, історично точні стильні костюми та 

декорації несправделиво забутого нині художника Б. Бобинського – творили 

романтичний спектакль, не позбавлений раціонального, національно-

конструктивного зерна. 

Подальша сценічна доля оперети «Шаріка» засвідчує, що рецензенти не 

помилилися, пророкуючи їй тривалий успіх: у репертуарі УНТ ім. І. Тобілевича 

вистава протрималася до поч. 1938 р.; пізніше її ставили в Українському театрі 

ім. І. Франка у Станиславові (1943, реж. О. Яковлів), а також готували в 

Українському театрі міста Львова – Львівському оперному театрі [447] (1944, 

прем’єра не відбулася); у 1950–1956 рр. – за ініціативою та участю Я. Барнича – 
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була показана у низці міст США та Канади (у 1960–70-х рр. цю тенденцію 

продовжив режисер Л. Кемпе). А 1995 р. «Шаріка» знову повернулася до 

Львова – у постановці н. а. України Ф. Стригуна на сцені Львівського 

академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької (там само 

було поставлено і «Гуцулку Ксеню» 1997 р.). Режисер Ф. Стригун «переніс» ці 

оперети і на сцену Тернопільського академічного обласного українського 

драматичного театру ім. Т. Шевченка («Гуцулка Ксеня», 1998 та 2008; 

«Шаріка», 2013). 

Повертаючись до теми феномену Я. Барнича, слід наголосити, що 

формування його мистецьких уподобань безпосередньо пов’язане із 

європейськими культурними осередками: середню освіту закінчував у Відні, 

спеціальну музичну – здобував у консерваторіях Львова та Берліна. Водночас 

захоплення модерними тенденціями у тогочасному музичному світі не 

витіснило у музикантові, диригентові та композиторові пієтету перед 

українськими фольклорними формами музики. А досконале знання законів 

сцени, популярного репертуару – здобуте під час праці в українських театрах у 

Східній Галичині та на Закарпатті – дозволило Я. Барничеві витворити власний 

синтетичний стиль, який поєднував і західноєвропейську, й українську 

національну музичні традиції. Невипадково композитора ще за життя називали 

«українським Легаром», підкреслюючи спорідненість творчості майстра 

неовіденської оперети й українського композитора, його фундаментальне 

значення для розвитку української «легкої» музики.  

Сучасні музикознавці також позитивно оцінюють оперети Я. Барнича, 

зокрема його тонке вміння органічно синтезувати популярну у міжвоєнний 

період неовіденську оперету із традиційним українським мелосом й 

автентикою. Дослідник Л. Філоненко пише: «Музика Я. Барнича надзвичайно 

цікава і вдало поєднує міські мотиви й жанри музикування, які того часу були 

популярні у Львові, Станіславові чи у Європі, з народним фольклором. 

Особливо вдало Ярослав Барнич використовує гуцульський, покутський 
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фольклор, багато жанрових танцювальних мотивів, цікавою є його оркестровка, 

інтерпретація і в цілому музичний матеріал» [496].  

Окремо варто згадати про долю рукописів Я. Барнича. Як свідчила у своїх 

спогадах дружина композитора, донька акторів Івана та Катерини Рубчаків 

Ярослава Барнич, лібрето, партитура і клавір оперет «Пригода в Черчі», «Дівча 

з Маслосоюзу», «Гуцулка Ксеня» та багато іншого було втрачено під час Другої 

світової війни (повністю збереглася лише «Шаріка»). Я. Барнич уже на емігації 

у США відтворив з пам’яті оперету «Гуцулка Ксеня», включивши до нової 

версії ще й фрагменти з оперети «Дівча з Маслосоюзу» [28, с. 698]. Щойно у 

середині 1990-х лібрето і клавіри оперет «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка» завдяки 

доньці композитора Ірині Барнич-Дубас були передані в Україну [496]. Відтак, 

на відміну від добре відомої сьогодні «Шаріки», про сюжети оперет «Пригода в 

Черчі» та «Дівча з Маслосоюзу» можна скласти лише загальне враження – на 

основі коротких рецензій [18; 350; 294] чи мемуарної літератури [28, с. 697]. 

Зокрема, сюжетні колізії оперети «Дівча з Маслосоюзу» побудовані навколо 

напіванекдотичної історії про молодого українця, який зі своїм дядьком приїхав 

із Чікаґо (США) до Галичини, щоб одружитися з місцевою українською 

дівчиною (тоді, згідно із заповітом батька, колишнього емігранта, він отримає 

два мільони доларів спадщини). За браком місця обмежимося лише цією 

частиною сюжету, щоб більше акцентувати на разючій подібності лібрето 

«Дівча з Маслосоюзу» до відомої у повоєнних роках версії оперети «Гуцулка 

Ксеня». На основі опосередкованих порівнянь, стверджуємо, що саме воно 

лягло в основу авторської другої редакції оперети «Гуцулка Ксеня», фактично 

витіснивши першооснову (на якому рівні відбулося злиття цих творів, сьогодні 

важко говорити).  

А відтак найменш відомим на сьогодні твором Я. Барнича залишається 

первісна редакція «Гуцулки Ксені», про сюжет якої відомо небагато, окрім як 

про його типово пасторальну структуру: «Гуцулку Ксеню задля її небуденної 

краси заманили у велике місто, прибрали в дорогі шати, але дівчина тужить за 

своїм гуцульським леґінем Юрою – і повертається з чужини до рідних Карпат» 
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[28, с. 697]. Драматична тональність оперети обумовлена не лише майже 

архетипною ідеалістичною опозицією: місто (чужий, холодний урбанізований 

простір) – село (своя територія, природність, гармонійність), а й тим фактом, що 

на західноукраїнських землях великі міста переважно були осередками чужих 

національних культур. Тому втеча Ксені з чужого міста до рідного – 

українського – села набувала додаткових патріотичних конотацій. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що модерні українські оперети поруч з 

історично-героїчними драматичними виставами на сцені УНТ ім. І. Тобілевича 

стали знаковим явищем в історії міжвоєнного театру Східної Галичини. 

Вагомість відкриття М. Бенцалем для українського театру нових імен 

лібретистів/композиторів-оперетистів відчувається не лише у контексті 1930-х: 

це засвідчують численні приклади «живучості» цих оперет і в 1941–1944 рр. на 

західноукраїнських сценах, й у 1950–70-х – уже в діаспорі (США, Канада), а 

також – їх відродження у 1990-ті в незалежній Україні чи навіть присутність у 

репертуарі сучасних українських театрів (Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ) і 

– на телеекранах (перша екранізація оперети «Гуцулка Ксеня» зроблена у США 

в 1956 р., друга – вже в Україні у 2019 р.). 

Попри те, що оперети, як уже було сказано вище, ставили майже усі 

мандрівні театри, й деякі досягали певних успіхів в опануванні естетики цього 

жанру (УНТ товариства «Українська бесіда», Кооператива «Український театр» 

у Львові, УНТ ім. М. Садовського), а окремі з них спричинилися до народження 

модерних оперет (як-от, УНТ ім. І. Тобілевича, УНТ ім. І. Котляревського), 

питання створення окремого українського театру оперети на західноукраїнських 

землях у міжвоєнний період так і не було вирішене. Єдиним колективом, що 

більш-менш послідовно працював у ключі легкого музичного театру й на 

афішах подавав себе як «оперетковий театр» – був Український театр 

Б. Сарамаґи. На його афіші були такі західноєвропейські оперети: «Барон 

Кіммель» В. Колло, «Троянда Стамбула» Л. Фалля, «Жайворонок» і «Царевич» 

Ф. Легара, «Графиня Маріца», «Сільва» й «Осінні маневри» І. Кальмана, 

«Вікторія та її гусар» П. Абрагама, «Ґріґрі» Б. Ґраніхштедтена, «Дімок трьох 
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дівчат» Ф. Шуберта – Берте, «Довкола кохання» О. Штрауса, «Доллі» Г. Гірша, а 

також – оперети невстановленого авторства: «Панна чи вдова», «Королева балу» 

(«Королева балю у Ворохті» Б. Сарамаґи?) та ін. [256]. Хоч мандрівний 

приватний театр без державної чи інституційної підтримки і не міг забезпечити 

на своїй сцені «ілюзії розкоші та блиску», таких необхідних для оперети, а 

легкий зарубіжний репертуар прямо не працював на національну ідею, 

Б. Сарамаґа зі своїм колективом доводив важливість існування розважального 

театру для повноти національної культури, його укорінення в українській 

модернізованій традиції (зрештою, у композиторському доробку Б. Сарамаґи 

також є оперети, музика до вистав та кількадесят оркестрових творів) [256]. 

Значно скромнішими прикладами представлена західноукраїнська музична 

комедія. Найпершим успішно втіленим проєктом у цій ділянці прийнято 

вважати постановку П. Сороки – «Жабуриння» Г. Лужницького з музикою 

В. Балтаровича – на сцені львівської «Експериментальної сценки “Богема”» 

(1933). Смілива сатира на тогочасних директорів українських інституцій та 

підприємств, редакторів часописів, рецензентів, театральних діячів – «вершки» 

суспільства, економічну, громадсько-політичну та культурну еліту – покликана 

була розворушити консервативне обивательське суспільство Східної Галичини 

(галицьке «болото»). Рецензент Р. Купчинський у фейлетоні на тему резонансу 

навколо прем’єри зауважував своєчасність її появи [98]. Адже присутність 

здорової самокритики свідчила про культурний розвиток національного 

суспільства, а вміння подивитися на себе «збоку» провокувало позитивні зміни. 

І саме про потребу цих змін опосередковано свідчило також підкреслено 

прохолодне ставлення львівської публіки до «Жабуриння».  

Театральний критик М. Рудницький, відзначивши у виставі «Жабуриння» 

впізнаваність узагальнених типів «галицьких українців» і доречність звернення 

театру до такої теми, все ж звернув увагу на технічні недопрацювання (надто 

сира постановка) і чистоту жанру: мовляв, це радше ревю, ніж комедія, бо 

бракувало єдиної сюжетної лінії, яка б об’єднала набір розрізнених сценок 

[304]. Натомість музичне оформлення отримало значно вищу оцінку на 
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сторінках преси: «Як сюжет “Жабуриння”, так і музика до нього укладу 

В. Балтаровича легка, безпретенсіональна й цікава. Вона очевидно наскрізь 

сучасна, не без чужих впливів, але вказує на безсумнівний талант автора, який 

умів зілюструвати як слід найріжнородніші сценки, ні разу не перетягуючи 

струни. Гадаємо, що з п[аном] Балтаровичем, як творцем легкої музики (такої у 

нас потрібної!), українське громадянство стрінеться ще не раз» [171]. 

Не менш позитивну оцінку отримала музика і до другої музичної прем’єри 

театру «Богема» – комедії «Подружжя в двох мешканнях» Г. Лужницького та 

В. Балтаровича (1934). Рецензентка, співачка і піаністка І. Шмериковська-

Приймова наголошувала, що ця комедія з музичного боку нічим не 

поступається на фоні тогочасних німецьких і французьких музичних комедій. 

«Музика Балтаровича має свої прикмети та своїх прихильників. Ритмікою жива, 

дуже мельодійна, можна собі її легко присвоїти, навіть полюбити, 

інструментація без крикливого джезу, який вже переїдається» [400]. Режисер 

П. Сорока у постановці безпомилково зробив ставку на вокальні дані зіркового 

складу виконавців, першою артисткою серед яких була М. Сабат-Свірська – 

колишня солістка Торуньської та Варшавської опер, що через театральну та 

економічну кризу на поч. 1930-х повернулася до Львова і займалася концертною 

діяльністю (рідна сестра відомої «березільської» актриси С. Федорцевої) [206; 

317]. Тематично музична комедія «Подружжя в двох мешканнях» була 

витримана у вже заданому попередньою виставою сатиричному дусі. 

Попри те, що львівська публіка неохоче впізнавала себе у виставах театру 

«Богема», що визнані музичні критики та композитори того часу (як-от, 

С. Людкевич) невисоко оцінювали музику В. Балтаровича, відносячи її до надто 

спрощених проявів популярного мистецтва, ці сміливі спроби створити модерну 

українську комедію отримали визнання і серед польського професійного 

середовища [400]. А рецензент з мистецтвознавчого часопису «Назустріч» 

1934 р. позитивно оцінював ці спроби з надією на подальшу перспективу: «Як 

гарно, що є в нас композитори, що пробують легкої музики. Може, колись 

навіть модерної оперетки дочекаємось!» [460]. 
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Третьою комедією, яка постала у співпраці Г. Лужницького і 

В. Балтаровича – на сцені творчого колективу «Богема» у постановці П. Сороки 

– стали «Акорди» (1934). Однак вона була вирішена радше у ключі драматичної 

вистави (у дусі психологічного театру), а відтак музика виконувала лише 

функцію настроєвого фону [297; 13]. Сучасний літературознавець С. Хороб 

наголошує: «Щодо цього твору, то доречно зауважити, його драматизм постійно 

імпульсується провідною думкою, гострим конфліктом між справжньою 

любов’ю і подружньою вірністю. Тому годі погодитися з тезою драматурга про 

комедійність цієї драми» [503, с. 175]. Інший дослідник драматургії 

Г. Лужницького Л. Рудницький з огляду на серйозність сюжету також аналізує 

«Акорди» у ключі психологічної драми, яка «стоїть між Ібсеном і Шніцлером» 

[428, с. 201].  

Однак заторкнута у п’єсі проблема замкнутої вдома жінки-речі, почуття 

якої троє чоловіків неначе розігрують між собою у карти, не доведена до 

драматичної напруги рівня «нової драми», а вирішена у характерному для 

Г. Лужницького-драматурга морально-етичному дусі. Натомість легкість, 

фривольність богемного життя, балансування у любовному «чотирикутнику» 

(за сюжетом: молода дружина Наті відірваного від буденних проблем 

Професора закохалася у молодого Музиканта-ідеаліста, а крім того у неї таємно 

закоханий друг сім’ї Лікар), ідея втечі від реальності у світ краси й естетичної 

насолоди – справді дещо близькі за духом до естетики автрійського 

письменника А. Шніцлера. (Комедія була надрукована окремим виданням у 

1935 р. [320]). Саме «Акорди» із усіх комедій Г. Лужницького отримали 

втілення в уже незалежній Україні – на камерній сцені НАУДТ 

ім. М. Заньковецької (2005; реж. Г. Шумейко).  

Зважаючи на короткотривалий антрепризний характер існування «Богеми» 

власне як театру в першій пол. 1930-х років, зорієнтованість цього об’єднання 

насамперед на організацію культурних розваг у Львові (концерти; літературно-

музичні вечори та ін.), а також через залучення напіваматорських творчих сил – 

їхні спроби утвердження сучасної української музичної комедії не стали 
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системним явищем. І все ж сучасні дослідники відзначають, що за більш 

сприятливих обставин розвитку українського театру в місті деякі пісні з цих 

комедій – дует Соні та Режисера («Жабуриння»); вальс, пісня молодого возного 

(«Подружжя в двох мешканнях») – могли б стати надбанням популярної 

культури [428, с. 208; 503, с. 176]. Зрештою, не було системності й у зверненні 

більш професійних театральних колективів до української музичної комедії 

(перекладну музичну комедію найпослідовніше практикував Й. Стадник у своїх 

приватних театрах періоду 1924–1939 рр.).  

Зокрема, коли 1938 р. в УНТ ім. І. Котляревського поставлено 

найяскравішу українську музичну комедію міжвоєнного періоду «Кирка з 

Льолео» Ю. Косача з музикою Н. Нижанківського, і тоді вона виглядала 

поодиноким, екзотичним явищем на тлі міжвоєнного західноукраїнського 

репертуару. «Річ – наче без предтеч у нашій драматичній літературі, наче чужа 

квітка на нашій літературній ниві. Твір европейської міри» [532], – писали у 

газеті «Новий час».  

Недоліки загалом еклектичного драматичного твору компенсовано завдяки 

режисерському рішенню В. Блавацького та професійній грі акторів [489], 

надавши цій «романтичній комедії з великою дозою сатири і пародії» [413, 

с. 37] енергійного темпоритму. А також було відзначено музичне оформлення 

вистави: «Назагал можна сказати, що сама ця музика була найліпшою в цілій 

штуці. Н. Н[ижанківський] дав зразок справді доброї, влучно подуманої 

ілюстраційної музики. Бо й формою вона легка, нескомплікована і в концепціях 

проста, але вповні переконуюча і характеристична для композитора та самої 

комедії. Стрічаємося тут з добре розв’язаною проблемою т. зв. легкої – та проте 

мистецької музики...» [438], – наголошував музикознавець, піаніст 

Р. Савицький. 

Однак прокат вистави «Кирка з Льолео» у містах та містечках Східної 

Галичини засвідчив певний естетичний розрив поміж горизонтом сподівань 

масового українського глядача та надто елітарним гумором Ю. Косача чи 

ускладненою режисерською лексикою В. Блавацького (зокрема, введенням 
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прийомів із комедії дель арте). А незмінний успіх цієї музичної комедії все ж 

базувався на патріотичних конотаціях: сюжетна канва розгорталася навколо 

першої красуні міста, яка з-поміж багатих інонаціональних претендентів на її 

руку зробила вибір на користь українця і, крім того, вся вистава була 

спрямована на відкриття саме українського обличчя Львова часів Речі 

Посполитої (XVII ст.). Адже і Ю. Косачеві, й постановникам вистави йшлося 

також про творення образів і тем саме міської української культури, розбудову 

урбаністичного національного дискурсу. 

Окремо варто зупинитися на такій ділянці міжвоєнної міської культури 

Східної Галичини як естрадні театральні жанри (кабаре, ревю, сатиричний 

театр ляльок). Практика театрів-кабаре як невід’ємної частини культури 

аристократичних розваг Львова зламу ХІХ/ХХ ст. особливої популярності 

набула перед та під час Першої світової війни (перший, власне львівський, 

постійно діючий театр такого типу з’явився у місті 1911 р. – польський 

Літературно-мистецький театр «Вулик» («Ul»)). Український сегмент у цій 

ділянці – на рівні репертуару – позначений окремими вкрапленнями у загальній 

«інтернаціональній» розважальній програмі таких спектаклів (як-от: фрагменти 

з «Наталки Полтавки» чи «Запорожця за Дунаєм»). Зокрема, під час російської 

окупації Львова у 1915 р. окремі українські актори колишнього театру 

товариства «Руська бесіда» (В. Коссак, І. Коссакова, С. Стадникова) спорадично 

виступали в Казино «Брістоль» (нині – будинки на пр. Свободи, 19–21) – у 

складі трупи-вар’єте «Русско-польскій театръ Мініатюръ» чи у водевільному 

мініатюрному театрі «Cassino de Paris» [48, с. 36–37] (тепер – приміщення 

Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса). Діяльність польських 

кабаре у цьому приміщенні практиковано майже до сер. 1920-х років (театр 

«Баґателя» (Bagatela)) [526; 585], однак уже без українських акторів та 

українського репертуару. 

У міжвоєнний період у Східній Галичині також спостерігалася тенденція 

до витворення театрів малих форм, але розвивалися вони вже на основі 

надзвичайно популярного у тогочасній Європі естрадного жанру ревю. 
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Інволюція театру-кабаре від «літературно-мистецьких» форм, призначених 

насамперед для богеми,  до комерціалізованих,  популярних його варіантів 

1920-х років, а згодом – втрату позицій на користь більш демократичного, 

зрозумілого широкій глядацькій аудиторії театру-ревю була продиктована 

бурхливими соціокультурними змінами, насамперед міжвоєнною 

трансформацією способу життя та мислення.  

Найперші українські «кабаретово-ревійові театри» у Східній Галичині, які 

з’явилися на поч. 1920-х років, зіткнулися із проблемою невипрацюваності цієї 

ділянки мистецтва в українській культурній традиції. Адже популярний 

репертуар театрів-кабаре у великих містах України не був україномовним чи 

україноцентричним, а розвивався у чужих – російських (Київ, Одеса, Харків) та 

польських (Львів) – національних координатах. Питання органічної українізації 

(або й створення з нуля) легкого міського репертуару у формах кабаре та ревю 

на сценах УСРР стояло на порядку денному в 1920-х роках, у період політики 

українізації. (Щоправда, сам театр-кабаре у радянському просторі засуджено як 

«пережиток буржуазного мистецтва» і він змушений був трансформуватися у 

більш революційні форми). Зокрема, і Л. Курбас, і його учні певний час 

працювали над «прищепленням» українській культурі яскравих естрадних форм 

театру.  

Західноукраїнські приватні короткотривалі «кабаретно-ревійові» практики 

таких театральних колективів, як Артистична сценка «Співомовки» (1921) під 

проводом Тиберія Горобця (С. Чарнецького) і Ле-Ле (Л. Лепкого) [458; 459; 

481], Літературно-артистичний театр «Розрада» (1921, 1922) [75; 277; 363; 264] 

чи Український літературно-артистичний театр «Сфінкс» (1925–1926) [54, ч. 2, 

с. 33] – обидва під керівництвом Я. Давидовича; Артистичний театр «Комета» 

(1925) під артистичним проводом М. Вороного (з протекторатом Кооперативу 

«Український театр») [216] – хоч і розгорталися у значно сприятливішому 

мультикультурному середовищі, все ж стикалися із спротивом консервативно 

налаштованого українського глядача. 
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Зокрема, інформуючи про перший український театр-кабаре у Східній 

Галичині, громадський діяч, журналіст Ф. Федорців (чоловік акторки 

С. Федорцевої) побоявся назвати його саме «кабаретовим», а одразу намагався 

якісно протиставити типовим «низькопробним» розважальним явищам: 

«Розуміється, “Співомовки” є в повнім того слова значенні літературно-

мистецькою сценкою і своїм змістом та прийомами є далекі від всякого 

кабаретового намулу. Хоч, правду кажучи, кожна нація є тільки тоді повною 

нацією, коли всі сторони сучасного життя, найбільш додатні і уємні, може 

заспокоїти у власнім крузі. Таким чином, можна сміло думати, що діждемося 

ще й українського кабарету» [493]. Таке обтічне пояснення рецензента не 

заперечувало факту існування українського театру-кабаре, радше захищало його 

від упередженого ставлення глядацької спільноти. Водночас національно 

маркований характер виступів «Співомовок» підштовхував до висновків про 

його ширше, ніж лише розважальне, значення. У програмі були: патріотичні 

стрілецькі пісні (у виконанні оперної та концертної зірки М. Валійської (дівоче 

прізв.: Лебедєва), відомої ще з часу її праці у Театрі М. Садовського у Києві); 

знаковий солоспів «Гетьмани, гетьмани» М. Лисенка за Т. Шевченком 

(принагідно виконував запрошений оперний співак М. Голинський); блискучі 

фортепіанні імпровізації (Л. Туркевич); «куплети» і «мімічні сценки» із 

тогочасного життя (актор-кабаретист Я. Давидович), авторські читання творів 

молодих письменників (Л. Лепкий, Р. Купчинський) тощо.  

Актор, «монологіст» і режисер Я. Давидович, який у той час працював і на 

польських сценах кабаре (наприклад, у театрі «Баґателя»), після розпаду 

«Співомовок» 1921 р. намагався вже у своєму приватному театрі «Розрада» (у 

співпраці з письменником Ю. Шкрумеляком) подолати це певне упередження 

національної публіки щодо естрадних жанрів і також шукав оптимальну форму 

для українського легкого репертуару, який не був би механічним повторенням 

польського. (Як свідчить друкована програма «вечорів пісні, гумору та сатири», 

зокрема, театру «Розрада», у ній були і злободенні монологи українського 

авторства, і популярні романси, і сатиричні куплети, і модні на той час 
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танцювальні номери, й одноактні «оперети» Ю. Ігоркова з музикою 

Я. Ярославенка [277]). У пресі дуже позитивно, але обережно оцінювали 

починання театру «Розрада», застерігаючи про тонку грань між «літературно-

артистичним» і «низькопробним» кабаре: «Давидович виявив вроджений талан 

гумориста і його праця, може, стане основою сталого українського кабарету, 

коли видержить межу між комізмом, порноґрафією і банальністю» [75]. 

Проте у міжвоєнний період театри-кабаре не змогли досягнути 

«богемного» рівня поч. ХХ ст., підпорядковуючись загальноєвропейським 

тенденціям занепаду жанру та переорієнтовуючись на запити широкої 

глядацької аудиторії. Натомість ревю як значно мобільніший та 

«загальнодоступний» жанр – на відміну від кабаре – проникало на сцени і 

малих, естрадних театриків, і в репертуар поважних, репрезентативних 

національних театрів. У другій пол. 1920-х років ревю заполонило сцени майже 

всіх польських, українських, єврейських театрів у Східній Галичині, 

спричинивши, зокрема в 1930-х, цілу так звану хвилю «ревіоманії». Львів та 

Станиславів стали потужними базами для гастролей польськомовних 

варшавських і краківських легких театрів чи окремих акторів-гастролерів 

(власний перший театр ревю «Львівський Ґонґ» у Львові виник у сезоні 

1929/1930). А відтак українські театри, які активно переймали ревю, 

асоціювалися із чужими «культуртреґерами», адже засилля ревю витісняло із 

репертуару твори із більш вираженими питомо національними рисами 

(побутово-етнографічні, романтично-історичні драми).  

Також ключовим у формуванні суспільної думки про «ревійовий» 

репертуар було морально-етичне питання, тобто надто вільне трактування чи 

навіть руйнування легким театром усталених соціальних зв’язків, світоглядно-

релігійних принципів, заторкування табуйованих у суспільстві тем тощо. 

Особливо у другій пол. 1930-х років – на фоні перспективи полонізації 

українського національного космосу та загальної модерністичної тенденції до 

нівелювання «традиційних» цінностей – західноукраїнська критика підкреслено 

гостро реагувала на ревю та інші форми легкого театру. Зокрема, 1938 р. у газеті 
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«Українські вісти» писали про шкідливість «великоміських» жанрів для 

морально здорового (на думку рецензента) українського середовища Східної 

Галичини [507]. 

Однак масовий глядач Східної Галичини міжвоєнного періоду загалом 

незмінно охоче відвідував розважальні вистави, що спонукало навіть серйозні 

репрезентативні театри заради «каси» включати ревю до своїх репертуарів. 

Адже концертна форма спектаклю, дотепний конферансьє, окремі короткі 

номери («точки»), то серйозні, то відверто пародійні, веселі куплети та фінальна 

пісня – як основні компоненти ревю – дарували глядачам враження легкості, 

безтурботної забави, давали можливість відпочити від реальності, обтяженої 

економічними та соціально-політичними кризами міжвоєнного періоду. Також 

варто підкреслити, що інтерес до такої форми подачі сценічного матеріалу 

безпосередньо підігрівали й інші види інформаційно-мистецької комунікації – 

кіно та радіо: зокрема, надзвичайно популярними були тоді американські та 

західноєвропейські комедійні короткометражні фільми, а також – у Польській 

Республіці – польські радіо-ревю, насамперед у передачі «На веселій львівській 

хвилі» з її незмінними ведучими Щепком і Тоньком (1933–1939). 

Показово, що і частина вже згаданого «наддніпрянського театру» 

О. Міткевич, який спеціалізувався на побутово-етнографічному та історично-

героїчному «народному репертуарі», після розпаду колективу 

«перекваліфікувалася» 1928 р. у театр ревю і виступала на західних землях 

міжвоєнної Польщі як Українська артистична ревія [484]. Й Український театр 

ім. М. Старицького у Стрию, що у 1929–1931 рр. під керівництвом В. Коссака 

ставив традиційний український музично-драматичний репертуар, від 1932 р. 

під проводом Е. Козака змінив «побутову лінію» театру на «ревієву». Щоправда, 

новий керівник намагався надати ревю національних барв: «Дир[ектор] Козак 

використав це, щоби дати глядачам образки, закрашені – не як це часто буває – 

грубим недвозначним еротизмом, а свобідним, веселим і безжурним гумором, 

дотепною, необразливою сатирою і стилізованими танками при співучасті 

мистецько обдуманих і самим дир[ектором] Козаком змальованих куліс. У 
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програму нової ревії увійшли також поважні, настроєві образи зі стрілецького й 

козацького життя» [20], – інформували на сторінках преси. Відзначена 

тенденція до українізації нового популярного жанру, його «укорінення» в 

національну культуру – була типовою для того часу. 

Позитивно була відзначена й успішна – єдина – спроба працювати у ще не 

зовсім освоєному українською сценою жанрі ревю в трупі Кооперативу 

«Український театр» у Львові, зокрема постановка М. Бенцаля «Веселий вечір» 

(19.01.1929), яка складалася із куплетів Ю. Шкрумеляка, інсценізацій народних 

пісень та одноактівки «На перші гулі» С. Васильченка [142]. Отже, чи на рівні 

окремих репертуарних вкраплень, чи в розлогій розважальній програмі 

«профільних» театрів ревю – цей жанр поступово завойовував українську сцену, 

формуючи популярний міський репертуар із національним забарвленням.  

Хронологічно найпершими українськими власне театрами ревю у Східній 

Галичині можна вважати уже згадані театральні проєкти Я. Давидовича сер. 

1920-х років та приватну трупу О. Степового (1927–1928). Ревю становило 

важливу частку режисерського доробку названих митців і пізніше – у 

різнопрофільних театрах, де їм доводилося працювати: УНТ ім. І. Тобілевича 

(Я. Давидович, 1928–1929) [549], Український театр «Заграва» (О. Степовий, 

1931–1933) [524]. А надзвичайно популярні ревю «Крізь рожеві окуляри» та 

«Без куртини» авторства О. Степового йшли і в інших театрах. 

Серед українських театрів малих форм, які діяли у міжвоєнному Львові чи 

в його культурному полі, на ревю спеціалізувалися й «Експериментальна сценка 

“Богема”» під керівництвом П. Сороки [54, ч. 2, с. 33], й Український театр 

«Криве дзеркало» [197], створений сином Й. Стадника Яремою Стадником 

після його повернення із УСРР у 1931 р. (один сезон виступав у Першій 

державній українській музичній комедії, Харків). Зокрема, «Криве дзеркало» 

називали чисто «ревієвим» театром, якому характерні «ніжний гумор, легка 

сатира» [358], а в загалом непретензійних ревю, наприклад «Жінки горою» чи 

«Тримаймося, не даймося», вставлені були українські народні пісні у чудовому 

сольному виконанні С. Стадникової [135]. Із тогочасних популярних на 
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західноукраїнських землях музичних шлягерів, уперше апробованих на сцені 

«Криве дзеркало», варто насамперед згадати танго Я. Барнича «Чи тямиш?..» 

(1932), яке звучало пізніше на всіх українських і навіть польських вечірках, у 

кав’ярнях.  

Зрештою, у міжвоєнний період виникало багато і менш помітних театрів 

ревю, які проіснували від одного до кількох місяців, як-от «Весела Буда» у 

Львові (1932) чи «Весела сценка “Розвага”» під керівництвом Л. Кривицької та 

Б. Проскурницького (1936) [72] та ін. Така доля характерна була не лише для 

українських труп у Львові: уже згаданий перший у місті театр ревю 

«Львівський Ґонґ» («Lwowski Gong») протримався лише один сезон 

(1929/1930); як і зрештою остання польська трупа ревю – «Кривий ліхтар» 

(«Krzywa Latarnia», 1939).  

Найпомітнішим і найвитривалішим у Східній Галичині 1930-х років 

українським театром ревю був львівський колектив «Цвіркун» (1930–1936; 

1937–1938) під керівництвом П. Сороки (до 1932) та Романа (Рудольфа) 

Залуцького (псевдонім: Олесь Остоя) [240]. Цьому театрові вдалося закріпитися 

у Львові, «стаціонуватися» на певний час у будинку Ремісничої Палати (нині – 

приміщення Львівського академічного обласного театру ляльок), який у 1930-х 

роках стали називати «саля “Цвіркуна”». Попри неуникне запозичення 

популярних іноземних фрагментів, «Цвіркунові» вдалося виробити український 

за духом, легкий, саме міський репертуар, залучивши тогочасних українських 

авторів. Найпопулярніші ревю – «Як вертіти, то вертіти» (1931), «Не 

банкротуємо» (1931) А. Курдидика, «Все для ідеї» (1931) Р. Сливки, «Біда біду 

перебуде» (1932), «Бо хто не ризикує…» (1932) Р. Сливки, П. Сороки та інших 

авторів, «Ревія ревій» (1932), «Весняні настрої» (1932), «Все на горячо» (1932), 

«Можна, але зосторожна» («Можна, але обережно», 1938) – були сповнені не 

лише безтурботним гумором, а й актуальними політично анґажованими 

рефлексіями, а також – сильними патріотично-ностальгічними елементами: 

інсценізації українських пісень, «настроєві картини зі стрілецького життя», 

номери-декламації, національні танцювальні композиції у народних строях 
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тощо. Знаменно, що певні фрагменти, розіграні на сцені «Цвіркуна» 

анекдотичні ситуації чи особливо влучні куплети перетворювалися, так би 

мовити, у «шлягери», стаючи надбанням міської популярної культури [240].  

Отже, завдяки здатності швидко реагувати на події тогочасного 

культурного і політичного життя, оперативно й витончено іронічно чи 

сатирично їх коментувати саме з української точки зору цей український театр 

ревю – паралельно із польськими та єврейськими трупами такого типу – творив 

незалежний національний сегмент урбанізованої культури Львова. Адже 

модернізоване багатонаціональне місто вже не дуже охоче сприймало 

традиційні для українців побутові сценічні твори чи вторинні переспіви 

європейського репертуару, граного на інших сценах, а вимагало від театру 

оригінального, свого національного мистецтва, хай навіть у легкій формі ревю. 

І театр «Цвіркун» творив конкурентноспроможний мистецький продукт, легко 

національно маркований та водночас досить популярний, зрозумілий і своїм, і 

чужинцям [240]. 

Натомість під час «гастролей» поза Львовом (у мандрівці Східною 

Галичиною колектив проводив значно більше часу, ніж у самій столиці краю) 

театр ревю «Цвіркун» часто зустрічався із звинуваченнями, що все ще 

«недостатньо працює у національно-патріотичному напрямку», а то й у 

моральному розбещенні українського глядача. Оминаючи людський фактор, 

окремі непорозуміння і пов’язані з цим конфлікти, варто наголосити, що 

йшлося і про традиційну межу між «культурною метрополією» та 

«провінцією», і про певне табу в західноукраїнському суспільстві на 

розважальний репертуар та діяльність «естрадних театрів» зокрема. 

В естрадному ключі у міжвоєнний період функціонувало і таке явище 

міської культури як політично-сатиричний театр ляльок. У польській 

театральній традиції театр маріонеток здобув популярність ще на поч. ХХ ст., а 

відтак після Першої світової війни відродився з новими силами й уже у 1920-х 

роках був добре відомим. Натомість український театр ляльок у Східній 

Галичині міжвоєнного періоду представлений лише двома осередками (Львів, 
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Самбір). З огляду на специфіку нашого підрозділу зосередимося лише на 

львівському «Ґротесковому театрі ляльок “Вертеп наших днів”» Галактіона 

Чіпки (Р. Купчинський) і Ле-Ле (Л. Лепкий), з участю художників – авторів 

ляльок, вертепної скриньки – П. Ковжуна, Е. Козака (Еко), А. Коверка [59; 71; 

298; 337; 490; 527]. Інший національний осередок лялькарства – Український 

ляльковий театр у Самборі при товаристві «Просвіта» (1928–1930) [68], 

курований Є. Рудим – існував за більш традиційними принципами та й не 

виходив за межі Самбірщини. 

«Вертеп наших днів» (Український ґротесковий театр ляльок; «Наш 

вертеп»; «Новий вертеп»), кількакратно виникаючи й охоплюючи 

короткотривалими проєктами-турне Східну Галичину другої пол. 1920-х – поч. 

1930-х років, будував свою мистецьку програму за зразками популярних 

пародій на відомих громадських, політичних та інших діячів, практикованих у 

театрах ревю. Саме «Вертеп» став чи не єдиним західноукраїнським 

театральним продуктом міжвоєнного періоду, який було показано за океаном: у 

1930 р. Л. Лісевич та В. Гірняк із тією самою «програмою» здійснили 

гастрольне турне українськими осередками Канади і США [287].  

Планшетні (власне, вертепні) ляльки із портретними рисами та 

характерними для зображуваних персоналій ракурсами, темпоритмом 

поведінки, інтонаціями – у формі політичного памфлету-кабаре – зображали, 

наприклад, тогочасних українських послів (депутатів) до польського 

парламенту О. Луцького та З. Пеленського; голову Наукового товариства ім. 

Шевченка К. Студинського; ідеолога українського інтегрального націоналізму 

Д. Донцова чи відомого літературного і театрального критика, письменника 

М. Рудницького (у виставі названий «Міхуелем Рудницьким» – очевидно, з 

натяком на єврейське походження та його типову, часом по-снобістськи 

критичну оцінку здобутків західноукраїнської культури). Були у виставах й 

іронічно трактовані узагальнені типи представників різних соціальних та 

культурних прошарків українського суспільства чи певних угрупувань, як-от 

тип галицького москвофіла, члена «Рускої Матиці». (Наведені тут кілька 



 155 

прикладів походять конкретно з «Вертепу» 1931 р.; система персонажів 

варіювалася кожного разу, хоч були персоналії, які «перемандровували» з 

проєкту в проєкт). Однак специфічні вистави «Вертепу наших днів» явно 

передбачали дуже поінформованого глядача, – знайомого зі складними 

соціокультурними процесами у Східній Галичині та геополітичними настроями, 

здатного «впізнавати» у ляльках конкретних одіозних діячів, – а така публіка не 

завжди збиралася навіть у Львові [59; 298]. Окрім того, рецензенти застерігали і 

проти наявних у виставах «перегинів», тобто втрати відчуття міри [59]. Адже, 

між висміюванням окремих членів та нівеляцією ролі самої національної 

інституції (Всеукраїнська академія наук; західноукраїнський політичний рух 

тощо) – дуже тонка межа. 

І все ж, підсумовуючи здобутки українського театру ляльок у Східній 

Галичині 20–30-х років ХХ ст. у ключі політичного кабаре, варто відзначити, що 

попри небезпідставні закиди у його бік це явище сигналізувало про 

модернізаційні, суголосні актуальним європейським, явища в українському 

театрі, засвідчуючи «повноту мистецької культури» українців краю, займаючи 

належне місце у структурі популярного міського репертуару.  

3.3. Драматичний театр: оновлення художньої мови як складова 

модернізаційних національних процесів.  

Найяскравіші формотворчі, стилетворчі зміни в українському 

драматичному театрі Східної Галичини, викристалізувані під впливом 

динамічних соціокультурних перетворень 20–30-х років ХХ ст., у своєму 

розвитку балансували між ідейно-мистецьким полем авангардних українських 

сцен УСРР та не менш сміливими експериментами тогочасного польського 

театру. Водночас на ідейно-політичному рівні було більш ніж достатньо 

принципових розходжень, щоб залишатись у певній опозиції як до радянського, 

так і до польського таборів. Також не можна не погодитися із сучасною 

дослідницею О. Боньковською, що з огляду на спільний культурний простір та 

вимушені державні рамки західноукраїнська сцена, як і все суспільство загалом, 

перебували у складному, амбівалентному зв’язку із культурою тогочасної 
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Польщі: «У міжвоєнному українському театральному процесі Східної Галичини 

в межах Другої Речі Посполитої простежуються ритм розвитку та формотворчі 

здобутки, співзвучні з реаліями тогочасного польського театру. Хоча в дійсності 

прослідковується їх повна диференціація та відчуження, зумовлені 

довголітньою історією геополітичного протистояння і тогочасного статусу 

української нації, яка в умовах бездержавності зазнала окупації» [54, ч. 4, с. 35]. 

А отже бажаний процес модернізації українського театрального мистецтва 

Східної Галичини, що загально мислився як «европеїзація», змушений був 

шукати обхідних шляхів, щоб уникнути прямого ототожнення зі здобутками 

інонаціональних сцен краю, щоб витворити власне – незалежне – творче 

обличчя. Вироблений у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст. алгоритм наповнення 

репертуарної афіші західноукраїнського театру зарубіжною драматургією, – 

коли майже всі перекладні твори попередньо були апробовані польською 

сценою, – у міжвоєнний період оцінювано значно критичніше. Хоч тогочасні 

соціально-політичні умови функціонування приватного мандрівного 

українського театру практично не давали можливості піти іншим шляхом.  

Зважаючи на те, що для багатьох театральних діячів міжвоєнного періоду 

«модернізація» мислилася насамперед як «европеїзація» драматичного театру, а 

на практиці зводилася до введення у репертуар найвідоміших здобутків 

західноєвропейської класичної і сучасної соціальної драми та інших 

немузичних жанрів, є сенс детальніше зупинитися на цьому сегменті. Показово, 

що ще під час Першої світової війни театри під протекторатом товариства 

«Українська бесіда» мали «профільованих» режисерів, які спеціалізувалися на 

новому українському та «европейському» репертуарі (Є. Коханенко; Л. Новіна-

Розлуцький). У міжвоєнний період першою у Східній Галичині трупою із чітко 

задекларованою «европейською лінією» у репертуарній політиці став «Новий 

львівський театр» (під керівництвом А. Бучми, В. Калина та М. Бенцаля), який 

постав із частини акторів театру товариства «Українська бесіда» та колишніх 

«Тернопільських театральних вечорів» (1919). Після вимушених гастролей 

Поділлям (Кам’янець-Подільський, Проскурів (нині Хмельницький), Вінниця та 
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ін.) й об’єднання із групою колишніх «молодотеатрівців» на чолі з Г. Юрою у 

Новий драматичний театр ім. І. Франка (тепер НАДТ ім. І. Франка) – частина 

акторів цього театру під мистецьким керівництвом М. Бенцаля повернулася до 

Східної Галичини. Ця нова трупа – Український Незалежний Театр – показала у 

Львові вистави «Панна Мара» В. Винниченка та «Молодість» М. Гальбе, які на 

фоні українського театрального життя у місті «...контрастно прозвучали 

високою сценічною культурою й інтелігентним виконанням акторського 

ансамблю, а в постановочній майстерності вражала естетика європейськості» 

[54, ч. 4, с. 36]. Здобувши протекторат товариства «Українська бесіда», 

Український Незалежний Театр з липня 1920 р. до жовтня 1921 р. поставив 12 

вистав із новітнього українського та перекладного європейського репертуару: 

«Молода кров», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Брехня» і «Базар» 

В. Винниченка, «Про що тирса шелестіла» і «Казка старого млина» 

С. Черкасенка, «Росмерсґольм» Г. Ібсена та ін. (Окрім того, у репертуарі 

паралельно існувала й по-традиціоналістськи вирішена «побутовщина»: від 

касових для тодішніх умов драм та комедій І. Котляревського, Г. Квітки-

Основ’яненка, М. Кропивницького, М. Старицького та І. Карпенка-Карого й аж 

до таких текстів, як «Нещасне кохання» Л. Манька, «Хмара» О. Суходольського, 

«Жидівка-вихрестка» І. Тогобочного). 

Однак – попри позитивний суспільний резонанс та визнання – загалом 

репертуарна політика цього театру була надто еклектичною, підбір драм 

ситуативним, а також не було вироблено самостійного підходу до сценічного 

вирішення: як влучно наголошує дослідниця О. Боньковська, більшість вистав 

були опосередкованою, механічною копією «молодотеатрівських» чи залежали 

від театральних авторитетів [54, ч. 4, с. 36; 48, с. 89–125]. Водночас манера 

режисера М. Бенцаля невмотивовано переносити-накладати вдалі сценічні 

вирішення попередніх своїх вистав на наступні також радше шкодила.  

Найяскравішим для Східної Галичини 1920-х років етапом «европеїзації» 

українського театру став період діяльності О. Загарова (фон Фессінґ) як 

мистецького керівника та режисера драматичного репертуару УНТ товариства 
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«Українська бесіда» (1921–1923). Розмежування репертуару на серйозний 

драматичний (реж. О. Загаров) та розважальний «оперно-оперетковий» (реж. 

Й. Стадник) свідчило про комплексний підхід, особистий акторський приклад 

та педагогічна діяльність О. Загарова сприяли підвищенню професійного рівня 

виконавців, а запроваджена жорстка дисципліна, навіть певний режисерський 

деспотизм – досягненню ансамблевості, єдності концептуального вирішення 

вистав. 

Із його постановок варто виділити класичні зарубіжні: «Мірандоліна» 

К. Ґольдоні (1921), «Тартюф» Ж.-Б. Мольєра (1922), «Отелло» В. Шекспіра 

(1923). Остання з них стала українською прапрем’єрою: у радянському 

театрознавстві цей статус «помилково» присвоювано виставі П. Саксаганського 

1926 р. на сцені Театру ім. М. Заньковецької (нині НАУДТ 

ім. М. Заньковецької). Із приводу мистецького рівня прем’єри «Тартюф» і 

пов’язаного з нею резонансу польська «Вечірня газета» («Gazeta Wieczorna») з 

респектом писала: «Цей захід був здійснений на такому рівні, що пора нарешті 

порушити дотеперішню традицію замовчування діяльності цього культурного 

закладу. Політичні тертя не повинні грати ролі у цій ділянці» [582]. Із 

західноєвропейських драм зламу ХІХ/ХХ ст. – реалістичного спрямування – 

О. Загаров поставив: «Примари», «Гедда Габлер», «Ляльковий дім» Г. Ібсена, 

«Візник Геншель» Ґ. Гауптмана, «Батько» А. Стріндберґа, «Потоп» Ю.-

Х. Берґера та інші (частина з яких – українські прапрем’єри). Відомий 

польський театрознавець єврейського походження Г. Гешелес, у рецензії на 

драму «Візник Геншель» констатуючи убогість сценічного оформлення вистав 

тогочасного УНТ товариства «Українська бесіда», захоплювався акторською 

майстерністю, вмінням грати півтонами (О. Загаров, К. Козак-Вірленська) та 

мужністю представляти «гідність справжнього мистецтва» [551]. (Наводячи 

відгуки польськомовної театральної критики, акцентуємо на раніше не 

оприсутнених в українському театрознавстві рецензіях, фактично 

впроваджуємо їх у науковий обіг). 
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Новітня українська драматургія у репертуарі О. Загарова була представлена 

насамперед неореалістичними п’єсами В. Винниченка, у постановках яких 

сповна проявилася майстерність режисера. Адже, як наголошував історик 

театру Г. Лужницький, саме В. Винниченко став «...першим драматургом між 

двома світовими війнами, який заохотив галицького глядача до театру» [285, 

с. 283] (хоч соціально-політичні погляди письменника загалом не сприймалися 

у Східній Галичині). Потрапивши на добре підготований театром товариства 

«Руська (Українська) бесіда» ґрунт (драми В. Винниченка йли ще перед 

Першою світовою війною; а також у 1920–1921 рр. М. Бенцаль поставив 

5 драм) та опершись на попередній свій досвід постановок у Києві, О. Загаров 

запропонував у Львові власні оригінальні сценічні прочитання. Саме з приводу 

постановок драм В. Винниченка у єврейській польськомовній газеті «Мить» 

(«Chwila») було відзначено, що «...праця українського театру розгортається 

поважно і з розумінням обов’язку культурного поглиблення» [562]. 

Загалом «упродовж двох неповних років режисер здійснив сорок 

постановок, більшість з яких була досі невідомою не тільки на українській, а й 

на польській сценах у Львові. Крім того, деякі з них узагалі були українськими 

прем’єрами» [48, с. 214]. Із більш сучасного перекладного комедійного 

репертуару було поставлено «Міс Гоббс» Джером К. Джерома, «Ідеальний 

чоловік» О. Вайльда, «Шоколадний воячок» Б. Шоу та ін. Притому показово, 

що О. Загаров за цей час не вдавався до виключно «касових» мелодрам чи 

фарсів. Це сприяло поверненню й утвердженню статусу театру товариства 

«Українська бесіда» як важливої культурно-просвітницької та соціальної 

інституції. Крім того, утвердження позицій режисера, жанрово-стилістична 

визначеність його вистав якісно виділялися на фоні тогочасних сценічних 

практик таких визначних галицьких режисерів як, наприклад, Й. Стадник, 

П. Сорока чи В. Коссак, які залишалися на рівні напівінтуїтивної, акторської 

режисури. 

Водночас варто відзначити і негативні моменти «загаровського періоду». 

Насамперед, це нерозуміння чи небажання О. Загарова розуміти реальні 
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економічні можливості напівмандрівного театру у Східній Галичині, який 

повністю залежав від мінливих смаків публіки і не міг не враховувати її запитів. 

Також утверджувана О. Загаровим – як учнем В. Немировича-Данченка та 

вихованцем МХТ – реалістично-психологічна естетика, хоч і була новою для 

західноукраїнської сцени, на фоні тогочасного польського театру чи 

авангардних спроб в УСРР видавалася вже дещо застарілою й одноманітною (а 

символістські спроби режисерові загалом не вдавалися). Польські мистецькі 

кола у Львові, які у першій пол. 1920-х років поступово намагалися відновити 

переваний подіями Першої світової війни національний театральний процес, 

високо оцінювали акторську майстерність і режисерські роботи О. Загарова, 

однак дуже скептично відгукувалися про потенціал українського театру у 

Східній Галичині. 

Симптоматично, що майже одразу після відходу О. Загарова з УНТ 

товариства «Українська бесіда» у 1923 р. колишня акторка цього театру (а також 

свого часу – учасниця Молодого театру Л. Курбаса) Г. Орлівна (спр.: Мневська) 

писала: «Останніми часами так звана “псіхольоґична” драма трохи 

перегружувала львівський театр Бесіди. Російські впливи помітно накладали 

свою руку на вибір репертуару, тому й домінували пєси в стилю “кримінальної 

драми” “Віра Мірцева”» [370, с. 140]. А колишній учень О. Загарова В. 

Блавацький – після одного сезону, проведеного у театрі «Березіль» (1927/28) – з 

перспективи досвіду в 1929 р. уже досить скептично відгукувався про свого 

вчителя у публічному виступі-рефераті: «Загаров у суті речі не новатор. В 

російських театральних кругах він має марку доволі “зацофаного” (відсталого. 

– Р. Л.) режисера перестарілих форм, та вже тепер і на Україні його пісня 

відспівана» [41, с. 151] (очевидно, йшлося про не зовсім відповідні запитам 

радянського суспільства постановки О. Загарова у Харківському 

червонозаводському державному українському драматичному театрі 1927–

1928 рр.).  

Однак задана О. Загаровим у Львові 1921–1923 рр. мистецька планка 

залишалася визначальною для Східної Галичини упродовж всього міжвоєнного 
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періоду (навіть найкращі вистави різних театрів 1930-х років критика 

співвідносила із «загаровським стилем»). Пам’ятаючи про позитивну оцінку 

львівського доробку режисера сучасниками – С. Чарнецьким, Г. Лужницьким та 

іншими критиками й істориками театру, все ж повернемося до вже згаданого, 

але мало відомого «реферату» В. Блавацького: «Це був конечний для еволюції 

українського театру переходовий період. Скок від побутовщини Садовського до 

театру нових форм Курбаса був би занадто ризиковний, а такою кладкою між 

цими двома екстремами був натуралістичний театр Загарова» [41, с. 151]. 

Звісно, у центральній Україні не єдиний О. Загаров був сполучним «містком» 

між старим і новим репертуаром, але для західноукраїнських земель (Східна 

Галичина, Закарпаття) він відіграв саме таку роль. А насамперед у контексті 

«европеїзації» та модернізації української сцени це був рідкісний випадок 

впливу російської сценічної практики, а не польської культури.  

У цьому контексті важко також повністю погодитися із твердженням 

історика театру Г. Лужницького, що український театр Східної Галичини на 

відміну від інших регіонів України, маючи упродовж другої пол. ХІХ – перших 

десятиліть ХХ ст. значно ширший перекладний (і західноєвропейський, 

зокрема) репертуар, виробив власну стратегію опанування драматургії такого 

типу чи виховав свого глядача, який би легко й без опору сприймав усе 

європейське [282]. Переважно концептуальні режисерські роботи О. Загарова у 

Львові, а особливо їх показ в інших містах краю, огололили проблему 

«горизонту очікувань» галицьких театральних глядачів: статистика відвідувань 

українського театру загалом чи «вік» мистецьких, програмних постановок 

свідчать радше про небажання та неготовність публіки до соціального та 

філософського репертуару.  

Наприклад, «Примари» Г. Ібсена (1921) – як свідчить реконструкція 

виробничого календаря, яку зробила О. Боньковська [48, с. 286–296] – у Львові 

були показані тричі й один раз у Стрию. Крім того, ще є згадка у пресі про 

виступ у Станиславові, де драму грали «перед напівпорожньою салею» [421]. 

(Справедливості ради слід зазначити, що й відомий польський трагік першої 
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пол. ХХ ст. К. Адвентович зіткнувся із подібною прикрою ситуацією, 

гастролюючи у місті з класичним європейським репертуаром [421]). Вистави 

«Батько» А. Стріндберґа (1922) чи «Отелло» В. Шекспіра (1923) були показані 

двічі у Львові й один раз – у повітових містах (перша – у Перемишлі; друга – у 

Коломиї). У той час, як комедії у постановці О. Загарова мали трохи довший 

вік: «Мірандоліна» К. Ґольдоні (1921) чи «Тартюф» Ж.-Б. Мольєра (1922) 

пережили по двадцять і більше показів. 

Цю ж саму проблему намагався розв’язати Й. Стадник, який після відходу 

О. Загарова одноосібно очолював УНТ товариства «Українська бесіда» в 

останній сезон існування цього колективу (1923/24). Позбавлений сторонньої 

фінансової підтримки з боку товариства чи меценатів театр дрейфував у бік 

розважального музичного репертуару (як зарубіжного, так і українського), а 

перекладна західноєвропейська драматургія існувала на рівні комедій – у 

постановці молодого режисера М. Крушельницького: «Клопіт з Ернстом» 

О. Вайльда, «Романтичні» Е. Ростана, «Тітка Карла» Т. Брандона, «Блакитний 

лис» Ф. Герчеґа. (Привертає увагу той факт, що навіть у несприятливих умовах 

театр не опускався до касових популярних фарсів, а намагався залишатися 

вірним своїм мистецьким принципам, звертаючись до зорієнтованих на 

інтелігентного глядача комедій). Поодинокі драматичні вистави Й. Стадника за 

текстами зарубіжних авторів, як-от «Уріель Акоста» К. Ґуцкова чи «Царевич» 

Ґ. Запольської – не стали відкриттям для галицького глядача. Грішила 

мелодраматизмом і смілива спроба звернутися до новітньої української 

драматургії – вперше поставлена на теренах Східної Галичини – «Лісова пісня» 

Лесі Українки (1923).  

Свідомо не вдаючись до порівняння неспівмірних між собою за рівнем 

сценічного вирішення вистав за «европейською драматургією» О. Загарова та 

Й. Стадника, все ж варто наголосити на послідовності звернення галицького 

режисера до перекладного репертуару впродовж усього міжвоєнного періоду. 

Щоправда, навчений гірким досвідом самостійної антрепренерської діяльності 

Й. Стадник дуже обережно підходив до вибору зарубіжних п’єс, надаючи 
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перевагу апробованим польською сценою. Така виважена тактика дозволяла у 

тодішніх умовах економічно виживати театральним трупам під його 

керівництвом, однак не обіцяла мистецьких відкриттів. Навіть у своїх цілком 

оригінальних виставах режисер використовував «позичені», перевірені 

постановочні схеми із зарубіжного репертуару: наприклад, резонансна драма 

«Над безоднею» українського автора Я. Мамонтова (1926) у приватній трупі 

Й. Стадника була витримана у дусі «Ібсенівської драматургії» [432]. (Таке 

сценічне вирішення загалом не суперечило «новодрамівській» за духом п’єсі 

про конфлікт між талантом митця і буденним життям, однак сам принцип 

«концептуального цитування» не давав можливості розкрити ідеї власне 

Я. Мамонтова). 

Повертаючись до проблеми неспівмірності запитів тогочасних глядачів із 

«мистецькою пропозицією» західноукраїнської сцени, варто згадати ще одну 

спробу Й. Стадника утримати постійний український театр у Львові – цього 

разу під протекторатом Кооперативу «Український театр» (1927–1929). Дуже 

промовистою під цим оглядом є стаття «“Святочна” публика й український 

театр», що з’явилася у львівській пресі за кілька місяців до остаточного розпаду 

цієї трупи. Критик під криптонімом «П.» писав: «З новин виставлено досі 

Молієра “Скупаря”, Ґалана “Вантаж” і Словацького “Мазепу”. Поза тим йде 

оперетковий репертуар. Всі дотеперішні вистави дали наглядний доказ, що 

дирекція театру намагається зробити все можливе, щоби тільки задовольнити 

публику. Але задовольняти нема кого. Бо ті, для яких театр ставить такі п’єси, 

як “Скупаря” й “Мазепу”, до театру не приходять» [375]. Водночас такі пасажі 

опосередковано свідчили і про непретензійне сценічне вирішення, і про 

невміння театру знайти новий підхід, щоб зацікавити глядачів.  

Принципово не змінило ситуацію і стратегічно правильне рішення 

Й. Стадника запросити до трупи режисера російської реалістично-

психологічної школи, емігранта, «артиста петербурзьких мистецьких театрів» 

Ф. Соколовського. Щоправда, його постановки («В задушний день» 

Г. Гайєрманса, «Любов – книга золота» О. Толстого, 1929) – також витримані в 
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стилі «цитування» з інших сцен – дозволили на короткий час із новою силою 

розкритися акторському ансамблю. Критик Г. Лужницький захоплено писав: 

«Хто не бачив “В задушний день” в Українському Театрі, той не знає, яке ми 

багатство талантів маємо серед наших артистів, що, перецінюючи чуже, не 

хочемо доцінювати свого» [143].  

Із пізніших, уже періоду 1930-х рр., численних вистав Й. Стадника за 

перекладними творами, насамперед можна відзначити його авторську 

інсценізацію роману «Хам» польської письменниці Е. Ожешкової (1938), яку 

тогочасна критика ототожнювала із «найзамітнішими репертуарними і 

режисерськими досягненнями» [285, с. 272], та низку популярних тоді комедій 

(напр., «Гра на замку» угорського драматурга Ф. Мольнара, «Те, що 

найважливіше» російського режисера, теоретика театру і письменника 

М. Євреїнова та ін.). Однак ці «новинки» мандрівного українського театру, 

виконуючи важливу місію серед української публіки під час «гастролей» 

Східною Галичиною та Волинню (іноді – Буковиною, яка перебувала у межах 

Королівства Румунія), у великих містах не були конкурентоспроможними – на 

фоні репертуарних напрацювань польських театрів.  

Зрештою, і спроби іншого – не менш послідовного у втіленні перекладної 

драматургії на західноукраїнській сцені міжвоєнного періоду – режисера 

М. Бенцаля, розбивалися, з одного боку, об байдужість публіки до серйозного, 

«проблемного репертуару», а з іншого – об нерозуміння самого митця, що 

«косметична модернізація» українського театру (без обов’язкової цілісної 

режисерської концепції, жанрово-стилістичного вирішення, індивідуального 

підходу до кожної вистави, глибшої реформи виконавської манери, 

новаторського сценографічного оформлення та інших чинників) не дасть 

бажаних результатів. Зокрема, серед найсміливіших постановок М. Бенцаля 

після періоду Українського Незалежного Театру можна назвати «Життя 

людини» Л. Андреєва на сцені Українського наддніпрянського театру 

О. Міткевич (1926/27). Однак оперта лише на сильних акторських особистостях 

вистава уже не задовільняла вимог тогочасного глядача. Звісно, М. Бенцаль 
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найповніше розкрився пізніше як режисер-стратег у музичному репертуарі (про 

що вже було сказано вище), але не менш важливо відзначити широту його спроб 

опанувати драматичний «европейський репертуар», хоч за рівнем режисерської 

лексики більшість його вистав залишалася у координатах «коцептуального 

цитування» з інших сцен чи навіть поверталася до постановочної традиції 

історично-побутових драм.  

Найбільш послідовно й системно над «европеїзацією» українського театру 

у Східній Галичині міжвоєнного періоду працював В. Блавацький, символічно 

продовживши розпочате О. Загаровим та розвинувши у свою незалежну 

систему і в підборі репертуару, й у сценічній стилістиці. Вирішальним у творчій 

біографії молодого актора і режисера був практичний акторський та глядацький 

досвід, здобутий під час одного сезону праці в театрі «Березіль» (1927/28). А 

відтак В. Блавацький, захоплений ідеями та практикою щодо модернізації 

української сцени, намагався по-своєму втілити ідеї Л. Курбаса на 

західноукраїнському ґрунті. Зокрема, ставши в 1929 р. режисером та 

мистецьким керівником УНТ ім. І. Тобілевича у Станиславові, він одразу 

розпочав «непомітну», але послідовну і наполегливу працю над вихованням 

нового актора, над прищепленням йому різних типів гри [40, 9 жовтня, с. 2]. 

Крім того, з вересня 1929 р. на сторінках однієї із найпопулярніших газет краю 

«Новий час» (Львів) регулярно публіковано частини доповіді В. Блавацького 

«Театр на Великій Україні» (прочитана перед студентською громадою у 

Станиславові) [40], де йшлося про опорні поняття модерного театру, як-от: 

«театральну стилізацію та деталь», «потребу жанрово-стилістичної 

визначеності спектаклю» тощо, а отже – В. Блавацький таким чином готував 

українського глядача Східної Галичини до сприйняття нової театральної 

естетики («поетичного театру»; «театралізованого театру» тощо) [244].  

Показово, що вже через півроку праці в УНТ ім. І. Тобілевича мистецький 

керівник 1929 р. задекларував сміливу реформу: подолати дистанцію «від 

реалістично-побутового репертуару до найновішого модерного напряму 

театрального мистецтва (експресіонізм) так, щоби при кінці сезону могти 
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поставити перші кроки до конструктивізму» [40, 20 вересня, с. 2]. Щоправда, 

втілене на сцені дещо пізніше режисерське бачення «конструктивізму» 

В. Блавацького істотно відрізнялося від практикованого в УСРР, а було більш 

споріднене із «формізмом» – популярним у міжвоєнній Польщі мистецьким 

рухом (1917–1922), який намагався створити новітнє національне мистецтво 

шляхом експериментального поєднання авангардних європейських сценічних 

практик із рідною традицією. І хоч названі сценічні стилі у «чистому вигляді» 

так і не були присутні в режисерському доробку В. Блавацького, однак на рівні 

прийомів та елементів багата палітра театрального експресіонізму та 

конструктивізму стала джерелом, із якого черпав західноукраїнський митець-

реформатор упродовж кін. 1920-х – 1930-х років [244]. 

Оминаючи постановочні напрацювання В. Блавацького в УНТ 

ім. І. Тобілевича у сфері «поетичного театру» (це розглянемо трохи нижче), 

зупинимося на кількох знакових виставах за перекладними творами, які були 

трактовані у той час як «лінія европейського репертуару» – і в тематично-

ідейному вимірі, і за рівнем сценічного втілення. Зокрема, найбільше 

позитивних відгуків отримала по-експресіоністичному сильна, гостросоціальна 

психологічна драма польського драматурга К. Г. Ростворовського 

«Несподіванка» (1929) – за «ряд моментів о високім мистецькім і 

психольоґічнім наставленню» [523]. Реальна історія про побут отупілих від 

крайньої убогості та безвиході повсякденного життя селян, трагедію матері, яка 

з відчаю зарубала випадкового подорожнього, а пізніше упізнала у ньому свого 

рідного сина – до болю були знайомі та близькі виконавцям головних ролей: 

випадок трапився на теренах Лемківщини, автор «переніс» сюжет в умови 

польського села, а перекладач і постановник В. Блавацький знову локалізував 

події в українських координатах – у подільському селі. Лаконічна сценографія 

Л. Боровика посилювала акцент на гранично виразних акторських роботах. Із 

приводу цієї вистави, як згадував пізніше сам В. Блавацький, звучали відгуки 

деяких польських акторів, що український театр поставив її – на рівні 

акторських інтерпретацій – краще, ніж це було зроблено у репрезентативному 
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польському Великому міському театрі у Львові [39, c. 143]. А кореспондент 

єврейської газети «Мить» («Chwila») захоплено писав про вражаюче точно 

переданий межовий психологічний стан героїв: «Реалізм спектаклю потряс 

глядачів і ще довго не могли ми опритомніти від жаху несамовитої сцени 

вбивства» [554]. 

У подібному емоційно загостреному реалістично-психологічному ключі 

була вирішена і драма «Пурґа» російського радянського драматурга Д. Щеґлова 

(1931), у якій В. Блавацький – зважаючи на прорадянську тенденційність п’єси 

та антирадянські настрої галицької публіки – змушений був втручатися у 

структуру твору, згладжуючи політичне звучання та роблячи сильніший акцент 

на фатальній владі тваринних інстинктів над персонажами [1]. Відрізані від 

світу під час хуртовини у Сибірі троє людей – росіянин більшовик Володимир 

(В. Блавацький) та англійці, донька підприємця-золотошукача Оллан 

(Л. Кривицька) і її наречений, інженер Генрі (В. Королик) – поступово 

переоцінювали життєві цінності, все більше і більше втрачаючи моральні, 

соціальні, культурні «нашарування». Жінка зробила вибір на користь фізично 

сильнішого Володимира, однак, коли змінилися обставини, інстинкт матері 

змусив вагітну жінку відмовитися від непевного майбутнього із російським 

партизаном. «Після ганебних пародій театру, презентованих ріжними 

мандрівними трупами – нарешті одна вистава гідна европейської сцени, – 

писала про виставу тогочасна критика. – Цікава акція (тут у значенні: сюжет. – 

Р. Л.) п’єси, получена з гарною грою артистів – дає рідку (рідкісну. – Р. Л.) 

естетичну насолоду. Подивляти треба працю режісера Блавацького, що 

потрафив п’єсу, в якій весь час грають тільки 3 особи на майже необставленій 

сцені, зробити так фрапуючо-цікавою (вражаюче-цікавою. – Р. Л.). Кілька 

тяжких статичних мезансцен – розв’язано надзвичайно вдатно й то новими в 

нас засобами, що свідчить про шукання й індивідуальну творчу працю режісера 

(виділення автора статті. – Р. Л.)» [147]. Не применшуючи акторської та 

режисерської заслуги В. Блавацького у виставі, варто все ж звернути увагу на 

витоки самої ідеї: цілком можливо, що галицький митець вперше побачив 
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«Пурґу» саме у постановці О. Загарова – на сцені Харківського державного 

драматичного театру (пізніше перейменований на Червонозаводський). Як 

кореспондувало режисерське рішення В. Блавацького зі сценічною версією його 

колишнього вчителя – тема для майбутнього окремого дослідження. (У цьому 

контексті варто окремо згадати, що про виставу «Пурґа» дослідники писали ще 

у 1970 р. – у колективній монографії «Шляхи і проблеми розвитку українського 

радянського театру» [386]; однак історик Р. Пилипчук змушений був приписати 

цю постановку толерованому у радянському театрознавстві М. Бенцалю). 

Найскладнішою «европейською драмою» – і через культурну дистанцію 

між глядачами та подіями у творі, і через ускладнену режисерську лексику (з 

яскравими умовними прийомами конструктивізму в мізансценуванні та 

сценографічному оформленні) – на сцені УНТ ім. І. Тобілевича була «Грішниця 

на острові Паґо-Паґо» («Седі») В. С. Моема і Дж. Колтона (1931). Своїми 

витоками ця вистава безперечно завдячувала харківському глядацькому досвіду 

В. Блавацького: «Седі» у постановці В. Інкижинова (1926) належала до 

оригінальних сценічних експериментів «Березоля», покликаних викрити 

«примітивний європеїзм» та «плаский психологізм» у практиці деяких 

тогочасних консервативних театрів УСРР [149, с. 299–309; 433]. Однак 

західноукраїнська прем’єра народилася у кардинально інших соціокультурних 

умовах, а відтак режисер В. Блавацький вирішував нею дещо відмінні завдання 

(хоч на формальному рівні відгомін експериментальних «березільських» 

практик безперечно відчутний; зрештою, як і вплив польської постановки 

А. Марека (М. Арнштайна) «Грішниця на острові Паґо-Паґо» на сцені Великого 

театру у Львові (31.03.1927)).  

Екзотичність сюжету, що розгортається на одному з островів архіпелагу 

Самоа у Тихому океані, відірваність від звичного для глядачів Східної Галичини 

оточення – дозволили режисерові помістити дію у непобутовий сценічний 

простір, вирішений за законами конструктивної доцільності, а не звичної для 

західноукраїнського театру життєподібності. Це був не перший 

«конструктивістський» експеримент В. Блавацького, але саме тут глядач 
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нарешті сприйняв умовне рішення. Рецензент під псевдонімом «Мирон» 

(очевидно, Р. Купчинський) захоплено відзначав: «Режисер, шукаючи нового 

вислову в театральному мистецтві, – театралізує її (постановку. – Р. Л.), 

підчеркуючи сильніші місця в п’єсі, в монольоґах поодиноких дієвих осіб 

відповідним уставлюванням (мізансценуванням. – Р. Л.). Як об’єктив 

кіноапарату для схоплення важливого моменту, підсуваючись під актора, 

побільшенням підчеркує його мімічну гру, щоб облекшити глядачеві 

сприймання, так режисер висуває дієву особу на середину сцени і заставляє її 

стоячи говорити монольоґ у той час, як інші сидять, або ставить її на 

підвищенні. Засоби ці ненові, але настільки злагіднені, що не вражають 

невиробленого глядача» [324]. Натомість за яскравою зовнішньою сценічною 

формою дещо затирався морально-філософський вимір, а особливо шкала 

переживань пастора (В. Блавацький), який, навертаючи душу повії Седі, сам 

піддавався плотській спокусі, чи складний психологічний малюнок Седі 

(О. Ленська), яка – захопившись сильною особистістю пастора – вже була 

готова змінити свій стиль життя, доки не переконалася у його тваринних 

бажаннях. Саме тому думки критиків щодо акторських робіт у виставі 

розділилися: від скептичного окреслення як «пересічні» (М. Рудницький) [302] 

до стримано захопленого визнання (Л. Сіра) [448]. Однак ще одним вагомим 

чинником у цій ситуації залишалася надто тонка психологічна природа 

конфлікту у творі та дещо відмінний «горизонт очікування» глядачів щодо 

екзотичної п’єси. «Психольоґічні п’єси без ситуаційних несподіванок назагал 

нелегкостравні. Яка-небудь п’єса Ібсена теж не вийшла би в нас краще» [302], – 

констатував із цього приводу критик М. Рудницький. І навіть радикальні 

втручання режисера та сценографа не змогли, на думку критики, достатньо 

динамізувати дію. Та попри полярні оцінки у пресі, бурхливі обговорення 

одразу після вистави (включно із підозрою театру в антклерикалізмі – через 

негативний образ пастора!) пізніші історики театру, і сам В. Блавацький 

відносили виставу «Грішниця на острові Паґо-Паґо» до найбільш сміливих 

експериментів на сцені УНТ ім. І. Тобілевича. 
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Із комедійного репертуару В. Блавацького-режисера в УНТ 

ім. І. Тобілевича (1929–1933 рр., з перервами) майже всі вистави були 

перекладними. Не слід також забувати про вагому роль розважального 

репертуару в тогочасних умовах: понад 80 % репертуарної афіші цього 

музично-драматичного театру становили комедії, фарси, оперети та опери. 

Однак режисер усе одно намагався поступово змістити репертуарну політику у 

бік драматичного театру [54, ч. 4, с. 46–47]. Зупинимося на кількох 

найпоказовіших, що відповідно репрезентували основні лінії режисерських 

пошуків В. Блавацького у комедійному матеріалі. «“Чорт” Мольнара – комедія з 

поважнішою психольоґічною основою», – писав М. Рудницький із приводу її 

прем’єри 1929 р. в УНТ ім. І. Тобілевича. І наголошував: «Ця п’єса обійшла від 

літ репертуар европейських театрів і скрізь мала великий успіх, завдяки вмілій 

сполуці глибшої проблєми з легкою формою» [295, с. 5]. Однак вибір 

В. Блавацького, як прочитується із перспективи сьогодення, був продиктований 

не лише тогочасною популярністю п’єси та філософськими підтекстами 

(відповідним до естетичних смаків режисера рівнем), а й став своєрідною 

формою «діалогу» із традицією постановок цієї комедії. Варто уточнити, що 

комедію «Чорт» вперше на західноукраїнській сцені поставив М. Бенцаль 

1921 р. в Українському Незалежному Театрі (під протекторатом товариства 

«Українська бесіда»), – через відсутність чіткого режисерського рішення і 

безпорадність акторів у специфічному, непобутовому матеріалі – зазнавши 

різкої критики С. Чарнецького (особливо за центральний образ, що нагадував 

вертепного чортика) [516]. Натомість постановка В. Блавацького 1929 р., 

проінтерпретувавши Чорта як відсторонений фатум, що навис над героями 

цього любовного трикутника (але без надмірного містицизму [146]), завдяки 

цілісній режисерській концепції та інтелектуальному, стриманому акторському 

виконанню (Ласло (Ф. Базилевич?), його дружина Йоланта (Л. Кривицька), 

таємно закоханий у неї художник Янош (Л. Боровик), Чорт (В. Блавацький) та 

ін.) – отримала визнання і львівської, і станиславівської критики [295; 146].  
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Найсміливішою щодо ідейного звучання та сценічного рішення комедією 

В. Блавацького в УНТ ім. І. Тобілевича стала «Мина Мазайло» М. Куліша (1930; 

рівно через рік після прем’єри у «Березолі») [244]. Попри те, що написана 

українською мовою, вона потребувала режисерської «адаптації» відповідно до 

умов і настроїв західноукраїнської публіки, явно відмінних від типової 

«картини світу» в УСРР. Зокрема, В. Блавацький – через надто позитивний 

образ радянської влади – усунув кінцеву сцену, де всі дізнаються про звільнення 

з роботи Мини Мазайла за опір українізації, що відповідно порушило 

внутрішню логіку комедії (з цього приводу звучали звинувачення критики), але 

водночас утворило відкритий фінал – ніби «три крапки» вкінці: «алєґорична, 

сильно до публики промовляюча сцена» [66]. Адже режисер побачив у творі 

М. Куліша не міщанську комедію, як дехто поверхово її зрозумів, а сатиричний 

твір про боротьбу двох культур, ключ до відчитання політично-культурних 

відносин: українсько-російських – в УСРР чи українсько-польських – у 

міжвоєнній Польщі. А отже у мистецькому фокусі постановки опинилося саме 

те, що і є квінтесенцією Кулішевої комедії – «ідеологічний аспект боротьби за 

становлення національної самосвідомості» [207, с. 320] (як сформулювала 

Н. Корнієнко) [244].  

Процес підготовки західноукраїнської прем’єри по-суті став для акторів 

УНТ ім. І. Тобілевича болісним знайомством із жорсткими вимогами 

режисерського театру та «березільською» методикою – у скороченій 

транскрипції В. Блавацького. Відмова від звичного емоційно-інтуїтивного 

стилю гри, зображення повнокровних життєподібних персонажів на користь 

сценічного існування за принципом «соціально-національної маски», 

«психологічного гротеску», «не життєво-льоґічні, а театралізовано-правдиві» 

образи – все це вражало, викликало опір не лише самих акторів, а й згодом – 

непідготованого глядача. Кореспондент польської газети «Станиславівська 

земля» («Ziemia Stanisławowska») Е. Майєр одразу по прем’єрі відзначав як 

позитив: «У самій інтерпретації п’єси зроблено значний прорив завдяки 

відкиненню дотеперішніх натуралістичних форм» [547]. А рецензент під 
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псевдонімом «МИРОН» (Р. Купчинський?) підкреслював власне модерні 

сценічні засоби: «Постановка п[ана] Блавацького в цій сатирі – це подих 

новітнього театру, який втікає від натуралізму і реалізму, як новітнє малярство і 

скульптурне мистецтво у своїх нових напрямках від натуралістичного 

фотографовання природи» [324, с. 4]. Загалом комедія «Мина Мазайло» у 

режисерській редакції В. Блавацького мала масштабний соціально-політичний 

резонанс, який розколов українське суспільство Східної Галичини, оголивши 

множинність ідентичностей у начебто гомогенному національному просторі 

[244].  

Окрім того, варто зауважити, що хоч прямих паралелей із «березільським» 

рішенням комедії «Мина Мазайло» і немає (В. Блавацький покинув Харків 

наприкінці сезону 1927/28, Курбасової прем’єри не бачив), однак сам стиль 

явно свідчив про ідейні витоки галицької постановки із духу «березільської 

культури». Зокрема, рецензент із прорадянського журналу «Вікна» у додатку 

«Жива сцена» М. Вовк, критикуючи «формалістичний план» вистави «Мина 

Мазайло» в УНТ ім. І. Тобілевича, «викривлення ідеї твору», зневажливо, із 

сарказмом називав В. Блавацького «галицьким Курбасом», а Л. Боровика – 

«галицьким Петрицьким» [58, с. 15]. Паралелі таки невипадкові, а з 

перспективи часу нині звучать уже радше як комплімент [244]. Про цю виставу 

також писали – у вимушено тенденційно-викривленому ключі – у книжці 

«Тернистим шляхом» (1961) [319, с. 79–80] та у колективній монографії 

«Шляхи і проблеми розвитку українського радянського театру» (1970) [386, 

с. 155]. 

На завершення теми «европейського репертуару» на сцені УНТ 

ім. І. Тобілевича наведемо промовисту цитату із газети «Українське життя» 

(Станиславів) 1931 р.: «За послідніх 10 літ, рідко, дуже рідко бачилось на 

укр[аїнській] сцені такі вистави – як оця вистава п’єси Щеблова (має бути: 

Щеґлова. – Р. Л.) “Пурґа”. Цього мистецького рівня досягло тільки кілька п’єс, 

виставлених свого часу Загаровим (“Тартюф”, “Примари”, “Нора”) на цьому 

рівні стояв “Чорт” і “Мина Мазайло” – виставлені Блавацьким минулого року в 
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театрі ім. І. Тобілевича» [147]. Загалом погоджуючись зі сказаним 

станиславівським рецензентом, можемо додати, що В. Блавацькому – маючи 

сильний творчий колектив – справді вдалося відновити авторитет українського 

театру у Східній Галичині й мистецький рівень часів О. Загарова (особливо 

утверджуваний цим режисером «мхатівський» принцип, що театр не 

опускається до розважальних запитів публіки, а виконує виховну функцію).  

Водночас молодий галицький режисер пішов значно далі, ніж його 

«вчитель», захопившись авангардними ідеями та сценічними практиками 

Л. Курбаса та дещо хаотично і нерівномірно впроваджуючи їх на 

західноукраїнському ґрунті (В. Блавацький надто мало часу провів у «Березолі», 

не навчався в режлабі, щоб могти називатися учнем реформатора українського 

театру). Але позірна «вторинність» відносно авангардних пошуків УСРР (яка у 

Східній Галичині не так болісно відчувалася, як прямі запозичення з польської 

сцени у Львові) була компенсована режисерською сміливістю В. Блавацького 

по-своєму розвивати те, що було джерелом його інспірації, включно з тим, що 

вже зазнало невдачі на українській сцені (творчий «діалог» із попередниками). 

Привертає увагу й відвага та уміння режисера кидати публіці «речі 

нелегкостравні», які йшли у розріз із поглядами глядачів, а отже – праця на 

перспективу, «дискусійність» репертуару.  

Окремо варто відзначити, що утвердження принципів режисерського 

театру, модернізація акторської техніки відповідно до загальної концепції 

вистави, динамічне неілюстративне сценічне оформлення – ініційовані й 

імплементовані В. Блавацьким – стали можливими завдяки співпраці з творчо 

гнучким колективом УНТ ім. І. Тобілевича, який у 1929–1931 рр. мав для цього 

достатній людський та економічний потенціал. Зокрема, присутність у трупі 

видатного художника, випускника санкт-петербурзької Академії мистецтв 

Л. Боровика, – який чітко відчував задум постановника, вибудовуючи 

відповідно до цього багатофункціональний сценічний простір, – забезпечила 

В. Блавацькому-режисерові значно більше можливостей, ніж мав, наприклад, 

О. Загаров у 1921–1923 рр. «До часу театру ім. Тобілевича, а радше приїзду 
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одного із найвидатніших сценографів галицької сцени, Леоніда Боровика [...] – 

галицька сцена декоративним мистецтвом похвалитися не могла, сценографія 

була майже невідома» [285, с. 272], – писав історик театру Г. Лужницький.  

Натомість «европейський репертуар» драматичного УМТ «Заграва» (1933–

1938) В. Блавацький розбудовував за дещо іншими принципами. Зокрема, 

майже всі комедії (займали лише третину афіші) були перекладними: 

перенесений зі сцени УНТ ім. І. Тобілевича німецький фарс «Мужчина з 

минулим» Ф. Арнольда та Е. Баха (1933; 1938 – друга редакція – «Найвірніший 

чоловік»); французькі комедії «Бурідановий осел» Р. де Флєра та Ґ. А. Каяве 

(1933), «Стефко» («Tovarich») Ж. Деваля (1935) чи гостросатирична комедія 

моралі «Крамарі слави» М. Паньоля та П. Нівуа (1935), а також – філософська 

комедія (радше іронічна драма) «Маріус» М. Паньоля (1935); угорські комедії 

«Гарно вшитий фрак» Ґ. Дреґелі (1935; також перенесена з УНТ 

ім. І. Тобілевича) і «Трафіка пані генералової» Л. Буш-Фекете (1937); чеські 

комедії «Рай без жінки» («Манічкова відпустка» / «Macíčkova dovolená» 

Й. Скружного (1934) та «Верблюд вухом голки» Ф. Лянґера (1935); польська 

комедія «Птах» Є. Шанявського (1934) та російська комедія «Рожевий шлях» 

(«Дорога квітів») В. Катаєва (1936). І лише одна комедія українського автора – 

«Муравлі» Г. Лужницького (1936) – картини із тогочасного життя українських 

купців у Східній Галичині. Знаменно, що легкий репертуар «заграв’ян» в 

інтерпретації В. Блавацького виконував не лише розважальну функцію. 

Наприклад, рецензент Я. Падох – захоплений мистецьким рівнем постановки та 

філософською глибиною комедії «Маріус» М. Паньоля – відзначав, що вона не 

гірше від драми тонко розкривала конфлікт між внутрішньою свободою, жагою 

до подорожей та особистими зобов’язаннями, прив’язаністю до жінки [379].  

Що стосується «европейського репертуару» УМТ «Заграва», 

представленого перекладними драмами, зазначимо, що цей сегмент був 

заповнений такими творами: «Будівничий Сольнес» Г. Ібсена (1934), «Ґетто» 

(«Два світи») Г. Гайєрманса (1934), «Святе полум’я» С. Моема (1934), «Цвіркун 

у запічку» Ч. Діккенса (1938), «Поїзд-марево» («Потяг привидів») А. Рідлі 
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(1938) та ін. (У планах було поставити: «Шість персонажів у пошуках автора» 

Луїджі Піранделло [567], «Цар Едіп» Софокла [280, с. 39; 530, с. 9]). У цьому 

концептуальному ряду можна поставити і філософські п’єси Лесі Українки – 

вперше втілені на західноукраїнській сцені – драматичну поему «На полі крові» 

та драматичний етюд «Йоганна, жінка Хусова» (1938), які йшли як дві частини 

єдиної сценічної композиції (в рамках одного спектаклю).  

Найскладнішими за сценічним втіленням були драма «Святе полум’я» 

С. Моема та стилізована вистава за оповіданням «Цвіркун у запічку» 

Ч. Діккенса (інсц. В. Блавацького). Першу так чи інакше глядачі зіставляли із 

виставою на сцені львівського польсько-єврейського театру «Rozmaitości» 

(«Всяка всячина», 13.02.1932): «На цю п’єсу йшли ми до нашого театру з 

деяким острахом. Бачили ми її на столичній сцені (тобто, у польському театрі у 

Львові. – Р. Л.) з першорядними артистами (зокрема, В. Сємашкова у ролі 

Матері. – Р. Л.) і могли мати сумніви, чи вона під силу нашим. Це дуже добре 

завузлена драма з гострою моральною проблємою» [300]. Конфлікт різних форм 

любові, які роздирають благородних персонажів, а понад усім – широка шкала 

почувань Матері (Г. Совачева), яка відважується на вбивство (евтаназію) одного 

з синів заради «щастя» їх обох [165; 351]. «Заграв’янам» – не гірше, ніж перед 

тим польському театрові у Львові – вдалося захопити й утримати увагу публіки, 

яка, як наголошували рецензенти, «не любить траґедій». 

Натомість друга, менш сценічна, вистава «Цвіркун у запічку» за 

Ч. Діккенсом вражала тонко переданою атмосферою, настроєвістю [218], а крім 

того – вона опосередковано кореспондувала із постановкою польського 

реформатора Ю. Остерви, що у 1930 р. зі своїм тетром «Редута» показував її на 

теренах Східної Галичини, зокрема і в Станиславові (дослідник творчої 

біографії В. Блавацького зробив припущення, що український режисер міг 

детальніше знати і про МХТ-івську інсценізацію – познайомившись із 

Б. Сушкевичем під час перебування у Харкові в 1927–1928 рр. [413, с. 34]).  

Завершуючи огляд зарубіжного репертуару на сцені УМТ «Заграва», 

пошлемося на висновок українського театрознавця з Канади В. Ревуцького, 
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який відзначив: «Якщо говорити про перекладний репертуар «Заграви», то тут 

він посів перше місце серед усіх українських театрів у 1930-х роках, і в цьому 

величезна заслуга цього театру» [415, с. 33] (наголосимо, що дослідник у цій 

сентенції порівнює «заграв’ян» не лише із західноукраїнськими, а й із театрами 

радянської України). Показово, що режисер В. Блавацький у формуванні 

репертуарної афіші УМТ «Заграва» керувався не лише тогочасною 

популярністю п’єс, а й можливістю привнести у них при постановці щось своє, 

відмінне від уже зробленого кимось іншим (і на режисерському, і на 

акторському рівнях). Його «европеїзація» української сцени Східної Галичини 

мала системніший і глибший характер. Крім того, митець-реформатор ніколи не 

оминав можливості подискутувати на тему суспільних, політичних, моральних 

чи естетичних стереотипів своїх співвітчизників.  

Для цього В. Блавацькому потрібно було знайти універсальнішу сценічну 

мову – зрозумілу й у столиці краю, і в менших містах Східної Галичини, але з 

виробленою театральною традицією, й у зовсім провінційних повітових 

містечках – яка б промовляла до всіх верств внутрішньо поділеного 

українського суспільства, не залежно від соціального становища, релігійної чи 

національної ідентичності та політичної орієнтації. А відтак основою для його 

естетичної реформи театру – витворення новітнього національно «укоріненого» 

мистецтва, яке водночас могло б висловлюватися мовою європейського 

сценічного авангарду; експериментальний синтез (нагадаємо, що сам В. 

Блавацький називав це терміном «умовно-реалістичний театр») – стали таки 

драми та інсценізації за творами українських авторів. 

На сьогодні у цій ділянці режисерського доробку В. Блавацького – 

насамперед завдяки дослідженню І. Волицької – найбільш розкрито явище 

«поетичного» або «монументального театру» [84]. Як свого часу Л. Курбасові 

вдалося знайти масовий максимально тісний контакт зі своїм глядачем не 

зверненням до класичних зарубіжних драм («Цар Едіп», 1918, перший 

принциповий зразок українського режисерського театру), а насамперед через 

поетичні тексти Т. Шевченка («Шевченкова вистава» (1919), «Гайдамаки» (1920 
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та ін. редакції)) – як достатньо знайомі, близькі українській публіці, а отже 

консолідуючі представників різних політичних таборів, – так і В. Блавацький, 

інтуїтивно шукаючи свої шляхи модернізації українського театру Східної 

Галичини, звернувся до великої поезії Кобзаря. Перша вистава, у якій він 

обережно, але послідовно використав умовні пластичні засоби сценічної 

виразності, експерименти зі світлом – композиція «Розрита могила» (за 

поетичними творами Т. Шевченка «Розрита могила» та «Суботів», інсц. 

В. Блавацького, 1929) в УНТ ім. І. Тобілевича [39, с. 140]. Згодом були і більш 

сміливі спроби, зокрема: «Маруся Богуславка» М. Старицького (1929), 

вирішена як романтичне видовище з експресивними масовими сценами, та 

остання постановка В. Блавацького в УНТ ім. І. Тобілевича – «Батурин» за Б. 

Лепким, інсц. Л. Лісевича (1933) у ключі експресіоністичного «видовища», 

набору максимально емоційно заряджених епізодів, масових виразних 

пластичних мізансцен (за принципом живої скульптури; хореографічних 

композицій), використанням символічних фігур та архетипних конструкцій, 

водночас поєднаних зі звичним традиційним героїко-романтичним виконанням 

історичної драми [241].  

Окрім зовнішньої репрезентації мистецького потенціалу українського 

театру Східної Галичини і трансляції зі сцени новаторського для традиційної 

культури образу козаків, рефлексуючого гетьмана-інтелектуала – вистава 

«Батурин» мала і певні «внутрішні» конотації в УНТ ім. І. Тобілевича. Зокрема, 

вона кореспондувала із виставою «Мотря» (1932/33, інсценізація Л. Лісевича, 

Г. Лужницького) [19] за першою однойменною повістю Б. Лепкого із циклу про 

гетьмана Івана Мазепу, що її поставив М. Бенцаль, покладаючись в основному 

на сильний акторський ансамбль. Натомість В. Блавацький, ставлячи третю 

частину пенталогії Б. Лепкого (інсц. Л. Лісевича, Ф. Дудка), підійшов з іншими 

критеріями – на прикладі «Батурина» фактично ще раз довівши переваги 

режисерського концептуального театру над методом «акторської режисури», 

«поетичного» сценічного прочитання – над принципом життєподібності (а 

також важливість тандему: режисер–художник). А позитивний патріотичний 
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зміст – боротьба за українську державність проти «дикого Сходу» в обличчі 

Росії – сприяв позитивному й менш упередженому сприйняттю глядачами 

формалістичних новаторств режисера. Невипадково рецензент із м. Яворів (нині 

районний центр у Львівській обл.) писав: «Тут є значно більше історії, тої 

осяяної блиском шабель. Тут є рух, чин, боротьба з наїзником, є актуальність 

теми, є те, що ентузіязмує і об’єднує собою публику перших і послідних місць; і 

тому “Батурин” “дається” добре грати. Краще, як багато інших дійсних 

історичних драм» [408].  

Незмінна популярність, мистецький і «касовий» успіх на теренах усієї 

Східної Галичини спонукали В. Блавацького 1933 р. перенести виставу 

«Батурин» і на сцену свого наступного колективу – УМТ «Заграва». Скромні 

ресурси маленького мандрівного колективу мимоволі зумовили конденсованішу 

виражальну естетику в режисерському почерку В. Блавацького, окреслену 

пізніше як «лаконізм мізансцен» та «небагатолюдна масовка». Постановка в 

основних сюжетних і сценографічних ходах, очевидно, дублювала виставу 

«тобілевичівців»: найбільш трагічні моменти вирішено підкреслено стримано, з 

величним, монументальним спокоєм вибудувано складні по-

експресіоністичному символічно заряджені мізансцени. Зокрема, одна із 

найбільш вражаючих сцен вистави – пантомімічна композиція змагання двох 

супротивних таборів (білих і чорних духів), перемогою «черні» і видачею 

українського полковника Чечеля у руки російського князя Меншикова – 

завершувалася виходом маленького хлопчика, який піднімав із землі надламану 

козацьку шаблю, пригортав до грудей і цілував [241]. «Акція ведеться на 

еліптичнім підвищенню, на тлі «символічного» пейзажу, – писав рецензент. – 

Протиставлення контрастів «білого» й «чорного», як бачимо, є цілком просте. 

Але саме тому воно так безпосередньо переконливе» [275, 10 лют., с. 5]. Умовні 

деталі у загалом ілюзійному, інтер’єрному чи пейзажному оформленні 

Л. Боровика справляли вибуховий ефект, підсилюючи драматичну напругу. 

Г. Лужницький, пишучи пізніше історію західноукраїнського театру, 

констатував: «П’єсу “Батурин” […] можна вважати першою модерною 
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режисерською концепцією нової “Заграви”. Зокрема, 3 дія […] і 5 дія (на 

згарищах Батурина) лучили в собі одну мистецьку цілість слово, світло, маску, 

костюми й декорацію. Сценограф “Заграви” арт. Л. Боровик […] пішов у 

оформленні сцени шляхом символізму і вперше впровадив, аналогічно до т[ак] 

зв[аного] підтексту слова, підтекст декорації, висуваючи на перший плян 

емоційний зміст твору» [284, с. 32].  

На цьому етапі є сенс детальніше розгорнути контексти і впливи, у яких 

народжувався програмний «поетичний» напрямок у сценічних пошуках 

західноукраїнського режисера 1933–1938 рр., окреслений пізніше як 

«монументальний театр» В. Блавацького. Правомірність і доречність саме такої 

дефініції щодо граних у модерному ключі історично-релігійних вистав УМТ 

«Заграва» – обґрунтувала (і фактично ввела у науковий обіг) сучасна 

театрознавчиня І. Волицька [84]. «…Монументальний театр – це театр 

антипобутовий і антипсихологічний, який цурається житейської дріб’язковости 

і буденної деталізації; натомість виводить на кін найбільш значущі моменти 

людського буття, динамічні згустки реальності, укрупнюючи й надаючи їм 

нового виміру. Це театр цілеспрямованої видовищности, який загострює увагу 

на візуальній стороні дійства, редукуючи при тому його вербальний ряд. Це 

театр публіцистичної зорієнтованості, який робить ставку не на індивідуальне, а 

на масове сприйняття. Він руйнує “четверту стіну” між сценою і залою, 

встановлюючи особливий тип контакту з глядачами, які із звичайних 

спостерігачів мусять перетворитися на активних, принаймні в духовному сенсі, 

учасників дійства. В цьому театрі особисті людські переживання поступаються 

моральній і суспільній ідеї, втілюваній тим чи іншим персонажем. Врешті, це 

театр, який оперує скульптурними й архітектурними принципами постановки» 

[84, с. 254], – так у сконденсованому вигляді, за І. Волицькою, виглядають 

основні риси монументального театру, які окреслив польський театрознавець, 

дослідник творчості Л. Шіллера Е. Чато [545, s. 197–204]. 

Зокрема, будучи у 1930–1932 рр. мистецьким керівником і режисером 

драматичного сектору Великого, Малого театру і театру «Rozmaitości» («Всяка 
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всячина») у Львові, визначний польський режисер-реформатор Л. Шіллер у 

численних виступах й у сценічній практиці декларував соціально ангажований 

театр, який має цікавитися настроями широких мас глядачів, їхніми потребами, 

чутливий на прояви сучасного життя і достатньо сміливий, «щоб зайняти 

супроти них становище» [265]. Великі ідеї знаходили масштабне втілення в 

укрупненій експресіоністичній формі, у сміливому синтезі здобутків провідних 

театральних напрямів і стилів, освоєнні мови скульптури, кіно, радіо тощо. 

Режисер-реформатор апелював до ідей знакових для польської культури та 

історії поета, засновника польського романтизму А. Міцкевича і неоромантика, 

символіста С. Виспянського щодо національного «монументального театру» 

(teatr ogromny), наголошував на концепції вибору значущого літературного 

матеріалу (романтична «велика поезія»), де зображуються глобальні звершення 

у житті цілих народів, а не приватні переживання. Л. Шіллер підкреслював, що 

театр має пропонувати репертуар для думання, для раціональної і соціальної 

активації масового глядача [265] (хоч на практиці режисер використовував й 

ірраціональні засоби впливу – через містерійні мотиви, гіпнотичну гру світла, 

пластики, руху тощо) [591, s. 77–148]. Водночас важливо підкреслити, що 

Л. Шіллер у своїх режисерських практиках мав можливість спертися на 

традицію великої національної романтичної драматургії, а український театр – в 

силу історичних обставин – цього був позбавлений. 

Хоч вплив Л. Шіллера на західноукраїнський театр безперечний, все ж 

В. Блавацькому-режисерові стала ближчою за духом національна модель 

«монументального театру», запропонована Л. Курбасом [39, с. 128–136]. 

Зокрема, молодому митцеві у практиці «Березоля» імпонувала зовнішня 

стриманість, лаконічні, енергетично сильні й багатозначні мізансцени (на 

противагу до популярного експресіоністичного прийому з «багатолюдною 

масовкою»). Особливе захоплення викликало монументальне сценічне полотно 

з виразними літургійними елементами – «Гайдамаки» за Т. Шевченком: 

«Величним Шевченковим строфам найшов Лесь Курбас конґеніальну форму» 

[39, с. 130], – шанобливо писав у свої спогадах В. Блавацький.  
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Спільним знаменником і польського (шіллерівського), й українського 

(курбасівського) варіантів монументального театру був пошук якісно нового 

зв’язку із глядачем, ідеї конструктивізму у просторовому вирішенні, 

раціональна та ірраціональна активація, ставка на масове сприйняття, 

об’єднання залу і сцени у єдиному пориві, а водночас – сміливість бути театром 

«суспільного спротиву/виклику». 

Типологічні паралелі і з Л. Курбасом, учнем якого вважав себе 

В. Блавацький, і з пошуками польських експресіоністів та конструктивістів 

1920-х років, званих формістами (можливо, саме тому В. Блавацький у своїй 

мистецькій «програмі» вжив терміни «експресіонізм» та «конструктивізм»), і з 

монументальним театром Л. Шіллера – як показують конкретні приклади, 

свідчать про спорідненість мистецьких пошуків західноукраїнського режисера 

із тогочасними авангардними тенденціями. (Тим паче, що дослідниця 

І. Волицька довела варіативність явища «монументального театру» і його 

самодостатність на західноукраїнському ґрунті). Зрештою, В. Блавацький 

ніколи не заперечував також заслуги й О. Загарова у своєму становленні як 

актора та частково як режисера (попри згадуваний вище скепсис). А колектив 

УМТ «Заграва» навіть всіляко намагався довести спадкоємність своєї 

мистецької програми і «загаровських» традицій на західноукраїнському ґрунті 

[454]. 

Окрім згаданої інсценізації «Батурин» за Б. Лепким (1933), у репертуарі 

УМТ «Заграва» виділяють такі історичні вистави у ключі «монументального 

театру»: по-експресіоністичному гостра інсценізація «Земля» за новелами 

В. Стефаника (1933, інсц. В. Блавацького), «романтичне видовище» «Тарас 

Бульба» (1934, за М. Гоголем, інсц. В. Блавацького), історична драма «Ой, 

Морозе, Морозенку» (1935) та «історичні картини» «Дума про Нечая» (1936) 

Г. Лужницького, «історичне видовище» «Слово о полку Ігоря» (1937, за 

давньоруським епосом, інсц. Г. Лужницького); а також – історично-релігійні: 

«релігійне видовище» «Голгота» (1936, за Євангелієм, інсц. Г. Лужницького), 

«сценічне видовище» «Камо грядеши» (1936, за романом «Quo Vadis?» 
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Г. Сенкевича, інсц. Г. Лужницького), «історичне видовище» «Ой, зійшла зоря 

над Почаєвом» Г. Лужницького (1938; усі дослідники, сплутавши дату 

написання п’єси і дату постановки, помилково датують цю виставу першою 

пол. 1930-х рр.).  

Сюжети для програмних вистав театру «Заграва» підбиралися невипадкові 

– масштабні: зрада однодумців, знищення російськими військами гетьманської 

столиці, цивілізаційний конфлікт дикого Сходу і культурного Заходу 

(«Батурин»); поразка через особисті амбіції, небезпека поглинання 

християнської Русі-України поганським Сходом («Слово о полку Ігоря»); зрада 

національної справи, загибель волелюбних легендарних козацьких ватажків 

(«Тарас Бульба»); трагічний вибір поміж романтичною вірою у національну 

ідею та потребою діяти раціонально, поміж різними формами національної 

ідентичності («Дума про Нечая», «Ой, Морозе, Морозенку»); містична сила 

рідної землі, руйнування українського традиційного національного космосу 

(«Земля»); мученицька смерть і воскресіння Христа, зрада і малодушність учнів 

(«Голгота»); зіткнення християнства і поганського світу («Камо грядеши»); 

український монастир як «остання територія» перед обличчям знищення 

турецькими військами та віра християн як найсильніша зброя («Ой, зійшла зоря 

над Почаєвом»). Отже, за відсутності виробленого національного романтичного 

репертуару (а з історії до нього належать хіба що «Великий льох» та 

«Гайдамаки» Т. Шевченка) В. Блавацький шукав, а коли треба – і творив із 

прози його варіанти. 

Небуденні події у виставах підсилювалися небуденними, непобутовими 

сценічними засобами, «яскраво театральними елєментами», покликаними 

підкреслити немарність символічного акту жертвопринесення в ім’я 

благородної ідеї. Підсилюючи національно-патріотичні звучання до рівня 

символу, режисер досягав потужного ефекту єднання залу і сцени в єдиному 

емоційному пориві. «Вистави режисера порушували теми й проблеми 

понадпобутові й понадособові» [84, с. 254], – підсумовує дослідниця 

І. Волицька. І додає: «Значущість змісту вистав увиразнювалася значущістю 
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сценічної форми. Звідси й тяжіння В. Блавацького до умовності й метафорики у 

вирішенні ключових епізодів спектаклю… […] Звідси й притаманна 

постановкам Блавацького патетична текстуальність мізансцен» [84, с. 254, 255]. 

А притягальна ідея релігійної, національної консолідації, віра у духовне і 

політичне відродження України – сприяли колективному переживанню, 

об’єднували і глядачів, і виконавців у патріотичному сплеску почуттів. «Такий 

[реліґійно-історичний] репертуар стягає всі шари нашої суспільности до 

театральної салі й наш театр зачинає відзискувати значіння важливого 

національного чинника» [201, с. 3], – захоплено констатував громадський діяч і 

педагог Ф. Когут. 

Привертає увагу системність звернення В. Блавацького до інсценізацій – у 

програмних виставах УМТ «Заграва». Це було продиктовано, з одного боку, 

браком відповідних до ідейно-мистецької стратегії театру драматичних творів 

(«анемічність української драматичної творчості», як писали історики театру 

С. Чарнецький, Г. Лужницький), а з іншого боку – певним бажанням режисера 

працювати з текстами, які не сковували б його «традицією» постановок, давали 

б повну свободу у виборі сценічних засобів втілення. Водночас варто брати до 

уваги і психологічний голод міжвоєнного західноукраїнського глядача на 

героїку, переосмислення історичного досвіду у модерному ключі, прагнення, 

щоби хтось «з пристрасним бажанням перемоги нашої національної ідеї, з 

динамічним світовідчуванням, представив би нам наше минуле й теперішнє, що 

було би дороговказом у майбутнє» [289]. Громадсько-політичний діяч, 

публіцист П. Лисяк, говорячи про інсценізації «Батурин» та «Земля», 

акцентував на органічному поєднанні новаторської мистецької форми із 

національно конструктивним змістом, а також – на підкреслено новому 

національному наративі сили: «Тут режісер мав на увазі цілком іншу ціль: 

попри мистецьку – виховно-національну. Його захоплював зміст роману й 

новель, котрі говорять самі за себе. І говорять до нас. Так говорять, як ми зі 

сцени досі ніколи не чули (виділення моє. – Р. Л.). А чужа публика теж» [275, 

8 лют., с. 5]. 
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Фактура енергетично сильної короткої прози В. Стефаника (новели: «Вона 

– земля», «Сини», «Марія», «Злодій», «Побожна», «Морітурі» – та прологу 

«Моє слово») продиктувала дещо іншу, ніж у «Батурині» форму – комбінацію 

театру переживання й епічного театру. Рецензент Н. Гірняк з приводу вистави 

«Земля» писав: «Ця постановка творить без сумніву перелом у розвою нашого 

театрального мистецтва. Нові форми з’ясовуються в оригінальності самої 

постановки – у введенні хору (на зразок старогрецьких хорів)» [102]. Показово, 

що журналіст П. Лисяк, порівнюючи використаний В. Блавацьким принцип 

поєднання різних фрагментів («картин») із інсценізаційними прийомами 

Московського художнього театру, надавав перевагу УМТ «Заграва»: 

«Блавацький розв’язав проблему сценічної сполуки всіх картин куди краще, ніж 

режисер “Братів Карамазових” у театрі Станиславського. В російській 

постанові роману Достоєвського […] ролю лучника (зв’язуючого елементу, 

модератора. – Р. Л.) грає лектор, щось у роді радієвого заповідача. […] В 

“Землі” цю ролю грає “хор” п’яти постатей: двох мущин, двох жінок і хлопчик 

посередині. Стоять вони всі вбрані в стилізованих на український лад хітони 

перед сценою й або гуртом, або одинцем, чи кілька вкупі, неначе інструменти 

людської орхестри, скандуючи деклямацію. Потім – на сцені картина» [275, 

10 лют., с. 5–6]. Звісно, автор наведеної цитати бачив не класичний варіант 

МХТ-івської вистави, а лише гастрольний варіант, показаний на теренах 

міжвоєнної Польщі «західною групою» цього театру. Однак паралелі 

промовисті й переконливі. Очевидно також, що витоки вистави «Земля» 

сягають своїми коренями не К. Станіславського, а до – Курбасового рішення 

«Гайдамаків», з його хрестоматійним хором – «Десять слів поета» (на це 

звертали увагу дослідники В. Ревуцький [413, с. 24], Б. Козак [202] та ін.).  

Окрім того, режисер В. Блавацький використав кінематографічний 

принцип монтажу епізодів, про що пізніше писав у своїх спогадах: «Гуцульські 

рями оформлювати мали окремі образи (мікроісторії. – Р. Л.), що, мов у 

калейдоскопі, пересувалися б перед очима глядачів» [35, с. 30; 39, с. 150]. Ефект 

«калейдоскопу» чи «скриньки-райка» підкреслювало умовне, стилізоване під 
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лубок художнє оформлення сцени (Л. Боровик), а особливо – розмальована 

гуцульським орнаментом полотняна смуга, ніби ткана доріжка, яка 

обрамлювала по контуру дзеркало сцени. Водночас, як наголошує сучасний 

дослідник Б. Козак, «актори зобов’язані були діяти поруч з цією стилізованою 

реальністю дуже конкретно й психологічно правдиво» [202, с. 64], щоб 

викликати у глядачів цілком природні емоційні сплески.  

Оскільки постановочні особливості цієї вистави в УМТ «Заграва» дуже 

детально проаналізовані й описані Б. Козаком, зупинимося зараз лише на 

світоглядних принципах та стилетворчих моментах, новітніх для 

західноукраїнського театру прийомах. Насамперед, вибір В. Блавацьким саме 

такого літературного матеріалу був продиктований глибинним розумінням цієї 

«поезії в прозі», відчуття потреби непобутового та немелодраматичного 

прочитання цих текстів. Загалом експресіоністична за літературним матеріалом 

вистава – на рівні акторського виконання (особливо у першій частині вистави) –

сягала таких емоційних глибин, до яких експресіонізм сягнути не міг: на сцені 

поставали живі «з плоті і крові типи», горе яких майже фізично відчувала 

глядацька аудиторія, переживши на собі події Першої світової війни (втрата 

синів, яких забрала війна («Сини», «Марія»), сильніша смерті любов до рідної 

землі («Вона – земля»)). Цей момент спільного переживання і сцени, і залу 

режисер форсував також «літургійними елементами» (напр., речитатив; 

колективна декламація; або й – часом спільне із глядачами – виконання 

«Заповіту» Т. Шевченка). І самі актори, і глядачі згадували, що виставу грали як 

Богослужіння, а окремі епізоди у «Землі» «перетворювали сцену й аудиторію в 

одну цілість, де всі серця вдаряли одним ритмом» [39, с. 151]. 

На завершення, ще раз варто згадати про можливі джерела інспріації для 

народження на сцені УМТ «Заграва» вистави за творами В. Стефаника. 

Дослідник Б. Козак виводить їх, як уже було згадано, із «березільської 

культури», додатково припускаючи, що В. Блавацький навіть міг бачити 

першовтілення новел на українській сцені – у харківському театрі «Веселий 

пролетар». Не відкидаючи цієї думки, пропонуємо натомість свої альтернативні 
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припущення: у 1928 р. новели В. Стефаника були у репертуарі Української 

артистичної ревії під керівництвом О. Міткевич [484], що виступала на західних 

землях міжвоєнної Польщі (у цьому колективі коротко працював перший 

мистецький керівник «Заграви» О. Степовий); наприкінці 1929 р. аматорська 

драматична студія «Хмаролім» при Товаристві прихильників освіти у Львові 

виступала з «літературним ярмарком» або «драматичним вечором» (як різновид 

форми театру-кабаре), у програмі якого була й інсценізація «Вона – земля» [21]. 

Розуміючи всю хиткість містка поміж театрами естради та драматичним 

концептуальним УМТ «Заграва», усе ж не варто відкидати «літературні кабаре» 

як гіпотетичні джерела, із яких опосередковано міг черпати ідеї режисер 

В. Блавацький. Не слід також забувати про те, що ще на етапі інсценізації 

В. Блавацькому в роботі над новелами В. Стефаника (у період 1929–1933 рр., ще 

в УНТ ім. І. Тобілевича) також допомагала Г. Совачева – випускниця Музично-

драматичної школи при Московському філармонійному товаристві (Росія), одна 

з опорних акторських сил О. Загарова в УНТ товариства «Українська бесіда» 

(Львів), акторка та режисерка Руського театру товариства «Просвіта» 

(Ужгород). 

Однак попри всі прямі й непрямі впливи, закиди критиків (емоційно 

значно слабша, «приземленіша» друга частина вистави) ні в кого не викликала 

сумнівів концептуальна цілісність, новаторська природа та самостійність 

постановки. А про тонко вибудувані внутрішні зв’язки, міцну структуру 

інсценізації свідчать і живучість вистави «Земля» у репертуарі УМТ «Заграва» 

протягом чотирьох років (1933–1937), і звернення режисера до неї у пізніші 

періоди його творчості (напр., у Львівському оперному театрі, 1941; Ансамблі 

українських акторів (Ауґсбурґ, Німеччина), 1945; Українському театрі у 

Філадельфії (США), 1952), а також – численні версії у постановці учнів і 

послідовників В. Блавацького на кількох континентах.  

Третій період історії УМТ «Заграва» (1935–1938), – позначений 

кристалізацією модерного національного стилю, ще радикальнішою 

публіцистичною спрямованістю та пошуком нових форм національної 
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ідентичності, – пов’язаний із появою у творчому тандемі «свого драматурга». 

Співпраця театру з письменником, публіцистом, театральним критиком 

Г. Лужницьким дала поштовх для певного «перезавантаження» репертуарної 

політики УМТ «Заграва», чіткішого формулювання її суспільної місії – 

провокувати українців Східної Галичини до відкритого діалогу про тогочасні 

наболілі проблеми та комплекси («психотравма поразки»). Наведемо декілька 

тез В. Блавацького з його своєрідного маніфесту театру «В царстві шабльону...», 

опублікованого 1935 р., де режисер закликав боротися «з філістерством і 

загумінковим поглядом на життя»: «Ми не маємо віри в себе (виділення автора. 

– Р. Л.), в свій нарід, в його зрілість і тому боїмося викликати зневіру. Ні, панове 

скептики! Зневіра нашої нації вмерла разом з тисячами наших героїв на полях 

бою, що розсіяні по всіх просторах нашої великої Рідної Землі» [34]. І ставив 

риторичне питання, маючи на увазі насамперед свій колектив – УМТ «Заграва»: 

«Чи не найдеться гурт сильних відважних і розумних людей, що виступили б до 

боротьби за новий світогляд Нації (виділення моє. – Р. Л.)» [34]. Через кілька 

тижнів – уже у формі творчого кредо свого театру – В. Блавацький повторив ці 

твердження трохи іншими словами у вступній статті «Per aspera…» (Крізь 

терни) до першого числа журналу «Театр» (1935), яке видав мистецький 

колектив УМТ «Заграва»: «Тільки таке мистецтво, яке викликає корисний 

фермент, виміну думок і супуречних поглядів, мистецтво, яке хвилює, одних 

захоплює, других обурює – може бути справді творчим мистецтвом» [44].  

Узагальнюючи, можна сказати, що декларування соціально анґажованого 

театру, готового кидати виклик закостенілим смакам «добропорядного 

суспільства» наближало В. Блавацького і до мистецької програми Л. Курбаса, і 

до стратегії Л. Шіллера, однак соціокультурний контекст Східної Галичини та 

соціально-національні погляди розводили цих діячів-авангардистів у різні 

табори. Важливо також, що коли в УСРР було усунуто від керівництва 

«Березолем» Л. Курбаса, а згодом і його самого знищено, В. Блавацький 

символічно ніби продовжив пошуки реформатора українського театру. З майже 

двадцятирічної перпективи Г. Лужницький так узагальнював: «Те українське 
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покоління, до якого належав Блавацький, мало широку співзвучність шукання 

нових шляхів у театральному мистецтві, зарискуємо твердження, в цілому світі. 

Виразниками цього шукання чогось нового були такі реформатори-

експериментатори театру, як Райнгардт у Німеччині, Лесь Курбас в Україні, 

Шіллєр у Польщі, Маєрхольд у Москві. До їх гуртка включився і син галицької 

землі Володимир Блавацький. Але коли згадані чужинні реформатори усували 

майже зовсім національний елемент із своїх постав і в своїх сценічних 

шуканнях не підкреслювали національного елементу, Курбас і Блавацький 

базувалися у своїх шуканнях і реформах в основному саме на національно-

психологічній базі» [280, с. 41]. 

Співпраця Г. Лужницького та В. Блавацького спершу стала відчутною у 

певній ревізії історично-героїчного дискурсу на західноукраїнській сцені (тема 

козаччини; княжі часи). У драматичному доробку Г. Лужницького, апологета 

історіософського напрямку В. Липинського (зокрема у переконаннях щодо 

провідної ролі еліти в історичному процесі), домінував якісно інший від 

«традиційного» образ козака: замість однозначних, відчайдушних, незламних, 

часом самовпевнених козарлюг-простолюдинів на сцені з’явився герой-

шляхтич, який відчував драматичну вину і відповідальність перед 

батьківщиною, постійно вагався і все ж, переборовши себе, утверджувався 

через дію, конкретний чин. Цю тенденцію вперше у західноукраїнській 

драматургії окреслила поява неоромантичної драми – історичної трагедії – 

В. Пачовського «Сонце Руїни» (1911), однак найповніше вона була реалізована 

на сцені УМТ «Заграва» у 1930-х роках (хоч образ модерного рефлексуючого 

гетьмана у виставі «Батурин» за Б. Лепким вже був присутній у прапрем’єрі на 

сцені УНТ ім. І. Тобілевича, а також у «Мотрі», до інсценізації якої 

Г. Лужницький безпосередньо був причетний). 

Зокрема, історична драма «Ой, Морозе, Морозенку» (1935) зосереджувала 

увагу на такому явищі як участь спольщеної шляхти на боці Хмельницького під 

час національно-визвольної війни 1648–1657 рр. (історична основа) та ідейно 

розгортала сюжет навколо поковника Станіслава-Нестора Мрозовицького, 
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прототипа «Пісні про Морозенка» (міфологічна основа). Головного героя, що 

походив зі спольщеного українського шляхетського роду у розпал польсько-

української боротьби роздирали сумніви (йому близькі обидва ворожі між 

собою табори), він розривав стосунки з батьками-«поляками» і... робив 

нелегкий вибір на користь української національної ідентичності. Загибель 

героя у боротьбі за рідну Україну наприкінці твору – як символічний акт 

жертвопринесення в ім’я майбутньої свободи – у виставі підсилювано 

звучанням хору за кулісами. Модерний патріотичний посил драми (логіка 

поведінки Морозенка цілком у дусі людини ХХ ст.) – на фоні дуже агресивної 

полонізаційної політики, поширеного явища «переходу у католицизм» українців 

на теренах міжвоєнної Польщі – безпомилково відчитувався уже 

підготовленими до національних етосів УМТ «Заграва» глядачами. Водночас і 

драма, і вистава грішили схематичністю, «монументальна» сценічна естетика не 

давала можливості психологічно глибоко проживати ролі [305]. Критик 

М. Рудницький, вихідець із українсько-єврейської сім’ї, справедливо 

наголошував, що складне питання вибору національної ідентичності не слід 

подавати так спрощено-поверхово: «Все ж таких питань не можна 

узагальнювати і треба брати кожне з них зокрема, з усіма мотивами вчинку та 

цілою характеристикою людини. Саме така характеристика сильної 

індивідуальности приваблює драматурґів і варт би побачити таку 

індивідуальність у Морозенку» [305]. Однак режисер В. Блавацький свідомо 

будував виставу як притчу, зміщуючи акцент з історично конкретного викладу 

на міфологічний позачасовий наратив, водночас – як виконавець цієї ролі – 

частково деміфологізуючи сам образ Морозенка. (І все ж очевидну 

малосценічність п’єси «Ой, Морозе, Морозенку» частково можна пояснити 

бажанням драматурга зробити з неї «драму ідей», а також – цензурними 

обмеженнями, які не допустили б ні до друку, ні на сцену твір із переконливіше 

вираженими «антипольськими настроями»). 

Натомість значно краще «монументальний ключ» підійшов до сценічного 

відчитання В. Блавацьким іншого істирично-героїчного тексту – «Слово о полку 
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Ігоря» (1937) – інсценізації, а точніше нової п’єси Г. Лужницького за мотивами 

давньоруського епосу [238; 323; 424]. Режисер подбав про візуальну знаковість 

мізансцен, підпорядкованих сакральному образотворчому та 

кінематографічному принципові, вписавши все у чітку ритмічну конструкцію, 

що диктувала нарочиту ансамблевість гри [509]. Однак чіткі режисерські рамки 

не виключали й емоційного акторського виконання. На фоні попередніх більш 

яскравих режисерських робіт В. Блавацького (позначених елементами і 

прийомами театрального символізму, експресіонізму, конструктивізму тощо) 

вистава «Слово о полку Ігоря» виглядала досить стримано у виборі сценічних 

засобів, зате мала у собі внутрішню велич і повагу, сконденсовані у лаконічну 

новаторську форму – «видовище» [238]. «В “сценічному видовищі” розвиток 

акції є тільки засобом, – пояснював критик О. Кульчицький нову для 

західноукраїнської сцени форму, – а справжньою метою є ті картини, що до них 

прямують стежки і дороги дії та що для їх виведення дія стає нагодою. “Слово о 

полку”, оцінюване як сума зорових вражінь, себто як “видовище” – було 

завдяки декораторові Боровикові і режисерові Блавацькому – першорядним 

осягом» [220]. А щодо режисерської концепції та вибору новаторських 

сценічних засобів рецензент уточняв: «Театр “Заграва” засновує свій репертуар 

на переконанні, що одним із суттєвих чинників естетичного зворушення мусить 

бути масовість настрою. Тим самим шукає він, з одного боку, сюжетів, які 

давали б надію чуттєвого відгомону в якнайширшій масі, і з другого – такого 

суспільного оформлення, що якнайбільш сприяло б масовій чуттєвій реакції. 

Таке оформлення найшов театр у свого роду комбінації кінових і містерійних 

мотивів» [220].  

Монтаж епізодів, сповільнений укрупнений кадр, схематизм композиції й 

образів та інші прийоми і засоби, запозичені в кіномистецтва, пластично у 

рафінованій формі зарисували ключові моменти сценічної постановки. 

Привертає увагу, що у нерелігійній виставі «Слово о полку Ігоря» також були 

використані типові для «монументального театру» В. Блавацького літургійні 

елементи: іконографічні ракурси, виразні візуальні та ритмічні сценічні 
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композиції, впливові музичні ходи (мелодекламація, речитатив), зокрема, й 

архаїзована мова персонажів, що міцно зав’язувала асоціативний ланцюжок із 

східнохристиянською традицією богослужіння [238]. 

Попри окремі зауваження до п’єси чи постановочних нюансів вистава 

«Слово о полку Ігоря» стала явним актом утвердження права галицьких 

українців на власну національно-культурну окремішність у міжвоєнній Польщі. 

Адже зі сцени промовляв український галицький князь Ярослав Осмомисл, 

самою своєю появою засвідчуючи, хто є справжніми господарями у Східній 

Галичині. Окрім того, історично точні костюми, детально пророблене ілюзійне 

декораційне оформлення – на основі історичних праць та свіжих даних 1930-х 

рр. із археологічних розкопок княжого Галича, колишньої столиці Галицько-

Волинського князівства – каталізували приспану націнальну свідомість 

глядачів. Особливо показова була остання сцена вистави («кінцевий акорд») – 

заклик Бояна до єднання і присяга руських князів на вірність Києву, яка 

справляла просто вибуховий ефект: «Тоді щезла межа між сценою і салею 

(виділення наше. – Р. Л.) і спонтанний ентузіязм довго ще після спущення 

завіси не вгавав» [105]. 

Знаменно, що мистецький керівник й увесь колектив УМТ «Заграва» у 

своїй репертуарній політиці дуже тонко відчували і зберігали баланс між 

полюсами заестетизованого «европейського театру» та театру «пропаґанди» 

національних цінностей. Адже, як писав німецький філософ, соціолог, 

музикознавець Т. Адорно: «Двоїстість художніх творів – як незалежних 

структур і соціальних феноменів – породжує осциляцію критеріїв: незалежні 

художні твори провокують звинувачення в соціальній байдужості і, зрештою, в 

злочинній реакційності; натомість твори, що реалізують соціально однозначні, 

дискурсивні судження, заперечують таким чином мистецтво, а водночас і самі 

себе» [4, с. 334]. І тому невипадково сам В. Блавацький у спогадах також 

підкреслював бінарність мистецької програми свого театру: «Невважаючи на 

страшні переслідування театру польською політичною владою, про що буде 

мова окремо, “Заграва” до кінця свого існування не забувала свойого гасла: 
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будити народ і живим словом кріпити народного духа. Чисто мистецькі 

стремління і завдання театру не перешкоджали йому вести національно-

освідомну роботу, яку диктували вимоги часу» [39, с. 155].  

Одразу слід наголосити, що стратегію реактуалізації національної 

історичної пам’яті на основі історичних драм та інсценізацій проводила 

більшість українських театрів Східної Галичини. Однак рівень їхньої сценічної 

лексики залишався у надто традиційних «просвітницько-позитивістських» 

координатах, що хоч і підігрівали патріотичні почуття на базовому рівні, не 

завжди адекватно когерували із модерною свідомістю глядача міжвоєнного 

періоду. Знаменно також, що започаткована в УМТ «Заграва» тенденція до 

ревізування національно-героїчного «іконостасу» по-своєму знаходила відгомін 

і в інших мандрівних колективах. Зокрема, козацький дискурс 

західноукраїнської сцени у 1930-х поповнився такими виставами як «Лицарі 

ночі» Г. Лужницького (1937, УМТ «Заграва», реж. Б. Паздрій) – драма з часів 

руйнування Запорозької Січі військами Катерини ІІ; «Орленя» І. Зубенка (1937, 

УНТ ім. І. Тобілевича, реж. М. Бенцаль) – драма про сина гетьмана Пилипа 

Орлика, який намагався продовжити національну боротьбу за Україну; «Дума 

про Нечая» Г. Лужницького (1938, Український театр М. Войтовича); 

«Вельможна пані Кочубеїха» С. Черкасенка (1936, Український театр 

Й. Стадника; 1939, УНТ ім. М. Садовського) – про закулісні інтриги навколо 

гетьмана Мазепи; «Конашевич-Сагайдачний» В. Пачовського (1939, 

Український театр Й. Стадника) та ін. По-особливому патріотично звучала 

історична драма «тобілевичівців» «Орленя» їхнього майже «штатного» 

драматурга І. Зубенка (1937), позбавлена традиційного мелодраматизму, з 

мажорним, національно конструктивним завершенням [166]. Показовою була 

патріотична лінія «тобілевичівців» у зверненні до інших героїчних сторінок 

української історії, як-от: «Довбуш» («Чорногора в огні», 1938) Є. Задвірського 

(спр.: Є. Іванців) [17] чи «Княгиня Анна» І. Зубенка [176] (через трагічну 

смерть М. Бенцаля у 1938 р. виставу не закінчено [182, с. 630]).  
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А також окремо варто відзначити стратегію актуалізації травматичної 

історичної пам’яті – на основі подій з недавньої національно-визвольної 

боротьби, яку М. Бенцаль в УНТ ім. І. Тобілевича проводив не менш 

послідовно. І хоч більшість цих починань театральні критики трактували як 

«продовження нашої побутової лінії» (а отже, вони не виходили за рамки 

постановочної традиції історично-героїчного репертуару), за актуальністю 

піднятої теми та майстерністю акторського емоційного виконання – вони 

досягали поставленої мети – будити національну свідомість. Зокрема, історична 

драма «Отаман Пісня» М. Чирського (1935) – яскравий і достатньо непобутовий 

за драматичною формою «момент із боротьби української партизанської армії із 

большевицькою» [306]; інсценізація «Гори говорять» Р. Антоновича та 

З. Тарнавського за однойменним романом У. Самчука (1935) – про національно-

визвольну боротьбу українців на Закарпатті в 1918–1919 рр. за свою 

«Гуцульську республіку» [476] та ін. 

Повертаючись до теми «монументального театру» В. Блавацького, 

розглянемо другу його частину – власне, релігійний репертуар. Отже, першою у 

цьому циклі була вистава 1936 р. – «релігійне видовище» – «Голгота» за 

Євангелієм в інсценізації Г. Лужницького. Драма стала безпрецедентним 

явищем: насамперед, через знаний і сакральний для релігійної свідомості 

глядачів текст євангельської історії про події страсного (пасійного) циклу 

(актуалізація архетипів) та модерне трактування образу Ісуса Христа як 

активного героя і виведення на противагу Йому – не менш сильного злого генія 

Юди [12; 209; 210]. «Голгота» була першим своєрідним підсумком історично-

релігійних спроб драматурга Г. Лужницького та його модерних шукань, зокрема 

у площині «християнського символізму» [504, с. 126–249], важливу роль 

відіграла вона і в історії УМТ «Заграва». Зокрема, як наголошував 

В. Блавацький, у процесі підготовки вистави використано спеціальні 

лабораторні практики з вишколення пластично виразного актора [42]. А також, 

як пригадувала акторка Г. Совачева, тісне співіснування акторів в умовах 

мандрівного театру (жили як одна община), фанатична робота над виставою і 
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почуття містичної відповідальності перед Богом за добротність постановки 

(більшість членів колективу були активними християнами) – спричинилися до 

того, що вистава «Голгота» стала них по-особливому близькою, ніби 

«народженою в муках дитиною» [455]. Дуже безпосередньо особисто 

сприймала виставу і публіка: колективному переживанню театрального дійства 

як богослужіння сприяв, по-перше, сакральний текст, поданий піднесено, 

максимально відсторонено від побуту (статика, іконографізм), що корелював з 

релігійною свідомістю глядачів. Адже своя Церква для українців у міжвоєнній 

Польщі залишалася одним із найосновніших осердь національної ідентичності 

[235].  

У наповненні сценічного простору режисер В. Блавацький і художник 

Л. Боровик працювали дуже органічно. Художник поєднав традицію 

пізньоренесансного зображення євангельських персонажів і подій (спрощеність, 

символізм) та барокові барви у детальному змалюванні (містика і релігійний 

молитовний екстаз). Принципу живописних полотен було підпорядковано і 

задник, і побудова деяких мізансцен. Рецензенти вбачали «малярський дух» «не 

лише в уставленні осіб, але не раз і в барві одягів, і вигляді декорацій» (зокрема, 

сцена Таємної вечері композиційно розгорталася фронтально – за схемою 

«Таємної Вечері» Леонардо да Вінчі; ще інший епізод відсилав до картини 

італійського художника епохи бароко Гвідо Рені «Марія Магдалина») [14]. Крім 

того, чіткими штрихами було підкреслено «яскраву театральність релігійного 

театру»: умовне, лаконічне оформлення сцени різнорівневими площинами, 

розгортання дії на фронтальних сходах, що спускалися у глядацький зал, 

обрамлення дзеркала сцени стилізованими античними колонами. Як 

підсумовував сам режисер, на тлі класичної рами сцени «міняються тільки 

барвисті полотна», а загальна рама «в клясичному стилі» «скріплює 

монументальне вражіння вистави» [42, с. 7]. Детально було пропрацьовано і 

світлову партитуру спектаклю (автор «світляних ефектів» – актор театру 

Є. Левицький). Умовний стилізований сценічний простір акцентував увагу на 

енергетично сильних акторських роботах, насамперед образах Юди 
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(Я. Рудакевич) та Христа (В. Блавацький). Підсилювали емоційну амплітуду 

спектаклю і чітко прорисовані режисером масові сцени, помножений на багато 

голосів настрій буквально «заражав» глядачів, втягуючи їх до сценічного 

дійства: зокрема, у сцені «в’їзду Христа до Єрусалиму» під масові вигуки 

«Осанна!..» глядачі також кидали квіти під ноги Спасителеві [455, с. 689]. 

У виставі «Голгота» реалізовано вдале поєднання традиційного 

позитивного змісту і модерної форми, а також задано напрямні для 

інтерпретації у руслі національного дискурсу: більшість рецензентів відзначали 

«українські» конотації, підкреслюючи, що вистава заряджала вірою у торжество 

справедливості, майбутнє і близьке Воскресіння України як соборної 

незалежної держави [235]. Сам режисер В. Блавацький підсумовував: 

«…“Заграві” вдалося получити високу мистецьку вартість вистави з її 

здоровою, виховною метою і ще раз навіть чужинцям доказати, що ми все ж 

таки ростем, поширюємо свої можливості у всіх ділянках культурної праці 

(виділення автора. – Р. Л.)» [42]. А рецензент О. Кульчицький констатував: «Та 

все ж, єднаючи вогненні язики почувань поодиноких людей в одно святе 

полум’я, сповняє така вистава завдання реліґійної містерії» [223]. 

Показово також, що на хвилі резонансу, спричиненого гастрольними 

виступами УМТ «Заграва» з релігійним репертуаром, інші українські театри 

Східної Галичини теж почали звертатися до цієї теми: зокрема, Ю. Кононів у 

своїй приватній трупі ставив релігійну містерію «Голгота» Г. Лужницького 

[273]; в Українському театрі І. Когутяка йшла релігійна драма «Голгота» 

польського автора В. Марцінковського (1938, реж. О. Левицький).  

Коротко згадаємо ще про «сценічне видовище» «Камо грядеши» (1936) за 

романом «Quo Vadis» польського письменника Г. Сенкевича в інсценізації 

Г. Лужницького (про події у стародавньому Римі за правління Нерона та його 

переслідування ранніх християн) з превалюванням кінематографічних та 

містерійних прийомів [224]. Новаторським для західноукраїнського театру був і 

сам формат інсценізації: роман Г. Сенкевича було втілено у двох виставах-

частинах – «Вініцій і Лігія» та «Смерть Нерона» – які йшли в окремі театральні 
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вечори. Окрім того, вистава «Камо грядеши» стала одним із небагатьох 

прикладів дружніх відносин між українцями та поляками у міжвоєнний період 

(зокрема, хоч твір було вже не один раз інсценізовано на польській сцені, донька 

Г. Сенкевича надіслала лист із подякою творчому колективу УМТ «Заграва»). 

Підводячи риску під темою історично-релігійного репертуару 

В. Блавацького, звернемо увагу на ще не згадані контексти – невидиму 

присутність у них впливів М. Райнгардта, одного із творців модерних релігійно-

театральних практик у тогочасній Європі. Вважаємо невипадковим збігом 

обставин той факт, що в 1933 р. на сторінках львівського часопису «Новий час» 

було поміщено роздуми М. Райнгардта про релігійний театр – як шлях виходу із 

театральної кризи [357], а трохи більше, ніж через два роки потому 

В. Блавацький, виступаючи з приводу прем’єри «Голгота», в основних 

міркуваннях фактично повторив деякі думки з цієї статті, зокрема про «яскраву 

театральність», «видовищність», досі незвіданий сценічний потенціал 

релігійного репертуару [42, с. 7]. Знаменно також, що під кінець 1936 р. критик 

О. Кульчицький, аналізуючи історично-релігійний репертуар УМТ «Заграва», 

зауважив його естетичну спорідненість із загальноєвропейськими театральними 

пошуками: «Сучасний театр іде, з одного боку, до переміни сцени на арену і 

екран, – з другого – на дискусійну трибуну. Давня, за правилами вимог 

драматичного мистецтва побудована п’єса стає щораз частіше видовищем 

(Райнгардт, Желіє (Ф. Жемьє. – Р. Л.)) або ідеольоґічною дискусією (Шов)» 

[224]. Паралелі з французьким театральним діячем Ф. Жемьє, – відомим 

популяризатором ідеї всеохопного театру, доступного і зрозумілого всім 

соціально-політичним прошаркам глядачів, єднання публіки і сцени у єдиному 

пориві, організатора, як і М. Райнгардт, вуличних театральних дійств з 

виразними містерійними елементами, – також не випадкові. Адже 

В. Блавацький напівінтуїтивно шукав саме такий театр, а зокрема у виставі 

«Голгота» відсилався не лише до давньої української барокової традиції 

релігійного театру (шкільна драма), а й до модерних європейських театрально-

релігійних практик – зокрема, тогочасних містерій в місті Обераммерґау в 
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Німечччині (цитована вище стаття В. Блавацького так і називалася: «Українське 

Оберамерґав» [42]).  

Щодо формату театру як «ідеольоґічної дискусії», то вище вже було 

згадано про цю окрему грань мистецького доробку В. Блавацького-режисера, 

готового кидати виклики своїм співвітчизникам чи постійно залишатися в 

опозиції до офіційної польської влади, а отже творити «театр суспільного 

виклику». «Ми, Українці, дуже не любимо бачити або чути річей, які неприємно 

не дозволяють нам розкошуватися солодким, бездільним самообманом. Ми 

дуже радо впевняємо себе, що все є якнайкраще, ховаємо голову в пір’я і 

віримо, що все гаразд. А на мою думку, слід часами почути і “ляскіт 

московського кнута”, бо він пригадує, що творча продуктивна праця, а не Deus 

ex machina, створить нам світлу майбутність» [9, с. 4], – звучала «репліка» В. 

Блавацького у дискусії, яка 1931 р. розгорілася навколо його постановки комедії 

«Мина Мазайло». Не менш промовиста і фраза, якою режисер тоді завершував 

свою «відповідь»: «Думаю, наше галицьке громадянство так сильно 

національно свідоме, що без небезпеки може вислухати річей, які не зовсім 

покриваються з його національною ідеольоґією (виділення наше. – Р. Л.)» [9, 

с. 5].  

 До цієї категорії режисерських робіт В. Блавацького, яку – умовно 

(оскільки ця стратегія «розчинена» у низці різнопланових постановок) – 

називаємо «театр суспільного виклику» [248], у «чистому вигляді» можна 

віднести лише дві вистави з репертуару УМТ «Заграва»: резонансну, 

заборонену згодом польською владою через домагання консула СРСР, драму 

«Земля обітована» О. Олеся (1935) і драму «Тарас Шевченко» З. Тарнавського 

(1937), де була зроблена спроба деміфологізувати сакральну для українського 

глядача постать Кобзаря, показавши в ньому насамперед звичайну людину [236; 

473]. 

Одразу варто уточнити, що закладена у п’єсі З. Тарнавського 

«деконструкція» образу Т. Шевченка, контраверсійність (за Г. Лужницьким), 

тобто дискусійність тексту – потрапивши у координати «монументального 
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театру» В. Блавацького – відійшла на другий план, поступившись місцем 

неоромантичному міфові про буденного, «земного» героя, але від того не менш 

трагічного [245]. Та й, як свідчать відгуки рецензентів, режисерові йшлося 

насамперед не про пієтет до Кобзаря, а про модерний вектор постановки – 

вибудування проекції на сучасне: «Ритм цього умученого серця, що 

сподівається, чекає і живе сподіванням, в значній мірі своєю символікою 

перенісся у душі глядачів, єднаючи їх у спільноті одного почування – спільноті 

туги за здійсненням усього того, на що чекає нині, як і вчора загал народу» 

[221]. Окрім того, не слід забувати і про соціально-політичні обставини 

функціонування самих національних інституцій: театр на західноукраїнських 

землях із чіткою пронаціональною репертуарною політикою апріорі був 

приречений бути театром «суспільного спротиву» (якщо він бодай трохи 

виходив за офіційні, санкціоновані колоніальним дискурсом, рамки 

«українськості»), про що, зрештою, завуальовано писали у тогочасній пресі, а 

вже зовсім неприховано це звучить у спогадах чи пізніше опублікованих 

щоденниках учасників театрального процесу [245].  

Натомість вистава «Земля обітована» О. Олеся – «трагедія на 4 дії відомої 

галицької рідні в Большевії» – заторкнула значно більше напружених, 

непроговорених у західноукраїнському суспільстві питань, викликавши серед 

глядачів досить гострі критичні зауваження. В основі драми – історія знищеної 

на хвилі політичних репресій в УРСР галицької родини письменника, педагога, 

публіциста, видавця, екс-міністра освіти УНР, а у міжвоєнний час – активного 

популяризатора радянських ідей у Східній Галичині – А. Крушельницького. 

Оминаючи характеристику літературної основи (літературознавці оцінюють її 

як слабку в драматичному доробку О. Олеся [382; 394; 439; 440, с. 121–152]), 

акцентуємо на контекстах сценічного прочитання.  

В. Блавацький і як режисер-постановник, і як виконавець головної ролі 

(літерат Шумицький; у п’єсі змінено імена реальних осіб) ризикнув вивести на 

сцені складний, амбівалентний образ: галицький комуніст – жертва радянської 

влади; патріот України, який водночас ненавидить «галицьке національне 
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болото». Емоційна амплітуда глядацьких вражень коливалася від співчуття-

прощення, вболівання за все «розстріляне національне відродження» – аж до 

злорадного шипіння («собаці собача смерть») і навіть – звинувачень театру в 

пропаганді, «відбілюванні» добре знаного у Східній Галичині, одіозного 

речника радянських ідей. Окремо піднімалося питання, чи може театр 

спекулювати на особистій трагедії – по свіжих слідах показувати на сцені 

трагічні події тогочасного життя: на час виходу прем’єри (14.10.1935) сини 

Крушельницького Іван і Тарас уже були розстріляні, сам А. Крушельницький та 

інші діти – Остап, Богдан і донька Володимира – ув’язнені (їх розстріляли у 

1937 р.), а дружина Марія Крушельницька (письменниця, колишня акторка УНТ 

товариства «Руська бесіда» – відома як Слободівна), тяжко переживши втрату 

рідних, передчасно померла в лікарні у Харкові (серпень 1935 р.). Зокрема, 

рецензент М. Рудницький дуже скептично відгукнувся і про драму, і про її 

сценічне втілення, назвавши «аґіткою» [301]. Письменник, журналіст, видавець 

О. Боднарович оцінив п’єсу як пересічний «репортаж» [364]. Натомість критик 

Г. Лужницький наголошував, що в тодішніх реаліях О. Олесь зберіг здоровий 

нейтралітет, не опустившись до політичної кон’юктурності чи натуралізму в 

зображенні насильства [348]. Соціальний жест вистави «заграв’ян», на думку 

критика, був спрямований проти роздвоєної української душі, політичного і 

соціального пристосуванства не самого А. Крушельницького, а власне глядачів: 

«Безумовно, “Земля обітована” в гурті деяких людей викличе неприємний 

посмак. Адже ж не всі тільки читали “Нові Шляхи” (радянофільський часопис 

А. Крушельницького. – Р. Л.). Деякі дописували. Але призадуматися глибоко 

над кривавим кусником нашої дійсности мусить кожний. Навіть і ті, що стояли 

колись по тому боці барикад» [348].  

Підсумовуючи, звернемо увагу на промовисту типологічну паралель між 

образом Шумицького («Земля обітована» О. Олеся) і Малахієм Стаканчиком 

(«Народний Малахій» М. Куліша) – особливо в останніх сценах божевілля 

головного героя, коли «...його монологи напрочуд дивно поєднують формальну 

логіку бюрократично-радянського мовлення (мова декретів) з повним 
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нерозумінням того, що коїться навкруги» [440, с. 149]. В. Блавацький, який сам 

грав у «березільській» виставі «Народний Малахій» 1928 р. (виконував роль 

Кума), своєю постановкою «Земля обітована» 1935 р. – очевидно, підсвідомо – 

перекидав місток між східноукраїнським та західноукраїнським варіантами 

ідейного радянського фанатика (на користь нашого надто сміливого 

припущення додаємо той факт, що режисер пізніше, вже в еміграції 1946 р. 

втілив і власну постановку «Народний Малахій», зігравши заголовну роль).  

Щодо політичного звучання вистави «Земля обітована» то це перша 

постановка УМТ «Заграва» та й західноукраїнського театру загалом, яка 

спровокувала міжнародний резонанс: після двох показів у Львові (7–8.12.1935; 

загалом виставу було зіграно 5–7 разів) її заборонило Міністерство внутрішніх 

справ Польщі (16.12.1935) – через протестну ноту консульства СРСР у Львові. 

(Нам пощастило відшукати в Державному архіві Івано-Франківської області 

лише вторинні розпорядження – листи Львівського воєводського уряду до 

Ґродського староства у Львові та всіх староств Львівського воєводства, воєвод у 

Станиславові, Тернополі та Кракові [569]). Дискусійність вистав В. Блавацького 

заторкувала не лише політичні уподобання суспільства, а й певні стереотипи у 

морально-етичній сфері, однак лише перші викликали особливо широкий 

резонанс. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Простежено динаміку ідейно-естетичних та жанрово-стильових змін  

української сцени міжвоєнного періоду – як на рівні теоретичних дискусій, так і 

в площині реальних втілень. Виявлено й описано складну амбівалентну 

структуру співвідношень «традиційного» й «новаторського» у сценічній 

практиці українського театру Східної Галичини. Спростовано «монохромну», 

практиковану в радянському театрознавстві, схему висвітлення 

західноукраїнського театрального процесу як конфронтацію «реалістичної» та 

«формалістичної» течій – на користь концепції його багатовекторності та 

взаємоперетікання ідей та форм. Окремо відзначено утвердження форми 



 201 

режисерського театру на західноукраїнських землях, яка хоч і не витіснила 

практики акторської режисури, однак якісно вирізнялася на її фоні.  

2. Виявлено найбільш резонансні вистави та реконструйовано їхні сценічні 

історії:  

а) у руслі тогочасних спроб відновлення регулярних оперних вистав у 

Львові проаналізовано постановки оновлених опер «Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського в обробці С. Людкевича (1935) та «Наталка Полтавка» 

М. Лисенка з новим оркеструванням В. Безкоровайного (1936), спрямованих на 

національну маніфестацію українців у Львові; 

б) як приклад конструктивного поєднання розважальної функції театру й 

розбудови модерного національного музичного репертуару розглянуто 

українські оперети «Залізна острога» М. Гайворонського (1934, лібрето 

Л. Лісевича, А. Курдидика); «Дівча з Маслосоюзу» (1935), «Шаріка» (1936, з 

куплетами Ю. Шкрумеляка), «Гуцулка Ксеня» (1939; з віршами 

Д. Николишина) – усі три Я. Барнича; 

в) серед українських музичних комедій виділено «Жабуриння» (1933), 

«Подружжя в двох мешканнях» (1934) та «Акорди» (1934) – усі Г. Лужницького 

з музикою В. Балтаровича; «Кирка з Льолео» Ю. Косача з музикою 

Н. Нижанківського (1938); акцентовано на новизні цього жанру в українській 

театральній практиці, модерності витворених у 1930-х роках явищ; 

г) у блоці естрадних театральних жанрів детальніше проаналізовано 

репертуарні напрацювання українських театрів-кабаре «Співомовки» під 

проводом Тиберія Горобця (С. Чарнецького) і Ле-Ле (Л. Лепкого) (1921) та 

«Розрада» під керівництвом Я. Давидовича (1921, 1922); театру ревю «Цвіркун» 

(1931–1936; 1937–1938); «Ґротескового театру ляльок “Вертеп наших днів”» 

Галактіона Чіпки (Р. Купчинський) і Ле-Ле (Л. Лепкий), з участю художників 

П. Ковжуна, Е. Козака, А. Коверка; наголошено на труднощах розуміння 

«великоміських жанрів» у широких колах українських глядачів міжвоєнної 

Східної Галичини та певному упередженні щодо «легкого театру» у світлі 

патріотичних тенденцій та консервативних вимог  дидактизму; 
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ґ) як зразок оновлення парадигми прочитання українського побутового 

репертуару на західноукраїнській сцені наведено одну із найрадикальніших 

режисерських інтерпретацій міжвоєнного періоду – «Ой, не ходи, Грицю...» 

М. Старицького у постановці В. Блавацького (1934), вирішену в «умовно-

реалістичному» ключі; констатовано, що загалом етнографічно-побутовий 

репертуар виконав свою вагому роль збереження національної свідомості 

українців за складних суспільно-політичних умов; 

д) у реконструкції сценічних історій перекладних драм та комедій на 

українській сцені Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст. основну увагу 

зосереджено на мало висвітлених раніше знакових виставах: драмах 

«Несподіванка» К. Г. Ростворовського (1929), «Пурґа» Д. Щеґлова (1931), 

«Грішниця на острові Паґо-Паґо» («Седі») В. С. Моема і Дж. Колтона (1931) – у 

постановці В. Блавацького в УНТ ім. І. Тобілевича; «Святе полум’я» С. Моема 

(1934) – у постановці В. Блавацького в УМТ «Заграва»; та комедіях «Чорт» 

Ф. Мольнара (1929), «Роксі» Б. Коннерса (1932/33) – в УНТ ім. І. Тобілевича; 

е) окремо виділено мистецтво інсценізації прозових та поетичних творів – 

як один із характерних здобутків українського театру Східної Галичини 

міжвоєнного періоду; проаналізовано вистави: «Батурин» за Б. Лепким, інсц. 

Л. Лісевича (1933) в УНТ ім. І. Тобілевича та в УМТ «Заграва»; «Земля» за 

В. Стефаником, інсц. В. Блавацького (1933), «Голгота» за Євангелієм, інсц. 

Г. Лужницького (1936), «Камо грядеши» за романом «Quo Vadis?» Г. Сенкевича, 

інсц. Г. Лужницького (1936), «Слово о полку Ігоря» інсц. Г. Лужницького (1937) 

– усі в УМТ «Заграва»;  

є) із постановок за творами сучасних українських драматургів 

проаналізовано драми «Над безоднею» Я. Мамонтова (1926) – в Українському 

театрі Й. Стадника; «Ой, Морозе, Морозенку» Г. Лужницького (1935), «Земля 

обітована» О. Олеся (1935), «Тарас Шевченко» З. Тарнавського (1937) – в УМТ 

«Заграва»; «Орленя» І. Зубенка (1937) – в УНТ ім. І. Тобілевича; з українських 

комедій, що мали надзвичайний суспільний резонанс, вибрано виставу «Мина 

Мазайло» М. Куліша (1930) – у репертуарі УНТ ім. І. Тобілевича.  
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3. Розкрито особливості естетичних пошуків української сцени Східної 

Галичини у контексті актуальних явищ західноєвропейського театру та 

театрального мистецтва радянської України. Ритм розвитку та витворення 

новаторських сценічних форм у західноукраїнському театрі міжвоєнного 

періоду безпосередньо співвіднесено з авангардними здобутками тогочасного 

польського театру (насамперед, Л. Шіллера). Також – завдяки «щільному 

прочитанню» театрально-критичних публікацій міжвоєнного періоду – частково 

розкрито мистецьку спорідненість модерного західноукраїнського театру із 

напрацюваннями провідних західноєвропейських новаторських сцен 

(М. Райнгардт, Ф. Жем’є). 

Констатовано когерування пошуків західноукраїнського театру із  

театральним ренесансом 1920-х років у радянській Україні, паралельне 

протікання подібних (але не співмірних) процесів у театральному житті 

регіонів, а також постійне тривання Східної Галичини у «мистецькому полі» 

Великої України. Простежено, як саме ідеї Л. Курбаса та напрацювання театру 

«Березіль» стали джерелом для творчих інспірацій В. Блавацького, як вони 

відлунювали на західноукраїнському ґрунті – зокрема, після 1933 р., коли 

репресивна сталінська система знищила незалежний авангардний театр в УРСР, 

а модерна українська – національна – культура відносно вільно могла 

розвиватися лише поза межами радянського простору (відзначено символічне 

перенесення центру модернізації зі сходу України на її західні терени). 

4. Моніторинг театрально-критичних публікацій на сторінках міжвоєнної 

преси Східної Галичини та документів того періоду дозволив виявити такі 

специфічні риси діалогу українського театру із глядачем у процесі взаємної 

модернізації:  

a) рівень сценічної лексики і репертуарна афіша «другорядних» 

театральних колективів 20–30-х років ХХ ст. залишався у надто традиційних 

«просвітницько-позитивістських» координатах, підтримуючи патріотичні 

почуття на базовому рівні, але під тиском національних громадських інституцій 
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та бойкотів українського глядача відбулося зміщення від розважального до 

історично-виховного репертуару; 

б) водночас проукраїнський репертуар із підсиленням патріотичних 

звучань зустрівся з опором інонаціонального глядача (бойкот; блокування; 

розбійні напади); 

в) падіння рівня відвідування українського театру Східної Галичини 

інонаціональною публікою лише частково було компенсовано збільшенням 

контингенту українських глядачів; 

г) активізацію українського міжвоєнного глядача могло забезпечити лише 

творення театром нових національно конструктивних наративів, що вимагало 

оновлення сценічної лексики – співмірно до рівня модерної суспільної 

свідомості; 

ґ) провідні театральні колективи модернізували свої традиційні механізми 

ре-актуалізації та поширення патріотичних топосів, звертаючись не лише до 

класичних історичних драм, а й переосмислюючи події національно-визвольної 

боротьби українців уже в ХХ ст.; 

д) кардинально змістити фокус мистецької програми театру із «базової 

підтримки» патріотичної свідомості у глядацької спільноти – на модернізацію 

національної ідентичності найпослідовніше вдалося лише В. Блавацькому в 

очолюваних ним колективах. 

5. Визначено місце та значення українського театру у формуванні модерної 

національної культури за умов бездержавності як одного із вагомих 

інструментів суспільної інфраструктури. Виділено такі основні функції: 

а) постійна ре-актуалізація патріотичних топосів, посилення опірності 

українського суспільства до змінених – несприятливих – соціокультурних умов; 

шляхом моделювання на сцені альтернативних варіантів, ситуацій, 

ідентичностей – відкриття можливих перспектив розвитку; 

б) шляхом розриву замкнутого на минулому кола національного 

самоусвідомлення (насамперед, у виставах УМТ «Заграва» та УНТ 
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ім. І. Тобілевича), заміни його вектором, спрямованим у майбутнє, – досягнення 

ефекту реформування суспільної свідомості «з пораженської в героїчну»;  

в) витворення і поширення символічних, не таких вразливих до посягань 

чужинців, українських національних цінностей – інтегруючих концептів: ідея 

соборності України, уявлення про цілісний культурний простір, патріотично 

конструктивні наративи (на основі героїзованого минулого і недавніх 

історичних подій), а отже – формування та підтримка історичної пам’яті, 

творення засобами театру національної семіосфери; 

г) перетворення театру на місце зустрічі однодумців (поруч із 

щонедільними богослужіннями та періодичними громадськими заходами), 

консолідації українців навколо спільних цінностей (понадполітичні, 

понадконфесійні патріотичні символи);  

ґ) встановлення якісно нового діалогу із глядачем, раціональна й 

ірраціональна активація, об’єднання залу і сцени в єдиному релігійно-

патріотичному пориві (зокрема, в історично-релігійних виставах УМТ 

«Заграва») – тобто релігійно-патріотична виховна функція;  

д) формування активної, думаючої глядацької спільноти, схильної до 

деконструкції національних стереотипів (головно у виставах В. Блавацького) та 

готової свідомо підтримувати таке явище як «нація у проєкті».  
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ВИСНОВКИ 

1. З’ясовано, що процеси модернізації українського театру Східної Галичини 

20–30-х років ХХ ст. досьогодні не ставали безпосереднім об’єктом наукового 

інтересу вітчизняних чи закордонних дослідників. У більшості наукових та 

науково-популярних праць, присвячених історії театру на західноукраїнських 

землях, було здійснено (частково) реконструкцію театрального процесу того 

часу, а питання шляхів та якісних параметрів його розвитку заторкувано лише 

принагідно. 

2. У результаті аналізу теоретичної літератури зі сфери теорії модернізації 

зроблено висновок про коректність і продуктивність застосування 

випрацюваного соціологами та культурологами інструментарію для 

дослідження явищ української культури і мистецтва. Виявлено, що серед низки 

ознак модернізації культури для міжвоєнного західноукраїнського театрального 

мистецтва були притаманні: а) європеїзація або «західництво»; б) 

інтелектуалізм, антинародництво; в) секуляризація у парі з пошуками нової 

релігійності; розвінчування «культурних табу», деканонізація; г) урбанізація; 

«культ сучасності»; ґ) диференціація театральних жанрів та форм (зумовлені 

посиленням індивідуалізму з одночасною готовністю до плюралізму); д) зміна 

моделі комунікації мистецтва з реципієнтом; е) участь «нового національного 

капіталу» в культурному житті. Окремо виділено дискурс націоналізму, 

особливо важливий для українського контексту. 

3. Історичні та соціокультурні умови, в яких діяв український театр під час 

вимушеної інтеграції західноукраїнських земель до Польської Республіки, 

охарактеризовано як несприятливі для його розвитку, скеровані на 

марґіналізацію української культури, на стримування та заборону явищ, що 

стимулювали його розвиток та модернізацію. Стверджено, що професійний 

український театр – у руслі міжнаціональної боротьби за фізичний і 

символічний простір у міжвоєнній Польщі – опинився у ситуації «театру 

суспільного спротиву». 
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Виявлено, що специфічні риси організаційно-економічної та творчої 

діяльності українського театру Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст. набули 

таких форм та проявів: а) масовий аматорський музично-театральний рух як 

стратегія опору українців польській колонізації; б) перебування професійного 

українського театру на західноукраїнських теренах у мандрівному статусі; в) 

постійна боротьба за глядача, зумовлена концентрацією багатьох приватних 

мандрівних труп на обмеженій території; г) відсутність державної чи відчутної 

інституційної підтримки, скорочення глядацької аудиторії у напруженій 

міжнаціональній ситуації; ґ) сутнісно нові сторінки в історії українського театру 

Східної Галичини були безпосередньо пов’язані з меценатськими проєктами та 

підтримкою «нового національного капіталу». Окремо простежено негативний 

вплив цензури та урядових обмежень на діяльність українського театру Східної 

Галичини. 

4. У процесі реконструкції діяльності провідних українських театрів на 

теренах Східної Галичини міжвоєнного періоду виявлено такі  групи: а) 

колективи, що перебували під опікою громадських інституцій, мали умовний 

статус «репрезентативних театрів» та виконували національно-представницькі 

функції для українців Східної Галичини у середовищі інонаціональних культур; 

б) приватні театральні колективи, репертуарна політика яких залежала від 

особистих уподобань керівників; в) окремо виділено явище естрадних театрів – 

як національні взірці міської «ревієвої» театральної культури та колективи, що 

намагалися працювати стаціонарно. Відзначено тенденцію до об’єднання 

окремих колективів як свідчення консолідації національної культури наприкінці 

30-х років ХХ ст.  

5. З’ясовано, що механізми, динаміку формування, типологічні особливості 

репертуарної політики українських театрів Східної Галичини 20–30-х років 

ХХ ст. визначали: а) економічна залежність від запитів масового глядача 

(домінування популярного репертуару); б) зумовлена мандрівним статусом 

особлива мобільність та охоплення значної частини територій і широкої 

аудиторії (повільне оновлення репертуару); в) надавання переваги перекладній 
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драматургії, насамперед – творам, апробованим польською сценою краю; г) 

тенденція до консервації традицій у прочитанні побутового репертуару; ґ) 

поступове зростання у репертуарі частки історично-виховної драматургії; 

стратегія актуалізації травматичного історичного досвіду, в т. ч. на основі подій 

з недавньої національно-визвольної боротьби; д) уведення історично-релігійної 

драматургії. Простежено системну співпрацю театрів із тогочасними 

драматургами і композиторами та витворення нового українського «міського» 

репертуару (музична комедія; ревю; модерна оперета; «номери» сатиричного 

театру ляльок та ін.). Наголошено на труднощах розуміння «великоміських 

жанрів» у широких колах західноукраїнської публіки. Виділено мистецтво 

інсценізації прозових та поетичних творів як один із характерних здобутків 

українського театру Східної Галичини міжвоєнного періоду. 

6. Простежено динаміку ідейно-естетичних та жанрово-стильових змін 

української сцени міжвоєнного періоду – від «зовнішньої модернізації», 

«концептуального цитування» (Й. Стадник, М. Бенцаль) до усвідомленого 

індивідуального режисерського прочитання (О. Загаров, В. Блавацький). 

Відзначено подальше утвердження форми режисерського театру на 

західноукраїнських землях; спростовано «монохромну» схему висвітлення 

західноукраїнського театрального процесу – на користь концепції його 

багатовекторності та взаємоперетікання ідей та форм. 

Естетичні пошуки української сцени міжвоєнної Східної Галичини 

розкрито у контексті західноєвропейського театру (Л. Шіллер, М. Райнгардт, 

Ф. Жем’є) і театрального мистецтва радянської України (Л. Курбас, 

Ф. Лопатинський). Підкреслено суголосність режисерського доробку 

В. Блавацького («монументальний театр») з авангардними здобутками 

європейських сцен. Охарактеризовано постать режисера та актора О. Загарова 

як «сполучного містка» між старим і новим репертуаром, митця, що приніс 

російську МХТ-івську театральну традицію на західноукраїнські землі. 

7. Виявлено такі специфічні риси діалогу українського театру із глядачем: 

a) «традиційний» репертуар і його некритичні сценічні прочитання у більшості 
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театральних колективів 20–30-х років ХХ ст. усе ж забезпечували підтримку 

національної свідомості глядачів на «базовому рівні», тобто сприяли творенню 

нації як «уявної спільноти»; б) підсилення патріотичних звучань в українських 

виставах зустрілося з опором інонаціональної публіки, падіння у зв’язку із цим 

рівня відвідування театру лише частково було компенсовано збільшенням 

контингенту українських глядачів; в) активізацію української публіки 

забезпечило творення театром нових національно конструктивних наративів та 

нових сценічних форм (співмірних з рівнем модерної суспільної свідомості); г) 

провідні театральні колективи модернізували свої традиційні механізми ре-

актуалізації та поширення патріотичних топосів, звертаючись не лише до 

класичних історичних драм, а й переосмислюючи події національно-визвольної 

боротьби українців у ХХ ст.; ґ) кардинально змістити фокус мистецької 

програми театру на зміну дискурсу щодо національної ідентичності та 

модернізацію художньої мови найпослідовніше вдалося режисерові 

В. Блавацькому в очолюваних ним колективах. 

8. Виділено такі основні функції українського театру у формуванні 

модерної національної культури за умов бездержавності: а) постійна ре-

актуалізація патріотичних топосів, посилення опірності українського 

суспільства до змінених – несприятливих – соціокультурних умов; б) шляхом 

розриву замкнутого на минулому кола національного самоусвідомлення (у 

виставах УМТ «Заграва» та УНТ ім. І. Тобілевича), заміни його вектором, 

спрямованим у майбутнє – досягнення ефекту реформування суспільної 

свідомості «з пораженської в героїчну»; в) витворення і поширення 

символічних, не таких вразливих до посягань чужинців, українських 

інтегруючих концептів: ідея соборності України, уявлення про цілісний 

культурний простір, патріотично конструктивні наративи, а отже – формування 

та підтримка історичної пам’яті, творення засобами театру національної 

семіосфери; г) перетворення театру на місце зустрічі однодумців,   театр як 

культурний ритуал (поруч із щонедільними богослужіннями та періодичними 

громадськими заходами), консолідації українців навколо спільних цінностей 
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(понадполітичні, понадконфесійні патріотичні символи); ґ) встановлення якісно 

нового діалогу із глядачем, раціональна й ірраціональна активація, об’єднання 

залу і сцени в єдиному релігійно-патріотичному пориві (зокрема, в історично-

релігійних виставах УМТ «Заграва») – тобто релігійно-патріотична виховна 

функція; д) формування активної, думаючої глядацької спільноти, схильної до 

деконструкції національних стереотипів (головно у виставах В. Блавацького) та 

готової свідомо підтримувати таке явище як «нація у проєкті».  
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5. Лаврентій Р. Новаторська вистава «Мина Мазайло» Миколи Куліша на 

сцені Українського народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові 

(1930 рік, режисер В. Блавацький). Вісник Львівського університету. Серія 

мистецтвознавство. Львів, 2013. Вип. 13. С. 227–243. 

6. Лаврентій Р. Етнографічно-побутовий репертуар українських театрів 

Галичини 20–30-х років ХХ ст. як інструмент національного самозбереження. 

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2019. 

Вип. 20. С. 158–172. 

Публікації в закордонних виданнях та статті у наукових фахових 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних: 

7. Лаврентій Р. Історично-релігійна драма «Ой, зійшла зоря над 

Почаєвом» Г. Лужницького в Українському молодому театрі «Заграва» (1938, 

реж. В. Блавацький): до історії постановки та сценічної рецепції. Lwowsko-

Rzeszowskie Zeszyty Naukowe = Львівсько-Ряшівські наукові зошити / redakcja 

naukowa Radosław Malikowski, Taras Dubrovnyi. Rzeszów, 2020. № 6. S. 20–28. 
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8. Лаврентій Р. П’єса «Тарас Шевченко» Зенона Тарнавського на сцені 

Українського молодого театру «Заграва» (1937, реж. В. Блавацький). Науковий 

вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 

І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2014. Вип. 14. С. 104–113. 

9. Лаврентій Р. Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями 

досліджень професора Р. Я. Пилипчука (до проблем вивчення та написання 

історії Західноукраїнського театру 20–30-х рр. ХХ ст.). Науковий вісник 

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 

І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2016. Вип. 19. С. 73–77. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

10. Лаврентій Р. Мазепинська тематика західноукраїнських театрів  20–

30-х років ХХ століття: «Мотря» і «Батурин» за однойменними повістями 

Богдана Лепкого. Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України 

останньої третини XVII – початку XVIII століть : наук. зб. / ред. кол.: 

Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс, А. Фелонюк ; упоряд. І. Скочиляс. 

Львів : ІУАД ; НТШ, 2011. С. 220–233. 

11. Лаврентій Р. «Слово о полку Ігоря» на сцені Українського молодого 

театру «Заграва» (1937). Слово о полку Ігоревім та його доба (на посвяту 

Ярославу Осмомислу) : матеріали Міжнар. наук. конф. (Галич, 8 листопада 

2012 р.). Галич : Інформ.-вид. відділ Національного заповідника «Давній 

Галич», 2012. С. 46–52. 

12. Лаврентій Р. Театральний конструктивізм і режисерська практика 

Володимира Блавацького 1930-х рр. Мистецька культура: історія, теорія, 

методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 листопада 2013 р.). 

Львів, 2013. С. 106–110. 

13. Лаврентій Р. Авангардний театр радянської України і режисерська 

практика Володимира Блавацького 1930-х років. До питання спадкоємности. 

Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. 

наук. конф. (Львів, 28 листопада 2014 р.). Львів, 2014. С. 117–122. 
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14. Лаврентій Р. Театр суспільного виклику в режисерській практиці 

Володимира Блавацького. Мистецька культура: історія, теорія, методологія : 

тези доповідей VI Міжнар. наук. конф. (Львів, 30 листопада 2018 р.). Львів, 

2018. С. 213–216. 

15. Лаврентій Р. Повернення пам’яті про Михайла Губчака: завдання з 

багатьма невідомими. Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та 

повідомлення ХІІ Всеукр. наук.-теор. конф. (Львів, 30 листопада – 1 грудня 

2018 р.). Львів, 2018. С. 373–380. 

16. Лаврентій Р. «Монументальний театр» Володимира Блавацького як 

інструмент формування модерної національної ідентичності. Мистецька 

культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей VIІ Міжнар. наук. 

конф. (Львів, 30 вересня 2019 р.). Львів, 2019. С. 118–120. 

17. Лаврентій Р. «Легкий репертуар» у режисерському доробку 

Володимира Блавацького 1928–1939 років. Мистецька культура: історія, 

теорія, методологія : тези доповідей VIІI Міжнар. наук. конф. (Львів, 

20 листопада 2020 р.). Львів, 2020. С. 153–154. 

Інші публікації, що додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

18. Лаврентій Р. Інсценізація «Слова о полку Ігоря» Григора 

Лужницького у парадигмі «монументального театру» Володимира Блавацького. 

Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. CCLXII. Праці театрознавчої 

комісії. Львів, 2011. С. 254–267. 

19. Лаврентій Р. «Голгота» Григора Лужницького в Українському 

Молодому театрі «Заграва», 1936 р. Український театр ХХ століття : 

антологія вистав / за заг. ред. д-ра мистецтвозн. М. Гринишиної ; [Ін-т проблем 

суч. мистец. НАН України]. Київ : Фенікс, 2012. С. 421–433.  

20. Лаврентій Р. Український народний театр «Промінь» Миколи 

Комаровського. Вісник НТШ. Львів, 2006. Чис. 36. С. 33–36. 

21. Лаврентій Р. «Наддніпрянський театр» Теодори Руденко. Вісник 

НТШ. Львів, 2007. Чис. 37. С. 21–22. 



 266 

22. Лаврентій Р. Українська театральна Галичина 1931–1932 рр.: 

естетично-політичні дилеми. Вісник НТШ. Львів, 2007. Чис. 38. С. 32–34. 

23. Лаврентій Р. Львівський український театр ревю «Цвіркун» (30-і роки 

ХХ ст.). Вісник НТШ. Львів, 2008. Чис. 40. С. 25–27. 

24. Лаврентій Р. Українські театри Івана Когутяка (1920–1939 рр.). Вісник 

НТШ. Львів, 2010. Чис. 44. С. 31–35. 

25. Лаврентій Р. Українські театри Панаса Карабіневича (20-30 роки 

ХХ століття). Вісник НТШ. Львів, 2011. Чис. 45. С. 39–45. 

26. Лаврентій Р. Українські театри під керівництвом Юрія Кононева (30-і 

роки ХХ ст.). Вісник НТШ. Львів, 2011. Чис. 46. С. 47–50. 

27. Лаврентій Р. Театральна група кооперативу «Український театр» у 

Львові під дирекцією Йосипа Стадника 1927–1929 років. Вісник НТШ. Львів, 

2012. Чис. 47. С. 32–36. 

28. Лаврентій Р. «Просвітянський театр» під мистецьким проводом Петра 

Сороки (1928–1929). Вісник НТШ. Львів, 2012. Чис. 48. С. 34–38. 

29. Лаврентій Р. Український театр Богдана Сарамаґи (30-ті роки 

ХХ ст.). Вісник НТШ. Львів, 2013. Чис. 49. С. 52–55. 

30. Лаврентій Р. Український театр «Веселка» під керівництвом 

Олександра Тимченка (30-і роки ХХ ст.). Вісник НТШ. Львів, 2013. Чис. 50. 

С. 48–52. 

31. Лаврентій Р. Три редакції статті С. Чарнецького про історію постави 

«Украденого щастя». В: Чарнецький С. Історія українського театру в 

Галичині. Нариси, статті, матеріали. Львів : Літопис, 2014. C. 504–516. 
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Додаток № 2 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ  

(ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ) 

Міжнародні конференції за кордоном: 

1. VI Międzynarodowa konferencja Imponderabilia Teatralne «Non-fiction 

narratives in contemporary theatre» (Краків, 1-2 червня 2019 р.) – тема доповіді: 

«The contemporary “heroes” at the Ukrainian theaters in Halychyna in the 1930s: 

pros and cons». 

Міжнародні конференції в Україні: 

2. Міжнародна конференція «Львівський національний університет імені 

Івана Франка: історія, виклики сучасності, візія майбутнього» (Львів, 10–

11 жовтня 2011 р.) – тема доповіді: «Західноукраїнський театр 20–30-х років 

ХХ ст.: естетичні трансформації та соціокультурний контекст». 

3. Міжнародна наукова конференція «“Слово о полку Ігоревім” та його доба 

(на посвяту Ярославу Осмомислу)» (Галич, 8 листопада 2012 року) – тема 

доповіді: «“Слово о полку Ігоря” на сцені Українського молодого театру 

“Заграва” (1937)». 

4. VIII Міжнародний конгрес україністів «Тарас Шевченко і світова 

україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції (до 200-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка» (Київ, 21–24 жовтня 2013 р.) – тема доповіді: 

«Твори Т. Шевченка на західноукраїнській сцені 20–30-х років ХХ ст.». 

5. Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, 

методологія» (Львів, 29 листопада 2013 р.) – тема доповіді: «Театральний 

конструктивізм і режисерська практика Володимира Блавацького 1930-х рр.». 

6. Міжнародна наукова конференція «Апостол правди і науки» (Львів, 15–

16 травня 2014 р.) – тема доповіді: «Перше втілення образу Шевченка на 

професійній сцені в Галичині: вистава “Тарас Шевченко” Зенона Тарнавського 

в Українському молодому театрі “Заграва” (1937р.)». 

7. Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, 

методологія» (Львів, 28 листопада 2014 р.) – тема доповіді: «Авангардний 



 268 

театр радянської України і режисерська практика Володимира Блавацького 

1930-х років. До питання спадкоємности». 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Sacrum et profanum в 

культурі» (Львів, 3–4 листопада 2015 р.) – тема доповіді: «“Ой, зійшла зоря над 

Почаєвом” (1938 р., реж. В. Блавацький) – остання вистава з релігійного циклу 

в репертуарі Українського молодого театру “Заграва”». 

9. Міжнародний науковий конгрес «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-

річчя від дня народження) (Львів, 23 вересня 2016 р.) – тема доповіді: «Твори 

Івана Франка на західноукраїнській сцені 20–30-х років ХХ ст.». 

10. Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, 

проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у 

Львівському університеті)» (Львів, 4–6 листопада 2018 р.) – тема доповіді: 

«Драма “Земля обітована” Олександра Олеся на сцені Українського молодого 

театру “Заграва” (1935, реж. В. Блавацький)”». 

11. VII Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, 

теорія, методологія» (Львів, 30 вересня 2019 р.) – тема доповіді: 

«“Монументальний театр” Володимира Блавацького як інструмент 

формування модерної національної ідентичності». 

12. Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного 

мистецтвознавства та культурології» (Київ, 6–7 листопада 2019 р.) – тема 

доповіді: «“Західноукраїнський” театр у прокрустових рамках радянської 

історіографії. До питання оновлення парадигми». 

13. VIІI Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, 

теорія, методологія» (Львів, 20 листопада 2020 р.) – тема доповіді: «“Легкий 

репертуар” у режисерському доробку Володимира Блавацького 1928–1939 

років». 

Всеукраїнські конференції: 

14. Шевченківська конференція театрознавчої комісії НТШ «Український 

театр в Галичині: історично-мистецький спадок та сьогодення» – у рамках ХІХ 

наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка (Львів, 11 березня 2008 р.) – 
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тема доповіді: «Український театр “Заграва” під керівництвом режисера 

О. Степового (1931–1933 рр.)». 

15. Наукова конференція театрознавчої комісії НТШ «Сучасне 

театрознавство: історичні дослідження та актуальні проблеми розвитку 

сценічного мистецтва» – у рамках ХХ наукової сесії Наукового товариства 

ім. Шевченка (Львів, 15 березня 2009 р.) – тема доповіді: «Феномен 

українського політичного театру в Галичині у міжвоєнний період (на 

матеріалах Державного архіву Івано-Франківської области)». 

16. Всеукраїнська наукова конференція «Образ гетьмана Івана Мазепи в 

українській драматургії, театрі, кіно» (Львів, 16 жовтня 2009 р.) – тема доповіді: 

«Мазепинська тема в українських театрах Галичини 20–30-х років ХХ ст.». 

17. ХХІ наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Театрознавча 

комісія (Львів, 25 березня 2010 р.) – тема доповіді: «Відома і невідома “Ой, не 

ходи, Грицю…” (1934): конструктивізм по-галицьки». 

18. ХХІІ наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Театрознавча 

комісія (Львів, 16 березня 2011 р.) – тема доповіді: «“Слово о полку Ігоревім” 

Г. Лужницького 1937 р. у парадигмі “монументального театру” Володимира 

Блавацького». 

19. Всеукраїнська наукова конференція «Карбівничий чистого металу (до 

140-річчя від дня народження Василя Стефаника)» (Львів, 20 травня 2011 р.) – 

тема доповіді: «Вистава “Земля” за новелами В. Стефаника в Українському 

молодому театрі “Заграва” (1933): трансформація традиційних сценічних 

форм». 

20. ХХІІІ наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Театрознавча 

комісія (Львів, 30 березня 2012 р.) – тема доповіді: «Експериментальні 

режисерські роботи В. Блавацького на сцені українського народного театру 

ім. І. Тобілевича у Станиславові (1929–1933 рр.)». 

21. ХХІV наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Театрознавча 

комісія (Львів, 20 березня 2013 р.) – тема доповіді: «Театральний дискурс 

газети “Діло” 1923–1939 рр.». 
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22. Ювілейна наукова конференція, присвячена 140-річчю Наукового 

товариства ім. Шевченка (Львів, 14–16 жовтня 2013 р.) – тема доповіді: 

«Вистава “Тарас Шевченко” З. Тарнавського на сцені Українського молодого 

театру “Заграва” (1937, реж. В. Блавацький)». 

23. Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко і світова культура» 

(До 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка) – у рамках ХХV наукової 

сесії НТШ (Львів, 4-5 березня 2014 р.) – тема доповіді:   «“Розрита могила” за 

Тарасом Шевченком (1929) – перша вистава “умовно-реалістичного театру” 

Володимира Блавацького». 

24. ХХVІ наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Театрознавча 

комісія (Львів, 17 березня 2015 р.) – тема доповіді: «“Кирка з Льолео” 

Ю. Косача (1938) – перша прем’єра Українського народного театру 

ім. І. Котляревського». 

25. ХХІХ наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Театрознавча 

комісія (Львів, 5 березня 2018 р.) – тема доповіді: «Етнографічно-побутовий 

репертуар як інструмент національного самозбереження (Галичина, 20–30-ті 

роки ХХ ст.)». 

26. VI Всеукраїнська наукова конференція «Мистецька культура: історія, 

теорія, методологія» (Львів, 30 листопада 2018 р.) – тема доповіді: «Театр 

суспільного виклику в режисерській практиці Володимира Блавацького». 

27. ХІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська 

періодика: історія і сучасність» (Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р.) – тема 

доповіді: «Повернення пам’яті про Михайла Губчака: завдання з багатьма 

невідомими». 

28. Перші Всеукраїнські наукові читання імені академіка НАМ України 

Ростислава Пилипчука у рамках ХХХ Наукової сесії Наукового товариства 

ім. Шевченка, Театрознавча комісія (Львів, 28 лютого – 1 березня 2019 р.) – 

тема доповіді: «Фавст Лопатинський і Галичина: невідомі сторінки історії». 

29. ХІІІ Міжвузівська науково-практична студентська конференція 

“Музичний твір як культурно-історичний феномен” (м. Дніпро, 21–22 жовтня 
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2019 р.) – тема доповіді: «Традиційне й новаторське у музичному репертуарі 

Українського народного театру ім. І. Тобілевича (1928–1938)». 

30. ІІ Всеукраїнські наукові читання імені академіка НАМ України 

Ростислава Пилипчука у рамках ХХХІ Наукової сесії Наукового товариства 

ім. Шевченка, Театрознавча комісія (Львів, 27–28 лютого 2020 р.) – тема 

доповіді: «Реконструкція репертуарного календаря театру: pro et contra (на 

прикладі УМТ “Заграва”)». 

Звітні конференції: 

31. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2007 рік (11 лютого 

2008 р.), тема доповіді: «Естетичні пошуки Українського народного театру 

ім. І. Тобілевича (1928–1933 рр.)». 

32. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2008 рік (Львів, 

12 лютого 2009 р.) – тема доповіді: «Експресіонізм у західноукраїнському 

театрі (1929–1939 рр.)». 

33. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2009 р. (Львів, лютий 

2010 р.) – тема доповіді: «Стильова палітра мистецьких пошуків Українського 

молодого театру “Заграва”». 

34. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2010 р. (Львів, 7 лютого 

2011 р.) – тема доповіді: «Новаторські сценічні практики у 

західноукраїнському театрі 1920 – 1939 рр.: труднощі ідентифікації та 

дефініції». 

35. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2011 р. (Львів, січень 

2012 р.) – тема доповіді: «Театральна група кооперативу “Український театр” 

у Львові під дирекцією Йосипа Стадника 1927–1929 років». 

36. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2012 р. (Львів, лютий 

2013 р.) – тема доповіді: «Західноукраїнський театр 20–30-х рр. ХХ ст.: 

репертуар, колективи, гастролі». 

37. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2013 р. (Львів, 6 лютого 

2014 р.) – тема доповіді: «Театральний конструктивізм і режисерська 

практика В. Блавацького 20–30-х рр. ХХ ст.». 
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38. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2014 р. (Львів, 5 лютого 

2015 р.) – тема доповіді: «Український народний театр імені Івана 

Котляревського (1938–1939): мистецькі пошуки та національна 

репрезентація». 

39. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2017 р. (Львів, лютий 

2018 р.) – тема доповіді: «Західноукраїнський театр 20–30-х рр. ХХ ст. До 

питання періодизації і типологізації». 

40. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка за 2018 р. (Львів, 7 лютого 

2019 р.) – тема доповіді: «Між традиційним і новим: українські театри 

Галичини 20-30-х роківХХ ст. на шляху оновлення мистецької мови». 

41. Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка  за 2019 р. (Львів, 6 лютого 

2020 р.) – тема доповіді: «Новаторські вистави на сценах українських театрів 

Галичини 20–30-х років ХХ ст. у процесі формування модерної національної 

ідентичності». 

Інші наукові конференції: 

42. Наукова конференція «Художня культура і політика. Актуальний діалог» 

(Київ, 5-6 березня 2008 р.) – тема доповіді: «Український театр у контексті 

націєтворчих процесів у Галичині 1930-х років». 

43. Наукова конференція «Поет на службі народові», присвячена 

шевченкознавчим студіям митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (Львів, 

20 березня 2012 р.) – тема доповіді: «Вистава “Розрита могила” за 

Т. Шевченком в Українському народному театрі ім. І. Тобілевича (1929)». 

44. Науково-практична конференція «Мистецька освіта в класичному 

Університеті: традиції, сучасність та перспективи» (до 10-ліття заснування 

факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка) (Львів, 30 вересня 2014 р.) 

– тема доповіді: «Театральне виховання: західноукраїнські візії та перспективи 

міжвоєнного періоду». 
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Додаток № 3 

ФРАГМЕНТ ВИРОБНИЧОГО КАЛЕНДАРЯ ТЕАТРУ 

Український народний театр імені Івана Котляревського. 1938 р. 

(з’єднані театри УМТ «Заграва» та УНТ ім. І. Тобілевича)  

Коломия: 

7.ІX. о 8.15 веч. Маруся Богуславка М. Старицького
2
 

10.ІX. Орфей у пеклі Й. Офенбаха* 

11.ІX. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького* 

12.ІX. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха* 

13.ІX. Пригода в Черчі Я. Барнича*
3
 

 

Городенка: 

14.ІX. Маруся Богуславка М. Старицького**
4
 

15.IX. Орфей у пеклі Й. Офенбаха **  

16.ІX. Лісова Пісня Лесі Українки** 

17.ІX. Пригода в Черчі Я. Барнича 

18.ІX. Орленя І. Зубенка 

[…]
5
 

 

Чортків
6
: 

2.X. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького 

3.X. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

4.X. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

5.X. Пригода в Черчі Я. Барнича 

6.X. Орленя І. Зубенка 

7.X. На полі крові. Йоганна, жінка Хусова Лесі Українки 

 

Теребовля
7
: 

8.X. Маруся Богуславка М. Старицького 

9.X. Орленя І. Зубенка 

10.X. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

11.X. На полі крові. Йоганна, жінка Хусова Лесі Українки 

                                                 
2
 Інавґураційна вистава. Відбувалася у залі «Щадничої каси». 

3
 * Такі вистави і такий порядок подано в анонсах у пресі. Дещо інша послідовність показу вистав у період 8.ІХ 

– 13.ІХ наведена у статті: 

 Г. К. Театр у квітах і жалобі. Гостина «Театру ім. Котляревського» в Коломиї (Новий час, 1938, 26 вересня, 

Ч. 212, с. 9): «Лісова Пісня», «Орфей у пеклі», «Ой, зійшла зоря над Почаєвом», «Найвірніший 
чоловік», «Пригода в Черчі», «Шаріка» (як бенефіс хворого тоді М. Бенцаля). 
4
 ** Анонсовані у пресі на ці дні вистави очевидно не відбулися, оскільки 14 вересня помер керівник театру М. 

Бенцаль і – відбувалися похорони. 
5
 Наразі не віднайдено інформації про цей період. 

6
 Вистави відбувалися у залі товариства «Сокіл». 

7
 «У часі побуту в Теребовлі часть театральної дружини доїздила з виставами до місточка Микуленець, де 

таксамо було переповнення залі учасниками підчас кожної вистави» (Новий час, 1938, 1 листопада, Ч. 243, 

с. 7). 
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12.X. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

13.X. Пригода в Черчі Я. Барнича 

14.X. Лісова Пісня Лесі Українки 

15.X. Цвіркун у запічку Ч. Діккенса*** 

16.Х. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького*** 

 

Тернопіль: 

15.Х. Маруся Богуславка М. Старицького*** 

16.X. Орленя І. Зубенка***
8
 

17.X. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

18.X. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

19.X. Пригода в Черчі Я. Барнича 

20.X. На полі крові. Йоганна, жінка Хусова Лесі Українки 

21.X. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького 

 

Збараж: 

22.X. Маруся Богуславка М. Старицького 

23.X. Орленя І. Зубенка 

24.X. Шаріка Я. Барнича, Ю. Шкрумеляка 

25.X. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

26.X. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького 

27.X. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

28.X. На полі крові. Йоганна, жінка Хусова Лесі Українки 

 

Тернопіль: 

29.X. Шаріка Я. Барнича, Ю. Шкрумеляка 

30.X. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького 

31.X. Лісова Пісня Лесі Українки 

 

Золочів
9
: 

2.XI. Маруся Богуславка М. Старицького 

3.XI. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

4.XI. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

5.XI. На полі крові. Йоганна, жінка Хусова Лесі Українки 

6.XI. Цвіркун у запічку Ч. Діккенса 

7.XI. Лісова Пісня Лесі Українки 

8.XI. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького 

9.XI. Пригода в Черчі Я. Барнича 

 

Винники: 

12.XI. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

13.XI. Слово о полку Ігоря Г. Лужницького 

                                                 
8
 Очевидно, паралельно одна частина трупи виступала у Теребовлі, а друга – у Тернополі. 

9
 Вистави відбувалися: у залі товариства «Сокіл» (5 вистав); у залі Товариства ім.. М. Шашкевича (3 вистави). 
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14.XI. Пригода в Черчі Я. Барнича 

15.XI. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького 

16.XI. Лісова Пісня Лесі Українки 

 

Жовква: 

17.XI. Маруся Богуславка М. Старицького 

18.XI. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

19.XI. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

20.XI. Слово о полку Ігоря Г. Лужницького 

21.XI. Пригода в Черчі Я. Барнича 

22.XI. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького 

23.XI. Лісова Пісня Лесі Українки 

 

Кам’янка-Струмилова (нині Кам’янка-Бузька): 

24.XI. Маруся Богуславка М. Старицького 

25.XI. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

26.XI. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

27.XI. Слово о полку Ігоря Г. Лужницького 

28.XI. Пригода в Черчі Я. Барнича 

29.XI. Ой, зійшла зоря над Почаєвом Г. Лужницького 

30.XI. ???
10

 

1.XII. Лісова Пісня Лесі Українки 

 

Львів
11

: 

2.XII. о 7.45 веч. Кирка з Льолею Ю. Косача
12

 

4.XII. о 3 пополудні Маруся Богуславка М. Старицького 

4. XII. о 7.45 веч. Слово о полку Ігоря Г. Лужницького 

5.XII. год.3 попол. Орленя І. Зубенка – для шкільної молоді 

5.XII. о 7.45 веч. На полі крові. Йоганна, жінка Хусова Лесі Українки 

 

Львів–Левандівка: 

3.XII. о 8 веч. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

6.XІІ. о 8 веч. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

 

Львів–Знесіння: 

6.XII. о 8 веч. Лісова Пісня Лесі Українки 

 

Яворів: 

8.XII. Маруся Богуславка М. Старицького 

9.XII. Орфей у пеклі Й. Офенбаха   

10.XII. Кирка з Льолею Ю. Косача 

                                                 
10

 Так зазначено в пресі. Чи відбулася яка-небудь вистава у цей день, не встановлено.  
11

 Вистави відбувалися у приміщенні Театру «Різнородностей» («Народний дім»). 
12

 Перша згадка про цю виставу, однак у пресі вона не названа прем’єрою. 
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11.XII. Пригода в Черчі Я. Барнича 

12.XII. Лісова Пісня Лесі Українки 

13.XII. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

14.XII.?
13

 

 

Перемишль
14

: 

18.XII. Маруся Богуславка М. Старицького 

19.XII. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

20.XII. Кирка з Льолею Ю. Косача 

21.XII. Орфей у пеклі Й. Офенбаха  

22.XII.?
15

 

23.XII. Пригода в Черчі Я. Барнича 

24.XII.?
16

 

25.XII. Невольник М. Кропивницького за Т. Шевченком 

 

Самбір: 

26.XII. Маруся Богуславка М. Старицького 

27.XII. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

28.XII. Орфей у пеклі Й. Офенбаха  

 

Старий Самбір: 

29.XII. Маруся Богуславка М. Старицького 

30.XII. Кирка з Льолею Ю. Косача 

31.XII. Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

1.І.1939 Найвірніший чоловік Ф. Арнольда, Е. Баха 

 

 

 

 

                                                 
13

 Так зазначено у пресі. Чи грали у цей день – не встановлено. 
14

 Вистави відбувалися у «Народному Домі». 
15

 Так зазначено у пресі. Чи грали у цей день – не встановлено. 
16

 Так зазначено у пресі. Чи грали у цей день – не встановлено. 


