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Вступне слоВо

Тема, яку обрала для дослідження Максименко Світлана Михайлівна, не існувала 
на мапі радянського мистецтвознавства. Хоча не можна сказати, що наші наукові 
установи не робили якихось кроків у цьому напрямку. Оприлюднюємо важливий доку-
мент – офіційний лист наукового співробітника відділу театрознавства Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР Хлібцевич Єфросинії Савів-
ни до режисера Гордійчука Петра Максимовича, який тоді жив у містечку Калин-
чак Херсонської області. Хлібцевич для видання книжки, що готувалася, “50 років 
українського радянського театру”, пропонує написати спогади про роботу митців 
під час німецько-фашистської окупації України. За тих обставин у липні 1943 року 
П. Гордійчук як режисер Київського українського драматичного театру вимушений 
був поставити (і то не за німецького наполягання) антирадянського спрямування ко-
медію С. Ледянського (Кокота) “Директива з центру” і по війні за це відбув термін 
ув’язнення. Лист Є. Хлібцевич датується 25 липня 1967 року і з контексту ясно, що 
до того листування вже тривало.

“Вельмишановний Петро Максимович! Сьогодні повернулася з відпустки і за-
стала три Ваших листи. Спасибі Вам сердечне за цікаві, змістовні розповіді. Вони 
мене надихнули з ходу взятися до роботи. Написане Вами цілком прийнятне для ви-
користання у розділі “Українські театри під час Великої Вітчизняної війни” книги 
“50 років українського радянського театру”. Можливо, що тема “Театр на окупо-
ваних землях” в цій книзі буде подана не дуже широко, але матеріал бажано зібрати 
найповніше. По-перше, це дасть змогу вірніше уявити дійсність, а по-друге, зібраний 
матеріал знадобиться і на майбутнє. Спогади можуть увійти у збірку матеріалів 
про Велику Вітчизняну війну або вийти окремою книжечкою. До згадуваних Вами лю-
дей я обов’язково звернуся.” Спроба Є. Хлібцевич підняти подібну тему для тих часів 
була приреченою... Але цей факт можна вважати ПЕРШОЮ ФАЗОЮ контакту 
українського театрознавства з історико-мистецьким поняттям, яке рано чи пізно 
мало бути простудійованим.

ДРУГОЮ ФАЗОЮ, вже практично результативною, дозволимо собі вважати 
вихід у світ 1998 року книжки В.Гайдабури “Театр, захований в архівах”, яка ре-
тельно готувалася 10 років і пройшла наукову атестацію як докторська дисертація 
на кафедрі теорії та історії культури Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського. Тема охоплювала неозорий всеукраїнський обшир і ясно було, що 
вимагатиме нових напрацювань.

У Львові академік Богдан Козак оцінив книжку як підставу для продовження по-
шукової роботи. Керуючи кафедрою театрознавства та акторської майстерності 
Львівського національного університету імені Івана Франка, він багато зробив осо-
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бисто для вивчення окремих сторінок діяльності театру під час окупації, встановив 
зв’язки з діаспорою, збагатив бібліотеку кафедри рідкісними архівними матеріалами, 
одержаними з-за океану. І, що особливо важливо, – зосередив увагу співробітників 
кафедри на дослідження в рамках окресленого періоду Львівського оперного театру.

Робота Світлани Максименко, як і тема Майї Гарбузюк “Сценічні прочитан-
ня трагедії “Гамлет” В. Шекспіра у львівських театрах (1796–1997)” є результа-
том праці під наглядом досвідченого наукового керівника академіка Р. Пилипчука та 
завідуючого кафедрою академіка Б. Козака. Праця С. Максименко, відбивши ініціа-
тивні пошукові та аналітичні здібності і працелюбність авторки, стала піонером 
ТРЕТЬОЇ ФАЗИ вивчення історії та проблематики Театру Окупованої України з 
якісними ознаками наукової роботи, передусім, тяжіння до вичерпності зібраного 
історичного та мистецтвознавчого матеріалу, а також охоплення великого кола 
проблем, що розглядаються. По-друге, – авторкою реалізовано географічне розши-
рення пошуку фактів і смислових деталей. Маю на увазі, передусім, використання 
архівів Варшави, контакти з польськими науковцями. І по-третє, – вдала комбінація 
методичних засад аналізу – системного, історично-порівняльного, герменевтичного, 
антропоцентричного, використання актуальної в сучасній історіографії концепції – 
від “макроісторичних” до “мікроісторичних” аспектів.

Глибинне занурення в тему заявлено вже на початку роботи – тут всебічно роз-
глянуті вітчизняні, діаспорні та зарубіжні джерела. До них у авторки не колекцій-
ний, а творчо інтеграційний інтерес. Вони розширюють понятійний апарат теми, 
уможливлюють свіжі логічні міркування. В них занурено коріння більшості наукових 
концептів дослідниці.

Вона переймається діаспорним патріотичним та мистецтвознавчим розумін-
ням значення проблеми і цю ноту зберігає впродовж всієї роботи. Подібний пієтет в 
Україні, на жаль, відсутній, тут більш характерне пасивне або скептичне сприйнят-
тя проблеми.

Світлана Максименко захоплена також громадською зацікавленістю в Польщі 
аналогічною польською проблематикою і щодо цього виявом в науці своєрідної етики 
абсолюту (філософський термін переводжу в метафору). Тут впродовж кількох де-
сятиріч не скласти числа обговорень, публікацій, випусків спеціалізованих збірників, 
що різнобічно, часто альтернативно і гостро конфліктно висвітлюють тему те-
атральної діяльності в Польщі (як легальної, так і підпільної) під час фашистської 
навали. Це, дійсно, колективна наукова атака, якої нам бракує. Авторка надихаєть-
ся наступальністю поляків у цій царині, гострими дискусіями, історичною скрупу-
льозністю, орієнтацією на міжнародні наукові контакти та вмінням вибудовувати 
неспростовні докази на користь заявленій позиції. На честь С. Максименко – вона 
спроможна бачити в роботах поляків і недоліки, як, наприклад, моновиражальність 
форми деяких досліджень, без посилань на джерела.

Робота С. Максименко насичена невідомими історичними та історикотеат-
ральними фактами, доказами. Вона ніби сфотографувала місяць із зворотного боку, 
опрацювавши в Польщі архівні документи Генерального Губернаторства, ознайомив-
шись із матеріалами наукових конференцій у сучасній Європі з питань культури в 
роки Другої світової війни і зробивши висновок (невтішний, та все ж прогнозуючий 
зміну на краще), що Україна поки що залишається поза цим процесом. 
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На початку роботи є певне враження, що в ній історичні рефлексії превалюють 
над мистецтвознавчими. Проте це швидше ефект змагання понять, які розшифровує 
С. Максименко, – монстра історії і делікатного створіння мистецтва, яке у химер-
ній сутичці виборює право стати суддею історії. Таке розуміння теми урівноважує 
важливість історичного шару. У царині ж мистецтвознавчій авторка також подає 
доволі нового документального матеріалу, який навіть не вміщується в береги тек-
сту і існує як великий пакет додатків. Серед них особливу цінність має реконстру-
йований щоденний календар вистав впродовж всієї діяльності Українського театру 
міста Львова – Львівського оперного театру. Концептуально новим і плідним є роз-
гляд мистецтва УТЛ – ЛОТу в контексті культурологічному та соціологічному. Так, 
авторка зафіксувала і проаналізувала найбільш прикметні теми засідань Літератур-
но-мистецького клубу міста Львова і класифікувала їх як неповторний вияв громад-
ської і національної волі лотівців, їхньої участі в розбудові українського культурного 
простору в поневоленому фашистами Львові.

Надзвичайно цікавими є спостереження, як у контакті із зростаючим рівнем дра-
матичного мистецтва ЛОТу професійно піднімалась і театральна критика міста.

Світлана Максименко першою оприлюднила відомості про показ восени 1943 року 
унікальної вистави просто неба “Живі шахи”, яка зібрала багатотисячну ауди-
торію патріотично настроєних львів’ян. Цей проект можна назвати найсміливішою 
мистецько-культурологічною та національно-ідеологічною акцією не тільки в масш-
табах України того періоду, а й на територіях європейських держав, окупованих фа-
шистами. Його втілив відділ культурної праці Українського Центрального Комітету 
і колектив ЛОТу. Представляючи у вигляді шахової партії міфологізований сюжет 
про перемогу князя Володимира над половцями в 1111 році, дивовиддя “Живі шахи” 
було спрямоване проти всіх, хто краде волю України, отже, як проти більшовиків, 
так і проти фашистів. Алегоричне іномовлення на сцені і на екрані було притаманне 
тоді всьому європейському окупаційному обширу. Дозвіл німців на цю виставу – одна 
із загадок неоднозначних у часі стосунків Театру Окупованої України із завойовника-
ми, коли на певні моменти відчутно послаблялися хижі цензурні рефлекси займанців. 
Важлива подробиця — підготовка та показ алегоричної публіцистики “Живих шахів” 
(режисер Богдан Паздрій) у часі співпадав із підготовкою та прапрем’єрою філо-
софської трагедії “Гамлета” В. Шекспіра (режисер Й. Гірняк). У своєрідній дуетній 
творчій акції дослідниця фіксує вищий момент мистецької волі ЛОТу, що відбив сві-
тоглядні національні принципи.

На терені повоєнної діаспори укорінена пам’ять про ці імпрези. У 1972 році, по-
силаючись на досвід “Живих шахів” 1943 року, один з організаторів цього видови-
ща Адам Антонович, колишній референт відділу молоді Українського Центрального 
Комітету у Львові, через українську газету “Екран” в Чикаго закликав “у вигляді 
маніфестації проти арештів в Україні національних культурних діячів, проти трак-
тування України як московської колонії провести імпрезу “Живих шахів” на великих 
спортових майданах в найбільших осередках української еміграції США, Канади, Ве-
ликої Британії, Австралії.” Як тему він пропонував обрати подію 1659 року – перемо-
гу гетьмана І.Виговського під Конотопом над московським наїзником. Його стаття 
містить цікаву уточнюючу інформацію: цей конотопський сюжет у 1943 році плану-
вали покласти в основу “Живих шахів” у Львові, проте, передбачаючи, що німці цієї 
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пропозиції не затвердять, вибрали сюжет про перемогу Володимира Мономаха над 
половцями.

С. Максименко вірно визначає політику німецької окупаційної влади стосов-
но діячів культури в Галичині як облудну гру з українцями, а функціонування у Львові 
УТЛ–ЛОТу прагматичним проектом нацистів, які вважали український театр деше-
вою відпочинковою індустрією для німецьких вояків. Ще один її концепт дає розуміння 
парадоксального явища – пантеатральної атмосфери в Україні за часів нацизму: “Ні-
мецька окупаційна влада не врахувала могутнього націотворчого впливу драматичного 
театру на суспільно-громадянську свідомість корінного населення”. 3 нашого погляду, 
тут варто було б підкреслити, що саме Гітлер, опікуючись комфортом свого війська, 
був ініціатором “оксамитової” театральної політики на Україні, і це уможливлювало 
послаблення, що виникали в “Генералгубернаторстві”.

У цьому ключі можна точніше осмислити й причину перейменування німцями на-
зви “Український театр міста Львова” на “Львівський оперний театр”. Традиційна 
точка зору – фашисти нервово реагували на слово “український”. Але ж в десятках 
міст окупованої України працювали крупні театри, у назвах яких не тільки збері-
галося це слово, але ще й стояло поруч з прізвищами визначних українців, патронів 
цих театрів – імені Т. Шевченка, І. Котляревського, М. Гоголя, М. Кропивницького, 
І. Тобілевича, М. Садовського, М. Леонтовича. А театр міста Павлограда й поготів 
працював під назвою “Україна”... І все це, підкреслимо, не в ліберальному “Генерал-
губернаторстві”, а в геноцидному режимі “Райхскомісаріату Україна” та в румунсь-
ко-шовіністській “Трансністрії” на півдні України. На наш погляд, наданням назви 
“Львівський Оперний Театр” німецька адміністрація не зводила рахунки з Україною, 
а лише ясніше висвічувала своїм воякам шлях до місця відпочинку між боями. Теат-
ральні працівники тільки вигравали від такої назви, бо одержували можливість мас-
кування під “театр розваги”. Особливо це було не зайвим для драматичною секції. 
Вербальна природа драми сприяла контактам, найперше, із співвітчизниками, ство-
рюючи своєрідну зону відмежування від “зайвих і чужих” (фраза І. Кочерги з п’єси 
“Ярослав Мудрий”). Слово в драмі формувало інтелектуальний, філософський і по-
декуди приховано змовницький діалог із глядачами, резонувало з атмосферою часу 
та виколисувало патріотичну надію. Недарма драматична секція ЛОТу, як доводить 
С. Максименко, стала центром відродження кращих традиційних здобутків і модер-
них ідей національного драматичного мистецтва.

Аналізуючи творчість драматичної секції, дослідниця доводить, що режисура не 
була індиферентною до практики інших секцій – опери, балету, оперети. Це сусідство 
впливало і збагачувало жанрову і стилістичну поліфонічність драматичних постано-
вок і, навпаки, приживлювало виставам інших секцій певні художні чесноти драми. 
Тематика драматичних вистав ЛОТу в майбутньому стала своєрідною матрицею 
для розвитку української сцени у вигнанні в Австрії та Німеччині, а також в діас-
порі за океаном. Не зайве було б вказати, що виставою за п’єсою К. Гупала “Тріумф 
прокурора Дальського”, яка в постановці В. Блавацького мала сенсаційний розголос, 
відкрився 1953 року український театр “Заграва” в Торонто (Канада).

Розгляд репертуару УТЛ-ЛОТу С. Максименко проводить у розділі четверто-
му. Постановки нею згруповані за режисерським авторством. Це дає змогу кон-
центрованого погляду на кожну групу як на результат мистецького самовиявлення 
режисури театру – В. Блавацького, Й. Стадника, Й. Гірняка, О. Яковліва, І. Івани-
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цького, Б. Паздрія, П. Сороки. Кожен з підрозділів вбирає достатню біографічну 
і мистецтвознавчу суму фактів, щоб сильветки режисерів та роздуми про есте-
тичні особливості поставлених ними вистав залишили по собі відчуття цільності 
викладу. Проте інколи в цій частині роботи відчуваєш, що вона не вичерпана і му-
сить бути продовжена далі.

Аналізуючи “Гамлета” у постановці Й. Гірняка, С. Максименко наголошує, що 
сакралізація вистави як першовтілення на українській сцені не повинна затуляти очі 
театрознавцям на певні її недоліки – строкатість стилевого малюнку, ритмічну не-
досконалість, інколи збите творче дихання В.Блавацького-Гамлета та ін. Вона роз-
глядає серйозні претензії до вистави таких метрів, як Ю. Шевельов, А. Любченко та 
ін., які додають тверезості в уявлення про виставу. Сам Й. Гірняк не переставав 
критично згадувати цю свою роботу до кінця життя, подумки бажаючи щось в ній 
змінити. У знайденому мною в УВАНі (Нью-Йорк) уривку невідомого інтерв’ю режи-
сер, між іншим, сказав: “Гамлетом” дуже захопився Блавацький і підтримував його, 
як міг. Але коли я побачив, як Дубровський грав Лаерта, – то жалів, що не взяв його 
на Гамлета”.

У роботі упущена можливість (і обов’язок) наголосити на великій питомій вазі 
Олімпії Добровольської в постановці “Гамлета”. Школу “парної режисури” з чолові-
ком вона пройшла ще в гулагівському театрі імені М. Косолапкіна в місті Чіб’ю. її 
асистентура в “Гамлеті” була повноцінною співпрацею. Про постановку “Гамле-
та” Гірняк і Добровольська почали думати від 1937 року, коли працювали в Чіб’ю як 
вільнонаймані після звільнення Гірняка і короткого перебування на волі, де йому було 
запропоновано зіграти Гамлета режисером Дніпропетровського театру Я. Бортни-
ком. Бортник був заарештований. Але бажання зустрічі з Шекспіром вже заволоділо 
Гірняком. У згаданому інтерв’ю, торкаючись львівської постановки, він підкреслив: 
“Ідея “Гамлета” була зі мною давніше”. Задум народився у більшовицькій неволі, а 
був реалізований у фашистській неволі... Прикметно для настроєвої архітектоніки 
постановки, зокрема моторошно трагічний фінал – без фанфар Фортінбраса... 

Головна лінія четвертого розділу дослідження – визначення питомої ваги твор-
чості В. Блавацького і Й. Гірняка. Дослідниця точно вибудувала їхні мистецькі атес-
тації – у подібності та в контрасних рисах: Блавацький – тип інтравертний, Гір-
няк – екстравертний. Таке співставлення, крім аспекту мистецтвознавчого, здатне 
розкрити ще й важливу морально-етичну проблему, слушно вважає С. Максименко і 
розглядає складності сумісної праці двох талановитих митців – лідерів. Переступив-
ши через страх конкуренції, який завжди був при ньому, і прийнявши на роботу под-
ружжя Гірняків, В. Блавацький зміцнив мистецький стрижень ЛОТу. У роботі є над-
звичайно цікаві сторінки про поступове зростання сценічної культури і майстерності 
лотівських акторів у виставах Гірняка (читай – і Добровольської) “Мина Мазайло” 
М. Куліша, “Самодури” та “Хитра удовичка” К. Гольдоні, “Камінний господар” Лесі 
Українки, “Облога” Ю. Косача, “Ревізор” М. Гоголя та “Гамлет” В. Шекспіра.

Проте конфлікт характерів Гірняка і Блавацького, з нашої точки зору, не про-
слідковано до кінця. Подвійні морально-етичні стандарти Блавацького (за цим ев-
фемізмом – вчинки не такі вже й пристойні) тримали знервованого вчорашнього зека 
Й. Гірняка у стані виснажливої напруги, неодноразово викликаючи бажання поли-
шити гурт ЛОТу. Варто підкреслити, що пізніше, на терені Баварії і США, нехіть 
Гірняка до стосунків з Блавацьким (в тому був винен і сам Гірняк з його хронічною 
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“невропатією”) стала однією з основних причин, що негативно вплинула на унемож-
ливлення вибороти діаспорній сцені статус професіонального театру. Між тим, 
реальність цього була доведена російськими драматичними акторами, які змогли в 
Чикаго утворити колектив на професіональних засадах і 17 років обслуговували посе-
лення російських емігрантів в США та Канаді.

Наші театрознавці мають багатий матеріал для того, щоб не похапцем, а пог-
либлено, проблемно простежити стосунки притяжіння і відштовхування двох тала-
новитих, оригінальних особистостей українського кону.

І як резюме. Стратегічне значення теми, опрацьованої авторкою, важко переоці-
нити, адже історія ЛОТу, крім локального значення, є ще й обов’язковим підґрунтям 
для вивчення історії театру української діаспори. А тут непочатий край роботи.

Студії Світлани Максименко виявили гідний схвалення високий рівень дослід-
ницького хисту, театрознавчого смаку, наукової інтуїції та літературного стилю. 
Розробка теми радує цілеспрямованим звучанням, утверджуючи ідею соборності 
України, сили її мистецьких спалахів у несприятливих суспільно-історичних умовах, 
можливості зняття з людей депресивного настрою та естетико-смислове пряму-
вання вітчизняної сцени до європейського формату. 

В. М. ГАЙДАБУРА,
член-кореспондент Академії мистецтв України,
доктор мистецтвознавства.
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Від аВтора

Вивчення (як і написання) новітньої історії українського театру сьогодні 
неможливе без розкриття та з’ясування тих його сторінок, які замовчувались 
раніше або спотворювались заідеологізованою (чи заполітизованою) комуніс-
тичною ідеологією. Діяльність “Українського театру міста Львова – Львівського 
оперного театру” періоду Другої світової війни – одна з них. 

Лише в роки державної незалежності України стало можливим оприлюд-
нення явища театрів окупованої України (ТОУ), яке відкрив на початку 90-рр. 
ХХ ст. відомий український театрознавець Валерїй Гайдабура. Наступним ета-
пом у цьому процесі є вивчення творчого доробку конкретного колективу, регіо-
ну, знакових вистав, персоналій митців, чиї імена й досі залишаються невідоми-
ми. Уперше в науковий обіг повертається й подвійна історична назва “Українсь-
кого театру міста Львова – Львівського оперного театру”, ширше відомого як 
ЛОТ. 

Написання книжки ускладнювалося процесом ідентифікації біографій 
учасників УТЛ – ЛОТу (їх дат життя, місць поховання емігрантів та засудже-
них радянською владою як “зрадників Батьківщини”), встановлення авторства 
ряду публікацій (підписувались криптонімами або псевдонімами); неможливіс-
тю реконструювати вистави з причин недостатнього фахового рівня тогочасної 
львівської театральної журналістики (яка, однак, під впливом діяльності театру 
протягом 1941–1944 рр. якісно і кількісно зросла); відсутністю ширшого обсягу 
іконографічного матеріалу (зокрема, світлин, рисунків з приватних архівів мит-
ців ЛОТу), що зберігаються зараз в діаспорі.

Книжка базується не на “суперечливих місцях пам’яті” безпосередніх учас-
ників процесу (діаспорних видань колишніх учасників ЛОТу), а на “пам’яті-
посереднику”1, почерпнутій авторкою з різних джерел. Такий підхід знімає 
авторський суб’єктивізм, полегшує виклад проблеми, надто “коли йдеться про 
пам’ять у метафоричному розумінні – пам’ять національну, родинну, місцеву”2.

    Об’єктом нашого дослідження є діяльність драматичного сектору УТЛ – 
ЛОТу (1941–1944) – фактично самостійного професіонального театру у складі 
синтетичного колективу, який за кількісними (28 прем’єр драматичних вистав 

1. Вилєгала А. Карусель із сусідами // Критика. – Київ, 2008. – Ч.4(126). – С. 11.
2. Там само.
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серед 43 всього репертуару ) та творчими (поєднував у трупі знаних, досвід-
чених майстрів сцени з перспективною молоддю) параметрами вирізнявся не 
лише серед тогочасних театрів окупованої України, а й Європи. Предметом – 
художньо-стильові, методологічні особливості творчості провідних майстрів 
драматичного сектору УТЛ – ЛОТу у сценічних втіленнях національної, світо-
вої класичної і сучасної драматургії. 

Вiд загального – до конкретного, вiд “макроiсторичних” до “мiкроiсто-
ричних” аспектiв – саме така концепцiя, актуальна в сучасній iсторiографiї, 
видається у даному дослідженні найбiльш прийнятною. “Антропоцентрична” 
модель виявляється універсальною в аналізі та оцінці творчості провідних 
майстрів сцени колективу. Зокрема, у розділі “Режисура та основні постави 
драматичного сектору ЛОТу” проаналізовано репертуарну політику театру та 
методом “мікроісторичної” концепції (через заглиблення у конкретизацію фак-
тів, уточнень, індивідуальний спосіб мислення, особливості поведінки та твор-
чості постановників, методології іх творчості) висвітлено діяльність усіх учас-
ників режисерського процесу та їх знакові вистави: В. Блавацького (поставив 
шість вистав), Й. Стадника (п’ять вистав), Й.Гірняка (вісім вистав), О. Яковлі-
ва (одну виставу), І. Іваницького (три вистави), Б.Паздрія (п’ять вистав), П. Со-
роки (три вистави ). Загалом режисери драматичного сектору ЛОТу поставили 
28 драматичних вистав (серед 43 усіх прем’єр УТЛ – ЛОТу). 

Репертуарна політика драматичного сектору ЛОТу базувалась на кращих 
зразках національної, європейської класичної та новітньої драматургії й декла-
рувала ідею соборності України. Тут широко ставились твори як наддніпрянсь-
кої, так і галицької драматургії. Українська класика була представлена над-
дніпрянською драматургією: “Наталка Полтавка” І. Котляревського, “Великий 
льох” та численні твори Т. Шевченка у щорічних академіях до Шевченкових 
днів; “Ой, не ходи, Грицю”, “Маруся Богуславка”, “Ніч під Івана Купала” та 
“Зимовий вечір” М. Старицького; “Паливода XVIII ст.” І.Тобілевича, “Степо-
вий гість” Б. Грінченка, “На перші гулі” С. Васильченка; галицькою: “Украдене 
щастя” І. Франка, “Батурин” за Б. Лепким, “Земля” за В. Стефаником. Новіт-
ня українська драма: “Камінний господар”, “На полі крові” та “Йоганна, жінка 
Хусова” Лесі Українки; “Мина Мазайло” М. Куліша. Сценічними першопро-
читаннями театру стали драми сучасних українських авторів: “Тріумф проку-
рора Дальського” К. Гупала та “Облога” Ю. Косача. Вперше на українській 
сцені 1943 р. була поставлена вершина світової трагедії “Гамлет” В. Шекспіра. 
З успіхом йшли твори європейської класики: “Самодури” та “Хитра удовичка” 
К. Гольдоні; “Скупар” Ж.- Б. Мольєра, “Ревізор” М. Гоголя. Модерна європей-
ська драматургія була репрезентована назвами: “Мужчина з минулим” Ф. Ар-
нольда та І. Баха, “Схоплення сабінянок” Ф. та П. Шентанів, “Ріка” М. Гальбе, 
“Дружина” Я. Бокая, “Любов на здоровий розум” Г. Куб’є. 

Музична частина репертуару драматичного сектору ЛОТу стала продов-
женням мистецької лінії його національної самоідентифікації. Не випадково 
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історія “Українського театру міста Львова” 1941 р. розпочалась з твору, який 
вважається початком української національної опери: “Запорожець за Дунаєм” 
С. Гулака-Артемовського. Наступною йшла “Наталка Полтавка” І. Котляревсь-
кого на музику М. Лисенка та В. Косенка. Європейська оперета була представ-
лена кращими представниками цього жанру: Й. Штраусом, Ф. Легаром, К. Цел-
лером, Є. д’Альбером. 

У режисерському процесі УТЛ – ЛОТу (1941–1944), керованому В. Блава-
цьким, вдало поєднувались школи реалістично-психологічного театру з пошу-
ками модерної національної та європейської драми, виховувався синтетичний 
актор. Отже, драматичний сектор “Українського театру міста Львова – Львівсь-
кого оперного театру” (1941–1944) функціонував як фактично самостійна твор-
ча одиниця. 

Уперше в українському театрознавстві комплексно реконструйовано й те-
атральний виробничий календар УТЛ – ЛОТу (1941–1944). Таким чином, твор-
чий доробок провідних діячів українського театру 1-ї половини ХХ ст.: В. Бла-
вацького, Й. Гірняка, Й. Стадника, А. Петренка, О. Яковліва, І. Іваницького, 
Б. Паздрія, П. Сороки періоду Другої світової війни повернуто до їх мистець-
кої біографії та до контексту історії українського театру. Драматична доля цих 
персоналій засвідчила можливість народження та існування високохудожніх 
мистецьких явищ навіть в умовах тоталітарної влади. 

Драматичний сектор “Українського театру міста Львова – Львівського 
оперного театру” став центром духовної, культурної, національної самоіден-
тифікації, важливим освітнім осередком (на тлі тогочасної високої статисти-
ки з неграмотності українського населення). На його кону формувалась ідея 
української “держави в проекті”, на “рівні підтексту” на драматичній сцені 
УТЛ – ЛОТу творилась духовна опозиція окупантам. Соціо-культурний резо-
нанс театру, небувалий глядацький інтерес до нього і популярність не лише 
серед українського, а й іноземного глядача, засвідчив фактор глядацької ак-
тивності в екстремальні часи державотворення нації. УТЛ – ЛОТ став не лише 
творчою лабораторією учасників гурту, а й каталізатором нових форм теат-
рально-концертної діяльності у Львові 1941–1944 рр. (Театр юного глядача на 
сцені Інституту народної творчості, Літературно-Мистецький Клуб, ревієвий 
театр “Веселий Львів”), інституцією виховання культури глядача. Його прак-
тика стала завершальним етапом пошуків модерного українського театру, за-
початкованого у 10–20-х рр. ХХ ст. творчістю Леся Курбаса, О. Загарова та ін. 

Під впливом діяльності драматичного сектору УТЛ – ЛОТу у Львові в 
роки Другої світової війни активізувався та сформувався численний цех україн-
ської театральної журналістики. Діяльність лотівців виявила проблемні зони в 
професіональній театральній освіті Галичини, сприяла відкриттю Театральної 
студії у Львові (1943–1944), підняттю престижу професії українського актора 
загалом. Створення спеціальної навчальної акторської студії при театрі, запо-
чатковане УТЛ – ЛОТ-ом, знайде своє пізніше продовження у студіях при театрі 

Выд автора
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ім. М. Заньковецької, й у відкритті вищої акторської театральної школи: при 
Музичній академії ім. М. Лисенка (1990–1998), у Національному університеті 
ім. І. Франка (від 1999 р.); в функціонуванні українських театрів у повоєнній 
Європі: Німеччині, Австрії та за океаном, у США. 

Запропонована книга – результат 15-річної наукової праці її автора та тих 
численних людей, які спричинилися до виходу монографії у світ. Насамперед 
хочу подякувати професорсько-викладацькому складу кафедри театрознавства 
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Кар-
пенка-Карого – alma mater авторки. Основою монографії стала кандидатська 
дисертація (2008 р.), написана під керівництвом академіка Академії мистецтв 
України, видатного історика українського театру – Пилипчука Ростислава Ярос-
лавовича (1936–2014). Він був і науковим редактором цієї книжки. Високі кри-
терії наукової школи Пилипчука Р. Я.: морально-етичні й професіональні – най-
важливіші уроки для авторки.

Висловлюю вдячність кафедрі театрознавства та акторської майстерності 
Львівського національного університету імені Івана Франка в особі її завідува-
ча – професора Козака Богдана Миколайовича – за активізацію наукових пошуків 
авторки. Без моральної підтримки моїх колег: театрознавця Гарбузюк Майї (на 
початковій стадії роботи) та талановитого дизайнера і художника Шкльоди Інни 
(на завершальному етапі) – ця книжка, очевидно, ще б чекала свого виходу у світ. 

Окремо хочу подякувати Касі імені Юзефа Мяновського Польської Ака-
демії Наук, Осередку Досліджень Античної Традиції Варшавського університе-
ту в особі доктора Єжи Аксера, працівникам Архіву Нових Актів у Варшаві та 
особисто Тадеушу Кравчаку за сприяння у пошуку архівних матеріалів.

Страх – найважчий психологічний бар’єр, котрий сковував спогади учасни-
ків і сучасників Другої світової навіть на початку ХХІ ст. Він був для авторки чи 
не найважчим фактором у висвітленні теми “митець і війна”. 

Найбільше завдячую народженню цієї книги моїм батькам: Шашко Михай-
лові Миколайовичу (1921–2002), танкістові 40-ї та 63-ї танкових дивізій, 545 та 
229 стрілецьких полків, для якого війна розпочалась у Києві (червень 1941 р.), 
а завершилась у лютому 1945 р. в Німеччині, у містечку Глогау, поблизу Бер-
ліна, важким пораненням, він єдиний з чотирьох синів родини Шашко (Іван†, 
Григорій†, Дмитро†), котрий повернувся живим; моїй мамі: Шашко (Іванченко) 
Ганні Григорівні (1927–2008) – дитині війни. На її долю випали два голодомори 
(1933 та 1937 рр.), епіцентр боїв у Другій світовій війні (Курська дуга, 1943 р.). 
Шістнадцятирічною, вона шукала у полі важкопоранених бійців, приносила 
додому, виходжувала та… ховала їх на у городі, біля дому… Обоє про війну 
розповідали неохоче. 

Сучасні воєнній дії в Україні увиразнюють проблему війни і миру. Ця книж-
ка адресована спеціалістам різних галузей гуманітарних наук: культурологам, 
соціологам, політологам, режисерам, акторам, педагогам, філософам, театро-
знавцям й усім, хто цікавиться театром та історією. 

Від автора
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За радянської влади для дослiдникiв театру тема сценічного мистецтва в 
Україні часiв Другої свiтової вiйни була забороненою, всі документи зберiга-
лись у спецiальних архiвах КДБ, а тогочасних театральних митцiв радянська 
влада та органи КДБ розцінювали як “союзників ворога” з усіма відповідними 
наслідками1.

Зрозумiло, що за таких обставин в українському театрознавствi не могло 
бути й мови про об’єктивну оцiнку творчості нацiонального театру цього пе-
ріоду. Лише із встановленням державної незалежностi України і коли був від-
критий доступ до спецфондiв архiвiв КДБ, з’явились дослiдження на ранiше 
заборонену тему.

Звичайно, за кордоном: у діаспорі та в європейських країнах, де тиск полі-
тичної цензури, порівняно з СРСР був слабший, ситуацiя складалась спри-
ятливіше. Там публікації на згадану тему з’явилися значно раніше. Тяглiсть 
наукових традицій і можливість доступу до iсторичних джерел та архiвiв, вiд-
сутнiсть табу на цю проблему, зокрема в Польщі, прискорили процес опри-
люднення фактів про театр часiв Другої свiтової вiйни: відкритий i пiдпiльний. 
І хоча польські вчені розпочали ці дослідження ще в 1963 р., тема дiяльностi 
театрів під час Другої свiтової вiйни на пограниччi Україна-Польща i до сьо-
годнi залишається однiєю з найбiльш дискусійних та болючих в iсторiї вза-
ємин наших держав-сусідів. У середовищi театрознавцiв обох країн (особливо 
в українському) i досi не iснує однозначної оцiнки, докладного аналiзу та за-
гальної картини дiяльностi митцiв сцени окресленого перiоду.

Авторовi цих рядкiв пощастило завдяки стипендiї Каси iменi Юзефа 
Мяновського Польської Академiї Наук та Осередку Дослiджень Античної 
Традицiї Варшавського унiверситету влiтку 2003 р. ознайомитися iз доку-
ментами та публiкацiями польських iсторикiв театру на згадану проблему. 
Працюючи в iсторичних архiвах Варшави: Arhiwum Akt Nowyh, Instytut 
pamięci narodowej, Muzeum Teatralny, вивчаючи сучасні розвідки польських 
колег, нам вдалося виявити низку неточностей, “бiлих плям”, суперечливих 
фактiв щодо розумiння й оцiнки дiяльностi як Львiвського оперного театру, 

1. Максименко С. Справа його життя // Просценіум. – Львів, 2001. – Ч. 1. – С. 16.



1� Розділ 1. ІСТоРІоГРаФІЯ Та ДЖеРеЛа

так і українського театру загалом у перiод 1941–1944 рр. Ці факти, без сум-
ніву, потребують уточнень.

“Оприлюднення” діяльності театру часiв нiмецької окупацiї в Польщі роз-
почали публікації у квартальнику “Pamiętnik teatralny” (зошити 1–4) в 1963 р. 
Вони викликали такий соцiальний i науковий резонанс, який можна порiвняти 
хіба що з вибухом бомби. I хоча явище театру часів Другої світової війни в 
Польщi та дiяльнiсть його митцiв у 1945–1949 рр. детально вивчала спецiальна 
Верифiкацiйна комiсiя, створена при ZASPi (Związek artystów scen polskich), 
дискусiї набули нової iнтенсивностi.

У 1964 р. “Pamiętnik teatralny”, зошит 4 (52), подає спеціальний розділ, 
присвячений обговоренням, дискусіям, публікаціям у польській пресі, які 
були відгуками на резонансний збірник 1963 р.2 Статтi ж авторiв цього часо-
пису визначили надалі головну стратегiчну лiнiю дослiджень Станiслава Мар-
чака-Оборського (Teatr czasu wojny 1939–1945. – Warszawa, 1967; Teatr polski 
w latach 1918–1965. – Warszawa, 1985), Едварда Красiньського (Teatr Polski 
w Warszawie 1939–2002. – Warszawa, 2002), Збiгнєва Рашевського, Анджея 
Висiньського, Марiї-Кристини Мацеєвської, Богдана Коженєвського та iн.

У 1997 р. знову виходить спецiальний випуск (зошити 1–4) “Pamiętnika 
teatralnego”, який присвячений дiяльностi не лише польських театрів, а й 
містить розвідки про Львівський оперний театр 1941–1944 рр. Серед авто-
рiв: Янiна Гера, яка дослiджує долi акторiв у межах Генерального Губерна-
торства; Едвард Красiньський iз статтею “Дiяльнiсть верифiкацiйних комiсiй 
ЗАСПу 1945–1949”; Богуслав Древняк (“Нiмецькi театри на польських зем-
лях”) та Пйотр Горбатовський, який пропонує дослiдження “Театральне життя 
у Львовi”. Число цього квартальника 1997 р. розпочинається з дискусiї авторiв 
публiкацiй і вiдомих польських iсторикiв театру: Томаша Стжембоша, Анд-
жея Кшиштофа Кунерта, Яцка Тшналда, Янiни Гери – та редактора видання 
Едварда Красiньського про особливостi сучасного сприйняття понять “кола-
борацiя, колаборацiонiзм” стосовно дiячiв культури не лише часiв нiмецької, а 
й радянської окупацiї.

Ведучий дискусiї Е. Красiньський, завершуючи її, пiдсумовує: “Мусимо 
про найновiшу історію писати без фаворизування правд вигiдних чи, ще гiр-
ше, неправд вигiдних, i без ретушi”3. Згаданi працi сучасних польських те-
атрологiв, окрiм багатого фактажу, засвiдчують, закономiрно, і новий погляд 
учених кiнця ХХ ст. – початку ХХІ ст.: полiтично незаангажованих (надто у 
стосунках iз колишнiм СРСР), із власним баченням процесів 1939–1945 рр. із 
позицiй вiльної європейської держави та ревiзiї усталених ранiше (порiвняно 
з 1963 р.) оцiнок.

2. Pokłosie “Zeszyty wojennego” // Pamiętnik teatralny. – Warszawa, 1964. – № 4 (52). 
3. Pamiętnik teatralny. – Warszawa, 1997. – Z. 1–4.
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Такий погляд продиктований новими соцiально-полiтичними обставинами: 
входженням Польщi до Європейського Союзу, необхiднiстю виявлення наболi-
лого минулого, яке стає на заваді руховi в майбутнє. Адже зі змiною усталених 
полiтичних, iдеологiчних, територіально-економiчних i соцiальних формацiй 
країн Європи проблема урокiв тоталiтаризму, глобалiзацiї, фашизму набирає 
особливої актуальностi. Пiдтвердженням цього є численнi спiльнi нiмецько-
польські науковi конференцiї за участю iсторикiв, полiтикiв, соцiологiв, теат-
рознавцiв. Театр розглядають уже не лише як суто мистецьке явище, а й у його 
полiтичному, соцiологiчному, культурологiчному, iдеологiчному контекстi.

Про діяльність Українського театру міста Львова – Львівського оперного 
театру (далі – ЛОТу) 1941–1944 рр. вперше були опубліковані спогади його ак-
торів у діаспорі: “Наш театр : книга діячів Українського Театрального Мистец-
тва” (Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1975–1992. – Т. 1–2). Окремі ма-
теріали із згадками колишніх ЛОТівців друкувались у діаспорному часописі 
“Листи до приятелів”, що виходив у Нью-Йорку – Торонто в 1953–1968 рр. 
Зокрема, у статті Й. Гірняка “Український театр і диктатура партії” (Листи до 
приятелів. – Нью-Йорк ; Торонто, 1965. – Чис. 8–10) йдеться про причини його 
політичних розходжень уже за океаном із В. Блавацьким. У цьому ж часописі 
упродовж 1957–1958 рр. публікувались розділи майбутньої окремої книжки 
Костя Паньківського “Роки німецької окупації”, яка вийде у світ 1965 р. в Нью-
Йорку – Торонто й стане важливим культурологічним джерелом для розуміння 
обставин діяльності театру у Львові в 1941–1944 рр. Названі книжки та статті, 
здебільшого мемуарного характеру, є важливим матеріалом, який сьогодні, на 
початку ХХІ ст., потребує, однак, об’єктивної оцінки, документальної бази, 
часової диференціації та творчого переосмислення.

Театрально-критична діяльність та творчий доробок Григора Лужницько-
го, керівника літературної частини ЛОТу 1941–1944 рр., – вагоме підґрунтя 
для сучасних дослідників театру. Праця театрознавця “Український театр піс-
ля визвольних змагань”, яка була опублікована в першому томі збірника “Наш 
театр” (Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1975), містить окремий розділ 
“Український Оперний Театр міста Львова під гітлерівською окупацією”. На 
с. 53–63 Г. Лужницький виділяє найважливіші мистецькі події ЛОТу впродовж 
усієї його історії. Зазначений обсяг не може претендувати на вичерпність ви-
світлення заанонсованої теми.

Серед дослідників театру за океаном (Канада) найбільше спричинився до 
повернення в контекст історії національного театру незаслужено “забутих” 
імен відомий український театрознавець В. Ревуцький (1910, Київ – 2010, 
Ванкувер, Канада) – іноземний дійсний член (академік) Національної академії 
мистецтв України, (2001), лауреат літературно-мистецької премії ім. І. Котля-
ревського (1995), заслужений діяч мистецтв України (2002). У кількох книж-
ках автора: “Нескорені березільці: Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська” 
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(Нью-Йорк, 1985), “В орбіті світового театру” (Київ ; Харків ; Нью-Йорк, 
1995), “По обрію життя” (Київ, 1998), “Віра Левицька”(Торонто ; Нью-Йорк, 
1998), – у численних журнальних статтях та гаслах у довідковій літературі 
різних років досліджено ЛОТ та його окремих митців. Праці В. Ревуцького, 
побудовані на власних спогадах, діаспорних архівах колишніх ЛОТівців, на 
сьогодні є найвагомішим внеском у розвиток вітчизняного театрознавства 
І-ї половини ХХ ст. Проте неможливість доступу до документальної бази, 
відсутність усього комплексу газетних публікацій (повні комплекти підшивок 
львівської преси 1941–1944 рр. зберігаються у відділах україніки Львівської 
національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника та Наукової біб-
ліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) роблять 
працю вченого вагомим мемуарним здобутком, що потребує як деталізації 
(у діяльності провідних митців гурту), так і комплексного аналізу (щодо місця 
ЛОТу в соціокультурному контексті життя краю). 

У фундаментальній праці М. Семчишина “Тисяча років української куль-
тури” (2-ге, фототип. вид. – Київ, 1993) на сторінці 518 кількома рядками зга-
дано ЛОТ із помилкою в часі його існування: автор називає 1942–1944 рр. 
замість 1941–1944 рр. 

Львівський журналіст Остап Тарнавський (який змушений був емiгрувати 
за океан 1944 р.) в 1995 р. у Львові видав книжку “Лiтературний Львiв, 1939–
1944”, де помiстив безцiннi спогади з часів своєї журналiстської молодості з 
цікавими деталями особливостей краю, який окупували німці.

1999 р. видавництво М. П. Коця (Львів ; Нью-Йорк) друкує “Щоденник 
Аркадія Любченка. 2.ХІ-41 р. – 21.ІІ-45 р.”, в якому письменник, що прибув з 
Харкова до Галичини 1943 р., залишив спогади про атмосферу тих років, вра-
ження від зустрічі з діячами культури у Львові. Видатний український літера-
турознавець Юрій Шевельов (Григорій Шевчук) у своїх спогадах “Я – Мене – 
Мені... (і довкруги)” (Харків ; Нью-Йорк, 2001. – Т. 1 : В Україні) ділиться 
враженнями від перебування у Львові під час німецької окупації та частково 
проливає світло на характер творчих і особистісних взаємостосунків В. Блава-
цького та Й. Гірняка. 

Шекспірознавець Ірина Макарик (Канада) в “Записках НТШ” (Львів, 2003. – 
Т. CCXLV : Праці Театрознавчої комісії. – С. 306–324) друкує статтю “Нічийна 
земля: “Гамлет”. Львів, 1943” із обширною бібліографією сучасної англомовної 
літератури з проблем історії та культури часів Другої світової війни.

Цікавим та інформативно насиченим є огляд сучасника досліджуваних 
подій Ігоря Костецького (1913, Київ – 1983, Швайнфурт, Баварія) – драматур-
га, перекладача, письменника, критика4. Поодинокі зустрічі автора з В. Бла-

4. Мамчур І. Модерний театр Ігоря Костецького / Мамчур Ірина, Мамчур Ігор // 
Український театр. – Київ, 1995. – № 4. – С. 25.
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вацьким у Львові та пізніше на еміграції в Європі, його точні спостереження 
та оцінки допомогли нам у відтворенні творчого та особистісного портрета 
директора ЛОТу5.

Важливу документальну базу книжки становлять матеріали, які ми вiд-
найшли в iсторичних архiвах Варшави: Instytut Pamięci Narodowej (dokumenty 
Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, sygnatura X/13) та Archiwum Akt Nowych 
(sygnatury: 111 – Rząd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie (1939–1945); 
114 – Akta prywatne Hansa Franki (1933–1943); 115 – Komisarz do Spraw Mienia 
Nieprzyjacielskiego w Generalnym Gubernatorstwie w Krakowie (1940–1944); 
119 – Urzody i instytucje Okęgu Galicja – grupa zespolów (1940–1944); 540 – 
Starostwo Miejskie we Lwowie (1941–1945); 689 – Urząd Okręgu Galicija (we 
Lwowie) (1941–1945); 1335 – Niemieckie wladze okupacyjne – zbiór akt (1939–
1945). На жаль, бiльшiсть із них, очевидно, або загинула у вогнищi вiйни, або 
зберiгається десь приховано. Фінансові документи, кошториси, ділове листу-
вання, копії окремих афіш і програмок, які ми віднайшли вперше в Україні, є 
важливим фактом, що заперечує співпрацю ЛОТу з окупантами і доводить: 
німці розцінювали українських митців як якісну (за європейськими стандар-
тами!?), але дешеву (для роботодавців) робочу силу.

Під час побуту у Варшаві вдалося також максимально опрацювати розвідки 
польських дослідників про театр періоду Другої світової війни у книгозбірнях 
Бібліотеки Варшавського університету (BUW). Там, зокрема, опрацьовані наяв-
ні комплекти газет “Gazeta Lwowska” (1941–1944), “Czerwony Sztandar” (1941, 
1944), “Odrodzenie” (1946) та журналу “Pamiętnik teatralny” (1– 4, 1963, 1997). 
У ВUWі зберігається ряд видань, що підтверджують зацікавлення сучасних єв-
ропейських науковців цією темою, якою ж продиктованi й численнi мiжнарод-
нi науковi конференцiї iсторикiв, полiтикiв, соцiологiв країн Європи. Особливо 
активно працюють iсторики Польщi: Kazimierz Braun “Teatr Polski 1939–1989. 
Obszary wolności – obszary zniewolenia” (Warszawa, 1994), “Polska – Ukraina: 
trudne pytania” (Warszawa, 1998–2002. – Т. I–IX), “Польща та Україна у трид-
цятих-сорокових роках ХХ століття” (Варшава ; Київ, 1998–2000. – Т. 1-2) – це 
лише неповний перелiк видань, які засвiдчують нову хвилю зацікавлення назва-
ною темою, причому зiнiцiйованого на найвищому державному рiвнi.

Останнє видання вiдкривається вступним словом тодішніх Президентiв 
Польщi та України. “Iноземнi тоталiтарнi системи нав’язували полякам та ук-
раїнцям рiшення, якi принесли величезнi нещастя, бiль i страждання, багато 
даремно пролитої кровi. Цей перiод залишився позаду. Настав час підняти за-
вiсу, розкрити механiзм тоталiтаризму з тим, щоб такi трагедiї бiльше не мали 

5. Костецький І. Театральне життя Галичини 1943–1944 (уривок із “Міжнародно-
го мистецького огляду”) // Кур’єр Кривбасу. – Кривий Ріг, 2007. – № 208–209. 
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мiсця”6, – наголошував колишній Президент Польщі Александр Кваснєвсь-
кий. “Оприлюднення цiлого масиву архiвних матерiалiв, ранiше не доступних 
для дослiдникiв та широкої громадськостi, дозволить побачити у новому свiтлi 
непростi, а часом i трагiчнi сторiнки минувшини наших держав i народiв”�, – 
продовжував дiалог Леонiд Кучма.

Прагнення подолати iсторичнi бар’єри та недомовленостi на рiвнi перших 
осiб держави випливає, на жаль, не лише з доброї волi його iнiцiаторiв, а й із 
необхiдностi побороти нові прояви полiтичного ревiзiонiзму та релятивiзму, 
які суперечать здоровому глуздові та iсторичнiй пам’ятi. Йдеться про започат-
ковану у вереснi 2000 р. iнiцiативу нiмецької полiтичної діячки, Голови Спілки 
Вигнанців Ерiки Штейнбах, яка виступила із пропозицією створення у Берлiнi 
музею, “який живописно представить долi нiмецьких переселенцiв пiсля 1945 
року”8.

Спроба Е. Штейнбах створити новий мiф про нiмецький народ як жертву 
Другої свiтової вiйни викликала цiлий потiк дискусiй, яким присвячений, зок-
рема, один із випускiв “Gazety Wyborczej”, у якій узяли участь найвпливовiшi 
полiтики обох держав. Мiнiстр закордонних справ Нiмеччини Йошка Фiшер 
рiзко засудив iнiцiативу Е.Штейнбах, виступивши на сторiнках нiмецького “Die 
Zeit” 27 серпня 2003 р. До з’ясування багатьох крапок над “і” прагнули також 
учасники польсько-нiмецької театрознавчої конференцiї під назвою “Польсь-
ко-нiмецькi театральнi контакти пiсля Другої свiтової вiйни”, яка вiдбулася на 
початку травня 1996 р. в замку Тюрнау в Нiмеччинi (результати дискусiй та до-
повiдi, виголошені учасникам, були надрукованi у збiрнику “Polnisch-deutsche 
Theaterbeziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg” (Theatron, Band 26). Niemeyer 
Verlag: Tübingen, 1998.

Удруге учасники названої конференцiї зiбралися вже у Краковi наприкiнцi 
травня 1999 р. Коло доповiдачiв було розширене новими учасниками, були 
порушені й нові теми та проблеми, як-от: “Польсько-нiмецько-австрiйськi те-
атральнi контакти пiсля 1945 року”. Виголошенi доповiдi лягли в основу ви-
дання “Ein schwieriger dialog Polnisch-deutsch-österreichische Theaterkontakte 
nach 1945” (Kraków, 2000).

У вступi упорядник видання та учасник конференцiї Малгожата Сугєра 
пише, що при органiзацiї першої зі згаданих конференцiй “вагалась, пам’ятаючи 
про великi обшири незайманої цілини, яка ще чекає на дослiдження”�.

6. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття : у 2 т. – Варша-
ва ; Київ, 1998. – Т. 1 : Польське підпілля 1939–1941. – С. 10.

7. Там само.
8. Gazeta wyborcza. – Warszawa, 2003. – 28 sierp. (№ 2004411).
9. Ein schwieriger dialog Polnisch-deutsch-osterreichische Theaterkontakte nach 

1945. – Kraków, 2000.
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Справді, дiяльнiсть Львiвського оперного театру 1941–1944 рр. з огляду 
на перехiдний територiальний, полiтичний, iдеологiчний перiод (змiни полi-
тичних режимiв Польщi, Радянського Союзу, нiмецької окупацiйної влади) як-
найточнiше вiдповiдає цьому сумному визначенню. Навiть ранiше докладно 
дослiдженi проблеми, як, скажiмо, дiяльнiсть у Польщi Верифiкацiйної комiсiї 
1945–1949 рр., що детально вивчала роботу польських акторiв пiд час нiмець-
кої окупацiї, у новому виданнi “Pamiętnika teatralnego” 1997 р. сучасні дослід-
ники пiддають сумнiвам.

Так, Едвард Красiньський пише: “На вигляд процедура верифiкацiї була 
демократичною – кожен добровiльно збирав висновки про верифiкацiю, за-
повнював прокурорськi анкети, мiг посилатись на свiдкiв, додавати свiдчен-
ня громадської думки та документи. Але тут починалось справжнє пекло. Як 
довести конспiративну дiяльнiсть, коли свiдки загинули, виїхали за кордон, 
переховувались або були ув’язненi? Хто бажав зізнатись (особливо пiсля 1947 
року), що він є “запльованою сторiнкою реакцiї”10.

Думка Е. Красiньського (як засвiдчили й приватнi розмови авторки з вiдо-
мими польськими театрологами Єжи Аксером, Анною Кулiговською та Мал-
гожатою Коморовською під час перебування у Варшавi 19 серпня – 19 вересня 
2003 р.) переконує в необхідності нового погляду та оцiнки дiяльностi не лише 
комiсiї ZASPу, але й театру часiв Другої свiтової вiйни загалом. Надто, коли 
йдеться про землi пограниччя Польща – Україна, найменш дослiджену сторiн-
ку, як підтвердили вищезгаданi статтi. 

Навіть авторитетні вчені з Польщі та України, володiючи iнформацiєю 
про театри i трупи на згаданих територiях, часом допускаються численних 
фактологiчних неточностей, а звiдси – i неточні висновки стосовно творчостi, 
зокрема Львiвського оперного театру 1941–1944 рр. 

Так, Богуслав Древняк у статтi “В окупованому Львовi”11 пише: “Керiв-
ництво Великого Театру перейняли, насправдi, нiмцi – директором став режи-
сер з Мюнхена та диригент Альберт Копп – але вистави опер, також i нiмець-
кою мовою, давав переважно гурт українських акторiв за участю нечисленних 
польських артистів. На сценi театру, очевидно, мали вiдбуватись також гос-
тиннi виступи колективiв та нiмецьких солiстiв. Започаткував це Державний 
театр iз Кракова, який вiд 9.ХI.1941 дав по три вистави антирадянської п’єси 
Клааса “Я звинувачую” та оперетки Легара “Країна смiху”. Окупацiйна влада 
робила спроби, щоб керiвництво оркестром театру залишалося в нiмецьких 
руках. Так, вiд серпня 1942 до вересня 1943 р. оркестром керував професор 
Фрiц Вайдлiх з Iннсбрука. У вiдремонтованій другій театральній будiвлі (ко-

10. Krasiński E. Dzialalność komisij weryfikacyjnych ZASP 1945–1949 // Pamiętnik 
teatralny. – Warszawa, 1997. – Z. 1–4.

11. Drewniak B. W okupowanem Lwowie // Pamięthik teatralny. – Warszawa, 1997. – 
Z. 1–4. – S. 494–496. 
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лишнiй театр графа Скарбка) планувалася драматична сцена (Schauspielhaus 
Lemberg). Тодi ще планувалася iнтенсифiкацiя нiмецького театрального життя 
у Львовi. Керiвництво об’єднаними сценами (Stadtische Bühnen) обiйняв Ганс 
Гансен, на посаду директора було призначено Горста-Тану Марграфа з Рем-
шайду (Верхній Рейн)”12.

Із процитованої статтi Б. Древняка, який посилається на нiмецькi статис-
тичнi джерела, можна зробити висновок про нiмецьку репертуарну та творчу 
полiтику ЛОТу, в роботі якого, судячи з написаного, першу скрипку грали нi-
мецькi митцi. А це суперечить правдi.

Таку позицiю Б. Древняка було б помилково розцiнювати як упереджене 
замовчування дiяльностi українських митцiв ЛОТу. Як уже було сказано, довгi 
роки заборон, недоступнiсть iсторичних джерел та документiв в Українi спри-
чинили закономiрний вакуум, який заповнювала часто не зовсiм об’єктивна 
iнформацiя.

Очевидно, з цiєї ж причини містить неточності ще одна стаття вже згада-
ного видання “Раmіętnika teatralnego” (1997. – Зош. 1–4. – С. 716) авторства 
Пйотра Горбатовського “Український Театр мiста Львова”, яку наводимо та-
кож фрагментарно. 

“До складу цiєї установи входили два незалежнi театральнi гурти (засно-
ванi ще за часiв радянської окупацiї): Український театр Опери i Балету та 
Драматичний театр iменi Лесi Українки. На їх чолi i став В. Блавацький. Їх 
приміщенням була будiвля Великого Театру.

Театр Опери i Балету здебільшого продовжував репертуарну полiтику по-
переднього перiоду – не з’являлися хiба що на його кону радянськi твори. До-
мiнувала свiтова класика (в тому числi багато нiмецькомовних композиторiв), 
доповнена національною оперою та українським балетом.

Музичним керiвником колективу залишився Лев Туркевич. Спектак-
лi ставили режисери: Блавацький, Осорока (очевидно, йдеться про Петра 
Сороку – С. М.) i Йосип Стадник.

Драматичний театр значно частiше (в порiвняннi з 1939–1941 рока-
ми) виставляв свiтову класику. Найбiльшим мистецьким досягненням була 
прем’єра “Гамлета” Шекспiра в режисурi Блавацького (зiграв також заголовну 
роль). (Насправді виставу здійснив режисер Йосип Гірняк, Блавацький висту-
пав у ній як актор – С. М.). Домiнувала українська драматургiя [...]”13.

12. Стаття наведена повнiстю та прокоментована у публікації: Максименко С. 
Львівський оперний театр 1941–1944 років: дискурсивний аналіз сучасних дослід-
жень істориків театру Польщі та України // Вісник Львівського університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – Львів, 2005. – Вип. 5.

13. Horbatowski P. Ukraiński Teatr Miasta Lwowa // Pamiętnik teatralny. – Warszawa, 
1997 – Z. 1–4. – S. 716.
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Як бачимо, на сторiнках одного збiрника подано суперечливу iнформацiю: 
якщо Б. Древняк вважає ЛОТ, по суті, нiмецьким театром за участю україн-
ських митцiв, то П. Горбатовський, навпаки, акцентує саме на протилежному.

Насправдi пiд пильним оком нiмецької влади Львiвський оперний театр 
став тереном творчого утвердження як актора, режисера, художнього керiвни-
ка Володимира Блавацького. Тут митцеві вдалося максимально зреалізувати ту 
модель сучасного українського театру, якою він захопився під час однорічної 
праці в Театрі Леся Курбаса у 1927–1928 рр.14.

Отже, спростування помилок i неточностей у зазначених статтях розпоч-
немо iз дослiдження Б. Древняка.

Вiн твердить, що керiвництво театром перейняли нiмцi15.
Насправді у липнi 1941 р. Український театр мiста Львова (саме такою була 

перша назва театру) очолив директор Андрiй Петренко (1881–1957). Він був 
членом дипломатичної мiсiї УНР при урядi незалежної Грузинської республiки 
в Тифлiсi. “Виїхавши перед другим приходом большевикiв (у 1944 р. – С. М.) 
до Вiдня, попав там у лабети НКВД i був вивезений звiдти на далеке заслання, 
з якого повернувся незадовго перед смертю до Львова, фiзично цiлковито зни-
щений”, – писала українська газета у США “Свобода” від 5 грудня 1958 р.16

Заступниками директора були: актор, режисер, організатор театральної 
справи Володимир Блавацький (1900–1953; справжнє прізвище – Трач; мати 
його за походженням була німкенею; володів німецькою мовою; у 1944 р. 
емігрував спочатку до Європи, пізніше у США; помер і похований у Філадель-
фії) та Петро Сорока (1891–1950, актор ЛОТу, здійснив окремі музичні поста-
ви, спiвак, працював в українських та польських театральних трупах).

Від 1 січня 1942 р., як зазначає В. Ревуцький17 (Г. Лужницький називає 
іншу дату – 30.VI.1942)18, В. Блавацький поєднав посаду директора з фактич-
ними функціями художнього керівника театру. Ця плутанина у датах викли-
кає сумнів у автора статті “Палімпсест українського “Гамлета”: переклад і 
прапрем’єра 1943 р.” Б. Козака, який пише: “Вірогідно, що він (Петренко – С. М.)

14. Детальніше про це – у статті авторки: Максименко С. Школа Леся Курбаса у 
режисерській практиці ЛОТу 1941–1944 рр. (Йосип Гірняк, Володимир Блавацький) // 
Аркадіа. – Одеса, 2003. – № 2. – С. 24–27.

15. Drewniak B. W okupowanym Lwowie // Pamiętnik teatralny. – Warszawa, 1997. – 
Z. 1–4. – S. 495.

16. Дорошенко В. Андрій Петренко // Наш театр : книга Діячів Українського Те-
атрального Мистецтва : у 2 т. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1992. – Т. 2. – 
С. 137.

17. Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ ; Харків ; Нью-Йорк, 1995. – 
С. 214. 

18. Лужницький Г. Український театр : науковi працi, статтi, рецензії : зб. пр. : 
у 2 т. – Львiв, 2004. – Т. 2 : Статтi, рецензії. – С. 176.
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обіймав цю посаду аж до кінця грудня 1942 р., оскільки відомості про те, 
що В. Блавацький є директором ЛОТу, знаходимо у пресі лише на початку 
1943 р.”19. Гадаємо, що найточнішою датою є свідчення самого Андрія Пет-
ренка (з кримінальної справи Й. Стадника П – 19658 архіву УСБУ у Львівсь-
кій області, сторінка 146), який підтвердив, що директором Львівського опер-
ного театру він був від 2 липня 1941 до 30 червня 1942 р.20 Зрозуміло, що 
німецька окупаційна влада не могла надати право одноособово керувати теат-
ром українцеві, тому з 1942 р. був призначений німецький музичний директор 
Фріц Вайдліх (бл. 1872–?) – людина творча, інтелігентна, яка займалась лише 
мистецтвом і користувалась всебічною пошаною (за словами акторки театру 
Софії Стадник, дочки Йосипа Стадника і Софії Стадникової)21.

Музичним керiвником театру став Лев Туркевич (1901–1961), диригент, 
композитор; “літературним референтом” – Григор Лужницький (1903–1990), 
драматург, театральний критик, історик театру; хормейстером – талановитий 
молодий диригент Ярослав Вощак (1921–1989); головним художником – Ми-
рослав Радиш (1910–1956).

Отже, керiвництво театру, як бачимо, складалося переважно з українських 
митцiв.

У сучасних дослідженнях І. Макарик та Б. Козака зустрічаємо також до-
кументально не доведену інформацію про існування у Львові в роки Другої 
світової війни “стаціонарного німецького театру”. І. Макарик твердить, що він 
відкрився влітку 1943 р. “Ізабелою іспанською” Г. Г. Ортнера22. Очевидно, ав-
торка мала на увазі будівлю театру Скарбка?

Б. Козак пише: “1943 р. у Львові в приміщенні театру графа Скарбка діяв 
німецький стаціонарний театр”23.

Згадані автори, на жаль, не посилаються на джерела інформації. Підтвер-
дження щодо існування стаціонарного театру (отже, зі стабільною трупою, ре-
пертуаром, обсадою німецьких працівників) нам не вдалося знайти ані в пуб-
лікаціях львівської преси 1941–1944 рр., ані в документах історичного архіву 

19. Козак Б. Палімпсест українського “Гамлета”: переклад і прапрем’єра 1943 р. // 
Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2003. – Вип. 3. – 
С. 65.

20. Максименко С. Справа його життя // Просценіум. – Львів, 2001. – Ч. 1. – 
С. 29.

21. Авторизований запис розмови із Софією Стадник, наймолодшою донькою 
Йосипа Стадника, 10 лютого 2004 року [Рукопис] . – Архів авторки.

22. Макарик І. Нічийна земля: “Гамлет”. Львів, 1943 // Записки НТШ. – Львів, 
2003. – Т. ССХLV : Праці Театрознавчої комісії. – С. 315.

23. Козак Б. Палімпсест українського “Гамлета”: переклад і прапрем’єра 1943 р. // 
Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2003. – Вип. 3. – 
С. 68.
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Варшави, ані в згаданих процитованих статтях польських дослідників, які, 
навпаки, підтверджують, що до створення німецького театру у Львові справа 
не дійшла. 

Після реставрації приміщення театру Скарбка (її завершили німці до 
першої річниці приєднання Галичини до Генерального Губернаторства 
1.08.1942 р.) його використовували німці для різних акцій: симфонічних кон-
цертів, урядових нарад, гастрольних виступів німецьких колективів, кіносе-
ансів. Але “стаціонарного німецького театру” тут не було.

31.07 – 2.08.1942 р. урочисто, за участю генерального губернатора Ганса 
Франка, міського голови Геллера та губернатора Вехтера новий театр розпочав 
свою роботу. З трьох симфонічних концертів, які відбулися 31 липня, 1 та 2 
серпня 1942 року, два концерти (31 липня та 2 серпня) ІХ Симфонії Бетховена 
та увертюри “Леонора” давались у новому відреставрованому “огнищі куль-
тури”. Диригував Фріц Вайдліх, солістами були Євгенія Поспієва, Лідія Чер-
них, Василь Тисяк, Зенон Дольницький. У вечорі брали участь об’єднані хори 
Інституту народної творчості, який діяв у Львові 1941–1944 рр. під дирекцією 
о. Северина Сапруна. Цю ж програму 1 серпня було повторено у ЛОТі, але 
диригував український диригент – Лев Туркевич24.

Щодо статистичних даних про кількість глядачів та вистав, зазначених 
Б. Древняком, і наведених нами, то вони майже ідентичні. Бо у підсумковій 
статті з нагоди закриття двох театральних сезонів 1941–1942 та 1942–1943 рр. 
у “Львівських вістях” 20 липня 1943 р. повідомлялося: “Отож від липня 1941 
року по 1-е липня ц. р. (тобто, 1943 – С. М.), Львівський Оперний Театр дав 
607 вистав і 15 симфонічних концертів (симфонічна оркестра театру) […]”25. 
Тут же автор подає статистичні дані стосовно кількості глядачів за два названі 
сезони: 520 тис., серед них – 250 тис. німецьких глядачів та союзників німців. 
Міська управа окупаційних властей виділила 1 1/2 мільйона злотих на розви-
ток театру26.

Загалом же упродовж 1941–1944 р. у ЛОТі, за статистикою Михайла 
Івасівки, було показано 18 опер й оперет, 5 балетів та 3 балетні вечори, 24 
драми і комедії27.

24. Барвінський В. Симфонічний концерт бетовенівських творів // Львівські 
вісті. – Львів, 1942. – 9–10 серп. – Ч. 178 (302). – С. 4.

25. Два роки праці Львівського Оперного Театру. Підсумки двох театральних се-
зонів // Львівські вісті. – Львів, 1943. – 20 лип. – Ч. 161 (581). – С. 4.

26. Там само.
27. Івасівка М. Український оперний театр у Львові // Наш театр : книга Діячів 

Українського Театрального Мистецтва. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1975 – 
Т. 1. – С. 354.
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Тож кількість “сім українських драм”, яку зазначив П. Горбатовський у 
процитованій статті, теж не відповідає дійсності. 

Щодо вибуху “під час репетиції” 1 червня 1944 р., то цей факт підтвердила 
Софія Стадник28. Авторці не вдалося знайти жодного повідомлення про зга-
дану подію в пресі, а С. Стадник заперечила будь-який “терористичний акт”, 
про що “писала польська конспіраційна преса”, і підтвердила витік газу в ниж-
ній частині театру на рівні оркестрової ями. “В результаті несильного вибуху 
повилітало кілька скляних шиб, але будівля не постраждала. Наступного дня 
театр працював як звичайно”29.

П. Горбатовський подає неточну інформацію, вказуючи дату останньої 
вистави ЛОТу: театр працював не до 1-го, а до 19-го червня 1944 р. включно. 
18 червня показували балет “Дон Кіхот”, а 19.06.1944 – оперету “Циганський 
барон” Й. Штрауса.

Отже, наведені та зацитовані неточності у фактах, а відтак – і в оцінках 
та твердженнях дослідників театру часів Другої світової війни доводять: тема 
діяльності Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру 
1941–1944 рр. не вичерпана. Навпаки, з появою нових джерел інформації в Ук-
раїні та за кордоном (історичних документів, мемуарної та епістолярної спад-
щини) з’являються публікації, що потребують уточнень та переоцінки в нових 
гео- та соціополітичних обставинах.

огляд вітчизняних джерел та літератури

В українському театрознавстві тема сценічної діяльності в роки Другої 
світової війни стала відкритою для дослідників лише із здобуттям державної 
незалежності України. Тому тяглість досліджень, їх якість та кількість у віт-
чизняній науковій думці суттєво різниться (не на їх користь) від вищезгадува-
них закордонних. 

Уперше феномен культурно-мистецького життя Львова та ЛОТу відкрила 
музикознавець Оксана Паламарчук (А музи не мовчали ... – Львiв, 1996). У 
невеличкому за обсягом (94 сторінки) та форматом (параметр 1/32) виданні 
на основi рецензій у львiвських часописах воєнного періоду 1941–1944 рр. 
дослiдниця у публіцистичному жанрі виклала суть малознаного явища.

На початку 90-х рр. на Республіканському радіо український театрозна-
вець Валерій Гайдабура розпочав цикл програм під назвою “Театр, захований 

28. Авторизований запис розмови із Софією Стадник, наймолодшою донькою 
Йосипа Стадника, 10 лютого 2004 року [Рукопис]. – Архів авторки.

29. Там само.
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в архівах”, де вперше перед найширшою аудиторією слухачів вiдкрив фено-
мен театру окупованої України (ТОУ) як акт мистецького спротиву діячів 
української сцени фашизмові. Широкий резонанс, відгуки живих на той час 
очевидців, унікальні фото, вцілілі документи, які віднайшов учений, лягли 
в основу першої книжки В. Гайдабури – “Театр, захований в архівах” (Київ, 
1998). Діяльності ЛОТу були присвячені й статті цього ж автора, частина з 
яких стала підґрунтям книжки: Гамлет говорить українською // Український 
театр – Київ, 1990. – № 4; І загоїмо рани віків ... // За вільну Україну. – Львів, 
1991; Мина Мазайло проти геноциду // Український театр. – Київ, 1992. – № 6; 
Автографи любові Мирослава Радиша // Український театр. – Київ, 1996. – 
№ 4; Ренесанс із зашморгом на шиї // Art Line. – Київ, 1998. –  5–6; Містерія 
життя і сцени (до 100-річчя від дня народження В. Блавацького) // Столич-
ные новости. – Киев, 2000. – 14–20 листоп.; Музика таланту (про Є. Шаша-
ровську) // День. – Київ, 2001. – 2 серп.; Terra incognita // Театр. – Москва, 
2002. – № 3; Пам’яти великої української артистки Віри Левицької // Про-
сценіум. – Львів, 2004. – Чис. 8 (9); Блавацький Володимир // Енциклопедія 
сучасної України (ЕСУ). – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 56; Театроведческий раритет 
(про виставу “Князь Мономах перемагає половцiв” (1943 р.) // Антиквар. – 
Киев, 2008 – № 5 (19). – С. 107; До кінця виконати свій обов’язок (публікація 
невідомих листів О. Добровольської) // Кіно Театр. – Київ, 2009. – № 6; Львів-
ський гамбіт // Курбасівські читання. – Київ, 2009. – № 4. – С. 156–165 та ін.

У 2004 р. вчений продовжує тему наступною книжкою “Між Гітлером і 
Сталіним” (Київ, 2004). Колосальний фактаж, свідчення самих “жерців Мель-
помени”, виявлення загальних тенденцій (з урахуванням геополітичних сту-
пенів утисків нацистів на території України), аналіз найвагоміших мистець-
ких здобутків окремих театрів позначають праці В. Гайдабури. У колективній 
монографії “Український театр ХХ століття” (Київ, 2003) вчений у розділі 
“Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941–
1944)” систематизує й узагальнює опрацьований матеріал за етапами еволюції 
ТОУ, їх організаційною структурою, тематикою, естетикою тощо. Це дослід-
ження є квінтесенцією явища театру окупованої України.

Книжка “Летючий корабель Лідії Крушельницької” (Київ, 2006) засвідчує 
нову хвилю зацікавлень автора: українське театральне зарубіжжя. Тут йдеться 
і про епізоди останніх років життя і творчості за океаном мистецького под-
ружжя Йосипа Гірняка та Олімпії Добровольської. Фрагментами коротеньких 
згадок про знакові постави та постаті ЛОТу позначені ще дві книжки авто-
ра –“Театральні автографи часу” (Київ, 2006), “ГУЛАГ у світлі театру” (Київ, 
2009), “Театр, розвіяний по світу” (Київ, 2013).

Театрознавець Майя Гарбузюк, яка темою своєї кандидатської дисерта-
ції обрала “Сценічні прочитання трагедії “Гамлет” В. Шекспіра на львівських 
сценах (1796–1997)”, ЛОТівській постановці присвятила, зокрема, такі статті: 

огляд вітчизняних джерел та літератури
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“Множинність історичних контекстів національної прапрем’єри “Гамлета” на 
сцені Львівського оперного театру 1943 р.” у “Віснику Львівського універси-
тету. Серія: Мистецтвознавство” (Львів, 2001) та “Прапрем’єра “Гамлета” в 
українському театрознавстві другої половини ХХ століття” у “Записках НТШ” 
(Львів, 2003. – Т. ССХLV : Праці Театрознавчої комісії). Названі дослідження 
продовжує Богдан Козак статтею “Палімпсест українського “Гамлета”: пере-
клад і прапрем’єра 1943 року” у “Віснику Львівського університету. Серія: 
Мистецтвознавство ” (Львів, 2003. – Вип. 3), де з’ясовує обставини, пов’язані 
з перекладом Михайла Рудницького трагедії В. Шекспіра, вперше публікує 
два листи перекладача до Володимира Блавацького, директора ЛОТу 1941–
1944 рр., та з’ясовує особливості підготовки вистави, режисером якої був 
Йосип Гірняк. У книжці Б. Козака “Театральні відлуння. Статті. Передмови. 
Штрихи до портретів. Матеріали. Рецензії. Інтерв’ю” (Львів, 2010) вміщені 
як вже названа стаття про переклад “Гамлета” у ЛОТі, так і розвідка “Інсцені-
зація новел Василя Стефаника “Земля” на українських сценах (1941–1957)”, 
де, зокрема, подані хибні факти стосовно кількості зіграних вистав “Землі” у 
ЛОТ: “… вистава “Землі” пройшла лише 4 рази у 1941 р., а у 1942 р. і подаль-
ших роках її вже не було в репертуарі”30. Як свідчить щоденний репертуар Ук-
раїнського театру міста Львова – Львівського оперного театру (1941–1944 рр.), 
який ми відреставрували за оголошеннями щоденної газети “Львівські вісті”, 
вистава була в репертуарі й у 1942, і в 1943 роках. Тому мають рацію М. Івасів-
ка і В. Ревуцький, на яких посилається Б. Козак, що “Земля” “мала величез-
ний успіх у глядача і здобула рекорд за кількістю показаних вистав у ЛОТі 
– 57 разів!”31 Виходячи з вищенаведеного факту, можемо спростувати й здогад 
Б. Козака стосовно “німецької цензури”, через яку, начебто, “Блавацький був 
змушений зняти “Землю” з репертуару”32. 

Отже, названі публікації підтверджують як зацікавлення малодослідже-
ною в Україні темою, так і спорадичність її розкриття (коли приводом стають 
віднайдені в діаспорі листи, чи історики, політологи відкривають нові доку-
менти й джерела, що раніше були за “залізною завісою”), а відтак – і супереч-
ливість певних фактів та оцінок, про що йтиметься далі.

У 2001 р. у Львові виходить книжка Сергія Шнерха “Незмовкна пісня” про 
життєву й творчу долю о. Северина Сапруна – директора Інституту народної 

30. Козак Б. Інсценізація новел Василя Стефаника “Земля” на українських сце-
нах (1941–1957) // Театральні відлуння. Статті. Передмови. Штрихи до портретів. Ма-
теріали. Рецензії. Інтерв’ю. – Львів, 2010. – С. 100.

31. Ревуцький В. В орбiтi світового театру. – Київ ; Харків ; Нью-Йорк, 1995. – 
С. 45.

32. Козак Б. Інсценізація новел Василя Стефаника “Земля” на українських сце-
нах (1941–1957) // Театральні відлуння. Статті. Передмови. Штрихи до портретів. Ма-
теріали. Рецензії. Інтерв’ю. – Львів, 2010. – С. 101–102.
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творчості у Львові (1941–1944), в якому працював у роки німецької окупації 
Й. Стадник та інші актори ЛОТу. Тут, зокрема, читаємо: “Водночас (йдеться 
про жовтень 1941 р. – С. М.) колишній театр Скарбка, що на вулиці Скарб-
ківській, перетворюється на Український театр ім. Лесі Українки (тепер театр 
ім. М. Заньковецької)”33. При цьому автор посилається на “Краківські вісті” за 
1941 р. (чис. 42) та вміщену там коротеньку інформацію “Будова українського 
театру ім. Лесі Українки”. У дописі анонімний автор (стаття без підпису) пе-
реплутав назву не існуючого уже на той час театру (який був організований 
радянською владою у Львові та проіснував там упродовж 1940–1941 рр.) з 
приміщенням, де б він мав працювати (після реконструкції, яку розпочали 
“совіти”, а закінчили німці), – будівлею Скарбка. Для спростування неточності 
зацитуємо її повністю. “У Львові вже закінчується будова українського теат-
ру ім. Лесі Українки. Новий театр побудували шляхом основної перебудови 
колишнього кіна “Атлянтік” при давній Скарбківській вулиці. Головні буді-
вельні роботи вже переведено, тепер працюють над зовнішнім оформленням 
театру”34.

Калейдоскопічністю викладу подій театрально-мистецького життя Льво-
ва згаданого періоду, некоректністю посилань, схематизмом і накопиченням 
безоціночоного фактажу хибує й видання львівського мистецтвознавця О. Но-
ги “Хроніки міста театрів: театральне життя Львова 1920 –1944 років” (Львів, 
2006). Добре ілюстроване, підперте численними спонсорами публіцистичне 
видання продиктоване прагненням автора заповнити культурологічну нішу в 
царині національної історіографії. Тут, до прикладу, розділ “Оперний театр” 
викладено лише на одній (!), 221-й сторінці, “Репертуар Оперного театру у 
1941”, відповідно, – на 223-й, “Балетні вистави” – на 225-й, й увесь виклад 
розділу “Драма” вміщається на 227-й сторінці?! Фактаж поданий без комен-
тарів, аналізу, зокрема й мистецького, а, отже, не може претендувати на вичер-
пність та повноту висвітлення (навіть у заявленому в назві визначенні жанру 
хроніки). 

Грунтовною базою для дослідників історії культури й театру є видання 
Н. Маковської “Архіви окупації 1941–1944” (Київ, 2006) та К. Курилишина 
“Українська преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): історико-біб-
ліографічне дослідження. У 2 Т.” (Львів, 2007). У праці наводяться назви пуб-
лікацій, що стосувалися театрального життя у Львові, покажчик імен, прізви-
ща авторів, розшифровано деякі псевдоніми та криптоніми. 

Основою для написання нашої книжки стали публікації в часописах 1941–
1944 рр.: “Львівські вісті”, “Краківські вісті”, “Наші дні”; документи Держав-
ного архіву Львівської області у Фондах: Ф. Р. – 35. 9993 справи: Управління 

33. Шнерх С. Незмовкна пісня. – Львів, 2001. – С. 76.
34. Будова українського театру ім. Лесі Українки // Краківські вісті. – Львів, 

1941. – 19 жовт. – Ч. 42. – С. 3.
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поліції безпеки і служби (СБ) дитрикту Галичина у Львові. Ф. Р. – 51. 100 
справ: Редакція української газети “Львівські вісті” – щоденна газета для дис-
трикту Галичина, м. Львів; Ф. Р. – 52, 18 справ: “Яворський Євген – професор, 
заступник редактора української газети “Львівські вісті”, м. Львів; Криміналь-
на справа № П – 32262 Петренка А. А. (директора Українського театру міста 
Львова – Львівського оперного театру 1941–1942 рр.); документи архіву УСБУ 
у Львівській області (кримінальна справа № П–19658 Стадника Й. Д.) та Уп-
равління інформаційних технологій УМВСУ у Львівській області (фрагменти 
особової справи № 653 Сороки П. С.). 

Суттєвою допомогою для уточнення та викладу матеріалу стали розмови 
з учасниками ЛОТу, зокрема з актрисами (хору): Софією Стадник-Заболоць-
кою та Тетяною Шустер; листування з акторами Романом Кухарем (США) та 
Володимиром Змієм (США); відомим українським театрознавцем Валеріяном 
Ревуцьким (Канада).

Отже, найґрунтовніші на сьогодні дослідження В. Гайдабури, як засвідчив 
сам учений у розмові із авторкою, не претендують на вичерпність. Від нових 
дослідників цієї теми вимагатиметься більшого заглиблення у проблему, конк-
ретизації фактажів, уточнень, аналізу творчої діяльності окремих митців, над-
то, коли йдеться про потужний творчий колектив. А саме таким в охопленій 
війною Європі був ЛОТ.

Має рацiю В. Гайдабура, визначаючи роль українського театру часів ні-
мецької окупації як частку “нацiотворення“35. Особливо актуальною є думка 
вченого про “театр в окупацiї як фактор самозбереження нацiї”36. “Час соціаль-
них катаклізмів, революційних перетворень у життi суспiльства, коли народнi 
маси творять свою iсторiю – це завжди час театру [...] як масового мистец-
тва, оберненого у своїй сповiдальностi до найширшої аудиторiї”, – зазначає 
О. Красильникова37.

Саме такої сповідальності (коли йдеться про творчу біографію митця в 
контексті Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру 
1941–1944 рр.), базованої на антропоцентричній моделі сучасних досліджень, 
підкріплених широким спектром документальних джерел: від мемуарної літе-
ратури, театральної журналістики – до фінансових документів та криміналь-
них справ з архівів СБУ та УМВС – потребує нинішній час. За таким принци-
пом базуватиметься наша книжка.

35. Гайдабура В. Театр, захований в архівах. – Київ, 1998. – С. 201.
36. Там само.
37. Красильникова О. З історії української сценографії кінця ХІХ – початку ХХ 

століть // Записки НТШ. – Львів, 2003. – Т. ССХLV : Праці Театрознавчої комісії. – 
С. 64.
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За роки державної незалежності України сучасним вченим досі не вдалося 
створити нової наукової концепції вітчизняної історіографії загалом та історії 
українського театру зокрема. У цьому питанні науковці наших найближчих 
країн-сусідів Росії та Польщі перебувають у виграшнішому становищі: надалі 
українським дослідникам закриті фонди московських архівів, де, можливо, 
зберігаються й документи ЛОТу періоду Другої світової війни; мовні бар’єри 
не дають їм вільного доступу до німецьких документів, англомовних джерел. 
Має рацію Ярослав Грицак, один з небагатьох сучасних вчених-істориків, 
творців модерної української нації, стверджуючи, що історія, написана держа-
вою-переможцем СРСР “була імплантована не лише у свідомість мільйонів 
радянських громадян, але навіть здобула прихильників на Заході” 1. Настав час 
змінити подібну ситуацію. 

Вивчення ходу Другої свiтової вiйни велося радянськими вченими i до-
слiдниками культури виключно у дозволених iдеологiчних межах з полярним 
диференціюванням “незручних”, болючих питань (до яких належить i дiяль-
нiсть Львiвського оперного театру 1941–1944 рр.) та дозволених офіційно 
дозовано-достовірною наукою. Внаслiдок цього вихолощена iсторiя почала 
“задихатися” вiд надмiрностi бiлих плям, заiдеологiзованостi, вiдсутностi до-
стовiрних документiв, якi приховувалися партiйними цензорами. На початку 
90-х, з розпадом Радянського Союзу, почався грунтовний перегляд існуючої 
iсторiографiї.

У сусідній Росії цей процес активізувався в масовій свідомості з вихо-
дом у світ публіцистичних книжок В. Суворова: “Ледокол: Кто начал Вторую 
мировую войну?” (Москва, 1992); “День М: Когда началась Вторая мировая 
война?” (Москва, 1994) та iн., які, попри всю свою суперечливість та неод-
нозначність, засвiдчили реальну потребу “знизу” переглянути панівні ранi-
ше радянські офiцiйні версії в питаннях ходу Другої світової війни. В цьому 
контексті один із сучасних російських істориків Міхаїл Мельтюхов зазначає: 
“Справді, багато документів досі залишаються невідомими, але не тому, що 
їх шукали і не знайшли, а тому, що багато важливих фондів архівів закриті 

1. Грицак Я. Нариси історії України. Формування нової моделі української нації 
ХІХ–ХХ століття. – Київ, 2000. – С. 261.
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для незаангажованих дослідників [...] Тому вони змушені скрупульозно рекон-
струювати минуле на основі доволі обмеженої документальної бази, яка все 
ж значно розширилась в останні роки, що в сукупності з іншими матеріала-
ми дає можливість перенести дискусію на твердий грунт фактів”(переклад з 
російської авторки – С. М.)2. 

У сучасній Україні необхідність переосмислення та створення нової іс-
торіографії, позбавленої ідеологічних догм та цензурних заборон, була зініці-
йована “згори” провідними вітчизняними та зарубіжними українознавцями, 
істориками: Володимиром Косиком, Романом Кирчівим, Олегом Романівим, 
Михайлом Ковалем, Ярославом Грицаком, Наталією Антонюк, Костянтином 
Курилишиним 3 та ін. Їх прагнення “грунтовного переосмислення усього істо-
ричного шляху українського народу” без “ідеологічних догмат” 4 досі, на жаль, 
залишається сферою зацікавлення вузьких наукових кіл. Тут, очевидно, даєть-
ся взнаки державотворча “інфантильність” молодої держави, яка належним 
чином не протегує наукових пошуків дослідників, немає визначених наукових 
пріоритетів.

Тема творчої лабораторії драматичного сектору Українського театру міста 
Львова – Львівського Оперного Театру (1941–1944 рр.) в історичнму та культу-
рологічному контексті часу – перша спроба наукового дослідження. Воно вихо-
дить за межі театрознавства. Адже ЛОТ у роки Другої світової війни став епі-
центром національного, політичного, культурно-освітнього, мистецького жит-
тя регіону. Розглядати діяльність цього колективу без урахування особливостей 
регіональної політики німецької окупаційної влади сьогодні неможливо. У різ-
них регіонах окупованої фашистами України ця політика була різною: від жор-
стокого придушення будь-якого вияву національної ідентичності в Райсхско-
місаріаті “Україна” (на чолі з гауляйтером Еріком Кохом, якого німці вважали 
“другим Сталіним”) – до показної лояльності стосовно галичан губернатора 
Генерального губернаторства Галичини Ганса Франка, виваженого й досвідче-
ного політика. В багатьох радикальних діях Гітлера Франк був його опонентом 
(кілька разів подавав заяву на звільнення, якої Фюрер не підписував). 

Різною була й довоєнна історична біографія українського народу на Сході, 
у складі Російської імперії, потім – у СРСР із сталінськими експериментами: 
українізації, голодомору, колективізації; та на Заході України. Про цю різницю 
наголошувалося й на зборах редакторів міських і районних газет радянської 
Львівщини 15 березня 1945 р.: “Специфіка нашої роботи полягає в тому, що 
населення західних областей України не пройшло тої жорстокої школи класо-

2. Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. – М., 2000. – С.16.
3. Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.): 

за матеріалами української преси. – Львів, 2010.
4. Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939–

1945 рр.). – Київ, 1994. – С.3.



ВЛаДи СТоСоВно До ДІЯчІВ ТеаТРу В ГаЛичинІ 3�

вої боротьби, яку пройшов наш народ в східних областях. Ні громадянської 
війни, ні боротьби зі злішим класовим ворогом – куркульством – народи за-
хідних областей України не зазнали” 5. В Галичині від 1939 до 1941 року “чер-
воні” встигли “екстерном” виявити свою справжню суть, викликавши жах і 
масову неприязнь галичан. Тому має рацію доктор історичних наук М. Коваль: 
сучасні історичні дослідження повинні базуватись на “розкритті місцевої спе-
цифіки” без “тенденційного нівелювання історичного процесу”6.

”Крім економічних, соціальних, етнічних історичних відмінностей, обста-
новка в останніх (тобто західних – С. М.) на початок Другої світової війни 
відрізнялася від решти областей тим, що переважна частина населення за-
хідноукраїнських земель постійно перебувала під всебічним політичним та 
ідеологічним контролем надзвичайно розгалуженої напівлегальної військово-
політичної структури – Організації українських націоналістів”�.

Вчений подивляє позиції обох гілок: мельниківської і бандерівської фрак-
цій в їх ставці на третій Рейх стосовно до української самостійності. “Можли-
во, тут відігравали свою роль, по-перше, якась дивна необізнаність оунівських 
політиків у планах Гітлера та його оточення щодо України і, по-друге, нездат-
ність їх розрізнити німців кайзерівських часів, що так чи інакше підтримали 
українську державність, від гітлерівців, які майже не приховували колоніза-
торських замірів” 8.

Власне, цю паралель новоприбулих фашистів із “добрими австрійцями”, 
на відміну від антиукраїнських за своєю суттю польських панів та більшови-
ків, активно підтримували німці у масовій свідомості галичан. Зокрема, через 
засоби інформації – преси (яку, на відміну від театру, жорстко контролювали 
німецькі цензори). Але навіть на шпальтах найпопулярніших львівських часо-
писів 1941–1944 рр. “Львівські вісті”, “Краківські вісті”, “Наші дні”, де питан-
ням культури і театру приділялось достатньо уваги, спостерігаємо різні ступені 
пильності німецької цензури. Так, новостворений у липні 1941р. український 
театр, що розпочав свою роботу 19 липня 1941 р. під назвою “Український 
Театр міста Львова”, після приєднання Галичини до складу Генерального Гу-
бернаторства (ГГ), за вимогою німецької влади змінив назву у серпні цього 
ж року на нейтральнішу – “Львівський Оперний Театр” (ЛОТ). Проте в різ-
них часописах, не зважаючи на “бажання” окупантів, українські журналісти 
продовжували вперто наголошувати на першій назві (у “Краківських вістях” 

5. ЦДАГО. – Ф.1., оп. 70, од. збер. 359. Стенограма міжобласної наради редак-
торів районних та міських газет західних областей УРСР з питань ліквідації залишків 
німецько-фашистської агентури, українських націоналістів. – С.79.

6. Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939–
1945 рр.). – Київ, 1994. – С.26.

7. Там само. – С.34.
8. Там само.
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та “Наших днях”) та “чемно” дотримуватися “відредагованої” у “Львівських 
вістях”. Пояснюється це тим, що щоденні “Львівські вісті” друкувались і пи-
сались у Львові та підпорядковувались уповноваженому шефу преси – німцеві 
Г. Леманові. Значна ж частина преси за допомогою В. Кубійовича, К. Пань-
ківського, К. Левицького перейшла до “Українського видавництва”. “Періо-
дика “Українського видавництва”, яке офіційно не підлягало упововаженому 
шефа преси у ГГ для дистрикту Галичина – щоденник “Краківські вісті”, тиж-
невик “Холмська земля”, літературно-мистецькі часописи “Ілюсторвані вісті”, 
“Наші дні”, “Вечірня година”, часописи для молоді “Малі друзі”, “Дорога” 
та ін. – мали відносно більшу свободу” �. Тому одну й ту ж подію, прем’єру, 
мистецьку акцію журналісти різних часописів оцінювали по-іншому. 

“Горожани і горожанки! Жахливі роки терпіння і гноблення безглуздим 
самовільним режимом варшавської правлячої кліки й жорстоке панування на-
силля совєтів лежать поза Вами. Тисячі Ваших братів і сестер упали безвинно 
жертвою жидівсько-большевицького шалу крови... Ім’я Адольфа Гітлера дає 
Вам запоруку, що всі ці часи страхіття ніколи уже не повернуться... Кривда, 
яка коли-небудь Вас стрінула, буде Вам, наскільки це можливо, надолужена, 
Ваша приватна власність має бути знову повернена, свобода Вашого народ-
но-культурного життя забезпечена, й вільність релігійних практик запоруче-
на,” – звертався у прокламації до населеня Галичини Ганс Франк 1 серпня 
1941 р.10. 

Висловлювання Франка “на маси” і у “вузьких колах” кардинально різни-
лися. “Франк рекомендував своїм співпрацівникам уникати в офіційних про-
мовах випадкових висловлювань про Велику Україну і застерігав також, аби 
не вивішували надто часто українські прапори та не вважали українців пред-
ставниками території власної держави. На думку Франка, українці були при-
належними до Великої Німеччини, а не представниками Великої України на 
землі німецькій“11. Ці настанови звучали як керівництво до дії на спецнарадах. 
Важко не помітити подібності у діях Гестапо та НКВД: у своїй суті окупант 
завжди однаковий. “Місцева інтелігенція в західних областях має свої особли-
вості й їх треба ураховувати, коли ми прагнемо використати її на нашій роботі. 
Відсутність принципового політичного переконання у частини тутешньої ін-
телігенції – наслідок її багаторічного виховання. Це цілком природньо, бо ці 
люди виховувались при багатьох режимах: вони бачили й австро-угорський 
режим, і польський, і німецький. Вони хиталися і перекидались від одної вла-

9. Антонюк Н. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939–
1944 роки). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історич-
них наук. – Львів, 1999. – С. 27.

10. Влучення Галичини до Генерального Губернаторства // Львівські вісті. – 
1941. – 1 серпня. – С.1.

11. Piotrowski S. Dziennik Hansa Franka. – Warszawa, 1956. – S.142. 
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ди до другої протягом цілого покоління. Але наше завдання виховувати в них 
цю принциповість,“– ідеологічно “орієнтував” газетярів заступник завідувача 
відділом агітації та пропаганди ЦК КП(б)У тов. Золотоверхий у 1945 р.”12. 

Після довготривалої політики панської Польщі українці в Галичині радо 
зустріли появу радянських віськ у вересні 1939 року. “Ми сподівалися українсь-
кої влади, але за два роки 1939-1941 зрозуміли: совєти ще страшніші за попе-
редніх. Масові арешти, вивезення в Сибір дуже скоро показали суть червоних 
визволителів”,– згадував очевидець тих подій 13. “Єдине, що зуміла зробити 
нова влада – це накласти намордника всьому населенню, застрашити його те-
рором поліційної системи, арештами, вивозами, відібрати у кожного яку-небудь 
ініціативу та охоту до спротиву. Ніколи раніше тюрми не були так переповнені, 
як під час цієї першої (від 1939 до 1941 року – С. М.) окупації, а десятки тисяч 
громадян були вивезені в далекі райони Азії”14, – згадував журналіст і теат-
ральний оглядач Остап Тарнавський у книжці свох спогадів вже на еміграції.

Особливо активно “заопікувалась” театром у Галичині радянська влада: 
у Львові 1939 р. були створені Державний театр опери та балету (якому було 
надано приміщення колишнього польського Великого театру) та Державний 
драматичний театр ім. Лесі Українки (у будівлі графа Скарбка, яке одразу по-
чали капітально ремонтувати). Нарешті галицькі актори після десятиліть пра-
ці у мандрівних театрах мали стаціонарні приміщення, стабільне матеріальне 
забезпечення. Але...поневолений дух. Новоприбулі партійні і радянські керів-
ники, переважно неукраїнського походження (євреї, росіяни), почали “актив-
но” переучувати “політично неграмотних” галичан. “Усі працювали інтенсив-
но під наглядом “спєц-отдєла” НКВД, актори мусіли здавати “історію ВКПБ”. 
Той “предмет” був обов’язковим без огляду на вік,” – згадував колишній актор 
ЛОТу Михайло Івасівка15. Підозри, шпигунство стали нормою в театрі.

Ростислав Василенко, студент Студії при театрі імені Івана Франка, яку 
закінчив 1941року (емігрував після війни на Захід, а потім у США), згадував 
свій гастрольний побут у радянському Львові: “Коли я побачив пристойно, а 
то й елегантно одягнених людей у Львові, товари в магазинах, то в порівнянні 
з цим те, що було дома, був пауперизм, жебрацтво”16. Але особливо вразив мо-
лодого гастролера його візит до ресторану разом із львів’янином Володими-

12. ЦДАГО. – Ф.1., оп. 70, од. збер. 359. Стенограма міжобласної наради редак-
торів районних та міських газет Західних областей УРСР з питань ліквідації залишків 
німецько-фашистської агентури, українських націоналістів. – С.132.

13. Авторизований запис розмови з І.Фаріоном. Архів авторки. 10 липня 2002 р.
14. Тарнавський О. Літературний Львів. 1939–1944. – Львів, 1995. – С.65.
15. Івасівка М. Український Оперний Театр у Львові // Наш театр. Книга діячів 

українського театрального мистецтва. 1915–1975. – Т.1. – Нью-Йорк – Париж – Сід-
ней – Торонто, 1975. – С.324.

16. Василенко Р. Життя в гримі та без (Шляхами діяспори). – Торонто – Київ, 
1999. – С.55.
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ром Шашаровським: “... ми продовжували розмову, коли раптом біля нашого 
столика з’явився музикант з нашої оркестри і, звертаючись до мене, сказав: 
“Товаришу Василенко, Ви заблудились, по виставі Ви мусите вертатися до го-
телю, дозвольте, я Вас проведу”. Я зрозумів, що сперечатись марно, можуть 
відіслати назад в Київ, тож, вибачившись перед “Шашем”, ми з моїм сексотом-
опікуном повернулись трамваєм до готелю” 17.

“Шеф НКВД на місто Львів Барвінський (жид) відвідував ніби по-при-
ятельському реж. Блавацького. Його провокативні дискусії і нахабна поведін-
ка не віщувала нічого доброго В. Блавацькому, і по такій візиті мистець почу-
вав, що кожної хвилини можуть прийти його заарештувати й забрати до тюрми 
на вул. Лонцького (одна з міських тюрем Львова – С. М.)”, – згадував свідок 
тих подій М. Івасівка 18. Режисер Юрій Григоренко у некролозі В. Блавацького 
зазначав, що після відступу Червоної армії зі Львова Блавацький “знайшов 
в бюро Василька (Василя Василька – директора Театру ім. Лесі Українки у 
Львові – С. М.) чернетку доповідної записки до НКВД, в якій Василько прохав, 
щоб Блавацького як політично ненадійного відправити в Україну на “пере-
виховання” 19. Не “врятували” тут режисера В. Блавацького його “радянські” 
постановки у Драматичному театрі ім. Лесі Українки (ставив “Платона Крече-
та” О. Корнійчука – прем’єра 30 грудня 1939 р.; “Любов Ярову” К. Треньова 
разом із О. Лейном з Києва – прем’єра 12 квітня 1940 р. та ін.). Його українсь-
ка державотворча позиція не вписувалась у концепцію “совєтського народу”, 
а сприймалась як вияв “націоналізму” (так само, як і багатьох українських 
акторів-галичан). Націоналізму однаково боялись усі окупанти: польські, ра-
дянські, німецькі. Тут позиції усіх тоталітарних влад були схожим. Хоча мето-
ди придушення “націоналізму” у них були різними.

Тому симпатій і жалю серед загалу громадян за радянською владою в Га-
личині не було. Тут з надією на визволення від “червоного терору” зустрічали 
німецькі війська. Ця надія ще більше посилилася, коли при відступі зі Львова 
більшовики залишили відкритими міські в’язниці. Перед львів’янами постала 
макабрична картина жаху: тисячі понівечених людських тіл (вагітних жінок, 
стариків, молодих людей) лежали, закатовані, просто у дворах в’язниць в літ-
ню спеку. “Лише у Львові було знайдено тіла від 3 до 4 тис. в’язнів (за іншими 
джерелами – до 10 тис.)”, – читаємо у праці Я. Грицака 20.

17. Василенко Р. Життя в гримі та без (Шляхами діяспори). – Торонто – Київ, 
1999.  – С.54.

18. Івасівка М. Український Оперний Театр у Львові // Наш театр. Книга діячів 
українського театрального мистецтва. 1915–1975. – Т.1. – Нью-Йорк – Париж – Сід-
ней – Торонто, 1975. – С.324.

19. Ревуцький В. В орбіті світового театру... – С.42.
20. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації 

ХІХ–ХХ століття. – К., 2000. – С.220.
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Евакуювавши окремих радянських і партійних працівників Львова у тил: 
Ванду Василевську, Петра Франка (син Івана Франка, депутат Верховної Ради 
УРСР, помер за нез’ясованих обставин), Кирила Студинського (академік АН 
УРСР, літературознавець, громадський діяч, проректор Львівського універ-
ситету 1939–1941 рр., депутат Верховної Ради УРСР, помер за нез’ясованих 
обставин); колектив хорової капели “Трембіта” (до Узбекистану), радянські 
керівники “забули” про акторів-галичан. Отже, ніхто з них не уникав виїзду в 
тил, але ніхто їм і не пропонував евакуації. Розв’язка настала за обставин, не 
залежних від театралів: “совєти” їх просто покинули.... 

Григір Лужницький, підсумовуючи сумний досвід дворічного “радянсь-
кого стажу” галицьких акторів, писав: “...український театр за 22 місяці боль-
шевицької влади не грав. Грали польський і жидівський театри, український 
театр імені Лесі Українки існував на папері й ждав, поки його ряди замінять 
большевицькі актори, яких уже намічено спровадити, бо галицькі актори на 
большевицькій сцені не вміли і не могли грати” 21. Причину цього “невміння” 
театрознавець вбачає в ідеологічній заангажованості “червоних” та негативній 
реакції на неї галицьких митців. “Знаючи ж знову забріханість і неймовірний 
фалш (фальшивість – С. М.) большевицьких гасел, обман і кривлення душею 
большевицьких громадян – галицький актор, який просто тужив за суспільною 
роботою, опинився на розпутті: кривити душею і обманювати зі сцени – це ще 
в найгіршому випадку можна, але бачити на власні очі, на власній шкурі пере-
ходити “перевиховання в інтернаціональному дусі” владою НКВД і агітувати 
за цею владою, вихваляти і захоплюватися нею – годі” 22. З такими настроями 
зустріли митці Львова прихід німецької влади.

“Під німецькою окупацією – не зважаючи на воєнний терор – могла про-
явитись певного роду ініціятива, якої в совєтській дійсності не допускалось”, 
– констатував журналіст О.Тарнавський 23. Проявом такої ініціативи став доз-
віл німецької влади (у відповідь на пропозицію українських акторів, які за-
лишились у Львові) на відкриття Українського театру міста Львова, пізніше 
ЛОТу. Він підпорядковувався німецькому Відділові пропаганди, був міським 
театром, фінансувався з місцевого бюджету. “Театри потрібні були насамперед 
для обслуги німецького війська й адміністрації, тому вони отримали умови 
праці, яких раніше ніколи не мали”, – зазначає Н. Антонюк 24. Дослідниця 
припускається неточності тут щодо ЛОТу як театру, призначеного для обслу-
говування німецького глядача. Парадоксальність ситуації полягала в тому, що 

21. [Григор Лужницький] Галицький актор на большевицькій сцені. Нигриць-
кий Л. // Львівські вісті. – 1941. – 14-15 грудня. – Ч. 32. – С.5.

22. Там само.
23. Тарнавський О. Літературний Львів... – C.69.
24. Антонюк Н. Українське життя в “Генеральній Губернії” (1939–1944 рр.). За 

матеріалами періодичної преси. – Львів, 1997. – C. 95-96.
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кількість україномовного глядача на драматичних виставах переважала ні-
мецькомовного у співвідношенні: 70% – 30%; тоді як на музичних та балетних 
– навпаки (за твердженням В. Гайдабури) німецькомовний та іноземний глядач 
домінував над українським: 70% – 30% 25. Заборонивши у поневоленому краї 
наукову та політичну діяльність українцям, гітлерівці дали владу театрові, не 
врахувавши його могутньої сили впливу. 

“З приходом німецької армії заснували актори українського драматичного 
театру та українські співаки в приміщенні Театру опери і балету Український 
театр міста Львова. Управа міста затвердила вибрану артистами дирекцію в 
складі: Андрій Петренко – директор, Володимир Блавацький та Петро Со-
рока – заступники директора. Музичний провід обняв Лев Туркевич, літера-
турним референтом (завлітом – С. М.) став Григір Лужницький. Мистецьким 
керівником іменувала управа міста Володимира Блавацького” 26. За період від 
19 липня 1941 р. – показу першої вистави “Запорожця за Дунаєм” С. Гулака-
Артемовського – до 30 листопада ц. р. новостворений гурт показав 100 вистав 
і реалізував 12 прем’єр (значна частина з них – поновлений репертуар). Неві-
домий дописувач під критонімом (–) у “Львівських вістях” пише: “Історикові 
українського театру доведеться в архіві львівського театру читати висновки 
численних німецьких гостей, які заходили в театр і захоплювалися українським 
народним репертуаром”27. Тут же журналіст пов’язує факт народження театру 
і його інтенсивну працю з приходом німецьких військ, коли “... віджив також 
і львівський театр, що звався тоді драматичним театром імені Лесі Українки, 
який за большевицького режиму, за виїмком декількох вистав, не проявляв жит-
тя, бо ждав, поки його перемішають з радянськими “довіреними силами”, й з 
другого боку, не мав відповідної залі, зараз же заняв будинок Львівської опери, 
бо жидівський склад оперного театру в перших днях війни розлетівся”28.

Варто зазначити, що в природі галичан, які жили на географічному пе-
ретині європейських шляхів і культур, були сусідами і родинно пов’язані з 
представниками багатьох національностей: поляками, євреями, вірменами, 
росіянами – не спостерігалося шовіністичних настроїв. Зазвичай, у одному 
львівському подвір’ї – так історично склалося – шанували традиції сусідів, за-
ходили до них на свята, вітали, не працювали у святочні дні. Полінаціональне 
і традиційно терпиме до іновірців українське населення Львова ніколи (надто 
в часи німецької окупації) не підтримувало акцій насильства супроти своїх 
сусідів. К. Паньківський (1907–1973, адвокат, видатний політичний діяч, ге-

25. Гайдабура В. Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської 
окупації // Український театр ХХ століття. – Київ, 2003. – С.323.

26. Український театр міста Львова // Наші дні. – 1941. – Грудень. – Ч.1– С.15.
27. Величний храм театрального мистецтва (–) // Львівські вісті. – 1941. – 10 груд-

ня. – Ч.106. – С.3.
28. Там само.
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неральний секретар Української Національної Ради у Львові (1941), заступник 
голови Українського Центрального Комітету (1942–1945) так коментує фак-
ти грабувань і насильницьких виселень із житла: “Розуміється, що найбіль-
ше терпіли жиди, бо серед них було найбільше посідачів кращих будинків, 
помешкань і т. д. Але ця акція ще не була скерована спеціяльно проти жидів, 
бо реквізовано цілі квартали. З помешкань викидали всіх (німці – С. М.), та-
кож і українців, а коли їх число було найменше, то тільки тому, що українців 
у Львові було найменше, вони були найбідніші”29. Там же згадується пока-
зовий у цьому контексті факт саботажу львів’ян стосовно рішення нацистів 
про створення у місті єврейського гетто восени 1941 р. Згідно з німецьким 
розпорядженням від початку листопада до грудня 1941 р. понад 70 тис. євреїв 
Львова мали переселитися із своїх центрових помешкань – у передмістя, а на 
їхнє місце мали поселити українців і поляків. “Це розпорядження заскочило 
всі кола населення. Та тут німецька влада перерахувалася. Німці думали, що 
український ремісник і робітник із радістю прийме пропозицію заміни по-
мешкання на краще з багатим устаткуванням, але зустрілися з категоричною 
відмовою йти на легку наживу”, – констатує К. Паньківський 30. Тому акція з 
гетто була відтермінована до лютого 1942 р. І цей факт свідчить: “німецький 
режим у Галичині старався у цьому часі (тобто на початках окупації – С. М.) 
ще трошки рахуватися з голосом населення”31. 

Педалювання ж визначень “жидівський” у тогочасній львівській пресі 
воєнного періоду асоціювалося з більшовицькою владою, яка для “ідеоло-
гічного підсилення” присилала в Галичину партійних керівників: найчастіше 
євреїв, росіян – “совєтських служащіх”, які зверхньо ставилися до місцевих 
галичан, нехтували їхніми традиціями та релігійними віруваннями. Антисемі-
тизм роздмухувала у пресі й німецька газетна цензура. Так, на нараді з полі-
тично-господарських питань 18 вересня 1941 р. у Львові, коли вже було при-
єдано територію західних областей України до складу Генерального Губерна-
торства, а отже – доведено наміри фашистів про неможливість самостійної 
української держави, губернатор Галичини Ляш (Карл Ляш, нар.1904, у 1942 р. 
був заарештований і звинувачений у корупції та фінансових зловживаннях. За 
наказом Гітлера без вироку розстріляний) виголосив чергову “багатообіцяю-
чу” промову. У ній, зокрема, він наголосив: “Українці – це народ заприязнений 
з німецьким народом. Німецький народ кров’ю і грудьми свого вояка визво-
лив уже велику частину української території з-під кривавого большевицького 
ярма. Цим українці затягнули борг вдячности супроти німецького народу. Коли 

29. Паньківський К. Роки німецької окупації // Листи до приятелів. – Нью-Йорк – 
Торонто, 1957. – Ч.7. – С.12.

30. Паньківський К. Роки німецької окупації // Листи до приятелів. – Нью-Йорк – 
Торонто, 1957. – Ч. 8. – С.10.

31. Там само.
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б не знищено большевизму, то це було б катастрофою також і для українців. В 
короткому часі не стало б у живих ні одного інтелігента, ні одної свідомої лю-
дини... Прилучення Галичини до Генерал-Губернаторства було продиктоване 
адміністративно-господарськими причинами, тому, щоб перенести з Генерал-
Губернаторства і на цей терен дволітній досвід в адміністрації.

Німці зовсім не думають перетинати організму живого народу політични-
ми границями. Ніхто краще, як ми, німці, не знає, що кров належить до крові, 
і ніяка границя того не розділить... Українська справа наблизиться в значній 
мірі до вирішення, коли в столиці України – Києві, замають німецький і ук-
раїнський прапори”32. 

Зрозуміло, що українські слухачі наради воліли почути спочатку про свій 
національний прапор у Києві... Але митцям окупанти “довірили” керівництво 
національними мистецьким інституціями (зокрема, ЛОТ) і на керівні поса-
ди призначали українців. Коментуючи виступ губернатора Ляша, кореспон-
дент часопису “Львівські вісті” резюмує: “Яка засаднича й глибока різниця 
у підході до того роду економічних і політичних справ у німців і большеви-
ків. Тут – у німців – річевість, діловитість, ядерність, ясність. Там – у боль-
шевиків – безнадійна пустомельщина, забріханість, демагогія, непроглядне 
мряковиння [...]. Ця промова до решти розвіє сумніви і побоювання, що були 
серед деяких наших людей, мало зорієнтованих в ситуації, і намірах Фюрера 
німецького народу... Бо коли ми почули м. ін. такі слова, що “німці зосім не 
думають перетинати організму живого народу політичними границями”, що 
“ніхто краще, як ми, німці, не знає, що кров належить до крові і ніяка границя 
того не розділить”, то кожний мусить признати, що в цих словах сказано бага-
то”33, – розвіював сумніви “невірних” кореспондент. У Галичині “на ставленні 
до німців місцевого населення сильно позначилася пам’ять про старі австрій-
ські часи, найблагополучніші у порівнянні з пізнішими, польським і радянсь-
ким, режимами. До того ж, на німців дивилися як на націю великих поетів, 
філософів і правників”, – підтверджує Я. Грицак34. Для українських митців 
Галичини: акторів, працівників пера, пензля німецька влада (особливо спочат-
ку, за відсутності достовірної інформації з фронту) вибрала тактику “вдаваної 
толерантності”. Такою вона й видавалася. 

“Виходячи із стратегічного становища Галичини – території, наближеної 
до зони воєнних дій – генерал-губернатор Ганс Франк ставив своїм підлег-
лим завдання зберігати спокій і стабільність у краї. Безпосереднім виконавцем 
його політичної лінії став з лютого 1942 р. губернатор дистрикту “Галичина” 

32. Губернатор Галичини про найважливіші справи Галицької області // Львівські 
вісті. – 1941–24 вересня. – Ч. 40. – С.3.

33. Знаменна подія // Львівські вісті. – 1941. – 25 вересня. – Ч. 41– С.1.
34. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації 

ХІХ–ХХ століття. – К., 2000. – C. 220.
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Отто Вехтер. Австрієць за походженям, він дотримувався думки, що у Гали-
чині треба відновити старі німецько-австрійські впливи”35.

Одним з найпоказовіших прикладів такого впровадження, на думку Ган-
са Франка, був театр, який він часто залюбки (а, можливо, демонстративно?) 
відвідував у Львові. До речі, напевно, теж не випадково, музичним директо-
ром (головний диригент опери, за контрактом працював сезон від серпня 1942 
до вересня 1943 р.) ЛОТу німецька сторона призначила Фріца Вайдліха, ін-
телігентного, талановитого музиканта, австрійця. 

Вже влітку 1941 р. культурно-мистецьке життя Львова вирувало. “У чер-
вні українські письменники об’єднались у Спілку Українських Письменників 
(обрано головою Василя Пачовського), Спілку Українських Журналістів (го-
лова Осип Боднарович), Спілку Українських Образотворчих Мистців (голова 
Михайло Осінчук), Спілка Українських Музик (голова Станіслав Людкевич). 
Найчисленнішою є Спілка Українських Театральних Мистців. Вона об’єднує 
поверх 200 мистців.

Для співпраці та культурного співжиття між спілками створено у Львові 
Літературно-Мистецький Клуб, якого є головою Микола Голубець. В неділю, 
2 листопада, відбулось урочисте відкриття клубу з виступами львівських по-
етів і письменників. Клуб повинен стати культурним осередком Львова. На 
першому літературному вечорі в Українському Літературно-Мистецькому 
Клубі у Львові був приявний шеф уряду пропаганди (якому підпорядковува-
лись театри – С. М.) при Губернаторстві Галичини п. Райш. У виголошеній 
промові підкреслив шеф уряду пропаганди велику відповідальну роботу пись-
менників і мистців та закликав черпати матеріяли до своїх творів з пребагатої 
творчості і творити для народу”36.

Голова Літературно-Мистецького клубу М. Голубець (1892–1942) – жур-
наліст, мистецтвознавець, письменник, редактор видань “Діло”,“Не-
діля”,”Новий час”), аналізуючи діяльність творчих спілок за більшовиків, 
зазначав, що хоч раніше вони й називалися українськими, але: “Нічого спіль-
ного з українством вони не мали ... Який же дух міг бути в тій чи іншій спілці, 
коли більшість її членів творили жиди, а в проводі їх стояли здебільша росія-
ни? Творилася в них культура й мистецтво, яке, як це постійно підкреслювано, 
“національне по формі – соціалістичне по змісту”37.

Надзавданням новостворених спілок, як наголосив М. Голубець, було 
творення нової, “української культури – національної по формі і національ-

35. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації 
ХІХ–ХХ століття. – К., 2000. – C. 230–231.

36. Хроніка // Наші дні – 1941. – Грудень. – Ч.1 – С.14–15.
37. Українське мистецтво на нових шпальтах // Краківські вісті. – 1942. – 14 лю-

того. – Ч. 29 (476). – С.4.
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ної за змістом”38. Організаційно Літературно-Мистецький Клуб підпорядкову-
вався голові Українського Крайового Комітету (УКК) Костеві Паньківському 
(1897–1973) – видатному політичному діячеві, адвокатові, генеральному сек-
ретареві Української Національної Ради у Львові (1941), заступникові голови 
Українського Центрального Комітету ( УЦК) у 1942–1945 рр.). Він же був за-
ступником голови УЦК Володимира Кубійовича (1900–1985) – визначного ук-
раїнознавця, географа, демографа, громадського діяча, головного редактора 
та організатора видання в діаспорі “Енциклопедії Українознавства”, голови 
НТШ в Європі. Помер і похований у Франції, м. Сарсель).

“Український Центральний Комітет – єдина суспільно-громадська устано-
ва в 1939–1945 рр. для українців у Генеральній Губернії (ГГ), визнана німець-
кою владою і нею контрольована: на чолі її стояв весь час В. Кубійович”39. Се-
ред численних функцій діяльності УЦК: суспільна опіка над дітьми, хворими, 
інвалідами, студентами, українськими полоненими, культурна праця, освіта, а 
також Інститутом Народної Творчості (ІНТ). Його керівником був о. Северин 
Сапрун (1897–1950) – священик, церковний і культурний діяч. Емігрував у Єв-
ропу в 1944 р. Помер у Парижі). 

ІНТ поділявся на підвідділи: Концертний, Театральний та власне Інсти-
тут народної творчості, що курував народне мистецтво. “При відділі культур-
ної праці діяли мистецькі об’єднання: Українських Образотворчих Мистців, 
Українських Письменників, Українських Журналістів, Українських Музик, 
Українських Акторів, Українських Світливців, Українських Наукових Праців-
ників, які продовжували свою довоєнну працю з цілковитою автономією. Їх 
надбудовою був центр львівського культурного життя – Літературно-Мистець-
кий Клюб”40.

Кількість та розмаїття виступів на тих вечорах вражають і сьогодні: об-
говорювались теми геноциду проти українського народу 30-х рр. (голодомор, 
репресії, колективізація та ін.). Участь у них брали також митці – втікачі зі 
Сходу України: А. Любченко, Ю. Шевельов, Й. Гірняк, В. Ревуцький та ін. На 
тих зустрічах (поза волею німців і завдяки їм) творилась модерна українська 
нація, вільна від ідеологічних догм, яка “розвіється вітрами” Другої світової, 
стане потужною хвилею ідеологічних українських емігрантів 40-х рр., інте-
лектуальною гордістю діаспори в світі.

“Це правда, що німецький уряд прислав підготовлені адміністраційні кад-
ри на зайняті території, але допускалась певна форма самоврядування”, – пи-
сав О.Тарнавський41.

38. Українське мистецтво на нових шпальтах // Краківські вісті. – 1942. – 14 лю-
того. – Ч. 29 (476). – С.4.

39. Шаблій О. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. – Париж – 
Львів, 1996. – С.109.

40. Там само. – С.117.
41. Тарнавський О. Літературний Львів. 1939–1944. – Львів, 1995. – С.69.
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1 серпня 1941 р. Галичина стала територіальною частиною німецького 
Генерального Губернаторства. “Навіть в таких умовах окупації це був явно 
ворожий і провокаційний акт. Хоч за адміністративним поділом Галичина 
була окремою областю (гебіт) на чолі з гебітскомісаром (ним тривалий час був 
О. Вехтер), але центральне управління залишалось у Кракові, на чолі якого 
стояв українофоб Франк. Цим приєднанням було посередньо завдано удару 
українству – показано, що Галичина є частиною, хоч окупованої, але Поль-
щі”, – вважав В. Кубійович42.

Кость Паньківський у своїй книжці “Роки німецької окупації”, виданій 
уже за океаном, зазначить, що тільки після закінчення Другої світової та від-
криття німецьких архівів стала зрозуміла суть “лояльності” німців у Гали-
чині: “Але все ж таки якби хтось був нам сказав тоді, що генерал-губернатор 
Ганс Франк, людина з правничою освітою, визначний і надійний адвокат у 
Мюнхені, запише у своєму щоденнику сентенцію “Раз ми закінчимо пере-
можно війну, то тоді, наскільки я в тому зацікавлений, вони можуть зробити 
з поляків і українців січене м’ясо. Ми зможемо робити, що нам подобаєть-
ся...” – ми не повірили б тому, нам здавалося б, що це злісна ворожа німцям 
пропаганда”43.

Лояльнiсть окупантiв стосовно дiячiв театру у Львовi була добре продума-
ною стратегiєю німецького Вiддiлу пропаганди, у вiданнi якої був ЛОТ. “Уся 
полiтика Москви була звернена на знищення українства. Єднiсть Галичини з 
Європою через Австрiю дала галицьким українцям багато користи в культур-
но-освiтнiй, релiгiйнiй, полiтичнiй i господарськiй дiлянках. У Росiї цього не 
було, там заборонялось навiть українське слово. Коли в Австрiї виник проєкт 
оснувати український унiверситет, росiйська газета “Новое время” писала, що 
це може стати причиною вiйни. Коли б Галичина не була 150 лiт в складi Єв-
ропейської Австрiї, тут не було б свiдомости українства, а тим самим його не 
було б там пiд Росiєю. Дякуючи сприятливим умовам для українцiв у колишнiй 
Австрiї, Галичина могла стати українським П’ємонтом,”– підкреслював автор 
допису під час чергової наради культурно-освітніх працівників у охопленому 
війною Львові 1944 р.44. 

Так укотре був ошуканий цинічним і дипломатичним, а від того ще страш-
нішим ворогом, український народ в Галичині. За свою “наївність”(чи ошу-
кану віру?) працівники сцени поплатилися втратою батьківщини (емігранти), 
забуттям офіційної історії та концтаборами (ті, хто залишився в Україні після 
перемоги червоної армії).

42. Шаблій О. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. – Париж – 
Львів, 1996. – C.127.

43. Паньківський К. Роки німецької окупації. – Нью-Йорк –Торонто, 1965. – С.11.
44. З’їзд культурно-освітніх працівників і пропагандистів у Львові // Львівські 

вісті. – 1944. – 8 березня. – Ч. 53 (772). – С.3.
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Ідеалізувати нацистську владу періоду Другої світової війни – аморально 
і негуманно. Нацизм є нацизмом. Виправдання йому немає. Нашим надзавдан-
ням є з’ясувати причини лояльного ставлення німецької влади до українських 
митців у Галичині, відкинути надумані звинувачення у їх “роботі на ворога”, 
які досі (за компартійними кліше) продовжують жити. Міф колаборації га-
личан – добре продумана стратегія фашистів: вони прагматично розраховуа-
ли у своїй політиці 1941–1944 рр. як на антипольські, так і на антирадянські 
місцеві настрої. “Німці, підтримуючи нехіть нашу до поляків, з другого боку 
підтримували поляків під видом “досвідчених фахівців і адміністраторів” су-
проти наших, навіть таких, що мали повні кваліфікації і досвід” 45. Відлуння 
цієї політики відчутне досі у працях сучасних польських істориків, зокрема 
театру...

31 жовтня 1939 року на конференції у Лодзі (Польща), присвяченій 
проблемам культури, Ганс Франк у присутності міністра пропаганди ІІІ-го 
рейху Геббельса заявив: “Полякам не треба залишати радіоприймачів, ніякої 
преси, яка б висвітлювала певні точки зору,– тільки інформаційні новини”46. 
Новини пропонував доповідач повідомляти через мегафони. “Принципово 
поляки не повинні мати театрів, кіно, кабаретів, аби їм на очі не навертати 
те, що втратили”47.

А в цей час у Львові створювалися нові українські театри, працювало радіо, 
виходили регулярно газети, відбудовувались кінотеатри...”Треба визнати, що 
зі всіх українських земель ми в Генеральній Губернії мали поки що найкра-
щі умови життя”48. “На решті частини України створено окуповану територію 
“Райхскомісаріат Україна”, де встановлено справді терористичний режим”49. 
“Як вороги поляків, українці можуть зробити цінні послуги (німцям – С. М. 
Переклад з польської авторки)”, – завбачливо розраховували нацисти50.

В роки війни у Львові швидкими темпами закінчувалась реставрація ко-
лишнього театру графа Скарбка (яку розпочала ще радянська влада). Там нім-
ці розраховували створити німецький театр, але не реалізували задуманого. 
“Новий театр, перебудований з колишнього кінотеатру “Атлантик”, буде мати 
чи не найбільшу сцену у Львові. Заля обчислена на тисячу осіб. Вона побудо-
вана амфітеатрально. Довкола залі в партері та на обох поверхах – простірні 

45. Паньківський К. Роки... // Листи до приятелів. – Нью-Йорк – Торонто, 1957. – 
Ч. 7. – С.10.

46. Jarowiecki J., Religa J. Zbrodnie hitlerowskie na wsi Polskiej 1939–1945. – 
Warszawa, 1981. – S.8-9.

47. Piotrowski S. Dziennik Hansa Franka. – Warszawa, 1956. – S.113.
48. Шаблій О. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. – Париж – 

Львів, 1996. – С.126.
49. Там само.
50. Piotrowski S. Dziennik Hansa Franka. – Warszawa, 1956. – S.142.
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фоае (фойє – С. М.) з вигідними приміщеннями на гардероби. У Львові є тепер 
13 кінотеатрів, які відвідує щоденно 15 тисяч глядачів. Незабаром буде відкри-
то у Львові ще 5 кінотеатрів. Деякі німецькі фільми забезпечені українськими 
написами“, – читаємо інформацію 1942 р.51.

Статистика за роки державної незалежності вражає зворотним процесом: 
після згаданої капітальної реконструкції 40-х років будівля театру ім. Марії 
Заньковецької капітально не ремонтувалась, зараз у критичному стані... Кіно-
театри Львова – напівпорожні, взимку – без опалення... 

Окрім конкретних, очевидних господарських справ, керівники німецької 
пропаганди виявляли свою “прихильність” до українських митців і на неофіцій-
ному рівні. Засуджений органами МДБ УРСР в 1947 р. Йосип Стадник, режи-
сер ЛОТу 1941–1942 рр., на допиті у 1947 р. свідчив: “13 січня 1942 року в те-
атрі ім. Марії Заньковецької (тобто, в приміщенні, яке він займає зараз – С. М.) 
за дорученням шефа пропаганди Райша був влаштований вечір, на якому були 
присутні близько 15 представників німецької влади. Крім того, був присутній 
представник Українського Центрального Комітету Паньківський і 100 акторів” 
(переклад з російської – авторки)52. Зрозуміло, така “вечірка” для сотні напівго-
лодних, позбавлених нормальних умов життя в роки війни акторів, – теж про-
мовистий факт. Німці не приховували свого зацікавлення місцевою творчою 
інтелігенцією, розуміли її роль і вагу в тогочасному суспільстві. Герберт Кнорр 
(нар. 1908 р, член НСДАП з 1929 р., 10 травня 1945 р. був заарештований та 
полонений радянськими військами, подальша його доля невідома), начальник 
відділу СД, якому підпорядковувались всі культурні та навчальні заклади в 
краю, не робив таємниці з того, що митці і, зокрема, Стадник цікавив його тому, 
що він “мав величезний вплив на всіх акторів Західної України”53.

У планах окупантів у Львові було створення й німецького театру (яке ніде у 
пресі офіційно не розголошувалось). Віднайдені нами документи у Варшавсь-
кому Архіві Нових Актів (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, далі – ААN) 
свідчать: велись переговори з міською управою, з музичним директором те-
атру Фріцем Вайдліхом, фінансувалась перебудова не діючої поки що будівлі 
театру графа Скрабка. 

“Генерал – губернаторство   Лемберг, 12 січня 1942
Округ Галичина
Міський голова у Лемберзі
В управління культури
приміщення театру
Видатками на 1-у і 2-у черги будівництва охоплені ті будівельні роботи, 

51. Імпрези у Львові // Наші дні. – 1942. – Січень. – Ч.2. – С.15.
52. Кримінальна справа Й. Стадника № П – 19658 // Архів УСБУ у Львівській 

області. – С. 145.
53. Там само. – С. 141 ( на звороті).
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які будуть необхідними для того, щоб мати змогу провізорично відновити 
діяльність театру. Однак я настійливо вказую на те, що такий стан ще жодною 
мірою не відповідає мінімальним вимогам пожежної безпеки згідно з закона-
ми Рейху, і, таким чином, ще не створено необхідних підсобних приміщень 
для впорядкованого функціонування театру в більшому обсязі. Поки що може 
йти мова лише про провізоричний стан, який допускається з політичних і 
культурних причин.

Кошторис видатків і плани 3-ї черги будівництва перебуває в стадії 
розробки. Через відсутність всіх належних документів технічного порядку та 
через невтішний будівельний стан будинку розробка вимагає ще трохи часу. 
Приблизна оцінка витрат на 3-ю чергу будівництва становить від 600 000 до 
800 000 злотих.

Щоб не допустити зволікання у відновленні театральної діяльності, про-
шу на вищевказаній підставі провести переговори з округом для принципо-
вого з’ясування справи, після того, як з боку уряду вийшло рішення про те, 
що обидва театри (йдеться про Оперний та драматичний, який відбудовував-
ся – С. М.) поки що підпорядковуються керівництву міста.

Директор міського будівництва (піднис)”. (Тут і далі переклад з німець-
кої – Оксани Феношиної) 54.

Урочиста церемонія відкриття відремонтованого приміщення відбулася 
31 липня 1942 р. за участю Г. Франка та з його програмовою промовою, в якій 
він, зокрема, наголосив: “Ми, німці, вже ніколи не залишимо цю територію”. 
Художня програма урочистостей складалася з увертюри “Леонора” та ІХ сим-
фонії Л. В. Бетовена. Оркестром та об’єднаними хорами Великого Театру та 
Інституту Народної Творчості диригував Фріц Вайдліх. Відремонтоване при-
міщення довго й безрезультатно готувалося до відкриття там постійнодіючої 
німецької трупи. Після реставрації будівля використовувалась для концертів, 
виступів гастролерів, кіно. 

”Герман Векслер    Домашня адреса:
Управляючий    Швайдніц
     вул. Водна, 29
Стосовно до: німецькі гастролі в Лемберзі
При перевірці тримісячних літніх гастролей в Лемберзі (травень–липень) 

виявилися такі питання:
1) Питання щодо театру
В Оперному театрі навряд чи можливо провести такі гастролі, тому що 

там розміщений український театр з драмою, оперою та опереткою, і до того 
ж, там міститься весь адміністративний апарат. Огляд нового театру показав, 
що там можна грати з 1 травня 1942 р., коли будуть проведені необхідні робо-

54. AAN . – Sygnatura 540, teczka 891. – S. 1–2.
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ти. Приміщення для глядачів (аж до крісел у ложах 1-го класу) і фойє (бракує 
ще картин для прикраси) вже готові до незначних дрібниць.

Сцена може бути готова, установка панорами виглядає цілком можливою 
за умови термінової заявки німецькій фірмі. Полотно для цього, як повідоми-
ли на наш запит, є в оперному театрі. Необхідні приміщення для переодягання 
згрубша вже готові, водопровід та умивальники в частині приміщень вже є. 
Цими приміщеннями можна влітку обійтися (підготовка їх: побілка і облашту-
вання) повинна бути зроблена до 1 травня ц. р.

Під час літнього сезону можна й далі перебудовувати бокове крило, не 
перешкоджаючи діяльності театру. Майстерня також повинна бути зроблена 
вчасно. Особисті переговори про прискорення проведення робіт були б до-
цільні на місці.

2) Обсяг німецьких гастролей 
Було запропоновано дати вишукані драму, комедію і маленьку оперетку 

(без хору).
Драму (німецькомовну – С. М.) можна подати так, щоб не треба було бо-

ятися конкуренції з українською драмою. Щодо маленької оперети було за-
пропоновано відмовитись від неї, оскільки зумовлені війною труднощі є надто 
великими” 55. 

Вкладаючи великі кошти на відновлення та ремонт будівлі, оплату гастроле-
рам з міського бюджету, німецька влада усвідомлювала небезпеку й побоюван-
ня з боку сильних конкурентів: української трупи Львівського оперного театру. 

“Копія
Міський голова у Лемберзі   Лемберг, 4 жовтня 1943
Ратуша
Уряду Генерал-Губернаторства
Головний відділ пропаганди в Кракові
через Губернатора округу Галичина 
Відділ пропаганди в Лемберзі
Стосовно: до драматичного театру – розбудови оркестрової ями. 
Оркестрова яма драматичного театру вміщає 45 осіб. Необхідно так роз-

будувати оркестрову яму, щоб там було місце приблизно для 60 осіб, це нор-
мальний склад оркестру опери. Шляхом ліквідації першого ряду сидячих місць 
розширення оркестрової ями можна здійснити без особливих труднощів. Пере-
будова коштуватиме згідно з попереднім кошторисом 80 000 злотих.

Перебудова стане необхідною, коли в Лемберзі буде організовано німець-
кий ансамбль. З різних причин неприйнятним є розподіл, коли в теперішньому 
оперному театрі дають німецькі та українські опери, в теперішньому драма-
тичному театрі – німецькі та українські п’єси та оперети. Тому драматичний 

55. AAN. Sygnatura 540, teczka 891. – S. 29–30.
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театр мав би бути в розпорядженні для німецьких постановок усіх жанрів. 
Також з огляду на те, що в найближчий час неможливо створити постійний 
оперний ансамбль для Лемберга, перебудова виявилася б доцільною, оскіль-
ки таким чином ряд гастрольних постановок, які до цього часу відбувалися в 
оперному театрі, могли б відбуватися в драматичному театрі. Поряд з цими 
гастрольними постановками в театрі могли б відбуватися українські постанов-
ки, через що з’являться значні доходи. Рекомендується якнайшвидше розпоча-
ти роботи з перебудови, які триватимуть, ймовірно, 4 тижні, з тим, щоб театр, 
по можливості, швидко можна було використовувати для всіх цілей. 

Прошу надати в розпорядження дотацію у вказаному розмірі витрат, які 
можуть виникнути в результаті цієї необхідної перебудови, що є виключно в 
інтересах німецької театральної діяльності.

Геллер (підпис)”56.
Міський голова Геллер, як видно з наведеного документа, не приховував 

прибутковості українського театру: за умовну оплату там працювали львів’яни-
українці; для німецьких, австрійських акторів-гастролерів короткі виступи у 
Львові були вигідним “бізнес-проектом”. Найактивнішим серед театральних 
фірм-організаторів концертної діяльності у Львові було “Концертне, театраль-
не і акторське посередництво з обмеженою відповідальністю Краків-Варша-
ва-Лемберг”57 та Театральне посередництво Карла Штарки (Відень-56, вул. 
Маріягільфе, 3). Ось один з листів до Штарки від німецької дирекції оперного 
театру. “І ще одне прохання. Я ще напишу кожному зі співаків, однак Ви від 
себе зробіть теж все можливе з цього приводу: мабуть, через неуважність я 
сповістив панові Альзенові і панові Вернігкові (співакам – С. М.), що вони 
можуть використати два нічних поїзди, відрізок Відень – Краків, залишитися 
в Кракові один день, а тоді їхати далі нічним поїздом Краків – Лемберг. Це, ма-
буть, було б зручно для співаків, однак запізнення нічного поїзда Краків – Лем-
берг часто є таким величезним (до 17 годин), що через це під питанням могла б 
опинитися вся постановка. Отож, я настійливо прошу, щоб гості 16 числа ско-
ристалися денним поїздом з Кракова, як це було в травні минулого року. Пано-
ве мали б бути в розпорядженні на репетиції в середу, 17.3. о 10.00, оскільки 
як Ірмі Ртрауд (нечітко написано – С. М.), так Адельгофф і Бреннер – це люди, 
які ще не грали ці ролі, і тому обов’язково потребують великої репетиції, і, 
очевидно, також репетиції діалогів у день вистави, тобто в четвер до обіду. 
Можливо, фон Штрайт і пан Вернігк могли б від’їхати на день швидше, тоді 
вони цілком зручно змогли б скористатися і нічним поїздом. Що стосується п. 
Альзена, то, на жаль, це не вдасться, оскільки 15-го він ще повинен співати у 
“Викраденні” (“Викрадення з Сералю” В. А. Моцарта – С. М.). Однак він по-

56. AAN. – Sygnatura 111, teczka 744. – S. 5(2) 275.
57. AAN. – Sygnatura 540, teczka 904. – S. 11.
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винен поспішити, щоб після вистави ще встигнути на нічний поїзд о 23. 53” 58. 
Німецькі актори також особисто писали до ЛОТу, пропонуючи свої послуги. 
Ось одна з таких відповідей зі Львова.

“Управління культури
театральний відділ, 16 червня 1942
Панна Урсула Крістен
Грайфсвальд, Померанія
вул. Бісмарка, 4
Шановна панно!
Щира подяка за Ваше послання від 5 травня 1942. На жаль, мушу Вам 

повідомити, що підбір акторського складу для місцевого німецького театру 
відкладається на невизначений термін, і, таким чином, я не можу розгляну-
ти Вашу пропозицію. Якщо на цей час у Вашому фаху з’явиться вакансія, я 
повідомлю Вас. Вашу адресу я собі записав. Оскільки місцеві терміни цілком 
не визначені, я раджу Вам не чинити собі перешкод у прийнятті подальших 
рішень. Надісланий матеріал (2 фотокартки та перелік ролей) з подякою по-
вертаю Вам у Ваших інтересах.

Хайль Гітлер!( підпис)” 59. 
Зрозуміло, умови оплати гастролерам-німцям та українцям кардинально 

різнилися. Якщо місячний оклад (один із найнижчих) становив для українців 
120 злотих, то гастролери-німці отримували за короткі виступи протягом 2-3 
днів відповідно у двічі-втричі більше. Ось один з таких документів:

“Лемберг, 13 квітня 1943
В касу 
Просимо виплатити панні Дольгаузен за участь у “Збройному майстрі” 
4 вистави по 200 зл. – 800; відшкодування утримання – 450 зл. Усього – 

1250 зл. (підпис)”60.
Після першого сезону праці 1941–1942 рр. ЛОТу німці призначили му-

зичним директором Фріца Вайдліха, який працював у Львові за контрактом 
від серпня 1942 до вересня 1943 р. Диригентом був Альберт Копп. Пізніше 
керівником (інтендантом) був призначений п. Ганзен, а музичним директо-
ром – диригент Горст Тану Марграф61. Директором “українського ансамблю”, 
як там же зазначено, залишався Володимир Блавацький. Як директор театру, 
він мав двох секретарок: українку і німкеню. Прибула з Фрайбурга Тоні Бін-
кенмаєр, за словами В. Ревуцького, “відчутно полегшила працю Блавацько-

58. AAN. – Sygnatura 540, teczka 893. – S. 24–25.
59. AAN. – Sygnatura 540, teczka 892. – S. 16.
60. AAN. – Sygnatura 540, teczka 893. – S. 58.
61. Важлива подія в культурно-мистецькому житті Львова. Іменування інтендан-

та й музичного директора львівських театрів та директора українського ансамблю // 
Львівські вісті. – 1944. – 19 лютого. – Ч. 38(757). – С. 3.
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го – адміністратора”62. Вона взяла на себе проблеми запрошень, листування, 
німецького діловодства, “любила театральне мистецтво, зокрема український 
театр, і не пропускала жодної вистави, де грав її улюблений актор ... Богдан 
Паздрій”, – згадує В. Ревуцький”63. 

Загалом взаємостосунки німецької влади і українських митців позірно не 
були такими нав’язливими, як радянських ідеологів. Дирекція театру мала по-
давати у згаданий відділ анотацію із змістом п’єси, актори – мали в нової вла-
ди дістати дозвіл на роботу. Для “інформаційного” забезпечення працівники 
німецького СД наймали добровольців-нишпорок серед українців. Були вони і 
в ЛОТі. Як засвідчував уже полонений радянськими військами 1947 р. Герберт 
Кнорр, “це був загальний порядок, що всі громадяни не німецького громадян-
ства розписок не давали в тому, що вони дають свою згоду співпрацювати з 
органами” 64. Сьогодні їхніх прізвищ встановити неможливо.

Йосип Стадник – актор і режисер Українського театру міста Львова – 
ЛОТу 1941–1942 рр. згадував: “Приблизно у вересні 1941 року мене викликав 
до себе в кабінет заступник директора Блавацький (директором тоді ще був 
А. Петренко – С. М.) і заявив, що до мене зайде агент Гестапо Д. і матиме зі 
мною бесіду. Блавацький при цьому повідомив мене, що в Гестапо є на мене 
донос про мою минулу депутатську діяльність. І дійсно, в той же день у ре-
жисерську кімнату зайшов Д., який назвав себе співробітником однієї з газет. 
Д. цікавився загальними питаннями мого життя і праці, зовсім не торкаючись 
минулих сторін мого життя.

Вдруге через деякий час Блавацький знову мені заявив, що на мене є ще 
один донос в Гестапо, що їх, мовляв, подає артист театру такий собі К. Але 
якихось репресій з боку німецьких каральних органів за весь час проживання 
на окупованій німцями території як у м. Львові, так і в Дрогобичі, я не за-
знавав”65. Можемо припустити, що український директор театру, фольксдойч 
Блавацький, був у курсі театральних справ Гестапо, попереджав українських 
акторів (до його честі, навіть свого опонента Стадника) про небезпеку, а 
значить, про колаборацію мова безпідставна! Тетяна Шустер, артистка хору 
ЛОТу, згадувала: “Коли фінансова скрута стала нестерпною: платні у театрі 
вистачало на листя капусти та інколи на хліб, диригент Лев Туркевич порадив 
мені довести своє право як “фольксдойч”. Тоді й платня буде вищою. Але Ган-
на Совачева, моя старша наставниця, сказала: “Німці прийшли і підуть, а ти 
залишишся. Подумай”. І я пішла з театру” 66. 

62. Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Харків – Нью-Йорк, 1995. –  С. 43. 
63. Там само.
64. Кримінальна справа Й. Стадника № П-19658. – Архів УСБУ у Львівській об-

ласті. – Аркуш 142 (зворот).
65. Там само.
66. Авторизований запис розмови з Т. Шустер 21. 05. 2005 р. Архів авторки.
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Щодо існування німецької театральної цензури... Питання це дискусій-
не – доказів її функціонування нам не вдалося вiднайти нi у свiдченнях самих 
акторiв ЛОТу, анi в матеріалах кримiнальних справ Й. Стадника, А. Петренка, 
П. Сороки, анi в документах Архiву Нових Актiв у Варшавi, де зберігаються 
кошториси, фінансові звіти Відділу пропаганди Генерального Губернаторства, 
ділове листування з німецьким керівництвом театру (зокрема, з Ф. Вайдліхом). 
Парадоксально, але можна припустити, що поняття театральної цензури – 
витвір саме комуністичної ідеології. Пошуки її сьогоднi в дiяльностi театрiв 
часiв Другої свiтової вiйни – пострадянська рефлексiя. Театри дiяли в умовах 
вiйни. Головним тодi було дотримання вимог воєнного часу, за невиконання 
їх гітлерівці карали смертю. Якщо Вiддiл німецької пропаганди дав дозвiл на 
постановку, значить питання “цензури” було вирiшеним! Поняття нагляду нім-
ців за всіма ділянками (і культурного в тому числі) життя окупованого народу 
в данному контексті буде доречнішим. 

“Змiст вистав, сценiчних програм мав бути викладений у спецiальнiй ано-
тацiї нiмецькою мовою й узгоджений з вiдповiдними iнстанцiями. Афiшi та 
програми друкувалися двома мовами – українською i нiмецькою. В цих обста-
винах особливого значення набувала здатнiсть театрiв i перекладачiв вiдверта-
ти увагу нiмцiв вiд “сумнiвних” мотивiв деяких п’єс”, – писав В. Гайдабура67. 

О. Клековкін продовжує: “Лише за декілька місяців після приходу до влади 
фашистів, у вересні 1933 року, журналісти, публіцисти й “критики” були під-
порядковані Міністерству пропаганди і, перетворені на державних службов-
ців, стали виконувати завдання, визначені посадовими інструкціями. Невдовзі 
Геббельс визначив і жанрову своєрідність мистецького дискурсу: відтепер “ре-
цензію” замінив “художній огляд”, в якому заборонялося давати оцінку робо-
ти митця (дозволялося лише хвалити). У своєму щоденнику Геббельс записав 
29 жовтня 1936 року: “Ніхто в суспільному житті не буде більше критикува-
тися пресою, і люди мистецтва також не повинні ставати здобиччю преси”. 
Декретом від 29 листопада 1936 р. Геббельс ще далі обмежив можливості для 
обговорення творів мистецтва. На зборах співробітників управління культури 
він пояснив, що відтепер дозволяються лише прямі репортажі про те, який 
вигляд має той або інший твір, і куценькі позаестетичні коментарі”68.

Питання “колаборації” українських митців сцени – ще один міф постра-
дянської ідеології. Він і досі продовжує побутувати серед країн-сусідів (до 
прикладу, в Росії) не лише у свідомості середньостатистичних громадян, а й 
фахівців театру. Так, головний редактор московського журналу “Театр” В. Се-
меновський, коментуючи книжку В. Гайдабури “Театр, захований в архівах”, 
пише: “Тезу В. Гайдабури про те, що, виступаючи перед окупантами та вій-

67. Гайдабура В. Сценiчне мистецтво в Українi перiоду нiмецько-фашистської 
окупацiї / Український театр ХХ столiття. – Київ, 2003. – С. 324.

68. Клековкін О. Митець у ролі митця (спроба визначення амплуа) // Український 
театр. – Київ, 2006. – Ч. 4. – С. 31
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ськовополоненими, в тому числі й Німеччини, український театр нарешті от-
римав можливість показати себе носієм європейської культури, прилучитися 
до неї, викликає у мене великий сумнів” (переклад з російської – авторки)69. 

Дозволю собі в цьому контексті аналогію з родинних спогадів моєї матері, 
Іванченко Ганни Григорівни. По закінченні Другої світової війни до її дому 
(тоді 17-річної дівчини, яка в 1941–1943 рр. проживала на окупованій німцями 
території у селищі Томарівка, тепер Білгородської обл., Російська Федерація, 
разом з матір’ю та чотирма неповнолітніми сестрами) прийшов із “профілак-
тичною метою” “отправить всех туда, где белые березки стоят”, працівник 
НКВД. Мама його запитала: “Де ви були у 1941? Сьогодні мусите відправити 
все село, ми всі жили при німцях”. Більше він не приходив…

Нам не вдалося розшукати у львівській пресі 1941–1944 рр. будь-якої ін-
формації щодо промов українських митців на користь фашистів: перед виста-
вами чи після них. Єдиною акцією, що відбувалася 30 листопада та 1 грудня 
1943 року у фойє театру за участю українських акторів, була імпреза “Артисти 
Львівського Оперного Театру – раненим воякам на Різдво”. Її суть полягала 
в тому, що “16 кращих артистів збиратимуть від наших громадян пожертви в 
замін за світлину і автограф артиста“70. Участь у зборі пожертв взяли провідні 
актори усіх чотирьох секторів: О. Кальченко, О. Кривицька, В. Левицька, В. Пе-
ряславець, Є. Поспієва, Ст. Стадниківна, Н. Сахарчук, Л. Черних, В. Блаваць-
кий, Й. Гірняк, С. Дубровський, Є. Курило, Б. Паздрій, В. Тисяк, М. Трегубов. 
Але найбільшою популярністю на тій акції користувались світлини з автогра-
фом улюбленця львівської публіки – актора Івана Рубчака! Цю акцію радше 
можна назвати соціальною допомогою театралів (з якої вони дипломатично, 
без компромісу з власною совістю, вийшли за згаданих обставин) солдатам до 
Різдва. “Вартість пожертв у натураліях осягнула за оцінкою около 8 міліонів 
зл. Готівковий вплив є за тимчасовим вислідом 2, 5 міл. зл. У той спосіб насе-
лення області Галичина дало могутній вияв доброти свого серця”, – звітувало 
керівництво відділу Пропаганди у пресі 71. Німецьке керівництво інколи вико-
ристовувало зал для своїх заходів, але це була оренда приміщення, українські 
актори у пронацистських акціях участі не брали – арійська зверхність не до-
пускала рівності у таких питаннях! 

“Нiмецька влада швидко положила свою руку на цей театр, але залишила 
управу в українських руках i майже не вмiшувалась до працi […]. Вони (нім-
ці – С. М.) не шкодували коштiв на їх утримання, але управа утримувала також 

69. Семеновский В. По минному полю // Театр. – Москва, 2003 – № 3. – С. 143.
70. Артисти Львівського Оперного Театру – раненим воякам на Різдво // Львівські 

вісті. – 1943. – 28–29. листопада. – Ч. 274 (694). – С.3.
71. Заклик керівника Відділу Пропаганди до населення Галичини з нагоди закін-

чення акції різдвяної Гомболі для ранених вояків // Львівські вісті. – 1943. – 23 груд-
ня. – Ч. 295(715). – С.1.
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на висотi й українську частину”, – писав К. Панькiвський 72. І далі уточнює: 
“Роки нiмецької окупацiї багатi були на численнi парадокси. Передовсiм нi-
мецький пiдхiд i трактування Галичини й галицьких українцiв. Безогляднiсть 
i брутальнiсть, з якою нiмцi трактували не тiльки населення всiх окупованих 
країв, але навiть своїх союзникiв, не мала нiяких обмежень анi границь. Та 
коли придивимося положенню українцiв у Галичинi i порiвняємо його з поло-
женням в iнших країнах, то побачимо, що не зважаючи на приєднання до ГГ i 
на частi заяви, що Галичина – це тiльки п’ятий дистрикт, у всьому рiвний по-
переднiм чотирьом польським дистриктам, – на долю Галичини припав окре-
мий статус. [...] При всiх труднощах особистого життя, непевности дня i ночi, 
ми, як нацiональна спiльнота, стояли в роках нiмецької окупацiї краще, нiж до 
приходу нiмцiв i пiсля їх вiдходу” 73.

Промовляючи у своєму головному штабі 24 вересня 1941 р. Гітлер так 
висловився про характер росіян і українців:”[...] Українці також ліниві, погано 
організовані, по-азіатськи нігілістичні, як і великороси. Тут не повинно стояти 
питання етики праці й обов’язку, ці люди не розуміють таких речей ніколи, 
оскільки вони реагують тільки на нагайку. Сталін – один із найбільш великих 
сучасників, оскільки йому все-таки вдалося, щоправда, тільки завдяки найсу-
ворішому примусу, викувати державу з цього сімейства кроликів”74. 

“На основі зарядження Відділу пропаганди при Уряді Губернатора вста-
новлено новий порядок відвідування театру у Львові так: лиш для німців 
вистави відбуватимуться в суботи, неділі й понеділки (початки о 19 год.), лиш 
для українців – у вівторки, середи, четверги (початок о 18 год.) та неділі попо-
лудні (початок о 15 год.). Цього заряду слід безоглядно придержуватись”75,  – 
безапеляційно розділила німецька влада глядача на “своїх” і “чужих”. 

”Nur fur Deutsche”– “тільки для німців” працюватимуть відтепер кращі 
крамниці, продаватимуть смачніші продукти, одяг, показуватимуть вистави ... 
українські актори. Моя мама, Іванченко Ганна, у 1942 р. 15-літня дівчинка, так 
згадувала свою першу реакцію на згадане розпорядження. “Ми (тобто міс-
цеві мешканці й німецькі солдати) радо дивились українські вистави нашого 
аматорського колективу (у селі Томарівка на Білгородщині, тепер Російська 
Федерація). Але того разу зауважили: глядачів було мало, біля клубу – підоз-
ріло тихо. Біля входу нас уже чекали знайомі німецькі солдати (квартирували 
по-сусідству) і чомусь не заходили до зали. Нам здалось, що вони чекали на 
нас. І справді, вони якось винувато підійшли і, наче вибачаючись, мовчки по-

72. Панькiвський К. Роки нiмецької окупацiї. – Нью-Йорк – Торонто, 1965. –  С. 350.
73. Там само. – С. 12.
74. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – 

Львів, 1993. – С. 534.
75. Зарядження про відвідування театру // Львівські вісті. – 1941. – 28 листопа-

да. – Ч. 96. – С. 3.
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казали нам табличку на дверях клубу: “Nur fur Deutsche”. Ми змогли лише їх 
запитали: “Чому?”. – “Так хоче Гітлер”, – винувато відповіли вони і зникли у 
темряві. Ми, ковтаючи сльози образи, повернулись додому”.

В “неукраїнські” дні, враховуючи “толерантність” окупанта, глядна зала 
ЛОТу могла бути відділена спеціальною стрічкою: 2/3 – місць німцям, реш-
та – українцям. Але для іноземців час показу завжди був вигідніший: 19.00, 
18.30. Львів’яни були в програші. Надто, якщо враховувати час поліційних 
годин, який змінювався: 17.00, 17.30, 18.00. Заручниками політики нацизму 
стали люди всіх національностей, віросповідань, статей, професій. Надто – ак-
тори, які за законами професії ніколи не вибирали глядача…

Генерал-губернатор Ганс Франк 16 грудня 1941 р. на урядовій нараді поді-
лився своїм баченням “перспективи” українців: “Зрештою, я бачу розв’язку 
українського питання, так само як і польського, переважно в тому, що вони 
будуть у розпорядженні як робоча сила...Одначе стосовно дистрикту Галичина 
треба зазначити, що тут ідеться про складову частину Великого Німецького 
Райху, а не якоїсь Великої України, навіть в суто духовному смислі [...]. По-
винна передусім панувати така думка: ця територія Генерального Губернатор-
ства безпосередньо після процесу регерманізації східних територій Райху буде 
найближчою до Європи частиною і зазнає повного онімечення”76. 

Здійснити акт “онімечення” у Львові нацистам “завадив” Український 
театр міста Львова – Львівський оперний театр. Німці, фінансуючи діяль-
ність українського театру в 1941–1944 рр., заклали під мури своїх планів 
наймогутнішу “бомбу” – трибуну національної сцени з її духом, “що тіло 
рве до бою”. Не вдалося вандалам при втечі зі Львова у липні 1944 р. зни-
щити архітектурні окраси міста: оперний театр, головну пошту; університет, 
міську Раду, в’язницю по. вул. Лонцького разом з ув’язненими (історія по-
вторюється!). 

Учасниця таємної радянської розвідгрупи “Унітарці” (що діяла у Львові) 
Станіслава Земба працювала секретаркою у приймальній Отто Вехтера. Ризи-
куючи життям, молода жінка надрукувала “зайвий” примірник плану заміну-
вання Львова і передала його радянському розвідникові Павлові Боровських��. 
Завдяки цим людям була врятована, зокрема, будівля львівської опери. Нама-
галися фашисти вивезти й театральний інвентар ЛОТу: костюми, реквізит. На-
талія Слободян, народна артистка України, яка працювала у Львові від березня 
1944 р., згадує: “Я зайшла до костюмерної і оніміла – двері усіх шаф були 
відкритими, а самі шафи – порожніми... Згодом довідалась – радянські війська 
зупинили запаковані нашими костюмами німецькі ешелони десь на кордоні. 
Новий сезон ми починали у рідних костюмах”78.

76. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні... – С. 548.
77. Боровских П. Взрыв не произошел. – К., 1979. – С. 145.
78. Авторизований запис розмови із Н. Слободян 2005 р. Архів авторки.
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1 серпня 1944 р. радянські партійні органи видають постанову ЦК КП(б) У 
про “відновлення роботи Львівського театру опери та балету”. Цей документ – 
єдиний, віднайдений нами у фондах ЦДАГО в Києві, що стосується діяльності 
колишнього ЛОТу. На ньому – гриф “Совершенно секретно”.

“Про відновлення роботи Львівського театру опери та балету.
Облвиконком та бюро обкому КП (б) У 
Постановляють:
1). Відновити роботу Львівського театру опери та балету з 15 серпня 

1944 р.
2). Зобов’язати в. о. начальника обласного управління в справах мистецтв 

тов. Підшебіткіна організувати укомплектування театру артистами опери та 
балету до 10. 08. 44 р.

3). Доручити тов. Підшебіткіну та т. в. о. директора театру скласти план 
роботи театру.

4). Зобов’язати начальника ОСМЧА та начальника управління в справах 
мистецтв до 15. 08. 44 р. скласти кошторис ремонту театру опери та балету й 
подати на затвердження облвиконкому.

5). Роботу театру опери та балету тимчасово (до закінчення ремонту те-
атру опери та балету) дозволити в театрі ім. Лесі Українки (йдеться про при-
міщення теперішнього театру ім. М. Заньковецької – С. М.).

6). Просити Раднарком УРСР та ЦК КП (б) У взяти театр на республі-
канський бюджет.

7). Просити начальника управління в справах мистецтв при РНК УРСР 
допомогти укомплектувати театр кваліфікованими артистами.

Голова Виконкому Львівської    Секретар Львівського 
Облради Депутатів Обкому КП(б) У
трудящих Козирєв (підпис).    Грушецький (підпис)”��. 
Отже, радянська влада визнала Львівський театр опери і балету творчим 

“правонаступником” ЛОТу! Але спочатку акторів та тих, хто не емігрував за 
кордон, всевладна машина МДБ відправила у тюрми, на “спецпоселення”, 
“радянську школу перевиховання” (кримінальні справи працівників ЛОТу 
Й. Стадника, П. Сороки, А. Петренка – лише частина репресивного “айсбер-
га”). Ті, хто вижив, – досі бояться згадувати про ЛОТ... 

На офіційному інтернет-сайті (станом на 2014 р.) Національного академіч-
ного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької взагалі не зазначені 
роки праці 1941–1944?!

“Німецькі урядові чинники намагалися використовувати наші сили для 
своїх завдань, але все діялося в досить лагідних формах. Наші спілки письмен-

79. ЦДАГО. Ф1, оп. 175. Постанови ЦК КП (б)У та РНК УРСР, доповідні записки, 
листування про фінансування, реевакуацію театрів в Україну. – Аркуш 41.
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ників, мистців, музик діяли без обмежень. Розвиток літератури був гальмований 
тільки недостачею паперу [...]. Наші театри, потрібні для обслуги німецького 
війська й адміністрації, отримали умови праці, яких ніколи на галицькій землі 
не мали”80. “Ми, хоч тяжко побиті німцями, все ж таки не переставали почувати 
себе господарями краю і за таких, по волі чи по неволі, визнавали нас назверх 
поляки і жиди”, – з двох ворогів визнає за меншого німців той же автор81.

Апологет модерної історії України П. Магочій в книжці (перевидання з 
англійської) “Історія України”, характеризуючи особливості нацистського ре-
жиму в Генеральному губернаторстві Галичини, зазначає, що він не був таким 
жорстоким, як деінде, “завдяки ставленню місцевого губернатора округу Отто 
Вехтера. Хоча Вехтер був переконаним нацистом, він походив з аристокра-
тичного австрійського роду габсбурзьких часів й усвідомлював необхідність 
протидіяти польським інтересам, підтримуючи українців Галичини. Впродовж 
усієї війни німецький губернатор підтримував теплі стосунки з рівним собі габ-
сбурзьким аристократом митрополитом Шептицьким. У результаті українцям 
та їхнім традиційним організаційним структурам у Галичині було дозволено 
працювати, в їхні справи німецька влада втручалася менше, якщо порівнювати 
з іншими українськими територіями, підвладними німцям і румунам”82. 

У найновішому грунтовному дослідженні Н. Єрмакової “Березільська 
культура: Історія, досвід”, присвяченому українському театрові І-ї пол. ХХ ст., 
справедливо зазначається: “У ХХ ст. український театр увійшов як дві окремі 
системи – існування в межах різних імперій суттєво позначилося на його твор-
чому стані, формах побутування, стосунках із соціумом”83. 

Тому без виявлення особливостей регіональної політики німецької окупа-
ційної влади 1941–1944 рр. щодо діячів культури сьогодні неможливо дослід-
жувати й діяльність театру. 

Соціокультурні контексти Львова періоду Другої світової війни – важливе 
історичне тло, яке увиразнює вагомість драматичного сектору Українського те-
атру міста Львова – Львівського оперного театру як мистецької інституції, де 
засобами слова та художньої метафори на основі українського та світового ре-
пертуару, за словами В. Гайдабури, “воля реалізовувалася каналами класики”84.

 

80. Паньківський К. Роки німецької окупації. – Нью-Йорк – Торонто, 1965. – 
С. 333.

81. Паньківський К. Роки німецької окупації //Листи до прятелів. – Нью-Йорк – 
Торонто, 1957. – Ч. 7. – С.10.

82. Магочій П. Історія України. – Київ, 2007. – С.538.
83. Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід. – Київ, 2012. – С. 6.
84. Гайдабура В. Театральні автографи часу. – Київ, 2007. – С.106.
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Трупа Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру 
1941–1944 рр. складалася з чотирьох секторiв (труп): драми, опери, оперети, 
балету і налічувала загалом (разом із технічними та адміністративним пер-
соналом) близько 600 працівників1. Її діяльність (персоналії, знакові вистави 
та творчий доробок) донині комплексно не досліджена в українському теат-
рознавстві. Вже згадувані у розділі 1 наявні діаспорні джерела (здебільшого 
мемуарного характеру) не дають об’єктивної мистецької картини: найвищі су-
перлятиви (здебільшого з боку самих учасників гурту у двотомнику “Наш те-
атр. Книга діячів українського театрального мистецтва”) вступають у супере-
чність із жорсткою критикою “еклектичності” трупи ЛОТу Ю. Шевельовим2, 
“випадкового та різномасного складу”3 А. Любченком, який називав ЛОТ ко-
лективом “провінціяльно-побутовим, різнохарактерним і різнорівним” (кур-
сив наш. – С. М.)4.

Не подiляючи цілком категоричності А. Любченка, не можна заперечити 
його спостережень щодо вiдсутностi в колективi одностилевої акторсько-ре-
жисерської школи, а почасти й фахового вишколу. Драматичний сектор ЛОТу 
сформувався в основному з трупи Державного театру ім. Лесі Українки у 
Львові (1939–1941), який, у свою чергу, був об’єднаний з театрів ім. Котля-
ревського (під керівництвом В. Блавацького) та приватної трупи Й. Стадника. 
Таке поєднання різних колективів (здійснене наспіх новоприбулою радянсь-
кою владою на західноукраїнські землі у 1939 р.) дісталося “у спадок” і ЛОТу 
(що не могло не позначитися негативно на його естетиці). 

“Театр західньоукраїнський, зокрема галицький, розвивався в останнє де-
сятиріччя власним шляхом. Провідні театральні діячі Львова, коли й відчува-

1. Івасівка М. “Український Оперний Театр у Львовi” // Наш театр. Книга діячів 
українського театрального мистецтва 1915–1975. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – То-
ронто, 1975. – Т. 1. – С. 326. 

2. Шевельов Ю. Я – Мене – Мені ...(і довкруги). Спогади 1 в Україні. – Харків – 
Нью-Йорк, 2001. – Т. 1. – С. 380.

3. Там само. – С. 382.
4. Любченко А. Щоденник Аркадiя Любченка. 2. ІХ. 41 – 21. ІІ. 45. – Львів – Нью-

Йорк, 1999. – С. 185–186.
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ли в собі оту непереможну жагу рішучої та безкомпромісової формотворчос-
ти, якою жагою позначено діяльність майстрів театру Великої України в добі 
українського ренесансу 20-х років, то не могли втілити її, скуті провінційним, 
а часто й дилетантським вихованням як українського актора, так і рядового 
українського глядача в часах польської держави”5, – окреслює тогочасну ситу-
ацію І. Костецький.

Очевидець і учасник описуваних подій, хорист ЛОТу Роман Кухар так ха-
рактеризує закулісну атмосферу гурту: “Професійний та мистецький рівень 
театру зразковий, куди кращий від морального (інтриги, конкуренція за ролі, 
здобуття їх за всяку ціну [...], відсутність дбання за талановиту зміну артистів 
молодшими, неувага до них, взаємна адорація між “маститими“, байдужість 
до “народу в місті” (хору). Такі враження залишились у мене й досі”6. До “мас-
титих“, відомих акторів – учасників новоствореного гурту у Львові, можемо 
віднести Л. Кривицьку, С. Стадникову, Г. Совачеву, М. Степову, Н. Лужниць-
ку; акторів Й. Стадника, І. Рубчака, О. Яковліва, Б. Паздрія, Івана Гірняка, 
В. Блавацького, В. Шашаровськрго та ін. Зрозуміло, ситуація, описана авто-
ром у першому сезоні праці 1941–1942 рр., упродовж наступних років якісно 
видозміниться. 

Формування ансамблевого театру (найболючіша проблема драматич-
ного сектору ЛОТу) почало відбуватися в основному завдяки старанням та 
досвіду Й. Гiрняка: актора, режисера, педагога. Митець за несприятливих 
воєнних обставин життя та праці у Львові 1942–1944 рр. своїми виставами 
продовжував “пошук інтелектуального модерного театру”, прищеплюючи 
в грунт такого складного і багатопрофільного гурту, як ЛОТ, курбасівський 
метод образних перетворень �. У непростих умовах життя, часто в позиційних 
розходженнях бачення моделі театру Блавацьким та Гірняком (детальніше 
у розділі 4, присвяченому персоналіям цих режисерів) останньому вдалося 
досягти певної акторської ансамблевості, зокрема у кращих своїх виставах: 
“Гамлет” та “Ревізор”. Хоча режисер вважав трагедію “Гамлет” “[...] дуже 
невдалою – і щодо акторського виконання, не позначеною стильовою єдніс-
тю, ані щодо оформлення”8. В. Ревуцький наголошував на тяглості та склад-
ності цього процесу у Львові: “Ансамбль у виставах Гiрняка складався довго, 
з великою витратою сил. Згодом багато труднощiв переборювалося, але все-
таки чимало лишилося. Наприклад, у такiй виставi, як “Ревiзор”, де загалом 

5. Костецький І. Театральне життя Галичини 1943–1944 // Кур’єр Кривбасу, 
2007. – №. 208–209. – С. 248.

6. Лист Р. Кухара (США, Вікторія, Канзас) до С. Максименко від 25 жовтня 2005 р. 
Власність авторки.

7. Корнієнко Н. Чарлі Чаплін українського театру // Українська культура. – Київ, 
1995. – Ч. 7–8. – С. 12.

8. Ревуцький В. // По обрію життя. Спогади. – Київ, 1998. – С. 281.
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було досягнуто певного ритму вистави, такий вiдомий актор, як Петро Сорока, 
у вiдповiдальнiй ролi Осипа випадав з цього ритму”�. 

“Історія українського оперного театру у Львові коротка, вона починається 
по відступі совєтської армії з західноукраїнських земель. Нова Управа міста 
Львова, що склалася, як відомо, з визначних українських громадян, доручила 
організувати український театр, а ми це доручення прагнули виконати якнай-
краще, хоч це було досить важке завдання. Важке тому, бо бувший львівський 
театр майже не існував. “Драматичний Театр ім. Лесі Українки” мав літні ферії 
(відпустку. – С. М.), і актори пороз’їжджалися. Театр б. совєтської опери й 
балету складався в більшості з жидів та поляків, і їх при організації нового 
театру не можна було зовсім брати в рахубу. Багато східноукраїнських оперних 
співаків і балетників, що працювали перед тим у Львові, евакуювалися разом 
із совєтською армією. Словом, все було так розпорошене й дезорганізоване, 
що треба було починати зовсім наново”, – згадував Володимир Блавацький10. 

Отже, В. Блавацький наголошує, що новостворений колектив формувався 
у 1941 р. з тих мистецьких одиниць, які залишились у Львові після евакуації 
“східноукраїнських” акторів. Таким чином, на початок німецької окупації в 
місті залишились в основному працівники сцени (галицького походження), 
яким не було запропоновано евакуюватися. З них і був створений ЛОТ. “Театр 
перебрав великий будинок львівського театру, який за панування австрійської 
монархії був об’єктом мрій і надій українських театральних мистців, і вже 
в половині липня (19 липня 1941 р. – С. М.) дав першу виставу на великій 
сцені – оперу “Запорожець за Дунаєм”. Німці наклали руку на театр, але дали 
українським акторам повну управу й незалежність у підборі репертуару. Театр 
скоро розрісся, мав аж чотири відділи: драматичний, оперний, оперетковий і 
балету. Театр підлягав відділові пропаганди і фінансів міського старости. Нім-
ці не шкодували матеріальної підтримки для театру, і тому він міг розвивати-
ся”, – згадує свідок і очевидець тих подій, кореспондент “Львівських вістей” і 
часопису “Наші дні” Остап Тарнавський11. 

У першому сезоні 1941–1942 рр. адміністративне та творче керівництво 
новоствореного Українського театру міста Львова – Львівського оперного те-
атру було таким: директор Андрій Петренко (був адміністративним керівни-
ком від 2 липня 1941 до 30 червня 1942 р.); перший заступник директора – ак-
тор, режисер, організатор театральної справи Володимир Блавацький; другий 
заступник – актор і режисер Петро Сорока. 

9. Ревуцький В. Нескоренi березiльцi Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська. – 
Нью-Йорк, 1985. – С. 89.

10. Блавацький В. Спогади / Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Хар-
ків – Нью-Йорк, 1995. – С. 179.

11. Тарнавський О. Літературний Львів, 1939–1944. – Львів, 1995. – С. 88–89.
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На початок наступного сезону 1942 –1943 р. В. Блавацький одноособово 
стане директором-мистецьким керівником ЛОТу, обіймаючи цю посаду аж до 
виїзду основного складу театру за кордон у 1944 р. А. Петренко у червні 1942 р. 
буде звільнений з театру, П. Сорока працюватиме далі як актор та режисер.

Музичним керiвником театру став Лев Туркевич (1901–1961) – дириґент, 
композитор. “Літературним референтом”– Григор Лужницький (1903–1990) – 
драматург, театральний критик, історик театру. Хормейстером – талановитий 
молодий дириґент Ярослав Вощак (1921–1989), головним художником – Ми-
рослав Радиш (1910–1956). Отже, керiвництво театру, як бачимо, складалося 
цілковито з українських митцiв.

Творчий склад. Диригент: Я Барнич; концертмейстери: І. Прийма, А. Го-
линська, Мар’яна Лисенко (донька Миколи Лисенка), Роговська; художники: 
О. Климко, М. Дмитренко; головний секретар Р. Мусій, адміністративний ре-
жисер (зав. трупою) С. Крижанівський. 

Режисерами драматичного сектору були (ставили також окремі музичні 
спектаклі): Володимир Блавацький (1941–1944), Йосип Стадник (1941–1942), 
Олександр Яковлів (1941–1942), Йосип Гірняк (1942–1944), Іван Іваницький 
(працював як запрошений режисер 1942–1944), Петро Сорока (1941–1944), 
Богдан Паздрій (1941–1944).

Оскільки ЛОТ був міським театром і фінансувався окупаційною владою, 
для “зміцнення” німецьких позицій тут працювали (на контрактній основі): 
Ф. Вайдліх – музичний директор (від серпня 1942 до вересня 1943 р.), 
якого у лютому 1944 р.(після закінчення з ним контракту) замінить Горст-
Тану Марграф; диригентом був Альберт Копп. Фріц Вайдліх, австрієць за 
походженням, був, як свідчили учасники гурту, людиною далекою від політики 
і надзвичайно толерантною: його цікавила виключно музика і мистецтво. 
Ф. Вайдліх (диригент за фахом) диригував та готував музикальні вистави “для 
німців і союзників“, запрошував німецьких виконавців до Львова на разові 
виступи. Тому назва його посади “німецький директор” носила радше фор-
мальний або репрезентативний характер. Ф. Вайдліх, за сучасними нормами, 
виконував функції головного диригента (здебільшого оперного та оперетково-
го секторів у виставах “для німців і союзників”). Присутність німецької сто-
рони у керівництві театру не носила ознак зверхності за принципом “окупант” 
– “окупований”. Володимир Блавацький мав значно більше повноважень і 
обов’язків: займався кадровою, репертуарною політикою, був актором і ре-
жисером. Як директор театру, він мав двох секретарок: українку та німкеню. 
Прибулу з Фрайбурга Тоні Бінкермаєр Валеріян Ревуцький згадує у книжці 
“В орбіті світового театру” як працівницю, що “відчутно полегшила працю 
Блавацького – адміністратора”12, взяла на себе проблеми ділового листування, 

12. Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Харків – Нью-Йорк, 1995. – 
С. 43.



�� ЛьВІВСькоГо опеРноГо ТеаТРу

запрошень, квитків тощо. Вона, за словами В.Ревуцького, “любила театральне 
мистецтво, зокрема український театр, і не пропускала жодної вистави, де грав 
її улюблений актор ... Богдан Паздрій”13. Труднощі ж воєнного часу (поліційні 
години для українців, нестатки, голод, смерть) панували поза стінами театру.

Склад оперного, балетного, опереткового сектору подано у збірнику “Наш 
театр”14 та у книжках В. Гайдабури “Театр, захований в архiвах”15 і “Театр мiж 
Гiтлером і Сталiним”16. 

Потребує тут уточнень склад драматичного сектору ЛОТу. Учасник на-
званого театру, Михайло Iвасiвка, у збірнику “Наш театр” називає число дра-
матичних акторів – 86. У В. Гайдабури у книжцi “Театр, захований в архiвах” 
нараховуємо 59 акторiв (з них 21 жiнка та 38 чоловiкiв)17, а в книжцi “Театр 
мiж Гiтлером і Сталiним” – 56 (з них – 19 жiнок та 37 чоловiкiв)18. Причина 
таких розбіжностей у тому, що протягом 1941–1944 рр. у переповненому твор-
чому складі колективу відбувалася певна плинність та міграція кадрів (напри-
клад, до сусідніх театрів Дрогобича, Станиславова та ін.), пов’язана з воєнною 
нестабільністю. Тому у вже згаданих книжках дослідників ЛОТу (вітчизняних 
і закордонних) зустрічаємо певні розбіжності у цифрах при загалом стабільно-
му творчому ядрі драматичного сектору. 

Жiнки: О. Бенцалева, О. Горницька, Є. Дичкiвна, О. Добровольська, 
В. Калин-Магмет, О. Карп’якова, М. Копистинська, О. Кривицька, М. Кри-
жанiвська, О. Купчинська, В. Левицька, Р. Левицька, М. Левицька-Рейнаро-
вич, I. Лаврiвська, М. Лисяк, Н. Лiсновська, Н. Лужницька, Н. Мелехiвна, 
М. Мельникова, Е. Мусiйова, Т. Налукова, О. Нижанкiвська, В. Палiдович, 
Є. Поспiєва, О. Радкевич, О. Рудакевич, Л. Сердюкова, Г. Совачева, С. Стадни-
кова, Ст. Стадникiвна, С. Стадник-Заболоцька, М. Степова, Л. Черних, Є Ша-
шарiвська, Т. Шустер. 

Чоловiки: А. Антонишин, В. Блавацький, В. Боднар, О. Божедан, А. Бо-
рисевич, О. Вонс, О. Гасюк, В. Гарник, Я. Геляс, Iван Гiрняк, Йосип Гiрняк, 
О. Гладкий, О. Данилко, С. Дубровський, С. Залєський, Юнi Зорич (Осип 
Горняткевич), В. Змiй, М. Iвасiвка, В. Калин, В. Карп’як, С. Когут, В. Коро-
лик, В. Клим, I. Клiма, I. Кудла, С. Крижанiвський, П. Крупник, Є. Курило, 
Ю. Лаврiвський, I. Лiсненко, Є. Левицький, Я. Любович, В. Малиновський, 

13. Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Харків – Нью-Йорк, 1995. – 
С. 43.

14. Івасівка М. “Український Оперний Театр” у Львові. – Наш театр. Т. 1. – 
С. 342.

15. Гайдабура В. Театр, захований в архiвах. – Київ, 1998. – С. 33–34.
16. Гайдабура В. Театр мiж Гiтлером і Сталiним. – Київ, 2004. – С. 288.
Iвасiвка М. // Наш театр. Т. 1– С. 342.
17. Гайдабура В.Театр, захований в архiвах... – С. 33–34.
18. Гайдабура В. Театр мiж Гiтлером i Сталiним... – С. 288.
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М. Мельник, Р. Мусiй, Р. Нагiрняк, Б. Паздрiй, Й. Поляков, А. Радванський, 
Г. Расiнський, Лев Рейнарович, I. Рубчак, В. Рудакевич, I. Самокiшин, О. Слi-
пенький, П. Сорока, Й. Стадник, С. Степанюк, А. Теплий, В. Шашаровський, 
Б. Хабурський, О. Яковлiв19.

Значна кiлькiсть драматичних акторiв та режисерiв (з виробничої необ-
хiдностi) була задіяна в окремих опереткових поставах. Тому тут подаємо і 
склад опереткової трупи. “В менше спiвних партiях оперети дуже допомагали 
артисти драми, для яких – завдяки дотеперiшнiй синтетичностi галицького Те-
атру – праця в оперетi не була новиною,” – згадував В. Блавацький20.

Склад оперети: С. Стадникiвна, О. Бенцалева, Л. Соботiвна, О. Круп-
ник, К. Войцехівська, В. Левицька, С. Стадникова, Й. Поляков, В. Карп’як, 
С. Залєський, М. Малецький, О. Слiпенький, Н. Горницький, Я. Геляс, Б. Пазд-
рiй, I. Рубчак, К. Суслов, А. Радванський, К. Лiпчинський, Ю. Лавровський, 
Є. Шашаровська, Н. Шевченко, М. Крижанiвська.

Якщо порівнювати ідеологічні утиски у сфері репертуарної політики ук-
раїнського театру за часів Польщі та радянської влади, то парадоксальність 
ситуації полягає в тому, що німці (бодай позірно) не виявляли такого ідеоло-
гічного та національного тиску стосовно до працівників театру, як їхні ви-
щезгадані попередники: не диктували назв, не вимагали ставити німецьких 
авторів, не виявляли нарочито цензурного тиску. Різниця у ставленні до інсти-
туції театру між двома тоталітарними владами полягала в тому, що радянсь-
ка влада, за справедливим твердженням В. Гайдабури, розцінювала театр як 
“курс партійного нагляду за мистецтвом”, сприймаючи його “як невід’ємну 
частку ідеологічної роботи з масами” 21. Німецькі ж окупанти стежили більше 
за кадровою політикою, не допускаючи проявів “українського націоналізму”, 
якого вони боялися не менше, аніж більшовизму (свідчення – у фрагментах 
кримінальної справи А. Петренка).

Серед керiвникiв ЛОТу, затверджених мiською нiмецькою управою, не 
могло бути колишнiх радянських дiячiв або їх симпатикiв, полякiв чи євреїв 
(хоча у творчому складi гурту були росiяни, поляки, євреї: художник С. Груз-
берг, що ховався за прiзвищем Грузбенко, i його нiхто не видав; головний ма-
шинiст сцени Шталь, якого на вимогу нiмцiв був змушений звiльнити А. Пет-
ренко взимку 1942 р.)22.

Тут варто наголосити, що цивiльна українська й нiмецька вiйськова управи 
дiяли у Львовi в рiзних площинах i мали рiзнi важелi впливу, де вирiшальним 

19. Iвасiвка М. // “Український Оперний Театр” у Львові. – Наш театр. Т. 1. – 
С. 342.

20. Блавацький В. Три роки “Львiвського Оперного Театру”// Ревуцький В. В ор-
бiтi свiтового театру... – С. 181.

21. Гайдабура В. Театральні автографи часу. – Київ, 2007. – С. 106.
22. Кримiнальна справа А. Петренка П-32262. – ДАЛО. – Арк. 45.
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був закон окупанта. Скоро, однак, міф європейськості німців розвiється їхніми 
“показовими вчинками”. Вершиною цього розчарування i його констатацiєю 
(яку iнтуїтивно відчули й на рiвнi пiдтексту задекларували театрали) стане 
перша в Українi (1943 р.) постава “Гамлета” В. Шекспiра iз сакраментальним: 
“Бути чи не бути?”. “Бути – це брати участь”, – дають точну в цьому контекстi 
вiдповiдь фiлософ Левi-Брюль 23 та Левінас24.

“Приблизно у серпні чи вересні 1941 року мене і Блавацького викликали в 
управління Гестапо по вул. Пальчинського (де нині міститься УСБУ у Львівсь-
кій області. – С. М.). Нас прийняв працівник Гестапо майор Шенк, у підпо-
рядкуванні якого знаходились всі культурно-освітні заклади Львова. Там же 
був присутній заступник Шенка – капітан Кнор (імені та по-батькові не знаю) 
та співпрацівник Гестапо, місцевий українець Дурбак. Пробули ми у Шенка 
більше двох годин. Йшлося про репертуар театру, чи немає в репертуарі радян-
ських п’єс, хто з артистів (очевидно, радянських? – С. М.) залишився в театрі. 
Там же Шенк затребував список працівників театру, який через Дурбака йому 
був переданий на третій день після нашої бесіди”, – свідчив на допиті у 1947 р. 
перший директор Українського театру міста Львова Андрій Петренко25. 

Нам вдалося розшукати список працiвникiв Львiвського оперного театру 
у Державному архiві Львiвської областi із вказаними домашніми адресам (ні-
мецькою мовою, документ не датований). Можемо припустити, що це весна 
1942 р., адже у списку вже зустрічаємо прізвища Й. Гірняка та О. Доброволь-
ської, які саме тоді приїхали до Львова. Подаємо документ без скорочень ок-
ремим додатком.

Отже, перед українським керівництвом ЛОТу стояло завдання подолати 
згадані творчо-естетичні проблеми гурту у терміни, відведені йому історією. 
“Йшло, отже, не тільки про перевиховання глядача, але й про перевиховання 
актора. Йшло про створення театру не експериментального, а театру куль-
турного й принципового. Йшло про поступове (хоч і швидке) засвоєння здо-
бутків театру на схід від Збруча – бо тільки після цього можна було б органіч-
но перейти до експериментів і шукань” (курсив наш. – С. М.), – точно зазна-
чає суть проблеми письменник і театральний критик І. Костецький 26. Там же 
автор підкреслює першочергове завдання режисури і резюмує: “перевиховати 
актора і глядача, що виросли на етнографізмі й побутовщині, в європейсько-
му репертуарі, почасти психологічному, але насамперед справді т е а т р а-
 л ь н о м у. Якихось два – три сезони дала історія цьому львівському театрові 
драми (Хіба не характеристично, що і існувати він міг не самостійно, а тільки 

23. Levy-Bruhl. La Mentalite primitive, Retz, 1976. – Р. 19.
24. Левiнас Е. Мiж нами. Дослiдження думки – про-iншого. – Київ, 1999. – С. 54.
25. Кримiнальна справа А. Петренка П-32262. – ДАЛО – Арк. 44.
26. Костецький І. Костецький І. Театральне життя Галичини 1943–1944 // Кур’єр 

Кривбасу, 2007. – № 208–209. – С. 248.



�0

під безглуздою назвою “Львівський Оперний театр“, яка ховала за собою три 
зовсім різні театральні колективи – опери, оперети й драми (насправді чоти-
ри – С. М.), відмінні не тільки жанрово, а й характером своїх творчих та сти-
льових спрямовань) на його завдання, але сталося чудо: цього короткого часу 
вистачило, щоб підготувати грунт для нового розгону українського театру, 
щоб виробити засновки для перенесення Курбасових безпосередніх традицій 
на грунт західньоукраїнського театру”27. 

Започатковані режисурою драматичного сектору ЛОТу (найбільше 
Й. Гірняком), але перервані ходом Другої світової війни, пошуки модерного 
українського театру у Львові знайшли своє продовження, передусім у діяль-
ності труп, очолюваних В. Блавацьким (Ансамбль Українських Акторів) та 
Й. Гірняком (Театр-Студія) у вигнанні, в Німеччині, та на еміграції, у США, 
а також (без прямих посилань на ЛОТ в радянській історіографії) і в прак-
тиці навчальних студій при театрі імені Марії Заньковецької (1945–1948, 
1959–1968, 1974–1976, 1980–1982, 1982–1984, 1984–1986 рр., з перервами); в 
режисурі курбасівців Б. Тягна (Театр ім. М. Заньковецької) та В. Скляренка 
(Театр юного глядача ім. Максима Горького). 

27. Костецький І. Костецький І. Театральне життя Галичини 1943–1944 // Кур’єр 
Кривбасу, 2007. – № 208–209. – С. 249.
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У свідомості українців діяльність Українського театру міста Льво-
ва – Львівського оперного театру (1941–1944 рр.) в умовах німецької окупа-
ції стала утвердженням їх національної окремішності. Репертуарна політи-
ка драматичного сектору ЛОТу базувалася на кращих зразках національної, 
європейської класичної та новітньої драматургії, декларуючи ідею соборності 
України: тут широко ставились твори як наддніпрянської, так і галицької дра-
матургії. Львівський глядач, іноземні гості міста в 1941–1944 рр. мали змогу 
щоденно впродовж трьох театральних сезонів відвідувати вистави синте-
тичного (у поєднанні жанрів та форм) національного репертуарного театру. 
Так у Львові під час Другої світової війни був створений прецедент виховання 
глядацької культури, що і досі відзначається високими критеріями.

У репертуарній афіші ЛОТу українська класика була представлена над-
дніпрянською драматургією: “Наталка Потавка” І. Котляревського, “Великий 
льох” та численні твори Т. Шевченка у щорічних академіях до Шевченкових 
днів; “Ой, не ходи, Грицю”, “Маруся Богуславка”, “Ніч під Івана Купала” та 
“Зимовий вечір” М. Старицького; “Паливода XVIII ст.” І. Тобілевича, “Степо-
вий гість” Б. Грінченка, “На перші гулі” С. Васильченка; галицькою: “Украдене 
щастя” І. Франка, “Батурин” за Б. Лепким, “Земля” за В. Стефаником. Новітня 
українська драма була представлена творами: “Камінний господар”, “На полі 
крові” та “Йоганна, жінка Хусова” Лесі Українки; “Мина Мазайло” М. Куліша.

Сценічними першопрочитаннями драматичного сектору ЛОТу стали дра-
ми сучасних українських авторів “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала 
та “Облога” Ю. Косача. Вперше на українській сцені 1943 р. була поставлена 
вершина світової трагедії – “Гамлет” В. Шекспіра, з успіхом ішли твори єв-
ропейської класики: “Самодури” та “Хитра удовичка” К. Гольдоні; “Скупар” 
Ж.-Б. Мольєра, “Ревізор” М. Гоголя. Модерна європейська драматургія була 
репрезентована назвами: “Мужчина з минулим” Ф. Арнольда та І. Баха, “Схоп-
лення сабінянок” Ф. та П. Шентанів, “Ріка” М. Гальбе, “Дружина” Я. Бокая, 
“Любов на здоровий розум” Г. Куб’є. 

Музична частина репертуару драматичного сектору ЛОТу стала продов-
женням мистецької лінії національної самоідентифікації гурту. Не випадково 
історія Українського театру міста Львова розпочалася з твору, який вважається 
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початком розвинутої української національної опери: “Запорожець за Дунаєм” 
С. Гулака-Артемовського. Наступною йшла перша “українська опера” “На-
талка Полтавка” І. Котляревського з музикою М. Лисенка та В. Косенка. Єв-
ропейська оперета була представлена кращими представниками цього жанру: 
творами Й. Штрауса, Ф. Легара, К. Целлера, Є. д’Альбера. 

Опери та балетні постави не є предметом нашого дослідження, але му-
зичні постави, які реалізовував як режисер В. Блавацький, є складовою час-
тиною репертуарної політики театру та творчого почерку режисера: “Кармен” 
Ж. Бізе; “Аїда”, “Травіата” та “Трубадур” Д. Верді; “Тоска” та “Мадам Бат-
терфляй” Дж. Пуччіні; “Продана наречена” Б. Сметани, “Кавалерія рустікана” 
(“Сільська лицарськість”) П. Масканьї, “Ноктюрн” М. Лисенка були тими уні-
версальними виставами, які з однаковим успіхом дивились як українці, так і 
іноземці (в афішах вказувалось: “для німців і союзників”). Неукраїномовний 
глядач виставами ЛОТу відкривав для себе твори світової класики в україн-
ському виконанні.

Серед німецьких постав на оперній сцені ЛОТу О. Паламарчук називає 
три: “Схоплення з Сералю” В.-А. Моцарта (3 вересня 1942 р.), “Летючий 
голландець” Р. Ваґнера (14 листопада 1942 р.) та “Коваль зброї” А. Лорцінга 
(18 березня 1943 р.). Постановниками були В. Блавацький та В. Вернер-Куль, 
актори – запрошені. “Вистави ці йшли винятково німецькою мовою. Оскільки 
їх ансамбль становили артисти різних театрів, кожна з опер витримала лише 
кілька вистав і в репертуар не увійшла”1.

У виставах драматичного сектору ЛОТу нiмцi та союзники, якi також за-
любки дивились українські музичні вистави, сприймали бачене по-рiзному. 
Іноземцi стежили за сюжетом i мелодраматичною фабулою, милувались ме-
лосом та екзотикою культури українського народу. Українцi – захоплювались 
волелюбним характером своїх сценічних предкiв, багатством їх душевної кра-
си та вiковiчним прагненням до свободи у творах I. Котляревського, М. Стари-
цького, Лесi Українки, В. Стефаника, Б. Лепкого. Львiвський глядач за допо-
могою режисерiв-постановникiв театру прочитував новi iсторично-соцiальнi, 
полiтичнi, iдеологiчнi пiдтексти, якi виявились актуальними.

1. Паламарчук О. … А музи не мовчали. – Львів, 1996. – C. 13.
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Феномен творчої особистості Володимира Блавацького 
в соціокультурному контексті часу (1941–1944 рр.)

Робота в Українському Театрі міста Львова – Львiвському оперному театрi 
(ЛОТ) 1941–1944 рр. стала для Володимира Блавацького (справжнє прiзвище – 
Трач. Народився 15.11.1900 у м. Коломия, тепер Iвано-Франкiвської обл. Помер 
08.01.1953 у Фiладельфiї, США) завершальним i найбiльш творчо  насиченим 
етапом роботи митця на материковій Українi. Три театральні сезони  ЛОТу 
1941–1944 рр. пiдсумовують усi попереднi досвiди працi актора, режисера, ор-
ганiзатора театральної справи, набутi ранiше в театрі товариства “Українська 
бесіда” за дирекцією В. Коссака (1919–1920), під мистецьким керівництвом 
О. Загарова і за дирекцією Й. Стадника (1921–1923) та під керівництвом са-
мого Й. Стадника (1923–1924), у приватних трупах Й. Стадника (1924–1927), 
В Демчишина (від 1924 р.), “Людовому театрі” (1926–1927), Державному те-
атрі “Березіль” у Харкові під керівництвом Леся Курбаса (1927–1928), театрах 
iм. І. Тобiлевича під орудою Г. Мінченка-Сіятовського, пізніше – М. Бенцаля, 
а також В. Блавацького (1928–1933), театрі “Заграва” під керівництвом В. Бла-
вацького (1933–1938), театрі iм. І. Котляревського (1938–1939), Львівському 
державному театрі iменi Т. Шевченка (1939), Львівському державному театрі 
iменi Лесi Українки (1939–1941).

У повоєнні десятиліття аж до розпаду СРСР (чи так званої  перебудови в 
СРСР) ім’я В. Блавацького було табуйоване. Театрознавець Леонтина Мельни-
чук-Лучко у книжці “Тернистим шляхом” про діяльність українських театрів 
20-30-х рр. ХХ ст. в Галичині вимушено негативно оцінює творчість В. Блава-
цького згаданого періоду як “формалістичні викрутаси”, взагалі не згадуючи 
його діяльності в роки Другої світової війни1. Прізвище митця з’явилося у 
друці в розділі “Західноукраїнський театр на шляхах до возз’єднання”, який 
написав Р. Пилипчук у колективній монографії про український радянський 
театр2, ясна річ, з негативною оцінкою його доробку, але це все ж таки була ін-
формація для читача, який умів читати між рядками, про мистецьку діяльність 
В. Блавацького.

П. Медведик, автор статті “Театр “Заграва” у другому виданні УРЕ, був 
змушений удатися до своєрідного евфемізму: “В складі трупи: режисер – 
В. Трач...”3, тобто навів справжнє прізвище В. Блавацького, про що знали тіль-
ки посвячені в цю таємницю особи. 

1. Мельничук-Лучко Л. Тернистим шляхом. – Львів, 1961. – С. 79. 
2. Шляхи і проблеми розвитку українського радянського театру. – К., “Мистец-

тво”, 1970. 
3. Медведик П. Театр “Заграва” / Українська радянська енциклопедія : в 12 т. – 

2-е вид. – Київ, 1984. – Т. 11, кн. 1 – С. 168.
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Про сценічну діяльність В. Блавацького можна було прочитати хіба що 
українцям діаспори у виданнях, які вийшли там же: “Наш театр: книга діячів 
українського театрального мистецтва” (Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 
1975 та 1992. – Т. 1–2); монографії Мирослава Семчишина “Тисяча років ук-
раїнської культури: історичний огляд культурного процесу” (Нью-Йорк; Па-
риж; Сідней; Торонто, 1985), друге фототипне видання якої вийшло в Києві 
1993 року; “Енциклопедії українознавства” (1952. – Т. 1) та збірнику спо-
гадів “Коломия й Коломийщина” (Філадельфія, 1988), де коротко загальни-
ми фразами автор Б. М. (очевидно, упорядник видання Богдан Романенчук) 
подає статтю про В. Блавацького. Найбільш докладними на сьогодні є праці 
театрознавця  Валеріяна Ревуцького: “В орбiтi свiтового театру” з уміщеними 
там власними “Спогадами” В. Блавацького (Київ ; Харкiв ; Нью-Йорк, 1995), 
“По обрію життя. Спогади” (Київ, 1998) та “Віра Левицька” (Торонто ; Нью-
Йорк, 1998). Про митця також писали Марта Тарнавська й Остап Тарнавський 
у статті “Про Володимира Блавацького” (Нові дні. – 1997. – Березень-квітень) 
та Остап Тарнавський у розділі “Гамлет” на українській сцені” (Відоме й по-
завідоме. – Київ, 1999).

На материковій Україні матеріали про митця публікують лише після здо-
буття державної незалежності. Ірина Волицька своє дослідження “Монумен-
тальний театр” Володимира Блавацького” присвячує діяльності режисера в 
театрі “Заграва” 1933–1938 рр. (Записки НТШ. – Львів, 1999. – Т. ССХХХVІІ: 
Праці Театрознавчої комісії). Універсальний словник-енциклопедія “УСЕ” про 
митця подає лаконічну довідку такого змісту: “Український актор, режисер, 
на еміграції в США; керівник театрів у Галичині; керівник укр. радіостанції 
в Філадельфії (США); ролі у виставах: “Народний Малахій”, “Гамлет” – 
перша постановка на укр. сцені; постановки: “Мина Мазайло”, “Антігона”, 
“Камінний господар”4. У третьому, переробленому й доповненому виданні 
“УСЕ” (Київ, 2003) подано таку ж інформацію, де теж зовсім не згадано період 
Другої світової війни.

Валерiй Гайдабура, відомий дослідник українського театру в роки 
Другої світової війни, поставам режисера та актора В. Блавацького (“Тріумф 
прокурора Дальського” – прокурор Дальський, “Гамлет” – Гамлет) присвячує 
окремi розділи праць “Театр, захований в архiвах” (Київ, 1998) та “Театр 
між Гітлером і Сталіним” (Київ, 2004). В “Енциклопедії Сучасної України” 
(Київ, 2004) вчений подає  відомості про митця з найновішою бібліографією 
статей про нього. В. Гайдабура зазначає: “Новим (порівняно із “кризовим”, 
радянським періодом 1939–1941 рр. – С. М.) спалахом твор. активності Б. 
позначений період нім. окупації (1941–43), коли він очолив колектив Львів. 

4. УСЕ : універсальний словник-енциклопедія. – Київ, 1999. – С. 1551.
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опер. театру. Співпрацював з Й. Гірняком”5. Уточнюємо: насправді митець 
очолював Львівський оперний театр у 1942–1944 рр.

Сучасниця В. Блавацького і провідна акторка ЛОТу Віра Левицька до 
100-річного ювілею майстра сцени друкує в газеті “Свобода” (Нью-Йорк, 
2000. – 1 груд. (чис. 48). – С. 19) статтю під промовистою назвою “Талант 
театрального новатора”. 

Ґрунтовне дослідження О. Боньковської “Львівський театр товариства 
“Українська бесіда” 1915–1924” (Львів, 2003) містить об’ємний матеріал про 
творче становлення В. Блавацького на початку 20-х рр. ХХ ст. в українських 
театральних трупах Галичини.

Музичним поставам В. Блавацького (опери, оперети) музикознавець Ок-
сана Паламарчук присвятила книжку “...А музи не мовчали” (Львiв, 1996), а її 
посмертне видання “Музичні вистави  львівських театрів (1776-2001)” (Львів, 
2007) підсумувало  попередні видання. У 5-у томі “Історії української музики 
(1941–1958)” (Київ, 2004) в розділі “Музично-театральне життя” на с. 354–356 
перелічено постави митця у Львові воєнного періоду.

За роки державної незалежностi України на материковій Україні найбiль-
ше опубліковано статей, присвячених виконанню В. Блавацьким заголовної 
ролі у трагедiї В. Шекспiра “Гамлет”. У дослідженнях “Прапрем’єра “Гамлета” 
в українському театрознавстві другої половини ХХ століття” Майї Гарбузюк, 
“Нічийна земля: “Гамлет”. Львів, 1943” Iрини Макарик (обидві – у Записках 
НТШ. – Львів, 2003. – Т. ССХLV: Праці Театрознавчої комісії) та “Палімпсест 
українського “Гамлета”: переклад і прапрем’єра 1943 р.” Богдана Козака (у 
Віснику Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2003) 
детально розглянута постава Й. Гiрняка на сцені Львівського оперного театру 
1943 р., як і роль 43-рiчного Блавацького – Гамлета в ній. Світлана Макси-
менко в розвідці “Феномен творчої особистости Володимира Блавацького в 
соціокультурному контексті часу (1941–1944)” (Записки Наукового товарист-
ва імені Шевченка у Львові. – Львів, 2011. – Т. ССLХІІ: Праці Театрознавчої 
комісії) аналізує творчо-адміністративну діяльність митця періоду Другої 
світової війни.

Енциклопедичний довідник “Митці України” (Київ, 1992), перший том 
енциклопедії “Мистецтво України” (Київ, 1995) та біографічний довідник 
“Мистецтво України” (Київ, 1997) про В. Блавацького подають такі дані: 
“Очолював т-ри Зх. України: “Заграва”, Український людовий т-р, театри ім. 
І. Тобілевича, ім. І. Котляревського, Львів. оперний т-р. Працював у трупі 
В. Коссака, в театрі ім. Лесі Українки, “Березолі”. З 1945 – керівник ансамблів 
укр. акторів у Німеччині, Австрії, США, укр. радіостанції у Філадельфії”6. Як 

5. Гайдабура В. Блавацький В. // Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). – Київ, 
2004. – Т. 3. – С. 56.

6. Мистецтво України. – Київ, 1997. – С. 66.
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бачимо, в названих виданнях не вказано доробок митця часів Другої світової 
війни, а в довіднику “Митці України” (Київ, 1992) на с. 72 допущено помилку 
в написанні справжнього прізвища Блавацького: Ткач (правильно – Трач). 

Таким чином, на основi неповного культурологічного контексту, вiдсут-
ностi (чи небажання) свідчень Й. Гiрняка про його спiвпрацю з Блавацьким 
у ЛОТі, найповнiшої картини творчості (її можуть дати рецензiї тих років), 
об’єктивних спостережень стороннiх осіб (такими можемо вважати щоденни-
ки Аркадія Любченка, спогади Юрiя Шевельова, Ігоря Костецького (з якими 
Блавацький контактував у Львовi та на еміграції) на нині складається дещо 
“глорифiкована” постать митця. Ранiше, за радянських часiв, – викреслений з 
iсторiї нацiонального театру, сьогоднi – повернутий у пантеон видатних спод-
вижникiв культури виключно у бронзово-золотистих тонах.

Нашим надзавданням є дослідити маловідомі сторінки творчої біографії 
В. Блавацького: праці в  Українському театрі міста Львова – Львівському опер-
ному театрі 1941–1944 років.

Про початки своєї театральної кар’єри сам Блавацький писав: “Я зачав вiд 
об’їздового театру “Бесiди” пiд дир. Василя Коссака (1920), потiм працював у 
театрi пiд дир. Загарова (1921–1923) i Стадника (1924–1927), вiд яких я багато 
навчився. В роках 1927–1928 був я в театрi “Березiль” у Харковi, куди виїхав 
на запрошення Леся Курбаса, якого опiсля заслано на Соловки. I в “Березолi” я 
багато скористав та навчився. Коли ж менi запропонували там дальшу працю в 
театрi пiд умовиною, що я прийму громадянство СССР, я вiдмовився i вернув-
ся до Галичини. В рр. 1928–1933 працював я в театрi Тобiлевича у Станисла-
вовi (тепер – Iвано-Франкiвськ. – С. М.), коли ж вiн перейшов на оперетку, я з 
нього вийшов i створив чисто драматичний театр “Заграва”�. 

Ставши директором Львiвського оперного театру в 1942–1944 рр., Бла-
вацький створив колектив професiоналiв, якому не було рiвних у тогочаснiй 
Європi. Так, у статтi-пiдсумку про дворiчну працю гурту у воєнних умовах 
журналiст Мирослав Семчишин писав, що львiв’яни “створили те, що, здава-
лося, в  наймирнiших часах створити було неможливо. На наших таки очах, за 
два довгi роки вiйни, користуючись деякими досягненнями пройденого етапу 
i значною пiддержкою урядових адмiнiстрацiйних чинникiв, вирiс великий 
i багатогранний своїми жанровими формами театр, що на промiжжi культур 
Сходу i Заходу Європи став, як на воєннi часи, небуденним i неповторним яви-
щем”8.

У цьому, безумовно, головна заслуга Володимира Блавацького. Як 
“фольксдойч”, тобто людина німецького походження по материнській лінії, 

7. Як працює Український театр у Львовi : розмова з дир. В. Блавацьким з нагоди 
сотої вистави // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1941. – 10 груд. (Ч. 276 (431). – С. 3.

8.  Семчишин М. На службi в Мельпомени // Нашi днi. – Львів, 1943. – Ч. 8 (сер-
пень). – С. 6.
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він користувавася в нiмецької влади довiрою у справах ведення театру. “Нi-
мецька влада швидко положила свою руку на цей театр, але залишила управу 
в українських руках i майже не вмiшувалась до працi. Театр пiдпорядковано 
урядам пропаганди i фiнансiв мiського старости. Днi тижня подiлили на ок-
ремi днi вистав “тiльки для нiмцiв”, i окремi для українцiв. Нiмцям потрiбнi 
були для розваги вiйська, згодом i цивiльних урядовцiв, передовсiм опера, опе-
рета i балет. Вони не шкодували коштiв на їх утримання, але управа утримува-
ла також на висотi й українську частину. Театр ставив усi опери й балет також 
i в українськi днi для українцiв”�, – писав Кость Панькiвський (1907–1973), 
заступник голови Українського Центрального Комiтету (1942–1945), видатний 
полiтичний дiяч, адвокат.

Як патрiот i вiдданий Українi син, Володимир Блавацький не зрадив свого 
творчого надзавдання. Так само, як i в роки попереднiх режимiв: австрiйсь-
кого, польського, радянського, у часи нiмецької окупацiї вiн засобами теат-
ру вiдстоював національну ідею і право українців на власну державу, мову, 
культуру. У Львовi 1941–1944 рр. Блавацькому вдалося це найбiльше. “Роки 
нiмецької окупацiї багатi були на численнi парадокси. Передовсiм нiмецький 
пiдхiд i трактування Галичини й галицьких українцiв. Безогляднiсть i бруталь-
нiсть, з якою нiмцi трактували не тiльки населення всiх окупованих країв, але 
навiть своїх союзникiв, не мала нiяких обмежень анi границь. Та коли приди-
вимося положенню українцiв у Галичинi i порiвняємо його з положенням в 
iнших країнах, то побачимо, що не зважаючи на приєднання до ГГ i на частi 
заяви, що Галичина – це тiльки п’ятий дистрикт, у всьому рiвний попереднiм 
чотирьом польським дистриктам, – на долю Галичини припав окремий статус. 
[...] При всiх труднощах особистого життя, непевности дня i ночi, ми, як на-
цiональна спiльнота, стояли в роках нiмецької окупацiї краще, нiж до приходу 
нiмцiв i пiсля їх вiдходу”10.

Блавацький, досвiдчений органiзатор театральної справи, зумiв поставити 
роботу театру так, що Львiвський оперний театр, формально працюючи на 
кошти з міського бюджету німецької влади i здiйснюючи постановки свiтової 
класики: опер, оперет, балету – для нiмцiв i союзникiв, засобами драматичного 
сектору обслуговував в основному українського глядача, формуючи не лише 
його високі театральні смаки на кращих зразках національної драматургії, а 
й піднімаючи дух спротиву німецьким окупантам. За 1941–1944 рр. драматич-
ні вистави вiдвiдало, згiдно зі статистичними дослiдженнями В. Гайдабури, 
70% українцiв11.

9.  Паньківський К. Роки німецької окупації. – Нью-Йорк ; Торонто, 1965. – 
С. 350.

10.  Там само. – С. 12.
11.  Гайдабура В. Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської 

окупації (1941–1944) // Український театр ХХ століття. – Київ, 2003. – С. 333.
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В особi Володимира Блавацького митцi у Львові часiв Другої свiтової 
вiйни мали дивовижний феномен органiзатора театральної справи, в якому 
поєдналися арiйська амбiтнiсть (у творчостi) та українська патрiотичнiсть 
(у захистi нацiональних iнтересiв). 

Ігор Костецький, який контактував із митцем уже на еміграції в Європі, 
точно підмітив рису характеру директора ЛОТу: “Певність себе, зіперта на 
досвіді, дозволяла Блавацькому робити речі геть ризиковані [...]. Людину з та-
ким знанням  неможливо уярмити навіть у найдосконалішому поневоленні, і 
Блавацького, справді, ніколи не гнобив ані “москаль”, ані “лях” (додамо: ані 
німець. – С. М.). Він і слів таких не вживав, бо не мав потреби”12.

Для досягнення творчих планiв Блавацький зумів сконцентрувати у своїх 
руках усю повноту театральної влади в регiонi: “Кракiвськi вiстi” 1 травня 
1942 року повiдомляють про обрання Володимира Блавацького головою Спiл-
ки українських акторiв, Йосипа Гiрняка – його заступником i скарбником. Тут 
же вказується про склад Спiлки, яка налічувала 120 акторiв Львівського ук-
раїнського театру, 48 – Коломийського театру, 30 – Тернопiльського13.

Восени 1941 року, коли у Львовi створювалась Спiлка українських ак-
торiв, її першим головою був обраний актор Iван Гiрняк; Олександра Яковлева 
тоді призначено на загальних зборах львiвських працiвникiв сцени заступни-
ком голови, Ю. Горняткевича-Зорича – секретарем, а Н. Лужницьку – скарб-
ником. Актори В. Блавацький, М. Степова, Р. Мусiй увiйшли до складу членів 
Ради14.

За неповний рiк, як бачимо, ситуацiя в управi Спiлки кардинально “змiни-
лася” на користь Блавацького. Хоча, маючи перед собою велику мету – створи-
ти нацiональний театр європейського зразка, Блавацький припускався iнколи 
вчинкiв, про якi хотiлось би сьогоднi промовчати...

Iсторiя iз звільненням з Українського театру міста Львова Йосипа Стадни-
ка15, який був сильним творчим конкурентом молодому директорові; небажан-
ня писати про свої роки спiвпрацi з В. Блавацьким у Львові Йосипа Гiрняка; 
їх дороги, що після вiйни розiйшлися у США... Замовчувати ці факти сьогод-
нi – повторення помилок минулого...

12.  Костецький І. Фрагменти творчої особистости // Кур’єр Кривбасу. – Кривий 
Ріг, 2007. – № 208–209. – С. 271.

13.  З мистецького життя. Спiлка Українських Акторiв // Кракiвськi вiстi. – Львів, 
1942. – 1 трав. –  Ч. 90 (537). – С. 4.

14.  Горняткевич-Зорич Ю. Спiлка українських акторiв // Львiвськi вiстi. – Львів, 
1941. – 28–29 верес. (Ч. 44). – С. 6.

15.  Детальнiше про це у статтях: Максименко С. Справа його життя // Просце-
ніум. – Львів, 2001. – Ч. 1. – С. 20–35; Максименко С. Фрагменти кримiнальної справи 
Йосипа Стадника П-19658 архiву УСБУ у Львiвськiй областi // Записки НТШ. – Львiв, 
2003. – Т. ССХLV : Працi Театрознавчої комісії. – С. 641–665.
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Розглядати мiсце Українського театру міста Львова – Львiвського оперно-
го театру у соцiополiтичному i культурологiчному контекстi краю неможливо 
без повного розуміння особистості В. Блавацького. У творчостi вiддiлити ре-
зультат працi митця вiд його особи неможливо. 

Провiдна акторка гурту та довголітня партнерка Блавацького по сценi 
Вiра Левицька у своїх спогадах так характеризувала його: “Загально Блаваць-
кий ставився холодно до людей, мало з ким був на “ти”. Завжди був зайнятий 
читанням, поглиблював свої знання. Коли актори в гардеробi грали в карти, 
Блавацький читав у куточку”16. Режисерський почерк митця характеризувала 
як такий, що “мав здiбнiсть, глибокий розум проникнути з мудрiстю i нiжнiс-
тю в глибину психiки актора-творця”17.

Розумiння В. Левицькою новаторських пошукiв Блавацького полягало “в 
тому, що вiн, мистець-патрiот, винятково вiдчув те суспiльно-полiтичне життя 
пiд польським пануванням i докладав своїм талантом багато працi, щоб ведений 
ним театр творчо вiдповiдав на всi тi питання, якi ставило тодiшнє життя”18. 

Сказане вище про колектив “Заграви” 1933–1938 рр. можемо вiднести i до 
львiвського перiоду 1941–1944 рр. праці митця. Бо змiнилась лише нацiональ-
нiсть окупантiв. Її суть залишилась незмiнною. А отже, i мiсiя театру, яку на 
себе взяв його керiвник В. Блавацький, – також. Юрій Шевельов у своїй книж-
цi спогадiв оцінює Блавацького як “натуру владну, схильну до диктатури”, 
який “не шукав порад i за ними не йшов”19. Дуже слушним є тут порівняння 
автора “стилю львiвського життя” в усьому його загальномистецькому обширi 
з “нацiональною одержимiстю”20. 

Григор Лужницький у статтi-некролозі “В. Блавацький як режисер”, 
уперше опублікованій у часописі “Київ” (Філадельфія, 1953), визначаючи 
мiсце i роль пошукiв митця в театрi першої половини ХХ ст., поставить “сина 
галицької землi” поруч із постатями Рейнгардта в Нiмеччинi, Мейєрхольда 
в Москвi, Шiллера в Польщi. “Але коли згаданi чужинцi-реформатори усу-
вали майже зовсiм нацiональний елемент iз своїх постав, i в своїх сценiчних 
шуканнях не пiдкреслювали нацiонального елементу, Курбас i Блавацький 
базувались у своїх шуканнях i реформах в основному саме на нацiонально-
психологiчнiй базi”21. 

16.  Левицька В. Найдорожчим дiтям // Ревуцький В. Вiра Левицька. – Торонто ; 
Нью-Йорк, 1998. – С. 187.

17.  Там само.
18.  Там само. – С. 187–188.
19.  Шевельов Ю. Я – Мене – Менi... (i довкруги) : спогади : у 2 т. – Харкiв ; Нью-

Йорк, 2001. – Т. 1 : В Україні. – С. 382. 
20.  Там само. – С. 380.
21.  Лужницький Г. В. Блавацький як режисер // Український театр : науковi працi, 

статтi, рецензії : зб. пр. : у 2 т. – Львiв, 2004. – Т. 2 : Статтi, рецензії. – С. 126.
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Потребує уточнень і плутанина з кількістю оперних постав В. Блаваць-
кого у ЛОТі. У різних джерелах вказуються різні цифри. Так, В. Ревуцький у 
книжці “В орбiтi світового театру” (на с. 221) подає перелік десяти оперних 
вистав у режисурі В. Блавацького. Число 11 фігурує у праці “Театр, захований 
в архiвах” В. Гайдабури та у спогадах Михайла Iвасiвки “Львiвський опер-
ний театр” (збірник “Наш театр”, Т. 1). О. Паламарчук (на с. 12–13) у книжцi 
“... А музи не мовчали” дає пояснення таким розбіжностям: у режисерській 
біографії В. Блавацького 1941–1944 рр. були ще дві оперні вистави: “Схоплен-
ня iз Сералю” В. А. Моцарта та “Летючий голландець” Р. Вагнера, котрі ста-
вились силами німецьких та австрійських виконавців, були адресовані “тільки 
для німців”, тому втримались епізодично в репертуарі ЛОТу: пройшли, від-
повідно, 6 та 8 разів. А потім були списані.

Отже, на основі щоденного репертуару Українського театру міста Льво-
ва – Львiвського оперного театру (1941–1944 рр.), який ми відреставрували 
за опублікованими оголошеннями в газеті “Львівські вісті”, уточнюємо кіль-
кість оперних постав режисера В. Блавацького: 12. Це були: “Кармен” Ж. Бі-
зе, “Аїда”, “Травіата” та “Трубадур” Д. Верді, “Тоска”, “Мадам Баттерфляй” 
Д. Пуччіні, “Продана наречена” Б. Сметани, “Низини” Е. д’Альбера, “Кава-
лерія рустікана” П. Масканьї, “Ноктюрн” М. Лисенка та дві німецькі – “Схоп-
лення iз Сералю” В. А. Моцарта та “Летючий  голландець” Р. Вагнера.

Подиву гідна й інша цифра творчого доробку майстра на драматичній 
сцені ЛОТу: 6 драматичних вистав: “Маруся Богуславка” М. Старицько-
го (23.08.1941), “Батурин” за Б. Лепким (6.09.1941), “Скупар” Ж. Б. Мольє-
ра (27.09.1941), “Земля” за В. Стефаником (30.10.1941), “Трiумф прокурора 
Дальського” К. Гупала (4.02.1942), “На полi кровi” Лесi Українки (24.03.1943); 
3 оперети: “Паганiнi” Ф. Легара (9.02.1942); “Пташник з Тиролю” К. Целлера 
(28.04.1943); “Лилик” Й. Штрауса (30.11.1943). З огляду на можливостi люд-
ського органiзму, сьогодні неможливо уявити, як за три сезони Львiвського 
оперного театру Блавацький мiг здiйснити постави дванадцяти  оперних по-
становок, трьох оперет, шести драм, і при цьому – провадити творче керiвниц-
тво театром!

Скептично ставлячись до еклектики у жанрах i стилях театру (надто – до 
розважальних оперет та побутових драм i комедiй), вихований на кращих зраз-
ках “Березоля”, Юрій Шевельов, який зустрiчався i спiлкувався з В. Блаваць-
ким у Львовi, подає дуже цiннi власні спостереження про непрості стосунки 
режисерiв: Володимира Блавацького та Йосипа Гiрняка. Вони проливають 
свiтло на причини їх творчо-позицiйних розходжень, рiзних бачень моделей 
та естетики театру.

Й. Гiрняк сповiдував iдеї Курбаса, “вважав себе живим втiленням бе-
резiльської традицiї”, Блавацький прагнув витворити свій театр. “Вiн 
(Й. Гiрняк. – С. М.) не ставив себе понад Курбаса, але Курбас був богом, а 
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Гiрняк пророком його. Не було бога, крiм бога, i не могло бути другого про-
рока... Оглядаючися тепер назад, я схильний думати, що Блавацький мiг би 
надати театровi певного обличчя, Гiрняк – рiшуче нi”22, – робить висновок 
Юрiй Шевельов. 

Таке твердження, напевно, далеке вiд об’єктивностi, адже будь-який те-
атр – результат колективної творчостi. Блавацький, як свiдчать факти, був за 
своєю природою “солiстом”, вiн прагнув уникати спiвпрацi з досвiдченими, 
творчо сформованими режисерами (Й. Стадником, О. Яковлевим), надаючи 
перевагу більш “зручним” Петровi Сороцi, Богданові Паздрiю, молодому Iва-
новi Iваницькому. “Володимир Блавацький був першорядним актором і режи-
сером; як людина, був нервовий, часто впадав у пересердя, дружив з колегами; 
хористами й молодняком мало цікавився. На контакти з нами (молодими акто-
рами хору – С. М.) не мав часу. З німецькою владою ладнав непогано”, – згадує 
про свою співпрацю з Блавацьким Роман Кухар23, колишній артист хору Ук-
раїнського театру міста Львова 1941–1942 р., який наприкінці війни емігрував 
до  західної Європи,  а згодом –  до США (Вікторія, Канзас).

Спостерiгаючи за характером творчих взаємостосункiв Володимира Бла-
вацького та Йосипа Гiрняка, видатний мовознавець, лiтературознавець, який 
був також театральним критиком, Юрiй Шевельов (1908–2002) слушно назвав 
їх “мистецьким двовладдям”, яке “набирало патологiчних форм” через ак-
торську заздрiсть обох, “яка гнiздиться в самiй акторськiй професiї”24.

Можливо, в екстремальних умовах вiйни подiбнi якостi були необхiдни-
ми? Львiвський письменник Тарас Мигаль, очевидець і учасник описуваних 
ним подiй у романi “Шинок “Оселедець на ланцюзi”, так згадує Володимира 
Блавацького: “Директор – головний режисер театру, хоч i виглядом своїм нага-
дував високого, сухореброго староримського патрицiя, вважав застарiлою не-
доречнiстю давнє латинське прислiв’я про те, що пiд час вiйни мовчать музи. 
Йому дуже кортiло чимскорiш довести новим господарям мiста, що україн-
ська театральна муза, незважаючи на евакуацiю багатьох провiдних акторiв, 
живе, пiднiмається до справжнього нацiонального розквiту, стає беззастереж-
но на бiк нової влади, нового порядку”25. Точні спостереження щодо “дзеркала 
душі” кожної людини – очей В. Блавацького подає його сучасник, письменник 
Ігор Костецький, підкреслюючи “невхопність”, “внутрішню заглибленість у 

22.  Шевельов Ю. Я – Мене – Менi... (i довкруги) : спогади : у 2 т. – Харкiв ; Нью-
Йорк, 2001. – Т. 1 : В Україні. – С. 382.

23.  Кухар Р. Лист до С. Максименко від 25 січня 2006 р. [Рукопис]. – Архів 
авторки.

24.  Шевельов Ю. Я – Мене – Менi... (i довкруги) : спогади : у 2 т. – Харкiв; Нью-
Йорк, 2001. – Т. 1: В Україні. – С. 382.

25.  Мигаль Т. Шинок “Оселедець на  ланцюзi” // Жовтень. – Львiв, 1965. – № 9. – 
С. 131.
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себе”, “таємничість”, “потойбічність”. Автор висловлює свої припущення: “Ре-
жисер і актор в одній особі перевтілюється одночасно й подвійно. Подвійна 
особистість не може не мати подвійного зору. А подвійний зір і являє собою 
такий зір, що його визначити неможливо”26. Додамо: складний час та непросте 
існування Блавацького у ситуації “свого серед чужих, чужого серед своїх” у 
ЛОТі 1941–1944 рр. витворило той нерозгаданий досі феномен митця. Він наче 
й народився для того, щоб винести на своїх плечах, немов Атлант, “Титанік” 
львівського театру, який повторив трагічну долю красеня-корабля, щоправда, 
вже у хвилях вітчизняної історії. 

Обов’язками мистецького керiвника українського театру були: затвер-
дження у Вiддiлi нiмецької пропаганди репертуарної афiшi, формування ре-
пертуарної полiтики, яка б поєднувала, за словами М. Рильського, “красиве i 
корисне”; формування трупи, органiзацiя гастрольних показiв, просвітниць-
ко-популяризаторська робота поза театром, зустрiчi з журналiстами у Лiтера-
турно-Мистецькому Клубi, на урочистих академiях тощо. Короткий життєвий 
шлях актора – 53 роки – видається нам платою за його непосильну працю у 
Львові 1941–1944 рр.

Показово, що однiєю з перших вистав режисера на львівській сцені стає 
патрiотично-романтична iсторична драма “Батурин” за Б. Лепким. Цією виста-
вою Володимир Блавацький заявляє свою громадянську i свiтоглядну позицiю 
українського режисера. 

Прем’єра вистави “Батурин” в iнсценiзацiї Леся Лiсевича за романом Бог-
дана Лепкого відбулась у Львові 6 вересня 1941 року.

1933 р. в театрі “Заграва” Володимир Блавацький уже ставив цю п’єсу, яка 
стала однiєю з найкращих в iсторiї загравiстiв. Подiї роману, в якому йдеться 
про знищення Батурина вiйськами Петра I, в умовах вiдсутностi української 
держави хвилювали патрiотiв-галичан i в тридцяті, i в сорокові роки ХХ ст. 
“Було багато символiки в працi Блавацького як режисера у вирiшеннi масових 
сцен, зокрема, в останнiй дiї на згарищах Батурина, коли вiдбувалася боротьба 
бiлих i чорних духiв, що символiзували долю України. Умовне оформлення 
Леоніда Боровика теж сприяло цьому: спалене дерево на тому згарищi у формi 
похиленої руки, що нiби простяглася над Україною. Там же – порубаний козак, 
Дiдове фiнальне вiщування про краще майбутнє”27.

Мотивацію львівської постави 1941 р. Блавацький визначить так: “Нам 
хотiлося поставити п’єсу, що була б спiвзвучна тодiшнiм настроям громадян-
ства, яке ще дурило себе надiями, що, може, все-таки за допомогою ворогiв 
Росiї постане Українська держава. Цi iлюзiї швидко розвiялися, але в дану 
хвилину ввесь нарiд горiв нацiональним пiднесенням. Тому до цього моменту 

26.  Костецький І. Фрагменти творчої особистости // Кур’єр Кривбасу. – Кривий 
Ріг, 2007. – № 208–209. – С. 268.

27.  Ревуцький В. “Заграва” 1933–1938. – Львiв, 2000. – С. 9–10.
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дуже добре пiдходила п’єса Б. Лепкого “Батурин”, i я вирiшив вiдновити її на 
сценi львiвського театру. Вистава мала величезний успiх. Маси народу вiдхо-
дили вiд каси, не маючи можливости купити квитка”28.

У лютневому числi львівского часопису “Нашi днi” невiдомий кореспон-
дент подає статистику найпопулярнiших вистав у лютому 1942 року: “Най-
бiльший успiх мали: “Циганський барон” (пiшов 13 разiв), “Маруся Богуслав-
ка” (12), “Батурин”(11)29.

Григор Лужницький у “Львiвських вiстях” подає цiкавi факти зі сво-
го листування  з  Б. Лепким з нагоди прапрем’єри “Мотрi” в театрi iменi 
Ш.Тобілевича 1932 року, яку тодi успiшно поставив Микола Бенцаль. Стає 
зрозумiло, що вдала iнсценiзацiя “Мотрi” тоді заохотила автора до подальшої 
спiвпрацi з театром. “Ще перед iнсценiзацiєю “Мотрi” я звернувся листом до 
нього (Б. Лепкого. – С. М.) з проханням дозволити переробити на сцену деякi 
його повiстi. Лепкий радо погодився. I з цього приводу, аж до його приїзду до 
Львова, ми постiйно листувалися. Давав поради, переробляв, але сам казав, 
що писати п’єси “не вмiв”. Богдан Лепкий знав вагу театру i пристрасно його 
любив. “Пишiть ви! Ви, наприклад, зовсiм холодно сказали тепер, що найкра-
ще було б убити сотника Чуйкевича, мовляв, з ним нiчого робити, а смерть 
вийшла б ефектно. Вибачте, а менi жаль його вбивати! I я його нiколи не вб’ю, 
бо його люблю. I тому не вмiю писати”30. 

На жаль, ця стаття не увійшла до бібліографічного покажчика “Матеріали 
до бібліографії праць Григора Лужницького”, який склав Л. Рудницький (Гри-
горій Лужницький (1903–1990). – Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 
1996. – С. 11–39, передрук: Лужницький Г. Посол до Бога. – Івано-Франківськ, 
1998), а також не вміщена до двотомного збірника праць Лужницького Г. “Ук-
раїнський театр: наукові праці, статті, рецензії” (Львів, 2004).

Листування з автором вiв як режисер i В. Блавацький. Характерний лист, 
що проливає свiтло на творчу лабораторiю стосункiв автора i режисера, пода-
ли “Львiвськi вiстi”. Лист Лепкого був адресований Блавацькому 1932 року: 
“Аж страшно подумати, як наш найкращий театр тяжко горює. Це ж каторга, 
а не служба божеська музам. Дивуюся, звiдки Ви берете цих сил i того запалу 
для такого важкого дiла... А тепер ще раз вертаюсь до “Мотрi” i “Батурина”. Я 
лиш раз їх бачив, але й того досить, щоб помiтити плюси i мiнуси. Плюси – це 
дiйсно добра, а деколи й дуже добра гра артистiв та артисток. Мiнуси – це 
хиби й недостачi в iнсценiзацiї та у виставi. Я з мiсяця не впав, знаю, що трупа 
мала, що гуртовi сцени не можуть давати вiдповiдної iлюзiї, i знаю також, що 

28.  Блавацький В. Три роки “Львівського Оперного Театру” // Ревуцький В. В ор-
бiтi світового театру. – Київ ; Харків ; Нью-Йорк, 1995. – С. 191.

29.  З театру // Нашi днi. – Львів, 1942. – Ч. 3 (лютий). – С. 14.
30.  Лужницький Г. Богдан Лепкий i театр // Львiвськi вiстi. – Львів, 1941. – 

7–8 верес. – Ч. 26. – С. 5.
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мандрiвний театр не може мати вiдповiдних декорацiй i з конечности “латає”, 
а все ж таки хотiлося б, щоб у майбутньому одному й другому якось зара-
дити. Особливо, якщо театр схоче їхати з “Батурином” до Львова. Там його 
конче треба виправити. Тому прошу мене повiдомити, коли будете у Львовi, 
щоб могли ми заздалегiдь пожуритися тим дiлом. Це одно прохання, а друге, 
щоб ВИ РIШУЧЕ НЕ ПIДГОТОВЛЯЛИ ТЕПЕР НIЧОГО З МОЄЇ ТРИЛОГIЇ 
(видiлено автором – Б. Лепким. – С. М.). Грайте “Мотрю” i “Батурин” цiлий 
рiк, а тимчасом я подумаю над триптихом: “Мотря”, “Бахмач”, “Батурин”. По-
думаю, а тодi з Вами перебалакаю, i то не похапцем, за кулiсами, як у Станис-
лавовi, а спокiйно i уважно, як повинен балакати автор з режисером, i гадаю, 
що Ваш театр на другий рiк дiстане не три “штуки”, а три драми – нi, твори 
автора. Добре? Поки що цей останнiй не може бути вдоволений iнсценiзацiєю. 
Мiж його iнтенцiями i тим, що на сценi – прiрва. Що iнше уявляв собi, а що 
iнше побачив. Не винуватить анi артистiв, анi режисерiв, анi навiть iнсценiза-
торiв – лиш тую неминучу конечнiсть, яка при всiх iнсценiзацiях буває, а саме, 
що твору переробляти годi, лиш треба писати наново, бо що вилилося у формi 
повiсти, то не може бути перелите в драму. Драму треба творити. Гадаю, що 
розумiєте мене i не погнiваєтеся на мене, що пишу вам те, що думаю. Щиро 
здоровлю i прошу цiле ВПОВ (тобто високоповажане; виділено автором лис-
та. – С. М.) товариство. З поважанням Богдан Лепкий”31.

Процитований лист проливає свiтло на процес працi Блавацького над iнс-
ценiзацiєю твору в 1933 роцi, пiдтверджує справді копiтку i вдумливу працю 
режисера з автором, пояснює причини великого успiху “Батурина”. Дає зро-
зумiти, що зауваження автора Володимир Блавацький врахував, переносячи 
виставу в 1941 роцi на велику сцену Українського театру міста Львова. 

“Українське громадянство з радiстю повитало появу афiшiв, що заповiда-
ли вiдсвiження чимсь новим театрального репертуару, виповненого дотепер 
традицiйними й надто вже спопуляризованими п’єсами. I не завелося в своїх 
сподiваннях, бо вистава трагедiї “Батурин” – це видатна подiя в мистецькому 
життi українського Львова. Заслуга в цьому передовсiм режисера В. Блаваць-
кого, що залюбки виявляє свою iндивiдуальнiсть у речах, якi вимагають нових 
засобiв i бiльшого вкладу творчих зусиль. У кожнiй окремiй сценi, в кожному 
русi й словi поодиноких артистiв ми бачили дбайливу режисерську руку. Висо-
ку мистецьку вартiсть мають головно збiрнi сцени, як у II-й дiї сцена на мурах 
Батурина, а спецiяльно в III-й дiї сцена зустрiчi чернi з селянством. Але й про 
гру майже всiх артистiв можна говорити тiльки словами признання. Тут пере-
довсiм треба згадати про Б. Паздрiя, що в ролi Носа добре вiдтворив понуру 
постать наказного прилуцького полковника, та про Й. Стадника, який iз влас-

31.  Богдан Лепкий про вистави “Мотрi” i “Батурина” // Львiвськi вiстi. – Львів, 
1944. – 29 лют. –  Ч. 46 (765). – С. 2.
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тивим йому темпераментом вiддав кровожадного й жорстокого Меншiкова. 
Добрi креацiї створили також Я. Геляс (у ролi Кенiнгзена), В. Королик (у ролi 
Чечеля), В. Левицька (у ролi Мотрi), Є. Курило (у ролi Мазепи). Гра iнших 
артистiв була теж без закиду, як Є. Шашарiвської (дiвчина-козачка), Я. Руда-
кевич (дiдуган), I. Гiрняка (дід-козак) та iнших. Артистичне оформлення (тут 
особливе враження викликувала декорацiя в III-й дiї своєю вишуканою про-
стотою) та гарнi костюми доповнювали художню цiлiсть”32.

Інший анонімний дописувач (стаття без підпису) у “Краківських вістях” 
23 вересня 1941 р. захоплено твердить: “На всіх дотеперішніх виставах саля 
великого театру випродана до останнього місця, і нема сумніву, що “Батурин” 
не швидко зійде зі сцени. Причина цих осягів не тільки у глибокому зрозумін-
ні й відчутті автором трилогії духа тодішньої епохи, що криє в собі стільки 
аналогій до часів, які саме переживаємо (курсив наш. – С. М.), але й у режи-
серії  В. Блавацького, який з великим пієтизмом поставився до цього твору 
Лепкого, вкладаючи у вирежисерування “Батурина”, крім творчого запалу, й 
чимало власної інвенції (винахідливості, вигадки. – С. М.). Також під сценіч-
но-декоративним оглядом “Батурин” поставлений на високому рівні”33.

На жаль, анi у програмцi до вистави, анi у згаданiй статтi не вказано пріз-
вище художника львiвської постави. Можливо, це було повторення сценогра-
фiчного рiшення Леоніда Боровика 1933 року? Щоправда, самого художника у 
Львові на той час не було. 

Ірина Волицька, яка досліджувала постави В. Блавацького у “Заграві”, 
характерною домінантою почерку режисера називає “значущість сценічної 
форми” та “тяжіння В. Блавацького до умовности й метафорики  у вирішенні 
ключових епізодів спектаклю”34.

Про “Батурин”, зокрема, дослідниця пише: ”Третя дія “Батурина” закін-
чувалася символічною акцією маленького хлопчика, який побожно піднімав із 
землі надщерблену козацьку шаблю, шанобливо пригортав її до грудей і цілу-
вав”35. Можна стверджувати: найважливiшою у спектаклi була могутня нацiо-
нально-визвольна iдея, яку український глядач окупованого німцями Львова 
відчитував і сприймав по-особливому.

У цiй виставi в ролi Мотрi дебютувала у Львiвському театрі Вiра Левицька 
(1916–2005) – провiдна акторка театру. “Три головнi сцени надано Мотрi: в 
дiялозi з гетьманом Мазепою, в гострiй сутичцi її зi зрадником – полковником 

32. Мет. З театру “Батурин” / Мет // Львiвськi вiстi. – Львів, 1941. – 9 верес. –  
Ч. 27. – С. 3.

33.  Вистава трагедії Лепкого “Батурин”// Краківські вісті. – Львів, 1941. – 23 ве-
рес. –  Ч. 210 (365). – С. 4. 

34.  Волицька І. “Монументальний театр” Володимира Блавацького // Записки 
НТШ. – Львів, 1999. – Т. ССХХХVІІ : Праці Театрознавчої комісії. – С. 254.

35.  Там само. – С. 255.
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Iваном Носом та в змаганнi з князем Меншиковим. Якщо в першiй сценi Мот-
ря виступає великим патрiотом свого мiста, де вона народилася, то в другiй 
вона виступає i як оборонець своєї чести, а в зустрiчi з князем Меншиковим 
вона – це майже символ громадянської совiсти України з готовнiстю прий-
няти навiть смерть”36, – писав про Левицьку В. Ревуцький. Щоправда, автор 
помилково називає дату прем’єри вистави “Батурин” – 23 вересня 1941 року 
(насправді – 6 вересня). 

Недостовiрнi данi щодо кiлькостi показаних вистав “Батурина” в Ук-
раїнському театрі міста Львова зустрічаємо також у статті Михайла Iвасiв-
ки “Український Оперний Театр у Львовi” в збірнику спогадів “Наш театр” 
(Т. 1. – С. 345). Вiн стверджує, що вистава “йшла багато разiв для шкiльної 
молодi, разом 56”. Із щоденного репертуару Українського театру мiста Льво-
ва – Львівського оперного театру 1941–1944 рр., який ми відреставрували на 
основi оголошень газети “Львiвськi вiстi”, довідуємось, що “Батурин” уперше 
був показаний 6 вересня 1941 року, а востаннє – 4 сiчня 1942 року. Загальна 
кiлькiсть показаних вистав – 12. Адже пiсля заборони шефом Вiддiлу нiмець-
кої пропаганди театр не міг показувати цей спектакль. В умовах воєнного часу 
за таку “самодiяльнiсть” окупанти карали смертю.

I хоча подiї “Батурина” 1709 року мали виразне антиросiйське спрямуван-
ня, нiмецький Вiддiл пропаганди у Львовi пiсля 12-ї вистави заборонив її по-
каз. Побачивши великий соцiальний та патрiотичний резонанс спектаклю се-
ред львiв’ян, вiдчувши епiчну велич волелюбного українського козацтва, пiд-
креслену режисером у масових сценах спектаклю, новоявленi окупанти шви-
денько зняли виставу. Це був один з парадоксiв полiтики нацистів: знищуючи 
i переслiдуючи циган, вони iз замилуванням дивились i слухали “Циганського 
барона” Й. Штрауса та “Циганське кохання” К. Целлера. У класичному ук-
раїнському репертуарi (“Наталка Полтавка” чи “Маруся Богуславка”) нiмцi, 
не розумiючи мови, прочитували “пасторально-сентиментальнi” сюжети, тодi 
як для українця тi самi вистави були актом утвердження його нацiональної са-
моiдентифiкацiї! Тому навiть так званий “побутовий” репертуар, який Вiддiл 
німецької пропаганди дозволяв для постав, був мiною сповiльненої дiї проти 
тих, хто дозволяв існування театру, – нiмцiв! 

“Наскiльки нiмецька пропаганда була пiдготована до походу на Схiд, 
свiдчить бурхлива сцена, яку менi зробив шеф нiмецької пропаганди у Львовi 
Райш. Вiн робив менi гострi докори, що ми показуємо на сценi росiйських 
козакiв, тодi як Нiмеччина веде вiйну з Росiєю. Я вiдповiв йому, що в Батуринi 
показанi власне українськi козаки, що так само борються  з Росiєю... “Що ви 
менi говорите, – була вiдповiдь нiмецького  пропагандиста, – кожна дитина 
знає, що козаки – це росiяни”. Немає дива, що при такiй пiдготованостi нi-

36.  Ревуцький В. Вiра Левицька … – С. 83–84.
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мецької пропаганди похiд на Схiд мусiв закiнчитися катастрофою”, – згадував 
В. Блавацький37. 

Можемо з цього промовистого факту пересвідчитися в розбіжностях ви-
значення “цензури” періоду двох тоталітарних влад: радянської та окупаційної 
німецької. “Прокол” Відділу німецької пропаганди щодо “Батурина”, його “не-
догляд” виявився лише в ході експлуатації вистави. Радянська ж театральна 
цензура контролювала творчу діяльність театру від затвердження назви тво-
ру до його появи на сцені. Не випадково твори Б. Лепкого (як і Шевченка, 
список неповний) були забороненими в радянському українському театрі, а 
німці їх дозволяли. А значить, твердження про існування “німецької театраль-
ної цензури” можемо, за словами В. Гайдабури, замінити точнішим поняттям 
“німецького нагляду” за театром. Поняття, як бачимо, – не тотожні. 

Курс на яскравовиражену нацiональну ідею, який задекларував режисер i 
мистецький керiвник театру В. Блавацький, нiмецькі iдеологи правильно “від-
читали” й категорично вiдкинули. Це був перший урок “нiмецької демократiї” 
1941–1944 рр. у практицi Блавацького. Подальшi його дiї як директора теат-
ру не змінили свідомо обраного шляху, але були бiльш “закамуфльованi” у 
сценічні пiдтексти вистав “Земля”, “На полi кровi”, “Гамлет”.

Прем’єра комедії “Скупар” Ж.-Б. Мольєра в поставi В. Блавацького вiдбу-
лася 27 вересня 1941 року. 

Iсторiя сценічної реалізації п’єси бере свiй початок ще з Львівського дер-
жавного драматичного театру iменi Лесi Українки (1939–1941), де за її поставу 
взявся молодий режисер М. Шейко, але через початок вiйни не завершив.

Блавацький істотно переробив ряд мiзансцен i показав львiв’янам свою 
прем’єру. Асистентом режисера був Богдан Паздрiй (1904–1975). Очевидно, 
вiдсутнiсть одної режисерської руки i яскраво вираженої режисерської концеп-
цiї позначилась на цiй виставi. Єдине, що пiдкреслив рецензент “Львiвський 
вiстей” у своїй статті, – це прагнення режисера не лише розсмiшити глядача, а 
й замислитись над феноменом Гарпагона.

Двоє акторiв: Й. Стадник та В. Блавацький – виступили у заголовнiй ролi. 
В акторськiй бiографiї Йосипа Стадника ця роль була однiєю з найкращих (де-
тальнiше про неї в роздiлi про Й. Стадника).

Рецензент пiд криптонiмом Е. О., за яким сховався відомий громадський  
діяч, журналіст і вчений Євген Онацький (1894–1979), про Блавацького – Ску-
паря пише, що вiн “не тiльки веселить глядачiв своєю комiчною поведiнкою, 
але й примушує публiку помiркувати над життям, яке творить такi типи”38. 
Про iнших виконавцiв автор дослiвно пише таке (подаємо статтю, зовсiм про-
фесiйно безпорадну, як свідчення початкiв театрального рецензування, що пiд 

37.  Блавацький В. Спогади // Ревуцький В. В орбiтi світового театру ... – С. 192.
38.  [Онацький Є.]. “Скупар” / Е.О. // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1941. – 30 верес. – 

Ч. 45. – С. 3.
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впливом діяльності Львiвського оперного театру якiсно змiниться. – С. М.): 
“Елiзу зобразила С. Стадникiвна з питомою собi вервою (жвавістю. – С. М.), 
гармонiзуючи з колiром мольєрiвського образу. Мар’яну вiдтворила вдат-
но О. Горницька, Фрозiну О. Кривицька, дуже добра в цiй ролi. Валером був 
I. Лiсненко, що створив прегарну креацiю, обдумавши кожний рух доцiльно, 
Клеант – Я. Геляс (незвичайно м’який), Лефлеш – О. Яковлiв (вроджений ко-
мiк, гарний артист). Анзельмом був Паздрiй. Жаком був I. Гiрняк (дуже добра 
креацiя), Сiмоном – О. Данилко; ролi комiсара, Лямерлiша, Бредавуана, писаря 
i Клод – були виконанi артистами: А. Антонишиним, В. Карп’яком, О. Вон-
сом, Г. Расiнським (його креацiя тим важча, що тiльки мiмiчна, викликувала 
регiт на салi) та Р. Нагернюк. В недiлю виставлено “Скупаря” в дещо змiненiй 
обсадi. Елiза – Голiцинська, артистка вiдома українськiй публiцi з її прекрас-
них креацiй у театрi Загарова та в театрi Тобiлевича. У ролi Елiзи вона була 
повна креацiї. Публика привiтала її квiтами. Панi Лужницька у ролi Фрозiни 
створила виразистий тип хитрої, але доброзичливої посередницi, тип немов 
живцем перенесений з Мольєрiвського театру. Роль Мар’яни  виконувала цим 
разом п. В. Копестинська. Ця артистка вiдзначається дуже милою появою, а її 
iнтелiгентна гра виявляє непересiчну талановитiсть. Комедiя викликає сальви 
смiху, хоч має вже кiлькасот рокiв. Тут треба замiтити, що публика, яка хоче 
сміятися, наче спокушує  акторів грати “Скупаря” у трохи фарсовому стилі 
(курсив наш. – С. М.). Дуже гарнi костюми, прегарнi декорацiї. Публiки повнi-
сенько”39.

Рецензент не згадує Й. Стадника, хоча називає обидвi обсади, але зазначає 
дуже показовий факт: глядач, який прийшов до театру на комедiю, провокує 
акторiв на “гру у пiддавки”. Тi, “пiдiгрiтi” реакцiєю залу, скочуються до фарсу 
у високiй мольєрiвськiй комедiї.

Отже, прем’єра “Скупаря” загострила взаємну неготовнiсть публiки – до 
сприйняття глибинної сутi твору високої комедiї Мольєра, акторiв – тримати 
рисунок ролi та існувати в жанровому ключі свого сценiчного образу, знайде-
ного разом із режисером. Тому в цiй виставi виділявся акторський професiо-
налiзм та досвiд окремих виконавців.

Зi спогадiв колишнього члена “Заграви” Осипа Горняткевича, вислов-
лених театрознавцеві В. Ревуцькому, читаємо: “Гарпагон у Блавацького мав 
драматизований вiдтiнок, ставав страшним ненависником людини, особливо в 
сценi викрадення скриньки iз золотом, де вiн звертався до глядачiв, обвинува-
чуючи всiх у злодiйствi”40.

Зовсiм іншим – дивовижно органiчним, без найменшого педалювання ко-
мiзму i шаржування панівної риси Гарпагона – скупостi – був Стадник. Його 

39.  [Онацький Є.]. “Скупар” / Е.О. // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1941. – 30 верес. – 
Ч. 45. – С. 3.

40.  Ревуцький В. В орбiтi свiтового театру ... – С. 45.
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недоброзичливцi жартували: роль була такою вдалою через те, що Стадник не 
грав, а iснував у нiй як риба у водi. Бо Мольєр наче “списав” свого Скупаря з 
антрепренера – Стадника!

Перший показ вистави “Земля” за новелами В. Стефаника на сценi Ук-
раїнського театру міста Львова – Львівського оперного театру вiдбувся 30 жов-
тня 1941 р. Постановочна група: автор інсценізації та режисер В. Блавацький, 
асистент режисера Б. Паздрій, музичне оформлення Л. Туркевича, декорацій-
не оформлення В. Ласовського, виконання оформлення М. Радиша.

У своїх “Спогадах” Блавацький назве львiвську прем’єру “вiдновленням” 
однiєї з кращих вистав “Заграви” (її прем’єра у книжці В. Ревуцького “Загра-
ва” 1933–1938” (Львiв, 2000. – С. 56) датована груднем 1934 року). 

Оскільки це було поновлення, а не нова постава, вдамося до iсторичного 
екскурсу власне “загравської” версії. Її концепцiя, очевидно, не була змiненою 
й у Львовi.

Основу вистави склали 7 новел Василя Стефаника: “Моє слово”, “Земля”, 
“Сини”, “Марiя”, “Злодiй”, “Побожна”, “Морiтурi”. З них чотири – iз п’ятої, 
яку літературознавці назвали “пiслявоєнною”, збiрки “Земля” (1926). У нове-
лах “Марiя”, “Сини”, “Вона – земля” Стефаник показує з властивою йому си-
лою трагедiйного звучання долi своїх землякiв-селян, якi стають заручниками 
австро-угорського, польського панування, а в роки iмперiалiстичної вiйни – 
ще й “учасниками” родинних драм, що були постiйними гостями галицьких 
сімей. Тому не варто й наголошувати, що актуальнiсть Стефаникової “Землi” 
прозвучала в 1941-му з новою силою, новими пiдтекстами генiальної прози. 
За словами Блавацького, ця вистава була для колективу “Заграви” “як Служба 
Божа!”41.

“Подих великої поезiї, який вiяв iз слiв i дiй Стефаникових героїв, заста-
вив мене довго шукати вiдповiдної форми їх сценiчної передачi. Як пролог я 
використав повне глибокої поезiї “Моє слово” поета i за допомогою своєрiд-
ного хору “слiв поета” (що викликали асоцiяцiю хору в грецькiй, клясичнiй 
драмi) менi вдалося пiдняти сценiчну дiю на вищий ступiнь драматичного на-
сичення. Гуцульськi рями оформлювати мали окремi образи, що, мов у калей-
доскопi, пересувалися б перед очима глядачiв”42, – писав про свою роботу над 
виставою В. Блавацький.

“Земля” стала не лише однiєю з найкращих у творчiй бiографiї режисера, 
колективу “Заграви”, а й яскраво пiдтвердила творчу спадкоємнiсть методоло-
гiї Курбаса в театральній практицi Блавацького-режисера.

Спiльно iз художником Леонiдом Боровиком у “Загравi” був знайдений 
дуже точний сценографiчний образ: “калейдоскоп” у гуцульських рамах. 

41.  Блавацький В. Спогади / Ревуцький В. В орбiтi світового театру ... – С. 151.
42.  Там само. – С. 150.
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“Дзеркало сцени, тобто переднiй край авансцени, портали, падуги, а також 
краї завiси були обрамленi (очевидно, способом накладання смуг матерiї) роз-
мальованим гуцульським стилiзованим орнаментом – солярними знаками рiз-
ної величини, мiж якими бачимо на свiтлинах геометричнi рисунки меандру. 
Таке обрамлення сцени викликає враження, що простiр мовби оточений пла-
нетами-зорями. На третьому планi сцени вiд пiдлоги до середини 1/3 задника 
пiднiмалася чорна зорана земля i зникала за обрiєм. Задник, що, очевидно, пiд-
свiчувався рiзними кольорами свiтла, творив необхiдний настрiй, пiдсилював 
психологiчну атмосферу кожної новели”, – читаємо у статтi Б. Козака43. Тут 
же автор описує, як у новелi “Сини” Максим – Блавацький вiв розмову з кiнь-
ми, мальованi голови яких “визирали” з-за кулiс. I пiдкреслює “живу правду 
акторського виконання” у спiлкуваннi з мальованим атрибутом, що викликало 
у глядача особливий ефект44.

Загалом високо оцiнюючи роботу Блавацького, всiх “загравiстiв”, при-
хильне ставлення до митцiв самого Стефаника, Богдан Козак побiжно вказує 
у згаданiй статтi й на негативну оцiнку тодiшньої вистави видатним мово-
знавцем, літературознавцем й театральним критиком – Василем Сiмовичем 
(1880–1944), пояснюючи її “болючою” проблемою слабкої мовної культури 
загалом сучасного йому галицького театру. У названiй публікації згадано і про 
рецензію Ростислава Єндика (1906–1974), відомого на той час антрополога, 
письменника і публіциста, який був і театральним критиком, на поставу “Зем-
лi” в 1942 р.

Львiвська вистава складалась iз двох циклiв: у першому були поєднанi 
новели “Моє слово”, “Земля”, “Сини”, “Марiя”; в другому – “Злодiй”, “По-
божна”, “Морітурi”. Осип Боднарович писав: “Завдяки вдумливiй iнтерпрета-
цiї виконання поодиноких новель викликувало сильне враження. У першому 
циклi спецiяльно зворушували “Сини” i “Марiя” не тiльки своїм змістом, що 
набрав тепер особливої актуальності (курсив наш. – С. М.), але й кожним сло-
вом та рухом виконавцiв. В. Блавацький у монологу старого Максима передав 
цiлу глибину трагiзму нещасного батька. Море материнських страждань ураз 
з достойною поставою української селянки дуже тонко поєднано в iнтерпрета-
цiї Н. Лужницької. Другу частину новель виконано з неменшою дбайливiстю 
i хистом. В новелi “Злодiй” сувору атмосферу селянського самосуду незви-
чайно плястично вiдтворює гра Б. Паздрiя. До нього достосована й гра iнших 
артистiв, що виконували ролi персонажiв тiєї новелi, як наприклад О. Данилко 
(злодiй), О. Яковлiв (Максим) та iн. Дуже вдало вийшов дiялог подружньої 
пари з новелi “Побожна”. Л. Сердюкова з хистом i темпераментом передала 
тип гостроязикої i в’їдливої жiнки. Добрим її партнером був С. Крижанiвсь-

43.  Козак Б. Вистава “Земля” // Вiсник Львівського університету. Серія: Мистец-
твознавство. – Львів, 2001. – Вип. 1. – С. 64.

44.  Там само.
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кий. У новелi “Морiтурi” згармонiзований ансамбль створював галерiю типiв 
погiдних сiльських старикiв. Назагал можна сказати, що iнсценiзацiя “Землi” 
творила мистецьку цiлiсть. Можна було б тут мати хiба деякi застереження 
щодо монтажу поодиноких мiсць. Не зовсiм на висотi завдання поставлено 
тiльки декоративне оформлення сцени, що не дорiвнювало декорацiям арт. Бо-
ровика в колишньому театрi “Заграва”45. 

Отже, кореспондент порiвнює поставу у 1941 р. з виставою, яку він ба-
чив, очевидно, в театрі “Заграва”, що й досi залишилась у пам’ятi... Зрозумiло, 
що з мiркувань газетної нiмецької цензури журналiст оминає моменти вели-
кого патрiотичного та антивоєнного звучання, яке пронизувало “Землю” i в 
час виходу збiрки у свiт – 1926 рік, й у виставi Львiвського оперного театру. 
“Як заперли синiв Марiї у Львовi до арешту за бунт, то вона сiла на колiю, а 
та колiя так летiла до її синiв, немов би там у машинi напередi горiло її сер-
це...” – знайдiть кращi слова на змалювання материнської любови! Хiба тi, що 
коли проходили стрункi лави стрiльцiв, вирушаючи на бiй, то “мами стояли 
пiд мурами та тримали серця у долонях i дули на них, аби не болiли...”46, – ці 
слова геніальної Стефаникової прози прочитувалися з новими підтекстами в 
часи Другої світової війни.

Об’єктивно Блавацький у вже цитованих спогадах визнає, що художник 
Володимир Ласовський (1907–1975) “не зумiв використати” всiх можливостей 
лiтературного матерiалу i великої сцени Львiвської опери для створення емо-
цiйно-зорового образу спектаклю. 

Часопис “Нашi днi” надрукував нищiвну рецензiю Ростислава Єндика, в 
якiй автор, рецензуючи вечiр вшанування пам’ятi Василя Стефаника у Лiте-
ратурно-Мистецькому Клубi 6 грудня 1942 року, принагідно висловився не-
гативно i про поставу його новел у Львівському оперному театрі. Твердження 
Р. Єндика вносить певнi корективи у вище зазначенi оцiнки, зокрема Б. Козака. 
“Спроба iнсценiзувати Стефаниковi твори не нова. Ще в 1934 р. театр “Загра-
ва” об’їхав з виставою “Землi” нашi захiднi областi i став таким чином попу-
ляризатором творів високо ціненого, та так мало читаного автора (курсив 
наш. – С. М.). Наша тодiшня критика загалом  прихильно привiтала цю смi-
ливу спробу дир. В. Блавацького, так само публiка, i цим дали доказ, як мало 
[...] в нас розуміють Стефаникові твори (курсив наш. – С. М.). Чи не єдиний 
В. Сiмович ствердив у той час, що ця спроба – невдатна. Сам автор, що двiчi 
бачив “Землю” на сценi, був глибоко зворушений та з великої вдячности для 
акторiв i режисера написав статтю-спогад. “Пiд вражiнням  вистави “Землi”, в 
якiй став по боцi В. Сiмовича, осуджуючи не театр, але ... себе: “Блавацький, 

45.   Мет. З театру “Земля”  // Львiвськi вiстi. – Львів, 1941. – 2–3 листоп. –  
Ч. 74. – С. 4.

46.  Блавацький. Спогади / Ревуцький В. В орбіті світового театру ... – С. 151.
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щоправда, показав мене ширшiй  публiцi, публiка навiть зворушена, все ж це 
не драма, лише розкинені матеріяли до драми. Цьому винен я, а Блавацький 
що міг, то вчинив (курсив наш. – С. М.). Так делiкатно, але не менш рiшу-
че Стефаник висловив негативну оцiнку спроби iнсценiзувати його “маленькi 
оповiдання”47, – пiдкреслює Р. Єндик. 

Далi  автор подає два можливих, на його думку, шляхи творчої iнтерпрета-
цiї творiв Стефаника. Перший – “песимiстичний”, як вважали Б. Лепкий, В. До-
рошенко, російський критик Г. Алексинський; другий – “оптимiстичний”, за 
твердженнями I. Франка, Д. Донцова, О. Грицая, Л. Гранички. Рецензент цитує 
самого Стефаника: “Я – оптимiст. Коли я знайшов у других селян такi слова, 
що можуть гримiти, як грiм, i свiтити, як зорi, то це оптимiзм”48. Р. Єндик 
оцiнює те, що бачив на сценi  Лiтературно-Мистецького Клубу 6 грудня 1942 
року, i переходить до аналiзу вистави театру, визнаючи її невдалою: “Прав-
да, iнсценiзацiя “Синiв” i “Злодiя” передає глядачевi деякi риси Стефаникової 
творчости, але однозначно незаперечна правда те, що В. Блавацький пішов не-
правильним шляхом в основнiй лiнiї iнтерпретування творчости цього велетня 
в нашiй лiтературi. Та ж на сцені не бачимо Стефаникових героїв, що в своїх 
крем’янистих душах нікому нічого не дарують, бо не варто бути м’яким. Тут 
перед нами обдерті люди, просто жебраки, оті відламки величезного суспіль-
ного організму, якими Стефаник, як син покутського багатія, як письменник 
і людина попросто гидував (курсив наш. – С. М.). Увесь чар монументальної 
прози Стефаника, особливої психологiї, кованих постатей щезає безслiдно, а 
перед засоромленим читачем виникає питання: чи ж би це справдi були твори 
одного з найкращих письменникiв нашого села, чи ж це справдi український 
селянин, якого особисту й громадську культуру подивляють чужинцi, врештi 
– селянин, що на своїх плечах цiлi столiття двигав долю народу? [...]. Така ін-
терпретація йде по лінії мілкого сантименталізму (курсив наш. – С. М.), що 
засвоїв собi кiлька заяложених фраз про визволення трудового народу чи про-
летарiяту, який обов’язково мусiв бути бiдний, брудний i дурний, i тодi можна 
б його визволити i пiднести до “достойности” своєї породи”49.

Автор зупиняє свою увагу на двох новелах, показаних на сцені Літературно-
Мистецького Клубу: “Синя книжечка” та “Грiх”. “А вже клясичним прикла-
дом, як не треба iнтерпретувати Стефаника, був на останньому вечорi виступ 
реж. Паздрiя в “Синiй книжечцi”. Це оповiдання – останнiй акт трагедiї селя-
нина, що на нього свою тяжку руку поклала Мойра. Але ж бо глядач не вiдчув, 
не побачив трагедiї... Вiн побачив заїкуватого, обдертого мужичка, що “зали-
вався” на сценi, як Луць Заливайко, i зовсiм затрачував образ i подобу Божу. 

47.  Єндик Р. На ввесь голос. З приводу iнсценiзацiї творiв Василя Стефаника // 
Нашi днi. – Львів, 1943. – Ч. 1 (січень). – С. 9.

48.  Там само.
49.   Там само.
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Це тiльки приклад, бо на цьому самому психологiчному рiвнi стояли iншi ар-
тисти й артистки, коли  брати до уваги не тiльки клюб, але й театр (курсив 
наш. – С. М.). Хай нам вибачить режисер Паздрiй, що ми вжили його особи як 
приклад, але ж бо ми його знаємо ще й в iнших ролях, та в них вiн бере зовсiм 
iншу, бо високу, часом дуже високу ноту”50. Таку критику Ростислава Єндика 
можемо пояснити й особливістю глядацького сприйняття автора: на камерній 
сцені Літературно-Мистецького Клубу грим і костюми акторів прочитувались 
по-іншому, аніж на великій сцені Оперного театру.

Пiдсумовуючи свої невеселi спостереження, Р. Єндик констатує: “Може, 
краще пустити на сцену рецитатора в чорному одязi, що знав би покутський 
дiялект, i хай вiн читає без зайвих ефектiв i жестiв. Але хай вiн це так робить, 
як це колись робив, i, певне, ще повторить Ю. Геник-Березовський (майстер із 
художнього читання. – С. М.)”51.

“Вистава “Земля” в iнсценiзацiї В. Блавацького мала довге сценiчне жит-
тя, – пише Б. Козак. – Блавацький у своїй творчостi ще тричi звертався до iнсце-
нiзацiї новел В. Стефаника: пiд час нiмецької окупацiї на сценi Львiвського 
оперного театру (1942) (насправдi – 1941-го. – С. М.), в Ансамблi українських 
акторiв в Аугсбурзi (Нiмеччина, 1945), а також в Українському театрi у Фiла-
дельфiї (США, 1952)”52. 

Сам Блавацький по-особливому ставився до творчостi Стефаника, свого 
генiального земляка, покутянина. Близькими були i його герої – простi селяни 
з незвичайно складним свiтосприйняттям, що сягало глибин високої античної 
трагедiї. “Земля” стала лейттемою в театральнiй практицi Блавацького й на 
емiграцiї. За рiк до смертi, у США, український митець попрощається з рідною 
землею – своєю далекою недосяжною Батькiвщиною i земним життям словами 
великого Стефаника: “Кожна моя дрiбниця, яку я пишу, граничить з божевiл-
лям, i я нiкого в свiтi так не боюся, як самого себе, коли я творю. – Ви можете 
зрозумiти, що я не пишу для публики, а пишу на те, щоби прийти ближче до 
смерти”53, – зiзнавався в листi до Володимира Дорошенка Василь Стефаник. 

Граничної людської i мистецької вiддачi вимагав вiд себе, а значить – i вiд 
акторiв i автор та сценiчний iнтерпретатор. 

Показовим у цьому контекстi є один епiзод iз життя Василя Стефаника. 
Влiтку 1922 року він був у Львовi i запропонував своїм друзям: В. Гнатю-

50.  Єндик Р. На ввесь голос. З приводу iнсценiзацiї творiв Василя Стефаника // 
Нашi днi. – Львів, 1943. – Ч. 1 (січень). – С. 9.

51.  Там само.
52.  Козак Б. Вистава “Земля” за творами Василя Стефаника в театрi “Заграва” 

(1933) // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя: Мистецтвознавство. – Львiв, 2001. – 
Вип. 1. – С. 68–69.

53.  Дорошенко В. Василь Стефаник у моїх спогадах // Львiвськi вiстi. – Львів, 
1943. – 6 квiт. –Ч. 75 (495). – С. 2.
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кові, його дружинi, її сестрi та В. Дорошенкові – послухати новелу “Сини” у 
власному виконаннi. “Це було якесь несамовите видовище своєю страшною 
експресiєю, своєю трагiкою: Стефаник валив кулаком у стiл, дер волосся на 
головi, гукав, тяжко переживаючи те, що читав. Годi просто описати цю зво-
рушливу, незвичайну картину. Скiнчив видимо перемучений. Ми були ще дов-
го пiд сильним вражiнням його читання. Тодi-то розповiв нам Стефаник, чому 
вiн так мало пише, але ми вже з читання знали, чому”54. 

Роль Блавацького у поставі новели “Сини” була особливо особистiсною: 
можливо, образом старого Максима лицедiй переживав своє нереалiзоване 
батькiвство? Цей образ розпочав низку нових у львiвському перiодi – трагедiй-
них – ролей актора, якi отримають продовження в Гамлетi та Юдi – найкращих 
сценiчних витворах майстра.

Прапрем’єра драми Костя Гупала “Трiумф прокурора Дальського”55 (4 лю-
того 1942 р.) в режисурі Володимира Блавацького (вiн же – виконавець голо-
вної ролi) посяде особливе мiсце в дiяльностi Львiвського оперного театру, 
творчій біографії постановника, загалом  в  iсторiї  українського театру першої 
половини ХХ столiття. Вона стала першою п’єсою сучасного автора на сцені 
Львівського театру про події недалекого радянського минулого.

Авторами постави були: режисер-постановник В. Блавацький, асистент 
режисера Б. Паздрій, художник М. Радиш.

В. Гайдабура відзначив: “Cаме нацiонально-визвольна iдея, екстатично 
виявлена у “Трiумфi прокурора Дальського”, примусила нiмцiв ополчитися на 
спектакль, котрий на якийсь час був знятий з прокату, але потiм, пiсля поразки 
фашистiв у Сталiнградi, знову повернений на афiшу (приклади подiбних по-
ступок годi шукати на територiї Райхскомiсарiату Україна)”56. Пiсля завершен-
ня Другої свiтової вiйни органи КДБ розцiнювали причетнiсть до цiєї вистави 
як антирадянську діяльність.

Наймогутнiша влада, заснована на нехтуваннi духовних святинь та мен-
тальностi народу, приречена на загибель – така iдея п’єси К. Гупала та вистави 
“Трiумф прокурора Дальського”. 

54.  Дорошенко В. Василь Стефаник у моїх спогадах // Львiвськi вiстi. – Львів, 
1943. – 6 квiт. – Ч. 75 (495). – С. 2.

55. Про драму див. Кирчів Р. Незвичайна  п’єса  та її автор // Гупало К. Трумф 
прокурора Дальського: Драма в 4-х діях / Опрацювання  і підготовка  тексту п’єси  ло 
друку  Романа Кирчіва.– Львiв, 2001. Там же вміщено: Романів О. Театральний спогад 
із далекої юності. 

Про виставу див. статтю Максименко С. До історії постановки  драми Костянтина 
Гупала “Тріумф прокурора Дальського” на сцені Львівського оперного театру (1942) // 
Записки НТШ. – Львiв, 2007. – Т. ССLIV : Працi Театрознавчої комiсiї. – С. 406–416.

56.  Гайдабура В. Театр, захований в архівах. – Київ, 1998. – С. 124.
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Вона була показана при аншлагах у Львовi i на виїздах 43 рази (для порів-
няння: “Гамлет” В. Шекспіра був показаний 23 рази (прем’єра 23 вересня 
1943 р.), “Камінний господар” Лесі Українки – 41 раз (прем’єра 22 грудня 
1942 р.).

Але не можна розглядати цю виставу як феномен суто львiвський. П’єса 
К. Гупала успiшно йшла також на сценах Тернопiльського (режисер Г. Кома-
ровський) та Коломийського (режисер П. Миронов, художник Д. Нарбут) те-
атрів57.

У творчій біографії ЛОТу та В. Блавацького вистава була особливою: на її 
підготовку пішло не десять-дванадцять днів, як раніше, а – місяці. 

“Не треба нiчого додавати чи видумувати, бо 23-рiчний большевицький 
“рай” дав стiльки насправдi дантейських сцен i моментiв, що їх не могла вис-
нити уява й найбiльш генiяльних драматургiв. А проте писати сьогоднi про 
цi речi, об’єктивiзувати їх у творах мистецтва – справа нелегка”58, – зазначав 
рецензент у “Львiвських вiстях”. Він вбачав причину колосального глядаць-
кого успіху прем’єри в її “не штучно видуманих чи спецiяльно створених для 
протибольшевицької агiтацiї”59 персонажах. 

Серед виконавців журналіст видiляє В. Левицьку в ролі Поліни Бресла-
вець, яка “створила небуденну креацiю”. Особливо вiдзначає рецензент актора 
Б. Паздрiя в ролi викладача української мови, Бреславцевого друга, Дмитра 
Смолярова. “Нелегке завдання мав Б. Паздрiй (Смоляров), вiдтворюючи по-
стать зломаної енкаведiвськими катуваннями людини. Завдяки своєму хистовi 
вiн переможно вийшов з усiх складних психологiчних ситуацiй. В. Блавацький 
(Дальський) як завжди видержаний у тонi i бездоганний. Постатi енкаведистiв, 
незвичайно важкi для психiки української людини, виведено назагал без замiту 
(зауважень. – С. М.). Немало труднощiв довелось певно перебороти сонячно-
му О. Яковлiву при вiдтвореннi садистичного жида (Кацнельсон). У тiй самiй 
ситуацiї були й В. Королик (Корнєв) та А. Антонишин (Яшка), з яких головно 
останнiй мав багато переконливих моментiв. Також гра майже всiх без винят-
ку артистiв була на висотi завдання (С. Крижанiвський, І. Лiсненко, В. Шаша-
ровський, В. Карп’як, Ю. Лаврiвський, I. Гiрняк, Л. Рейнарович, Є. Дичкiвна). 
Дискусiйно можна б ставитись до iнтерпретацiї ролi Авдєєва (арт. Сорока), в 
якiй чи не замало пiдкреслено сутнiснi риси начальника ГПУ. Не зовсiм теж 
можна погоджуватись з iнтерпретацiєю ролi Сомка (у виконаннi арт. Зорича), 
що не видобув глибших тонiв з тiєї постатi партiйного большевика й україн-
ського революцiонера одночасно”60.

57. Гайдабура В. Театр, захований в архівах. – Київ, 1998. – С. 124.
58. [Юськів Т.]. Трiюмф прокурора Дальського / Терен М. // Львiвськi вiстi. – 

Львiв, 1942. – 6 лют. – Ч. 25 (149). – С. 3.
59.  Там само.
60.  Там само.



�� Розділ 4.   РеЖиСуРа Та оСноВнІ поСТаВи ДРаМаТичноГо СекТоРу ЛоТу

Рецензент “Кракiвських вiстей” за пiдписом Львовянин, оцiнюючи роботу 
В. Левицької, наголошує, що вона “пiднялась на невидану досi у неї висоту” i 
“створила переконливий тип жiнки-громадянки, готової радше вмерти, як ви-
дати кого-небудь зi знайомих”61. Серед окремих виконавців автор вiдзначає 
Б. Паздрія: “Цей талановитий актор вчувся у свою ролю так глибоко i грав її 
так знаменито та переконливо, що публика (разом зi слiдчими органами ГПУ) 
так i не знала, чи вiн прикидається, чи дiйсно божеволiє. Другий вiдомий ар-
тист О. Яковлiв створив у ролi слiдчого ГПУ Кацнельсона вiдразливий тип 
жида-чекiста. Тип вийшов дещо переяскравлений, зате артист збирав раз у 
раз гучнi оплески галєрiї”62. Серед позитивних вражень в автора публiкацiї в 
загальному списку вiдзначено роботу Iвана Гiрняка в ролi Гайди, Є. Дичкiвни 
в образi Тамари Борисенко, подруги Полiни, та В. Палiдович у ролi Наталки 
Бреславець, сестри Олександра, а також Л. Рейнаровича в епiзодичнiй ролi 
оперного спiвака Грищенка.

“Для повноти треба назвати i виступ двох маленьких дiтей, В. Крижанiвсь-
кого та Ю. Левицького, що як безпритульнi голоднi дiти своїм коротким оповi-
данням зворушували авдиторiю до глибини душi”63.

Отже, вистава вiдзначалась ансамблевiстю, прагненням створити психо-
логiчний портрет часу та його представникiв. “Заслуга режисера в тому, що на 
матерiалi драми Блавацький шукав психологiчної правди, намагаючись “обте-
сувати” мелодраматичнi ситуацiї, i добивався створення рiвного акторського 
ансамблю. Це не було легкою справою, бо у виставi брав участь майже весь 
драматичний сектор”64, – пiдкреслює В. Ревуцький. З-помiж усiх виконавцiв 
пальму першостi він надає Володимировi Блавацькому. “Його образ Дальсь-
кого – багатогранний, вiдмiнний у рiзних ситуацiях: то з почуттям власної гiд-
ностi в розмовах iз начальником вiддiлу НКВД Авдєєвим; то улесливої чем-
ностi у бесiдах iз Полiною Бреславець (акторка В. Левицька), де вiн має на 
метi довiдатися все про її батька та його нелегальний приїзд з-за кордону; то з 
наказовим тоном слiдчого при допитi заарештованого; то навiть з гострим сар-
казмом стосовно його колеги Кацнельсона. Загалом кажучи, його Дальський 
виведений на межу символу дволичної людини”65.

На жаль, майже не помiченою у тогочаснiй пресi була робота художника-
декоратора Мирослава Радиша (1910–1956). Можна лише висловити припу-
щення, що той загальний емоцiйний стан, який залишився у пам’ятi тих давніх 
нечисленних глядачiв донині, – його заслуга. Правда життя, наголошена ре-

61.  Львовянин. З українського театру у Львовi // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 
8 лют. – Ч. 25 (149). – C. 3.

62.  Там само.
63.  Там само.
64.  Ревуцький В. В орбіті світового театру ... – С. 46.
65.  Там само. – С. 46–47.
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жисером у виставi, втiлювалась і через її зоровий образ – реальне вiдтворення 
дійсності в сценiчному середовищi, костюмах, свiтлi. 

Успiх вистави, здавалось, був запланований заздалегiдь. Ще за два днi до 
прем’єри преса зазначала: “Вже вiд двох днiв квитки на прем’єру випроданi”66. 
Безпрецедентною в iсторiї ЛОТу стала i рекламна кампанiя вистави в процесi 
її експлуатацiї. 19 квiтня 1942 р. в залi Лiтературно-Мистецького Клубу вiд-
бувся лiтературний суд над п’єсою “Трiумф прокурора Дальського”. 

Рекламна акцiя, чи піар-кампанія, як сказали б ми сьогодні, теж викли-
кала у глядачiв цього незвичного дiйства здивування. Така, як писали тодi, 
iмпреза, проведена вперше “у галицькому загумiнку”, спрацювала наче по-
тужна рекламна бомба. Зрештою тут можна прочитати багато пiдтекстiв: так 
виховувалась нова театральна публiка, формувалась її культура, толерантнiсть 
висловлювання думок. Але, на жаль, цей досвiд не мав продовження. 

Отже, в цiй виставi (яка виявилась дуже бiографiчною для її творцiв) 
сконцентрувались тi настрої, якi пережили усi громадяни України: на Сходi i 
Заходi. А ще вистава виявила творчу i громадянську зрiлiсть митцiв та гляда-
чiв ЛОТу періоду Другої світової війни.

5 листопада 1943 року передостанньою прем’єрою Львівського оперного 
театру стануть двi драматичнi поеми Лесi Українки “Йоганна, жiнка Хусова” 
в режисурi Б. Паздрiя та “На полi кровi” в режисурi В. Блавацького (вiн же 
виконавець ролi Юди). Вистави  йшли пiд назвою “Вечiр Лесi Українки”, тому 
й розглядатимемо їх як одну поставу, адже “На полi кровi” стане знаковою 
в долi актора Блавацького. Її критики оцiнять дуже високо, а Валерiян Реву-
цький пiдкреслить, що в ролi Юди  “Блавацький проявив себе як справжнiй 
трагiчний актор”67. Оскiльки згадана вистава йшла в один вечiр, ми також не 
роздiлятимемо її (йдеться про режисерську роботу Б. Паздрiя у “Йоганнi”), а 
подамо в розвідці, присвяченій В. Блавацькому – так, як рецензували її того-
часнi журналiсти, сприймаючи поставу як єдине цiле.

По сутi обидвi “мiнiятюри” були перенесенням з попередньої сценiчної 
практики директора Львiвського оперного театру: у 1938 роцi в “Загравi” Воло-
димир Блавацький вже ставив цi поеми. Успiх львiвської постави пояснюється 
її вiчною актуальністю, яка по-особливому зазвучала в окупованому нiмцями 
мiсті. Тема розчарування i зради Христа Юдою мала конкретний iсторичний 
пiдтекст. Пiсля Гамлетового “Бути чи не бути?” Блавацький розмiрковував над 
власною долею, передчуваючи втечу (вiд себе, вiд окупантiв?), майбутню емiг-
рацiю з її примарними  перспективами – “срібняками”... За кордоном Блаваць-
кий знову звертатиметься до реалізації Лесиних творiв: i в Нiмеччинi, й у США. 

66.  Що приносить день // Львiвськi вiстi. – Львів, 1942. – 8 лют. –  Ч. 25 (149). – 
С. 3.

67.  Лист В. Ревуцького до Р. Пилипчука вiд 20.06.2005 р. [Рукопис]. – Архів 
Р. Пилипчука.
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Якщо виставу Йосипа Гiрняка “Камiнний господар” Блавацький вважав 
передчасною для драматичної трупи Львівського оперного з огляду на него-
товнiсть акторiв, то поява двох драматичних поем у листопадi 1943 р. пiсля 
вистави Йосипа Гiрняка стала закономiрним i виправданим процесом. Це ж 
пiдкреслив i рецензент у “Львiвських вiстях”: “Пiсля успiху “Камiнного гос-
подаря” в минулому театральному сезонi Львiвський Оперний Театр дав нам 
тепер нову зворушливу виставу двох Лесиних мiнiятюр – як поетеса назвала 
свої дрiбнiшi драматичнi твори – драматичний етюд “Йоганну, жiнку Хусову” 
i драматичну поему “На полi крови”. Захоплення премієрової публіки цим спек-
таклем свідчить про те, що вже є для кого ставити драми Лесі Українки у 
нашому столичному городі (курсив наш. – С. М.)”68. 

Журналiст пiдкреслює важливий аспект глядацької готовності до сприй-
няття фiлософських драм Лесi Українки та значення в цьому процесi драматич-
ного сектору ЛОТу. “Ставити драматичнi твори Лесi Українки може не кожний 
театр. Щоб поставити їх, треба трьох умов: висококультурного режисера, що 
зумiв би повнiстю розкрити все приховане їх внутрiшнє багатство, такого ж 
актора, що своєю тонко-мережаною, нюансовою, стилевою грою донiс би те 
багатство до глядача, врештi вихованої авдиторiї, що перестала захоплюватися 
тiльки звичайними театральними ефектами i може вже сприймати iнтимнiшi 
сценiчнi речi”69.

Отже, автор пiдкреслює дуже важливе спостереження: театр своєю діяль-
ністю у Львові спричинився до творчого діалогу із глядачем, виховаши в ньо-
му хороший смак. 

Рецензент пише: “Йоганна, жiнка Хусова” – драма людини, що поверхово 
прийнявши нову вiру, не осягнула душевної рiвноваги, навпаки, потрапила в 
тенети конфлiкту мiж потребою свого серця i заскорузлiстю свого середовища 
(якi цiкавi полiтично-соцiальнi пiдтексти сьогоднi прочитуємо?! – С. М.). Ролю 
Йоганни грає Вiра Левицька, артистка глибокого драматичного почуття з вiд-
зивною скалею психiчних вiдтiнкiв i настроїв. Артистка переконливо створила 
чисто моральну i водночас душевно розбиту жiнку, яка мусить захитатись пiд 
вантажем накинутих їй мерзенних обов’язкiв. У постатi Йоганни Вiри Леви-
цької нема нiчого надуманого, всi риси характеру цього персонажу вирiзьбленi 
вiрно i щиро. Контраст до сумирної i кволої психiчно Йоганни – її чоловiк, 
Хуса, високий урядовець в Галилеї, тип – морально дуже низький, владний, 
грубий у поведiнцi з безборонними рабами, фальшиво-покiрний перед римсь-
кими владарями, для якого не iснують святощi, коли йде про особисту користь. 
У цiй ролi Б. Паздрiй дав справдi живий образ меткого та енергiйного достой-
ника. С. Дубровський, вiдомий уже нам з кiлькох рiзних сценiчних типiв, ство-

68.  [Мелянський Б.]. Мiнiятюри Лесi Українки на сценi Львiвського Оперного 
Театру / (бм) // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 7–8 листоп. –  Ч. 256 (676). – С. 5.

69.  Там само.
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рив на цей раз переконливий своєю свободою тип римського вельможi на ос-
новi досить скупого сценiчного матерiалу. Зворушлива своєю простотою була 
в ролi матерi Г. Совачева, а в маленькiй ролi дружини римського вельможi 
Л. Кривицька вмiла добути нюанси тонкої iронiї. Обi артистки мають уже своє 
творче обличчя, а кожна їх сценiчна поява визначається високими культурни-
ми прикметами. Привабливо виконала ролю Сабiни Є. Дичкiвна. Дотеперiшнi 
її виступи, що свiдчать про драматичний талант, кажуть сподiватися вiд неї 
неодної повноцiнної креацiї”70.

Серед “дрiбнiших” ролей автор називає “задовiльними” управителя 
(В. Шашаровський), виночерпця (I. Кудла), кравчого (А. Антонишин), рабiв 
(С. Залеський та С. Когут) та рабинь (М. Левицька-Рейнарович i Н. Мелех). 
Роботу режисера Б. Паздрiя оглядач оцiнює як дуже дбайливу, проведену з 
“великим режисерським успiхом”. Найбiльше враження у виставi справив на 
кореспондента власне сценічний варіант драматичної поеми “На полi кровi”, 
яку режисер доповнив сценою зустрiчi Юди з мироносицями (як у рукописно-
му варiантi авторки). “Треба бути великим мистцем, щоб зумiти тримати гля-
дача п’ятдесят кiлька хвилин самим оповiданням про себе. Вол. Блавацький у 
ролi Юди дав небуденну постать, з чудовою грою i напрочуд вiрною маскою. 
Публiка слiдкувала напружено за кожним його словом, рухом i виразом облич-
чя. Юда Блавацького, поруч Гамлета – це друга велика креацiя цього артиста 
за останнiй час. Блавацький мав дуже доброго партнера, Я. Рудакевича, який 
у ролi прочанина створив образ зрiвноваженого, добродушного старця. Руда-
кевич визначився доброю дикцiєю i природністю [...]. Оформлення двох мiнiя-
тюр М. Радиша витримане в реалiстичному планi”71.

Згадує автор серед інших також виконавиць ролей жiнок-мироносиць: 
М. Степову – Марiя Магдалина, Є. Шашаровську – Саломея, В. Копистинсь-
ку – Сузанна. Журналiст пiдтверджує довготривалий успiх прем’єри, поста-
вою якої театр вшанував 30-рiччя вiд дня смертi Лесi Українки.

“Кракiвськi вiстi” публікують статтю Iвана Нiмчука, який вдалу прем’єру 
вважає логiчним продовженням успiху “Камiнного господаря”. Адже твори 
Лесi Українки вимагають “вiд їх творцiв-акторiв не тiльки високої особистої 
й загальної культури, але також доброго розумiння для даної епохи. З приєм-
нiстю приходиться вiдмiтити, що такi передумови у наших львiвських акторiв 
уже є, що вони за останні роки дійсно багато навчились і підтягнулись так, 
що можуть братися тепер і за найтяжчі речі (курсив наш. – С. М.)”72. 

70.  [Мелянський Б.]. Мiнiятюри Лесi Українки на сценi Львiвського Оперного 
Театру / (бм) // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 7–8 листоп. –  Ч. 256 (676). – С. 5.

71.  Там само.
72.  Нiмчук I. З Львiвського театру. Леся Українка: “Йоганна, жiнка Хусова”, дра-

матичний етюд; “На полi крови” – драматична поема. Премiєра // Кракiвськi вiстi. – 
Львів, 1943. – 13 листоп. –  Ч. 255 (993). – С. 4.
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Пiдкреслюючи “наскрiзь оригiнальний образ душевно розбитої, хоч мо-
рально несплямленої жiнки” та безперечний талант i вiддачу Вiри Левицької, 
рецензент закидає: “Бiда тiльки в тому, що п. Левицька не навчилася й досi 
орудувати своїм голосом так, щоб всi його чули, через що її креацiю можуть 
подивляти щонайвище глядачi з перших рядiв. У цьому напрямi артистка му-
сить ще багато попрацювати”73.

Про режисера i виконавця ролi Хуси Богдана Паздрiя рецензент пише: “Ця 
несимпатична постать набрала всiх рис живої, меткої та проворної людини, 
яка не перебирає в засобах, щоб тiльки дiйти до задуманої мети”74.

Другий склад виконавцiв рецензент оцінює так: “Другу пару – римського 
патрицiя i його жiнку – творять С. Дубровський i Л. Кривицька. Обоє вони 
вiдомi й цiненi артисти, обоє вистудiювали свої ролi до найменших подробиць 
i створили цiкавi типи тодiшнiх римських аристократiв. На велике признання 
заслуговує п. Г. Совачева, що в коротенькiй ролi матерi Хуси дала дуже пере-
конливо тип твердої  жiнки своїх засад, що вiд них не вiдступить нiзащо в свiтi. 
В ролi Сабiни виступила красуня Є. Дичкiвна. Вся її постать така принадна, 
що глядач дуже добре розумiє, чому ця рабиня заволодiла так всецiло своїм 
паном”75. Тут же Iван Нiмчук високо поцiновує акторсько-режисерську роботу 
В. Блавацького у другiй частинi “Вечора” – драматичнiй поемi “На полi кровi” 
– i пiдкреслює, що завдяки ролi Юди у виконаннi мистецького керiвника театру 
“обидвi цi мiнiятюри Лесi Українки втримаються довго на львiвськiй сценi”76. 

“Дуже тяжку роль Юди креує В. Блавацький з незвичайно переконливою 
силою. Все у нього: i тембр голосу, що знає стiльки вiдтiнкiв та зломiв, i його 
високомистецька гра з усiма переходами, нюансами, i його руки, i його поста-
ва, i навiть його маска – складаються на могутню креацiю, що держить гляда-
чiв у напруженнi вiд пiднесення занавiси аж до останнього руху. Не диво, що 
креацiя Блавацького була прийнята гураганом оплескiв, якi перемiнились у 
справжню овацiю для нього”��.

На завершення там же рецензент вiдзначає партнерiв В. Блавацького, зок-
рема “iнтелiгентного” актора Я. Рудакевича у ролi Прочанина, М. Степову 
(Марiя Магдалина), Є. Шашаровську (Саломея) та М. Копестинську (Сузан-
на), а також “цiкаве й оригiнальне” оформлення художника Мирослава Ради-
ша, “прекраснi, стилевi” костюми. 

73.  Нiмчук I. З Львiвського театру. Леся Українка: “Йоганна, жiнка Хусова”, дра-
матичний етюд; “На полi крови” – драматична поема. Премiєра // Кракiвськi вiстi. – 
Львів, 1943. – 13 листоп. –  Ч. 255 (993). – С. 4.

74.  Там само.
75.  Там само.
76.  Там само.
77.  Там само.
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Ця вистава стала знаковою не лише для дiяльностi творчої трупи: кiлькiсть 
i рiвень рецензiй засвiдчили якiснi видозмiни у взаємостосунках “преса – те-
атр”. Окрiм згаданих рецензiй, анонсiв, статей, “Львівські вісті” поміщають 
галерею акторських портретів із вистави роботи художника С. Грузбенка 
(С. Грузберга)78. 

“Нашi днi” друкують проблемну статтю (не надто поширений тодi, та й 
сьогоднi, жанр у львiвськiй театральнiй журналiстицi!). Юрій Шевельов, ще 
молодий тоді український мовознавець, літературознавець і театральний кри-
тик, приїхавши в роки війни з Харкова до Львова, охоче вiдвiдував вистави 
Львівського оперного театру. Як результат, у часописi “Нашi днi” з’явиться 
його розлога проблемна стаття з приводу сценiчних iнтерпретацiй фiлософсь-
ких драм Лесi Українки. Автор анi заперечує, анi сприймає запропонованої 
театром версiї: “Образ Лесi Українки тим i характеризується, що вiн мiстить у 
собi не можливiсть вибору одного з кiлькох тлумачень, а подається в кількох 
плянах зразу. У “Гамлетi” одне з тлумачень виключає iншi. У Лесi Українки 
всi пляни твору якось химерно спiвiснують. Її образ завжди абстрактнiший, 
загальнiший”��. 

Юрiй Шевельов як  шанувальник театру Курбаса пояснює свої сумнi-
ви щодо сприйняття “Йоганни” у Львовi. “Завдання театру в “Йоганнi, жiнцi 
Хусовiй” передати, вiдтворити не побутове, а надпобутове. Це можна робити 
двома способами: або через побут, або всупереч побутовi. Друге йде проти ав-
торського тексту, перше – безмiрно тяжко. Першого ми робити ще не вмiємо. 
I ми бачили, як у “Йоганнi, жiнцi Хусовiй” наш театр, досить сумлiнно викону-
ючи ремарки Лесi Українки, не зважаючи на цю сумлiннiсть або саме через неї, 
зав’яз у зовнiшньому, побутовому... Правда, Вiра Левицька явно уникала всього 
конкретно-часового в ролi  Йоганни. Але на тлi всiєї режисерської роботи, на 
тлi гри  Б. Паздрiя цi зусилля були марнi... Дуже легко захопитися контрастом: 
Хуса – Йоганна; поганин – християнка; людина, поглинута матерiяльним, – лю-
дина, що вiддалася духовному. Так i сталося на сценi театру. Але головне в Лесi 
Українки тут – думається – показати СПIЛЬНЕ (підкреслення автора. – С. М.) у 
Хуси й Йоганни: хоч по-рiзному, але обоє вони раби, раби того, що вони вважа-
ють за свiй обов’язок, раби зовнiшнiх умовностей життя”80.

Очевидно, врахувати й реалізувати справедливi докори Ю. Шевельова 
Б. Паздрiєві було не пiд силу. “Нема поки що такого актора й такого театру, що 
змогли б це конгенiяльно вiдтворити”81, – розчаровано констатує рецензент.

78.  [Мелянський Б.]. Перед новими виставами у Львiвському Оперному Театрi / 
(бм) // Львiвськi вiстi. – Львів, 1943. – 21–22 листоп. –  Ч. 268 (688). – С. 4.

79.  [Шевельов Ю.]. Театр Лесi Українки чи Леся Українка в театрi / Шевчук Г. // 
Нашi днi. – Львів, 1943. – Ч. 11 (листопад). – С. 1–2.

80.  Там само.
81.  Там само.
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Щодо образу Юди, який створив В. Блавацький, Шевельов зазначає, що 
на таких роботах “має вчитися акторської майстерности молодь”, а сам автор 
“не може згадати нiчого аналогiчного своєю силою й глибиною вiд часу, коли 
вiн бачив А. Бучму в “Украденому щастi”. Проте вимогливий критик не був 
би таким, якби обмежився лише цими епiтетами. Рецензент “анатомує” власне 
емоцiйне захоплення побаченим, “остуджуючи” його рацiональним аналiзом 
акторського соло Володимира Блавацького. “Виснажена захланна постать, що 
задихається в своїй зрадi, що гарячково шукає в ненавистi лiкiв на любов, i з 
запеклiстю напiвбожевiльного визбирує логiчнi аргументи на виправдання сво-
го вчинку, цi лячнi очi, що горять жадобою й страшним цинiзмом, це багатство 
гри рук i пальцiв – так i хочеться сказати дiялектика пальцiв, – що стискаються 
й розгинаються за ходом, нi, не за ходом, а за летом до межi напруженої дум-
ки – цього разу не забути... Але дивна рiч. Дивишся на Блавацького – ввесь 
скупчений, ввесь увага – i раптом помiчаєш: ти стежиш за його рухами, за його 
такими проречистими пальцями – i ти не чув (пiдкреслення Шевельова. – С. М.) 
слiв Лесi Українки, того головного, що є в творi. Того “словесного турнiру”, 
яким живуть i живлять витвори Лесi Українки. Що сталося? Чи не вийшло так, 
що навiть у найкращому виконаннi виконання (пiдкреслення автора. – С. М.) 
заглушило Лесю Українку? Чи не вийшло так, що театр має свої засоби, а Леся 
Українка – свої, i вони не можуть накластися гармонiйно однi на одних?”82.

Вихований на кращих виставах Курбаса, Мейєрхольда, якi дивився у Хар-
ковi, Юрiй Шевельов наче намагається розiбратись у двоякостi природи свого 
сприйняття вистави. I сам дає вiдповiдь: “Гра трохи вiдсунула на другий план 
слово (підкреслення Шевельова. – С. М.) Лесi Українки”. 

У цьому контекстi не сприймає рецензент i змiненого фiналу вистави 
(Блавацький повернув викреслений авторкою фiнал, де Юда зустрiчається з 
трьома прочанками). Ю. Шевельов вважає це вiдступом вiд авторського тек-
сту, спрощенням, “зовнiшньою” дією. “В оригiналi – певен – конфлiкти куди 
глибшi, змiстовнiшi, загальнiшi, i найменше зв’язанi вони з конкретно-хрис-
тиянським Юдою. Справдi, чому прочанин прокляв Юду? Бо зраду ще якось 
можна виправдати як помсту, як вияв ненависти. Поки що в Юдi говорить 
тiльки ненависть, прочанин слухає й навiть притакує. Але коли в Юдi заго-
ворила любов до Христа – тут зрада стає остаточно нестерпною. Такий зрад-
ник – тiльки огидний, тiльки проклятий. Але хiба це не є тема національної, 
української зради? (курсив наш. – С. М.). Бо i зраджує кожна нацiя по-своєму. 
Однi зраджують по-валенродiвському – з пекельною ненавистю, з зосередже-
ною цiлеспрямованiстю, з розрахунку. Iншi зраджують заради дрiбницi, зрад-
жують i сахаються, зраджують м’якотiло й недоречно – так зраджували певні 

82.  [Шевельов Ю.]. Театр Лесi Українки чи Леся Українка в театрi / Шевчук Г. // 
Нашi днi. – Львів, 1943. – Ч. 11 (листопад). – С. 1–2.
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прошарки нашого народу свою націю й культуру (курсив наш. – С. М.). I вони 
не завiшувалися, а продовжували  копирсатися й далi в своїй – далеко не завж-
ди солонцюватiй землi”83. Із сумом рецензент тут пiдкреслює, що “так можна 
прочитати “На полi крови”, але театр не схотiв чи не змiг так прочитати”84. 

Такий детальний аналiз вистави засвiдчив, по-перше, вiдповiдний рiвень 
театру, який дає привiд пресi так серйозно “розмірковувати вголос”. По-друге, 
i що важливо, Ю. Шевельов привiдкрив завiсу творчої лабораторiї актора i 
режисера Блавацького.

Як постановник Володимир Блавацький прагнув максимального заглиб-
лення в лiтературну першооснову, як актор – велику увагу придiляв зовнiшнь-
ому, пластичному малюнкові ролi. Вiд зовнiшнього до внутрiшнього – таким 
був його метод роботи над роллю. I тут (хоч митець нiде не декларував себе 
творчим учнем Курбаса), але i в ролi Юди, i в “Гамлетi” критики вiдзначали 
характерну “партитуру” його пальцiв: тонких i виразних. Їх у своїх шаржах 
часто змальовував художник Е. Козак – ЕКО. Ігор Костецький, підмітивши 
“малюнок рук” митця в житті і на сцені, зазначав: “[...] Один мій знайомий, 
який сприймає людей саме через вираз їх рук, сказав, що руки Блавацького – 
руки тирана”85. 

Юрій Корибут, який дивився “На полі крові” вже на еміграції, в Аусбурзі, 
в 1947 році, відзначить роль В. Блавацького як “об’ємну”, позбавлену зовніш-
ніх ефектів, сконцентровану на “внутрішньому ритмічному рисунку”86. 

У музичних виставах, зокрема в операх, Блавацький організовував “дiєві 
масові сцени”, які не по-оперному були живi i динамічні й теж свiдчили про 
Курбасову школу “перетворення” в сценiчнiй практицi директора Українсько-
го театру міста Львова – Львiвського оперного театру 1941–1944 рр.

Цiкавi спостереження, що можуть пiдтвердити вище сказане, подає автор 
під псевдонімом Терен87 у часописi “Нашi днi”. Назви вистави тут не вказано, 
йдеться, зрозуміло, про підготування майбутньої прем’єри “Трiумфу проку-
рора Дальського” К. Гупала. Кореспондент подає статтю як фiксацiю репети-
цiйного моменту, наче роботу “прихованої камери” – можемо сказати сьогод-

83.   [Шевельов Ю.]. Театр Лесi Українки чи Леся Українка в театрi / Шевчук Г. // 
Нашi днi. – Львів, 1943. – Ч. 11 (листопад). – С. 1–2.

84.  Там само.
85.  Костецький І. Фрагменти творчої особистости // Кур’єр Кривбасу. – Кривий 

Ріг, 2007. – №. 208–209. – С. 267.
86.  Корибут Ю. Театр площинний і театр об’ємний // Кур’єр Кривбасу. – Кривий 

Ріг, 2007. – №. 206–207. – С. 240.
87.  “Терен – це псевдонім Теодора Юськіва, співака-соліста (баритон), музично-

го і драматичного критика, композитора – нар. 1911. Від 1949 р. – в Нью-Йорку” – при-
пускав В. Ревуцький у листі до С. Максименко від 22 грудня 2005 р., що зберігається 
в архіві авторки.
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нi. “Це ситуацiйна проба, на якiй усю увагу треба звертати  на рух i уставку 
осiб, – дає пояснення режисер Блавацький.

– Тут нарочито артистам не дозволяється iнтонацiя голосу.
– Увага, панове! Цю реплiку треба викреслити. Це щось не має сенсу. 

Справте це. В тамтiм примiрнику мусить бути iнакше. Пiсля цього Височин 
i Семко вiдходять у напрямi канапи, Олександер переносить ось тут столик, 
потiм входять Муня i Лєбєдєв. Так! Добре! Тепер починається iсторiя, коли 
Муня хочуть впити (споїти. – С. М.). Тут пiдходить Сомко, дальше Смоляров...

Може, не пiдходьте так близько, щоб не заслоняти Полiну. Полiна, ближче, 
вже!.. А ви в цей момент розходитесь, Сомко цим боком. Так! Тепер хвилина 
павзи. Може бути навiть довша павза, ми виграємо на свiтло...

Монолог-пояснення режисера Блавацького чергується iз голосами ар-
тистiв, наводячи в уявi десятки асоцiяцiй, зв’язаних з тисячею давнiше й не-
давно пережитих емоцiй...”88.

Григор Лужницький у цитованій раніше статті-некролозі “В. Блавацький 
як режисер”, уперше надрукованій 1953 р. в часописі “Київ”, зазначає: “Ак-
тор Блавацький уступав творчо режисеровi Блавацькому... I коли ми не раз в 
рецензiях на вистави, в яких вiн грав або якi ставив, читали про “оригiнальну 
поставу” чи про “новi шляхи” українського театру, то це було не що iнше, як 
поворот, чи, скажiм радше, ствердження спiльностi нашої сценiчної культури 
iз захiдноівропейською, це єдине одноцiле, яке лише штучним паперовим па-
раваном (ширмою. – С. М.) польської чи муром московської культури стара-
лись одна чи друга сторона вiдгородити нас вiд Заходу”89. 

Вимушена емiграцiя, довгi роки штучного забуття довели: в особi Володи-
мира Блавацького театральне мистецтво України мало останнього романтика 
та ідеаліста нового європейського українського театру в умовах вiдсутностi 
держави. Найточнiшою в цьому випадку є сумна констатацiя Ю. Шевельова: 
“Не знати, як буде в майбутньому, а поки що шлях українськости і до українсь-
кости – це нормальний шлях до загибелi”90. 

Володимир Блавацький як режисер на сценi  Українського театру міста 
Львова – Львiвського оперного театру поставив три оперети. Оперета “Па-
ганiнi” Ф. Легара (1870 –1948) (прем’єра у Львовi – 5 грудня 1942 р.) присвя-
чена постатi генiального iталiйського композитора-скрипаля Нiколо Паганiнi 
(1782–1840). Прем’єра наступної оперети К. Целлера “Пташник з Тиролю” 
вiдбулась 25 квiтня 1943 року. Її поставили диригент Я. Барнич, художник 

88.  [Юськів Т.]. З творчих буднiв Львова. У Мельпомени / Терен // Нашi днi. – 
Львiв, 1942. – Ч. 2. (лютий). – С. 3.

89.  Лужницький Г. В. Блавацький як актор // Київ. – Філадельфія, 1953. – Чис. 1 
(січень–лютий). – С. 37–41.

90.  Шевельов Ю. Я – Мене – Менi... ( і довкруги) : спогади : у 2 т. – Харків ; Нью-
Йорк, 2001. – Т. 1 : В Україні. – С. 328.
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М. Радиш, балетмейстер М. Трегубов, режисер В. Блавацький. Третьою i ос-
танньою поставою в жанрi оперети львiвського перiоду працi Блавацького ста-
ла оперета “Лилик” Й. Штрауса. Її прем’єра двiчi вiдбувалася на сценi Львiв-
ського оперного театру: вперше силами запрошених нiмецьких i австрiйських 
виконавців (диригент Фріц Вайдлiх, прем’єра 29 травня 1943 р.), вдруге – за 
участі українських акторiв у 28 листопада 1943 року в режисурi Володимира 
Блавацького.

Як актор Володимир Блавацький на сцені драматичного сектору Ук-
раїнського театру міста Львова – Львiвського оперного театру зiграв такi ролi: 
у власнiй режисурi – Гiрея (“Маруся Богуславка” М. Старицького), Гарпаго-
на (“Скупар” Ж. Б. Мольєра), Максим (“Земля” за В. Стефаником), Проку-
рора Дальського (“Трiумф прокурора Дальського” К. Гупала), Юди (“На полi 
кровi” Лесi Українки); у виставах режисера Йосипа Гiрняка – Дядька Тараса 
(“Мина Мазайло” М. Кулiша), Бербецького (“Облога” Ю. Косача) та вперше в 
Українi – роль данського принца Гамлета в однойменнiй трагедiї В. Шекспiра; 
у поставах Iвана Iваницького – Генрiха Дорна (“Рiка” М. Гальбе) та молодого 
якобiнця Жоржа в комедiї Г. Куб’є “Любов на здоровий розум” (“Еме”); в опе-
ретах (власнi постановки) – епiзодичнi характернi ролi – старого професора 
Сюффле, який екзаменує птахолова Адама (“Пташник з Тиролю” К. Целлера); 
лiтнього маркiза Джакомо Пiмпiнеллi – камердинера принцеси Марiї-Анни, 
закоханого в примадонну придворної опери Беллу, з якою й одружується (“Па-
ганiнi” Ф. Легара); товариша Габрiеля, нотарiуса Фальке (“Лилик”) Й. Штра-
уса); дiдуся героїнi Маргiт, селянина Паля (“Жайворонок” Ф. Легара) в режи-
сурі П. Сороки). 

Загалом список ролей актора Володимира Блавацького в Українському те-
атрi мiста Львова – Львівському оперному театрі налiчує 8 ролей у драматич-
ному секторі та 4 – в оперетах. 

Цікаво зрозумiти його методологію роботи над роллю, виявити природу 
(чи нахил?) акторського обдарування, узагальнити акторський  доробок митця 
1941–1944 рр.

Бiльшiсть сценiчних постатей, створених актором Блавацьким у Львовi: 
Гарпагон, Гiрей, Бербецький, прокурор Дальський, нотарiус Фальке – є не-
гативними, темними характерами (дуже точне тут росiйське “отрицательное 
обаяние”, тобто “негативна привабливість”). Проте саме у львiвський перiод 
працi митця простежується в перших ролях (скажiмо, в тому ж комедiйно-
му Гарпагонi) яскраво виражений драматизований вiдтiнок, який у пiзнiших 
ролях, зокрема старого Максима (“Земля”), Гамлета, Юди (“На полi кровi”), 
пiдтвердить в акторовi Блавацькому велику силу трагедiйного темпераменту. 

Акторська i професiйна зрiлiсть митця Блавацького, яка досягла свого 
апогею саме в роки Другої свiтової вiйни, загострила в майстровi сцени й най-
бiльш унiкальний характер акторського обдарування: трагедiйне свiтоспри-
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йняття, яке митець з повною силою вiдтворив у творах Шекспiра, Лесi Ук-
раїнки, Стефаника на сценi Львiвського оперного театру. Через призму i слова 
своїх героїв Володимир Блавацький виносив вирок усiм тоталiтарним систе-
мам, режимам, змушував глядача, за словами Арiстотеля, “через бiль i страж-
дання” спiвпереживати за долю сценiчних героїв, емоцiйно очищуватись.

Григор Лужницький у вже цитованій статті 1953 р. “В. Блавацький як ре-
жисер” видiляє в акторовi Блавацькому технiку, яку називає однiєю з найкра-
щих серед українських акторiв, зазначаючи: “В актора Блавацького жест чи 
мiмiка завжди мали той самий внутрiшнiй змiст, який мало слово”91.

Ігор Костецький, який дивився “Марусю Богуславку” із Гіреєм-Блаваць-
ким у ЛОТі, порівняв працю актора з “ручною вишивкою”: “Ручна праця  при 
всій традиційності завжди особиста. Такою й була праця Блавацького в ролі 
Гірея – ручна праця, праця руками. Про цю креацію, мабуть, можна сказати 
так: він диригував виставою, проте диригував тим робом, що рухи рук негай-
но ж матеріялізувалися у саму плоть театрального дійства. Рухи оповіді, рухи 
наказу, рухи кохання, рухи розпачу”92.

Отже, зовнiшнiй пластичний малюнок ролi (згадаймо “психологiч-
ний жест” у практицi великого росiйського актора М. Чехова, “бiомеханiку” 
В. Мейєрхольда, сценiчне “перетворення” Леся Курбаса) як вияв внутрiшньо-
го стану персонажа був важливим компонентом у створенні сценiчного образу. 
Блавацький рацiонально (через рацiо – до форми – i до емоцiї глядача) шляхом 
заглиблення в авторський текст “шукав” зерно ролi сценiчного героя.

Оскiльки найбiльше публiкацiй, як уже було згадано, стосувалося образу 
Гамлета, спробуємо на основi цих матерiалiв простежити особливостi творчої 
лабораторiї митця. 

Про природнi данi, якi “дуже вiдповiдали цiй ролi”, пише у своїй книжцi 
“По обрiю життя” В. Ревуцький. “Його Гамлет – це людина, що чудово спiзна-
ла брехливiсть i фальш свого середовища, i у сценах “мишоловки” з акторами, 
з королем Клавдiєм, з Розенкранцем i Гiльденштерном вiн сягав досконалости 
в своєму саркастичному ставленнi до них, що виявлялося i в словi, i в мiмiцi. 
Саме брехливiсть i фальш середовища, гостро показана Блавацьким – Гамле-
том, виявилася надзвичайно актуальною для тiєї складної iсторичної ситуацiї, 
в якiй опинився український народ, потрапивши помiж молотом та ковадлом, 
де обоє символiзували зло”93.

Аркадiй Любченко, який критикував “рiзнорiвнiсть” акторського ансамб-
лю в “Гамлетi”, видiлив у виставі лише Блавацького, який “все-таки розумiє, 

91.  Лужницький Г. В. Блавацький як режиссер // Український театр : наукові пра-
ці, статті, рецензії : зб. пр. : у 2 т. – Львів, 2004. – Т. 2 : Статті, рецензії. – С. 122.

92.  Костецький І. Фрагменти творчої особистости // Кур’єр Кривбасу. – Кривий 
Ріг, 2007. – №. 208–209. – С. 267.

93.  Ревуцький В. По обрiю життя ... – С. 218.
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що вiн робить i що таке образ Гамлета”94. Автор зазначає власне ЗРIЛIСТЬ 
свiтоглядної позицiї персонажа i виконавця, особистiсне забарвлення ролi, яке 
надавав 43-рiчний виконавець. 

Богдан Мелянський пiсля 13-ї вистави “Гамлета” у Львовi опублiкував цi-
кавий матерiал пiд назвою “З таємних глибин акторської творчости”, в якiй 
привiдкриває творчу лабораторiю актора-Блавацького: “Моїм першим кроком 
у працi над тiєю ролею було вгризтися в текст п’єси i викликати в собi вiзiю 
постатi Гамлета, очима уяви побачити себе на сценi в цiй ролi. Вже тодi зро-
дилася в менi моя iндивiдуальна концепцiя цiєї ролi, мiй iндивiдуальний образ 
її. I щойно тодi я почав студiювати лiтературу про твiр, а про ролю Гамлета 
зокрема”95. 

Зауважмо, В. Блавацький спочатку говорить про власну вiзiю, власну 
концепцiю ролi, не згадуючи про спiльнi пошуки з режисером Й. Гiрняком. 
Очевидно, поява трагедiї на львiвському кону була зiнiцiйована власне дирек-
тором, а Гiрняк став виконавцем волi директора? Можливо, тому так довго 
обходив мовчанкою свою роботу з Блавацьким Йосип Гiрняк? 

Далi у своїй розмовi з Мелянським Блавацький зiзнається: “Поворот моєї 
первiсної концепцiї образу почався щойно на репетицiях”96.

Отже, пiд впливом режисера Гірняка бачення актором свого Гамлета по-
чало змiнюватись. Знаючи творчi амбiцiї й акторську егоцентрику обох, можна 
уявити, яких “мук творчостi” в iндивiдуальних роботах це коштувало акторові 
i режисерові!

“Репетицiї “Гамлета” – це одна хвиляста лiнiя творчих пiднесень i гли-
боких криз, пiд час яких дуже легко проломити найменший опiр i створити 
штамп. Питаєте, що нас знову навертало на шлях творчого шукання?

– Ви б навiть не повiрили: якась маленька, добре заграна сценка, якась 
дрiбна, неiстотна, але добре сказана фраза – i в нас знову з’являлися моменти 
пiднесення”��, – зiзнається Володимир Блавацький.

На запитання  кореспондента про “переживання” актора на сценi вiдповi-
дає: “Шукаючи образ, ми вживаємо всiх засобiв до того, включно з переживан-
ням. Але на сценi я стараюся витворити з себе, як її називав Курбас, “радiсть з 
грання”, той пiднесений настрiй; решта – це вже технiка, забарвлена мистець-
кою правдою. Очевидно, що чим багатша душа, тим легше i краще дає собi 
раду з матерiялом”98 .

94.  Любченко А. Щоденник. 2. ХІ-41 р. – 21.ІІ-45 р. – Львів ; Нью-Йорк, 1999. – 
С. 186

95.  Мелянський Б. З таємних глибин акторської творчости // Львiвськi вiстi. – 
Львів, 1943. – 31 жовт. –  Ч. 250 (670). – С. 4.

96. Там само.
97. Там само.
98. Там  само.
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Стосовно змiни ставлення актора до свого образу в процесi експлуатацiї 
вистави, на запитання кореспондента, чи не “буденнiє” вона, Блавацький за-
значає: “Інколи, за кожним разом я добачую якiсь недолiки образу i стараюся 
їх виправити в наступнiй креацiї, або вдається менi внести в образ якiсь вза-
галi новi моменти, все це тiльки додає менi творчої радости”��.

Отже, уже в процесi показу Блавацький доповнював свою роль i збагачував 
психологічними нюансами. Характерна риса професiоналiв! На завершення 
статтi актор згадує і про “спiльнiсть” думок i пошукiв разом з режисером, про 
“контроль” Гiрняка, про вдячнiсть режисерові. Залишається загадкою (яка, 
очевидно, пiшла в небуття разом з обома учасниками вистави: Й. Гiрняком та 
В. Блавацьким), чому перший вважав її невдалою, а В. Ревуцький свідчить про 
“непорозумiння помiж Гiрняком та Блавацьким”100 у процесi пiдготовки трагедiї. 

Спробуємо допустити, що звиклий до ансамблевого театру березiлець 
Й. Гiрняк прагнув рiвностi всiх акторських робiт, у той час як В. Блавацький – 
солiст за своєю природою – на правах директора концентрував увагу бiльше 
на власнiй персонi. Але заради головного – вистави – актор Блавацький умів 
підкоряти власне “его” режисерському задуму. “У своєму трудному мистець-
кому житті він навчився високо оцінювати найдрібнішу перемогу над своєю 
природою. І це, власне, щлях кожного великого артиста”101.

“Якось зайшла мова про те, чому  Й. Гiрняк нiчого не написав у своїх 
“Споминах” про перiод його працi у Львiвському Оперному Театрi в 1942–
1944 рр. На це вiн вiдповiв, що в цьому перiодi вiн мусив би детально описати 
процес пiдготовки вистави “Гамлет”, але вiн особисто вважає її дуже невда-
лою – i щодо акторського виконання, не позначеного стильовою єднiстю, анi 
щодо оформлення”102.

Сам В. Блавацький у своїх “Спогадах” зізнається, що не йшло “все легко 
i гладко”, наступали “хвилини зневiри”. “Менi було особливо важко перемог-
ти труднощi ролi Гамлета. Окрiм труднощiв iнтерпретацiї сценiчного образу 
Гамлета, саме вивчення тексту, тобто чисто технiчна справа, вимагала багато 
часу”103. 

Причини  творчого  й  особистісного  протистояння, яке мало місце у взає-
мостосунках двох талановитих митців: Й. Гірняка та В. Блавацького, преса 
довго замовчувала. Нова   публікація  В. Гайдабури:  “До кінця виконати свій 

99.  Мелянський Б. З таємних глибин акторської творчости // Львiвськi вiстi. – 
Львів, 1943. – 31 жовт. –  Ч. 250 (670). – С. 4.

100.  Лист В. Ревуцького до Р. Пилипчука вiд 20.06 2005 р. [Рукопис]. – Архів 
Р. Пилипчука.

101. Костецький І. Фрагменти творчої особистості // Кур’єр Кривбасу. – Кривий 
Ріг, 2007. – №. 208–209. – С. 269.

102. Ревуцький В. По обрiю життя ... – С. 281.
103. Блавацький В. Спогади / Ревуцький В. В орбiтi свiтового театру ... – С. 198.
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обов’язок” (публікація невідомого листа Олімпії Добровольської) в журналі 
“Кіно Театр”, підтверджує вищесказане104. 

Повертаючись до творчої лабораторiї режисера-актора ЛОТу 1941–
1944 рр., подамо ще одну згадку про “Гамлета” В. Шекспiра та особливостi 
сценiчної реалiзацiї твору у статтi Володимира Безушка в часописi “Кракiвсь-
кi вiстi” 1944 р.

Автор зважено пiдходить до оцiнки львiвської постави та виконавця заго-
ловної ролi зазначаючи: “Гамлет на сценi в початках надто патетичний, пос-
тать розливних почувань, що рiшуче не англiйське, а нам також не потрiбне; 
в останнiх дiях краще представився, нiж в трьох перших. Не можемо сказати, 
щоб ми знайшли властивого вiдтворця Гамлета на українському грунтi. Але 
його досвiд придасться iншому, що цю роль схоче вiдiграти”105.

Можливо, автор “заглядав” у перспективу майбутніх українських Гам-
летiв: Я. Геляса, О. Гая? (якi, безумовно, у своїх трактуваннях пiзнiше, в 1950–
60-х рр., вiдштовхувались, хоч i неофiцiйно, у творенні своїх героїв вiд образу, 
створеного Блавацьким). 

Підсумовуючи творче життя актора і режисера В. Блавацького, літератор 
І. Костецький підкреслив, що “Блавацький належав до аристократів”, якими  
не народжуються, а стають. “Життя аристократа Блавацького – високою мірою 
трудове життя. Він не покидав працювати навіть у зовнішні хвилини  відпо-
чинку, навіть під час вечірок, по-галицькому званих забавами. Такі хвилини 
були для нього приводом щось із кимось обговорити або щось із самим собою 
обдумати”106. Театр поглинав і був його добровільним солодко-гірким поло-
ном. Поза стінами ХРАМУ-ТЕАТРУ, можна припустити, у Володимира Блава-
цького не було і не могло бути нічого. Тому усі достоїнства та недоліки митця 
сьогодні треба оцінювати в першу чергу з мистецьких позицій.

Серед трьох оперет, поставлених Володимиром Блавацьким на сценi 
ЛОТу, першою була оперета угорського композитора Ф. Легара (1870–1948) 
“Паганiнi” (1925). Ф. Легар “вивiв оперету в невлаштований, широкий, три-
вожний свiт, змусив звучати її мелодiями всiх народiв Європи, навчив страж-
дати i плакати та передчувати близьку катастрофу” (переклад з російської ав-
торки. – С. М.), – читаємо в дослідженні про композитора107. 

104. Докладніше див.: Гайдабура В. До кінця виконати свій обов’язок // Кіно Те-
атр. – Київ, 2009. – Чис. 6. – С. 8 – 12.

105. Безушко В. “Гамлет”// Кракiвськi вiстi. – Львів, 1944. – 26 сiч. – Ч. 16 (1049). – 
С. 4.

106. Костецький І. Фрагменти творчої особистости // Кур’єр Кривбасу. – Кривий 
Ріг, 2007. – №. 208–209. – С. 267.

107. Михеева Л. В мире оперетты / Л. Михеева, А. Орелович. – Ленинград, 1982. – 
С. 91.
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Прем’єра “Паганiнi” Ф. Легара (переклад Й. Стадника) відбулася 5 грудня 
1942 р. (режисер В. Блавацький, художник М. Радиш, костюми Є. Олесниць-
кої, диригент Я. Барнич, хормейстер Я. Вощак, балетмейстер О. Ярославців). 

Оперета присвячена постатi генiального iталiйського композитора-скрипа-
ля Нiколо Паганiнi (1782–1840), який у музичному світі “славився” “темними” 
iсторiями. Цiкаву подію з життя композитора описує Є. Онацький: до хворого 
композитора у Нiццi (Францiя) покликали священика. Той запитав у хворого: 
“I що, власне, є в цiй скрипцi, що вона так грає?” А Паганiнi, пригадуючи, 
мабуть, легенду, що супроводила його все життя, прошепотiв: “Там диявол 
всерединi”. Зiбравши останнi сили, великий мистець схопив свою скрипку i 
почав на нiй грати з таким несамовитим поривом розпачу й властивої йому ду-
хової енергiї, що священик, зляканий словами Паганiнi i ще бiльше – цим не-
сподiваним водоспадом згукiв, вибiг, хрестячись, iз хати, залишаючи Паганiнi 
без причастя. Скрипка випала з рук i розбилася...”108. Паганіні був похований 
без причастя в Нiццi (Францiя), його прах повернувся на рiдну землю, Парму 
(Італія), лише 1876 року, через 36 рокiв пiсля смерті композитора.

Отже, i сама тема музичного твору, i характер його мелодії були далеки-
ми вiд усталеної розважальностi оперет. Очевидно, саме трагедiйне звучання 
“Паганiнi” й приваблювало Блавацького-режисера, який, будучи противником 
оперети, в силу обставин змушений був їх ставити. Значно ближчим поста-
новникові був релігійно-екстатичний театр (згадаймо його історично-релігійні 
вистави в театрі “Заграва”: “Ой, зійшла зоря над Почаєвом” (1934), “Голго-
та” (1936) Г. Лужницького та “Камо грядеши” (1937) за романом “Quo vadis” 
Г. Сенкевича).

Композитор і музикознавець Василь Барвiнський (1888–1963) вважає, що 
твiр Легара межує “мiж легкою оперетою та поважною оперою ... Вiдсутнiсть 
будь-якого музично-стилiстичного пiдложжя у творi, що все ж таки вибрав 
собi центральною точкою iсторичну, в додатку ще й музичну постать, не може 
зацiкавити на довшу мету слухача, бодай трохи ознайомленого з атмосферою 
тiєї епохи. Це саме слаба сторiнка цього твору, а радше основне непорозумiння 
мiж формою та її змiстом”109.

Жанрова невизначенiсть в автора диктує ряд “вiд’ємних наслiдкiв” у 
виставi. Насамперед критикує рецензент актора В. Карпяка, який в ролi вели-
кого маестро виглядає “мягким лiричним мрiйником... мало що не закоханим 
“мазгаєм”110. Акторові О. Слiпенькому – Джакомо Пiмпiнеллi закидає “надто 
оперетковий фасон”. “В такiй ситуацiї напiвоперова роля княгинi Марiї-Анни-

108. Онацький Є. Диявольський музика // Нашi днi. – Львiв, 1943. – Ч. 3 (бере-
зень). – С. 3.

109. Барвiнський В. Премiєра оперети Лєгара “Паганiнi” у Львiвському Оперно-
му Театрi // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 11 груд. –  Ч.. 277 (724). – С. 5.

110. Там само.
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Елiзи, навiть при видатних голосових вальорах О. Кальченко, не в силi виби-
тися (за винятком деяких моментiв) на переднє мiсце i може захопити тiльки 
зовнiшньою появою та ефектовнiстю костюмiв. Одинокою вдячною ролею в 
цiй оперетi є партiя прiмадонни княжої опери Беллi, наскрiзь вирiвняної i ви-
держаної в шляхотнiм, але типово оперетковiм стилю, якому артистка С. Стад-
никiвна своєю зовнiшньою появою i грацiєю, як у рухах, так i в спiвi надала 
ще бiльше приманливости й чару. Добрим (хоч iнколи теж надто плаксивим) 
був Б. Паздрiй в ролi iмпресарiя Бартуччi. В загальному наскрiзь задовiльно 
вивязалися зi своїх менших роль пп. О. Данилко (князь), В. Мельник (граф Ге-
дувiль), Л. Сердюкова (дама двору), Г. Совачева (господиня), В. Шашарiвський 
(корчмар), М. Крижанiвська (Анiта), I. Рубчак (Фолітто) й iншi”111. Вiдзначає 
рецензент у ролi концертуючого Паганiнi музиканта В. Цiсика, хорошi масові 
сцени за участю хору та балету театру, роботу диригента Я. Барнича та оркес-
тру, “зоровi вражiння” від костюмів Є. Олесницької та декорацiй М. Радиша. 

Стримана оцінка вимогливого В. Барвiнського об’єктивно вказала на плю-
си й мiнуси прем’єри, вiддавши належне постановникові у його неординар-
ному виборi: тема i характер музики оперети Ф. Легара “Паганiнi” межує з 
оперою. 

“Львiвськi вiстi” цього разу запропонували не звичну журналiстську ре-
цензiю, а статтю художниці Марiї Морачевської (1897–1961) “Рефлексiї на 
тему одної театральної вистави”, де авторка вперше робить спробу (очевидно, 
під впливом прем’єри) проаналiзувати роботу художника з костюмiв Є. Олес-
ницької та художника М. Радиша. “Мало уваги присвячується пластично-зо-
ровим моментам вистави [...]. Тло у театральнiй виставi – це пiдготовка до 
самої речi, це увертюра до опери, – воно впроваджує нас в цей недiйсний свiт, 
що стає для нас на кiлька годин реальним”112. Авторка вперше у львiвськiй 
журналiстицi воєнного перiоду прагне описати роботу художникiв вистави, 
змалювати сценiчне тло, в якому працювали актори. У наступному числi ча-
сопису письменниця продовжує аналiзувати роботу художникiв театру. По-
бувавши у театральних майстернях, вона пiдкреслює той “пiєтизм”, із яким 
ставиться до своєї працi Є. Олесницька: “П[ані] Є. Олесницька – це мистець, 
що незвичайно тонко вiдчуває всi нюанси театрального костюму. Я сама з пов-
ним естетичним вдоволенням слiдкувала, як прекрасно були виведенi строї на 
виставi оперети “Паганiнi”, як кольористично компонувалися з розкiшними 
декорацiями iталiйського краєвиду, як грали глибокi фiолєти сукнi княжни на 
зеленi та оранжево освiтленому павiльйонi у глибинi сцени, як невтральною 
плямою бiлої з чорним амазонки Беллi пiдчеркували кольористичнi ефекти 

111. Барвiнський В. Премiєра оперети Лєгара “Паганiнi” у Львiвському Оперно-
му Театрi // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 11 груд. –  Ч. 277 (724). – С. 5.

112. Морачевська М. Рефлексiї на тему одної театральної вистави // Львiвськi 
вiстi. – Львiв, 1943. – 14–15 сiч. –  Ч. 7 (427). – С. 2.
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цiлости, а заразом творили сильний протиакцент до сукнi княжни, зазначуючи 
цим рiвнорядно важнi, а заразом рiзнi ролi. Неначе симфонiя красок, де грають 
усi можливi ефекти, є сцена з балетами. Так просто, а так незвичайно нiжно 
вiдчутi сукнi для балєту, – майже грецькi хiтони бiлi, якi легко мерегтять у 
рiзнобарвних свiтлах i дають єдине тло для розкiшної Беллi. З тим казочним 
тлом контрастує холодний, штивний двiрський одяг двору князя. Серед цих 
двох елементiв холодного двiрського церемонiялу та поезiї балєту рисується 
виразно несамовита поява Паганiнi”113.

На жаль, така стаття була тоді єдиною, хоч i поданою у двох числах газе-
ти, спробою проаналiзувати роботу художникiв-постановникiв театру. Позбав-
лена професiйного аналітичного iнструментарiю, рецензентка дає унiкальну 
можливiсть побачити рівень постановочної культури ЛОТу.

Прем’єра наступної оперети К. Целлера “Пташник з Тиролю” вiдбула-
ся 25 квiтня 1943 р. (режисер В. Блавацький, диригент Я. Барнич, художник 
М. Радиш, балетмейстер М. Трегубов, переклад Ю. Шкрумеляка). “Продавець 
птахiв” – таку назву має оперета австрiйського композитора  К. Целлера, яка 
вважається вершиною його творчостi. Написана i вперше поставлена у Вiднi 
в 1891 р., оперета приваблює мелодикою, м’яким, простодушним лiризмом, 
динамiкою вальсових ритмiв. Цей твір мав сценічну історію в українському 
театрі товариства “Руська бесіда” у 90-х роках ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

Музичний критик Роман Савицький-старший (1907–1960) у “Львiвських 
вiстях” порушує проблему вiдсутності у ЛОТі “добрих опереткових акторiв”, 
яку пов’язує з тим, що “донедавна жодного справжнього варстату працi”114 в 
акторiв не було. “На премiєрi вдаряла рiзниця мiж акторсько-режисерською 
(дир. Блавацький), сценiчно-декоративною (М. Радиш) i музичною сторiн-
кою – на очевидну некористь тiєї останньої. Як, з одної сторони, режисерія 
була продумана і виведена до найменших подробиць, що надзвичайно ожив-
ляло дію і вносило багато різноманітности в поодиноких типах і в цілості 
(курсив наш. – С. М.), хоч часто музичне недотягнення псувало режисерський 
ефект, а сценiчне оформлення створювало дуже добрi рямцi в постановi опе-
рети, – так, з другої сторони, музична мова в загальному була без вiдповiдного 
нерву i без належного фiнезiйного вигладження подробиць, переходiв, темп, 
динамiчних ефектiв i без справжнього використання простих, та проте доволi 
багатих музичних помислiв автора оперети, та врештi без усталення конечно 
потрiбної динамiчної пропорцiї мiж солiстами i оркестрою”115.

113. Морачевська М. Рефлексiї на тему одної театральної вистави (докiнчення) // 
Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 16 сiч. –  Ч. 8 (428). – С. 2.

114. Савицький Р. Прем’єра оперети “Пташник з Тиролю” Карла Целлера // 
Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 30 квiт. –  Ч. 94 (514). – С. 3.

115. Там само.
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Отже, розмежовуючи у своєму аналiзi сценiчний твiр на окремi компонен-
ти: режисуру, сценографiю, музичну “сторiнку” (яка в цьому жанрi має бути 
головною), рецензент звинувачує творцiв музичної вистави (не згадуючи прiз-
вища режисера, який є вiдповiдальним за кiнцевий результат) у вiдсутностi 
органічної єдностi або цiлiсностi спектаклю. 

Припускаємо: кiлькiсть репетицiйних точок для оркестру, вокалiстiв-ук-
раїнцiв була завжди значно меншою: “зелена вулиця” надавалась нiмецьким 
музикантам. Щодо виконавцiв, то Р. Савицький на перше мiсце ставить при-
мадонну О. Кальченко (партiя княжни Марi), “яка пiд оглядом екстерiєру i го-
лосово була дуже добра. П. Карпяк (Адам) був сценiчно добрий, та голосово 
зовсiм слабкий. Наш знаменитий драматичний актор п. Паздрiй в комiчнiй 
ролi Вепса, навiть голосово добрий – заслуговує на окреме вирiзнення. О. Кар-
пякова, як Христя, внесла багато чару у вдячну ролю тирольської поштарки. 
Надзвичайну пару комiчних фiгур професорiв створили нашi чiльнi актори: 
В. Блавацький i Й. Гiрняк, що пiднесли сатирично-комiчний елемент оперети 
i знаменито бавили публiку”116.

Критик позитивно оцінює роботи І. Рубчака, М. Степової, Є. Дичківни, 
В. Левицької, хоч у “малих“, епізодичних ролях, але “добре видержаних”. На 
завершення рецензент висловлює побажання: “Можна i треба вимагати, щоб 
в цiм музичнiм апаратi, яким львiвська опера диспонує, були внесенi деякi 
коректури, коли йде про обсаду головних партiй i про загальний музичний 
рiвень виконання”117.

Отже, музикант Р. Савицький констатує нерiвнiсть загального музичного 
рiвня оперети, в якiй були задiянi драматичнi актори: В. Блавацький, Й. Гiр-
няк, М. Степова, Б. Паздрiй – та оперетковi: О. Кальченко, О. Карп’якова та iн. 
Рецензент “Кракiвських вiстей” (стаття без пiдпису) пiдтримує попереднього 
автора. Вiн зазначає добре звучання хорiв, оркестру пiд орудою Я. Барнича, 
“просту й невимушену” гру артистiв I. Рубчака (Шнек), Б. Паздрiя (в ролi ба-
рона Вепса), але критикує В. Блавацького та  Й. Гiрняка, якi, на його думку, 
“скарикатурували” образи професорiв Колiбрiуса та Iнсекталя i зривали оп-
лески гальорки”118. 

Як видно, природа iснування рiзних груп акторiв впадала в око: драма-
тичнi творили характер сценічного персонажу, оперетковi видiлялись вокаль-
но та програвали драматично... Зрозумiло, ця оперета не була в репертуарнiй 
полiтицi театру та його керiвника Блавацького стратегiчно важливою, радше 

116. Савицький Р. Прем’єра оперети “Пташник з Тиролю” Карла Целлера // 
Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 30 квiт. –  Ч. 94 (514). – С. 3.

117. Там само. – С. 4.
118. З театральної залi. ЛОТ: “Пташник з Тиролю”, оперета К. Целлера в пере-

кладi Ю. Шкрумеляка. Премiєра // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 8 трав. –  Ч. 95 
(833). – С. 5.
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продиктована виробничою необхiднiстю нiмецького керiвництва: ставити роз-
важальнi музичнi вистави. Тому зауваження автора статтi мали як об’єктивний 
характер (недоукомплектованiсть опереткової трупи, вимушена зайнятiсть в 
оперетi акторiв драматичного сектору), так i суб’єктивнi причини: втома i за-
вантаженiсть Володимира Блавацького, сам матерiал, який не дуже “грiв” сер-
це постановника...

Третьою й останньою поставою в жанрi оперети львiвського перiоду пра-
цi Блавацького був “Лилик” Й. Штрауса. Її прем’єра двiчi вiдбувалася на сценi 
Львiвського оперного театру: вперше у постановцi нiмецьких i австрiйських 
митцiв (диригент Ф. Вайдлiх, прем’єра 29 травня 1943 р.), вдруге – силами 
українських акторiв у листопадi цього ж року в режисурi Володимира Блава-
цького.

Тут необхiдно уточнити: в рiзних джерелах про нiмецьку прем’єру вка-
зуються рiзнi кiлькостi вистав та дати прем’єр. Оксана Паламарчук у роздiлi 
“Оперета” в книжці “... А музи не мовчали” пише: “Прем’єра для нiмцiв від-
булась ще 26 листопада (насправдi 28 листопада. – С. М.) i про неї багато пи-
сали нiмецькi видання не лише у Львовi. Розголос мала великий, адже пер-
шi 6 вистав йшли нiмецькою мовою за участю деяких нiмецьких артистiв та 
львiв’ян – Л. Черних, Й. Фiтьо, I. Романовського, М. Малецького, якi не мали 
проблем з чужою мовою”119. Тут же зазначається, що “українська” прем’єра 
датувалась на 30 листопада”. О. Паламарчук поєднала двi рiзнi постави: нi-
мецьку, що вiдбулась у травнi, та листопадову, українську, внiсши певну плу-
танину. На основi щоденного репертуару театру, який ми вiдреставрували за 
оголошеннями “Львiвських вiстей”, уточнюємо: нiмецька прем’єра вiдбулася 
29 травня 1943 р. і показувалась кілька разів для нiмцiв. Пiсля цього, уже в на-
ступному театральному сезонi 1943–1944 рр., до реалiзацiї оперети Штрауса 
взявся Володимир Блавацький.

Українська прем’єра оперети “Лилик” вiдбулася у Львовi 28 листопа-
да 1943 р. Перша вистава показувалась 28-го листопада для нiмцiв, а друга, 
30-го, – для українцiв. 

“Постановка “Лилика” мала для нашого театру престижеве значення. Пе-
ред нами ставив цю оперету в рямцях нiмецьких гастрольних виступiв – при 
допомозi нашого хору, орхестру й балету вiдомий нiмецький оперетковий  ре-
жисер, iнтендант театру в Дрезденi, а участь у виставах брали кращi нiмецькi 
оперетковi артисти з Вiдня i Мюнхена. Диригував на цих п’ятьох нiмецьких 
виставах, як звичайно, Вайдлiх. Швидко пiсля того довелося менi ставити 
“Лилика” з нашим оперетковим ансамблем, i, ясна рiч, нашою амбiцiєю було 
показати нiмцям, що наш театр може ще краще поставити цю оперету”120.

119. Паламарчук  О. ... А музи не мовчали. – Львів, 1996. – С. 45.
120. Блавацький В. Три роки “Львiвського  Оперного Театру” / Ревуцький В. В ор-

бiтi світового театру … – С. 187.
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Ми змогли знайти в Центральному iсторичному архiвi Варшави (Archiwum 
Akt Nowych) лист нiмецького директора (очевидно, Фрiца Вайдлiха) до керів-
ника театру в Ганноверi у справі пiдготовки німецькомовної прем’єри “Ли-
лика” у Львові. Лист пiдтверджує активну гастрольну дiяльнiсть (спорадич-
ну) австрійських та німецьких солістів (на вигiдних контрактних умовах, 
якi заздалегiдь пунктуально обумовлювались мiж зацікавленими сторонами) 
[Див. Додатки].

Як видно з листа, пiдготовка нiмецького керiвництва була детально про-
думана й фiнансово забезпечена. Про касовий успiх прем’єри в тому ж вар-
шавському архiвi знаходимо коротеньку заявку:

“На вистави “Летючої мишi” встановлено пiдвищенi цiни (до 15 зл.).
Прошу зарезервувати на суботу: Крюгер – 2 (ложа 8, № 2 i 3)
Копп – 1 (ряд 1, № 12).
Нiмецька профшкола  – 24 (партер i II балкон).
СС i керiвництво: Кнорр – 5, партер (добрi мiсця).
Пiдпис”121.

Найвище нiмецьке керiвництво: начальник вiддiлу СД Герберт Кнорр, ди-
ригент ЛОТу Альберт Копп – вважало за необхiдне заздалегiдь зарезервува-
ти мiсця на прем’єру! Про додаткове матерiальне премiювання українських 
акторiв – учасників німецької прем’єри свiдчить i лист-прохання до Мiсько-
го голови Львова (театр фiнансувала мiська нiмецька влада) [Див. Додатки]. 
Подiбнi методи заохочення стосувались нiмецьких акторiв та гастролерiв (на-
гадаємо, що суми їхнього гонорару в кiлька разiв перевищували виплати ук-
раїнцям). Для акторiв Львiвського оперного театру робота на сценi була спра-
вою служіння національному мистецтву. Отже, постава української прем’єри 
була для В. Блавацького актом професiйного i громадянського гонору, з якої 
український митець вийшов переможцем, працюючи, зрозумiло, в гiрших 
умовах.

Оперета Йогана Штрауса-сина, написана i вперше поставлена у Вiднi 
1874 р., стала класичним зразком танцювальної вiденської оперети. Це розва-
жальний, танцювальний спектакль, наближений до традицiй iталiйської опе-
ри-буфф, яскраво-колоритний, винахiдливий, мелодiйний. В основi сюжету 
“Лилика” – реальний факт із життя паризької аристократiї, який перетворився 
на анекдот, а потiм став основою для п’єси “Годинник з боєм” О. Мельяка і 
Л. Галевi на лiбрето К. Гафнера i Р. Жене. У Львовi вона йшла в українському 
перекладi I. Iваницького.

Цю виставу Остап Тарнавський назве “найбiльшим успiхом оперетно-
го ансамблю ЛОТу” саме завдяки режисурi Володимира Блавацького, який 

121. Archiwum Akt Nowych. – Sygnatura 540, teczka 894. – S. 109.

Феномен творчої особистості Володимира Блавацького...
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виступав у нiй i в ролi Франка – “безжурного, гулящого вiтрогона, що iнспiрує 
iнтригу, увесь час веде дiю, пожвавлює її та змонтовує в одну цiлiсть”122.

У поставi оперети, традицiйно музично-розважального жанру, де домi-
нувала зазвичай музикальна i вокальна характеристика персонажiв, драма-
тичний режисер i актор В. Блавацький викоритстовує прийом драматичного 
театру: жвавий темпоритм спектаклю за рахунок залучення до вистави про-
фесiйних драматичних акторiв: Й. Гiрняка, Б. Паздрiя. “Саме Блавацькому 
завдячує ця оперета найбiльше: жвавiсть, темпо, життя. Як режисер, подбав 
вiн про те, щоб на сценi була дiя, багата ефектами, вiн скомпонував мальовни-
чi мiзансцени, збагатив дiю власними  режисерськими помислами, ба, навiть 
дотепами”123. 

Високо оцiнюючи гру виконавців, автор вiддає перевагу саме драматич-
ним акторам: Блавацькому, Паздрiєві в ролi директора в’язницi. “Паздрiй нале-
жить до акторiв, якi завжди надають життя сценi самою появою, iмпровiзують 
дiю”124. Схвально оцiнює журналiст декорацiї М. Радиша, роботу диригента 
Я. Барнича та хормейстера Я. Вощака. 

У  ЛОТі Володимир Блавацький яскраво проявив себе як сучасний керiв-
ник – продюсер, який в умовах вiйни зумiв створити унiкальний професiональ-
ний театр (iнтернацiональний за складом, нацiональний за духом), об’єднавши 
в ньому митцiв схiдної i – в бiльшостi – західної України, утвердивши мистець-
ку i театральну соборність. Як митець – створив сучасну модель українсько-
го театру. Як патріот і громадянин довів: служити своєму народові, не пос-
тупаючись принципами патріотизму, можна за будь-якої окупаційної влади. 
Фактів його надуманої колаборації не існує. 

Творчий доробок актора,  режисера, культурного і громадського діяча 
В. Блавацького періоду Другої світової війни 1941–1944 рр. має ввійти до кон-
тексту нової історії національного театру першої половини ХХ століття. Не в 
протистоянні, розірваності шкіл, ментальності, традиції – майбутнє сучасних 
досліджень національної історії, а в їх “соборності”.

122. [Тарнавський О.]. “Лилик”. Премiєра Штравсової оперети в ЛОТi / ОТ // 
Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 2 груд. –  Ч. 277 (697). – С. 3.

123. Там само.
124. Там само.
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Йосип стадник: terra incognita, 
або невідомі сторінки творчої біографії 1941–1942 рр.

Режисерська, акторська діяльність видатного театрального діяча кінця 
ХІХ – першої половини ХХ століття Йосипа Стадника (18.03.1876, с. Валява, 
тепер  Підкарпатське воєводство, Польща – 8.12.1954, Львiв), зокрема в Ук-
раїнському театрі міста Львова – Львівському оперному театрі (1941–1942 рр.) 
та часів Другої свiтової вiйни, i до сьогодні ґрунтовно не дослiджена в українсь-
кому театрознавствi. Найновiшi видання, зокрема енциклопедичний довiдник 
“Митцi України” (Київ, 1992) та бiографiчний довiдник “Мистецтво України” 
(Київ, 1997, обидва – за редакцiєю А. В. Кудрицького), які видрукувало видав-
ництво “Українська енциклопедiя iменi М. П. Бажана” вже в роки державної 
незалежностi, про Й. Стадника пишуть таке: “Закiнч. польськ. драм. студiю. 
1894–1913 – актор i режисер Руського нар. т-ру у Львовi (1906–13 директор), 
1917–18 – Т-ру М. Садовського, 1913–39 (з перервами) керував укр. профес. 
трупами в Галичинi, Т-ром iм. I. Тобiлевича (1933–35), Укр. драм. т-ром iм. Лесi 
Українки у Львовi (1939–41), драм. т-ром у Дрогобичi (1944–45), Т-ром мiнiа-
тюр у Львовi (1945–47) [...]. Викладав у Муз-драм. школi iм. М. Лисенка в 
Києвi (1917–18) i в драм. школi при Вищому муз. iн-тi iм. М. Лисенка у Львовi 
(1922–24), iн. студiях i школах. Серед учнiв – А. Бучма, М. Крушельницький, 
Є. Коханенко, Я. Геляс”1. Тотожну інформацію з вилученням рокiв дiяльностi 
в часи Другої світової війни подано також і про інших членiв династiї: дружи-
ни Софiї Стадникової, доньки Стефи Стадникiвни, сина Яреми Стадника. 

Отже, в одному з найавторитетнiших столичних видань України i далi 
продовжує творитись мiф, породжений радянською iдеологiєю. Не згадується 
факт незаконного арешту митця, неправильно вказанi й роки працi в Дрогоби-
чi (там Стадник працював із 1943 року).

Нашим завданням є повернути викресленi з бiографiї видатного українсь-
кого театрального дiяча тi етапи, якi були “забутi” радянським театрознавством. 
Трагiчна доля митця, якого в 1947 р. незаконно заарештували та безпiдставно 
засудили органи МДБ СРСР за “антирадянську дiяльнiсть” із позбавленням 
волi на десять рокiв, як бачимо, стала причиною довгих рокiв замовчування 
його iмені в радянському театрознавствi.

Феномен творчості Й. Стадника досліджували його сучасники: Дмитро 
Антонович, Степан  Чарнецький, Григор  Лужницький, Михайло  Рудницький, 
Валеріян  Ревуцький. У 50–60-х рр. ХХ ст. ім’я Й. Стадника було повернуте до 
історії національного театру  у  двотомному виданні  “Український драматич-
ний театр” (де Ю. Костюк в 1959 р. у другому томі друкує розділ “Створення 
нових театральних колективів у західних областях УРСР”, а  Р. Пилипчук у 
1967 р. в першому томі цього ж  видання  публікує  розділ “Театр на західно-

1. Мистецтво України. – Київ, 1997. – С. 556.
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українських землях” (зокрема, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.), в якому 
простежує  діяльність Й. Стадника як актора,  режисера  і  директора  Русь-
кого  народного театру  Товариства  “Руська Бесіда”  у 1894–1913 рр. Перу 
Р. Пилипчука належать також статті в “Театральной энциклопедии” (Москва, 
1965. – Т. 4,), 2-му виданні УРЕ (Київ, 1984. – Т. 2) та інших виданнях.

Однією з перших до творчості Й.Стадника звернулась львівська дослід-
ниця Леонтина Мельничук-Лучко (“Тернистим шляхом”. – Львів, 1961). Прин-
ципове значення для повернення імені митця мала стаття Мар’яна Крушель-
ницького, народного артиста СРСР, надрукована 9 вересня 1962 р. в газеті “Ра-
дянська Україна”, але через недогляд не вміщена у збірникові “Мар’ян Кру-
шельницький: спогади, статті” (Київ, 1969), який упорядкував В. Русанов. У 
статті вдячний і талановитий учень Й. Стадника – М. Крушельницький, оми-
наючи увагою роки діяльності свого вчителя в часи німецької окупації та факт 
арешту, віддає належне майстрові національної сцени. Стадника він ставить 
поруч із постатями І. Гриневецького, К. Рубчакової, В. Юрчака, С. Стадни-
кової. “Війна перервала творчу діяльність митця. А в післявоєнний час йому 
довелось недовго працювати в одному з новостворених львівських театрів”, – 
читаємо в “Радянській Україні”, органі ЦК Компатії України2. Автор змуше-
ний був удавати, що йому невідомий факт творчої діяльності Й. Стадника в 
роки Другої світової війни.

Низку статей надрукував у періодичних виданнях Петро Медведик. Ми-
хайло Рудницький, відомий український письменник, перекладач і вчений, 
професор Львівського університету, присвятив постаті Стадника окремі на-
риси у своїх мемуарних книжках “В наймах у Мельпомени” (Київ, 1963) та 
“Непередбачені зустрічі” (Львів, 1969), де, зрозуміло, не згадував років роботи 
під час німецької окупації. Львівський музикознавець Оксана Паламарчук про 
постави митця воєнного періоду пише у книжці “…А музи не мовчали” (Львів, 
1996) та у виданні “Львівська опера” (співавтор Василь Пилип’юк. – Львів, 
2000). Валерій Гайдабура у книжці “Театр, захований в архівах” (Київ, 1998) 
уперше відкриває окремі епізоди з останніх років життя митця, його ув’язнення 
після війни, коротко цитує фрагменти кримінальної справи Й. Стадника. Оле-
на Боньковська у праці “Львівський театр товариства “Українська Бесіда”. 
1915–1924” (Львів, 2003) подає ґрунтовне дослідження музично-драматично-
го репертуару майстра сцени періоду 20-х років ХХ ст. Згадано Й. Стадника як 
працівника Інституту народної творчості за часів німецької окупації у книжці 
Сергія Шнерха “Незмовкна пісня” (Львів, 2001) та в 5-му томі “Історії ук-
раїнської музики (1941–1958)” (Київ, 2004).

2. Крушельницький М. Життя, віддане мистецтву // Радянська Україна. – Київ, 
1962. – 9 верес. – № 214 (12470). – С. 3.
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На основi публiкацiй у львівській пресі 1941–1944 рр., окремих статей 
дiаспорних видань, зокрема колективної монографії “Наш театр” (1975–
1992. – Т. 1–2) та розвідки С. Максименко “Josyp Stadnyk, Director and Actor 
of the Ukrainian Theatre of the City of Lviv in 1941–1942” (в перекладі на ан-
глійську Т. Закидальського) в канадському науковому збірнику “Journal of 
Ukrainian Studies”(Toronto, 2006. – N. 1–2. – P. 117–134), а головне – на матерiа-
лах кримiнальної справи Й. Стадника (П – 19658 з архiву УСБУ у Львiвськiй 
областi), якi вдалося вперше опрацювати (за дозволом i згодою наймолодшої 
доньки Й. Стадника Софiї Заболоцької) і фрагментарно опублiкувати в жур-
налi “Просценiум” (Львiв, 2001. – Чис. 1. – С. 20–35) та в Записках наукового 
товариства iменi Шевченка (Львiв, 2003. – Т. ССХLV: Працi Театрознавчої ко-
місії. – С. 641–665), з’ясовуємо маловiдомi обставини та особливостi роботи 
Стадника згаданого перiоду. 

Дивовижно трагiчна доля митця, на жаль, продовжує список уже вiдо-
мих iсторiй родини Крушельницьких, М. Кулiша, Леся Курбаса (якi творили 
в інших географiчних, полiтичних, часових вимiрах одного столiття) – жертв 
сталiнського режиму. Життєпис одного з найвiдомiших українських театраль-
них дiячiв першої половини ХХ столiття Йосипа Стадника та його родинної 
акторської династiї i до сьогоднi в українському театрознавствi належно не 
досліджений.

Об’єктивно осягнути усю повноту i значення доробку майстра можна 
лише абстрагувавшись вiд його симпатикiв та опонентiв, які творили за життя 
Й. Стадника не завжди об’єктивні історичні версії. Надто яскравою i впливо-
вою особою був Йосип Стадник, надто сильним творчим конкурентом! 

Історик театру та сучасник режисера Григор Лужницький у своїй стат-
тi “Йосип Стадник”, опублiкованiй уперше в журналi “Київ” (Фiладельфія, 
1955. – Чис. 5. – С. 225–228), про воєнний перiод роботи режисера пише таке: 
“По упадку Польщi в 1940–1943 рр. Стадник працює як режисер i актор у 
Львiвському Оперному Театрi, але внаслiдок непорозумiнь покидає його 
1943 р. (насправдi в червні 1942 р. – С. М.) i приймає керiвництво українсь-
кого театру в Дрогобичi. За другої окупацiї Захiдних земель України больше-
виками немає докладнiших вiдомостей про Стадника”3. Тут же автор визнає, 
що Стадник “не мав за свого життя особливих симпатiй”, і подає прiзвища 
Д. Антоновича, С. Чарнецького, якi “трактували його дуже рiзно, але нiхто з 
них не був уповнi об’єктивний i справедливий”4. В iншiй статтi – “З iсторiї 
українського театру”, що вийшла друком 1953 р. в журналі “Київ” (Філадель-
фія) – Гр. Лужницький пояснює: “Не любили його актори, бо вiн, як “антреп-
ренер”, не завжди виповнював свої зобов’язання, не любили його “антреп-

3. Лужницький Г. Йосип Стадник // Український театр : науковi працi, статтi, ре-
цензії : зб. пр. : у 2 т. – Львiв, 2004. – Т. 2 : Статтi, рецензії. – С. 98.

4. Там само. – С. 95.
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ренери”, бо вiн був супроти iнших безоглядний, не любили його, врештi, i 
визнавцi правдивого мистецтва, бо Стадник, бажаючи “зробити касу”, не раз 
пускав на сценi так звану популярно “шмiру”. Але сьогоднi, з перспективи 
стiлькох рокiв можна смiло сказати, що без Стадника просто не можна собi 
уявити українського театру”5.

Iсторiя Українського театру міста Львова 1941 року розпочалась саме з 
двох постав Йосипа Стадника: “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовсь-
кого (цією виставою відкрився театр 19 липня 1941 року) та “Ой, не ходи, 
Грицю” М. Старицького. Обидвi протримались у репертуарi театру вiд  його 
першого до останнього дня, були улюбленими для унiверсального глядача, а 
блискучий драматичний актор Iван Рубчак у басовiй партiї Карася ввiйшов до 
iсторiї нацiональної сцени в Галичині ще з початку ХХ ст. (школа синтетично-
го актора Стадника!) і як оперний виконавець. 

Звиклий до екстремальних умов працi в мандрiвному театрi, Йосип Стад-
ник зумiв мобiлiзувати новостворений колектив та в умовах початку Другої 
свiтової вiйни у Львовi пiдготувати до показу глядачевi (зрозумiло, за згаданих 
обставин, не бездоганні) двi перші вистави. 

“Ще за совєтської влади ми мали пiдготоване сценiчне оформлення до 
“Ой, не ходи, Грицю...”, яке проєктував мистець Борисовець. Тепер же Стад-
ник докiнчив свою поставу, i незабаром львiвськi глядачi мали змогу побачи-
ти на сценi цю п’єсу. Найбiльшою цiннiстю в нiй були дуже гарнi декорацiї 
Борисовця, зокрема перша дiя, яка просто хапала за очi. Не менш гарнi були 
й народнi костюми, дуже вiрнi стилево i дбайливо пiдготованi. Щодо самої 
постави цiєї п’єси, то про неї можна було дуже сперечатися. Та й не всi актори 
справлялися iз своїми ролями задовiльно. Особливо ж талановитий Геляс не 
зумiв перемогти всiх труднощiв ролi Гриця, в чому було, мабуть, чимало вини 
й самого режисера. Та, незважаючи на деякi режисерськi й акторськi недолiки, 
п’єса мала немалий успiх i втрималася в репертуарi цiлих три роки”6, – визнає 
Володимир Блавацький. 

На жаль, на початках дiяльностi Українського театру міста Львова – 
Львівського оперного театру, в 1941 р., у львiвських часописах зустрiчаємо 
здебiльшого короткi iнформацiйнi повiдомлення щодо вистав. Розгорнутi 
статтi, рецензiї з’являться пiзнiше, з середини 1942 року, пiсля активної дiяль-
ностi театру, вже перейменованого німцями (у серпні 1941 р.) на Львівський 
оперний: більш “нейтрально”. Тому Стадниковi, який працював у ньому саме 
в 1941–1942 рр., i тут “не пощастило”. 

5. Лужницький Г. З iсторiї українського театру // Український театр : науковi пра-
цi, статтi, рецензії : зб. пр. : у 2 т. – Львiв, 2004. – Т. 2 : Статтi, рецензії. – С. 106.

6. Блавацький В. Три роки “Львiвського Оперного Театру” / Ревуцький В. В орбiтi 
свiтового театру ... – С. 191.
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Про вдалий старт новоствореного театру писали “Кракiвськi вiстi”, зокре-
ма рецензент під псевдонімом Львовянин, 7 вересня 1941 року: “На перший 
вогонь пiшли вистави таких популярних п’єс, як “Запорожець за Дунаєм”, 
“Ой, не ходи, Грицю”, “Наталка Полтавка” i “Маруся Богуславка”, що, хоч які 
старі, стягають завжди багато публики і роблять касу. Подобаються вони 
також німецьким воякам, що ходять на українські вистави в доволі поважно-
му числі і гарно поплескують українські пісні й танці (курсив наш. – С. М.)”�.

28 серпня 1941 року на сценi Львівського оперного театру вперше була 
показана драма Iвана Франка “Украдене щастя” в постановцi Йосипа Стад-
ника. Одна з перших рецензiй на прем’єру у “Львiвських вiстях” 30 серпня 
1941 року мiстить i розумiння автором статті режисерської концепцiї, i її су-
часне (з погляду реципiєнта ХХI столiття) тлумачення Франкової драми, дiя 
якої вiдбувається “коло 1870 року в підгірськім селі Незваничах” (як зазначав 
сам драматург у ремарці).

“Можна б багато сперечатися про те, кого вважати позитивним типом, як i 
про те, хто тут найбiльше завинив, якщо про яку-небудь вину тут взагалi можна 
говорити. Це клаптик життя, такого справжнього життя, в якому пульсує кров, 
i в якому людськi пристрастi не притишенi любов’ю до свого ближнього, але 
навпаки, розбурханi егоїзмом, що намагається ущасливити себе – хоч би тiльки 
на хвилину i коштом чужого щастя [...]. Ганна Задорожна у самiй появi та iнтер-
претацiї п. Лужницької повнiстю виправдовувала ту рiдко бачену палкiсть по-
чування, з якого колишнiй її коханий, Михайло Гурман, намагається вирвати її з 
рук нелюбого чоловiка. Пан Сорока створив цiкавий тип добродушної людини, 
що прожила б у спокiйнiй працi все життя, якби доля не кинула її у чорторий 
людських пристрастей. М[ихайло] Гурман п. Геляса – зразок людини, що вмiє 
бути послiдовна у тому, щоб “вiдiкрасти своє щастя”. Всi три ролi витриманi на 
високому рiвнi. Досконалою парою сусiдiв були п. Паздрiй, як Олекса Бабич, 
i п. Сердюкова, як його жiнка, Настя. Неодин справжнiй вiйт позавидував би 
п. Рубчаковi його вигляду й “урядування”. П[ан] Яковлiв, як звичайно, дуже 
добрий. Молодицi, хлопцi i дiвчата творили мальовниче тло для трагедiї у трь-
ох людей. Постанова дир. Стадника дуже дбайлива (курсив наш. – С. М.)”8.

Рецензент Осип Боднарович, який заховався за криптонім “об”, виявив 
надзвичайно цiкаве сучасне трактування Франкової драми, яка 1941 р. зазву-
чала як трагедiя усiх трьох героїв, котрі волею долі (фатуму) стали її “за-
ручниками”. Намагання “вiдiкрасти” втрачене призводить до невиправного. 
Чим не нова концепцiя добре вiдомого i глядачам, i режисерові Стадникові 
твору?

7. Львовянин. Театральна справа у Львові // Краківські вісті. – Львiв, 1941. –  7 ве-
рес. –  Ч. 197 (352). – С. 4. 

8.  [Боднарович О.]. Український Театр м. Львова. “Украдене щастя”/ об // Львiв-
ськi вiстi. – Львів, 1941. – 30 серп. –  Ч. 19. – С. 4.
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Схвальну оцiнку згаданій виставі дали i “Кракiвськi вiстi”: “З черги пiшла 
вже поважна рiч – драма на 5 дiй Iвана Франка “Украдене щастя” пiд режи-
серiєю Й. Стадника. Треба признати, що постанова “Украденого щастя” дуже 
дбайлива, виконавцi головних роль (п-нi Лужницька, п. Сорока i п. Геляс) 
створили досконалi типи. Так само на свому мiсцi виконавцi поменших роль: 
п. Паздрiй i п. Сердюкова як пара сусiдiв, п. Рубчак у ролi Вiйта i п. Яковлiв. 
Були побоювання за фреквенцiєю (вiдвiдуванiстю. – С. М.), але показалося, 
що вони були безосновнi: публика виповнила вщерть салю на обох перших 
виставах цiєї драми”�.

Відомо, що “Украдене щастя” Й. Стадник  ставив у березні 1940 р. у 
Львівському державному драматичному театрі ім. Лесі Українки. До постави 
франкової драми цього ж року звернувся й Г. Юра в Київському театрі ім. 
І. Франка. Відомий український театрознавець Валентина Заболотна авторці 
цих рядків розповідала про безперервний творчий і людський контакт між Ам-
вросієм Бучмою, учнем Й. Стадника, та своїм учителем. Вона й висловила 
припущення про спільність концептуального (очевидно, підказаного Стадни-
ком Бучмі) трагедійного трактування ролі Миколи Задорожного у знаменитій 
франківській виставі.

Постановка оперети “Циганський барон” Й. Штрауса стала четвертою 
режисерською роботою Йосипа Стадника. Її прем’єра вiдбулась 14 жовтня 
1941 року. Вона пiдтвердила унiверсальний хист митця (пiсля вже згаданих 
успiшних рiзножанрових постав). Постановочна група: лiбрето Й. Шнiцера за 
М. Йокаєм, музика Й. Штрауса, переклад Є. Олесницького, Й. Стадника, ди-
ригент Я. Барнич, хормейстер Н. Горницький, режисер-постановник Й. Стад-
ник, асистент режисера О. Яковлiв, танцi О. Суховерської та Р. Геринович, 
музичний керiвник Л. Туркевич.

Оглядач “Львiвських вiстей” пiсля вистави подає захоплену статтю, де 
стверджує, що прем’єра “Циганського барона” “перейшла всi нашi сподiван-
ня”10. Рецензент приписує Стадникові повернення на львiвську сцену вартiс-
ної європейської оперети, але головне – “прищеплення” українськiй аудиторiї 
смаку i розумiння творiв Й. Штрауса: “Циганський барон” – одна з найкращих 
i одночасно найважчих оперет Штрауса через свої мелодичнi, гармонiчнi й 
ритмiчнi багатства, тому й нелегко вивести її як слiд. Український львiвський 
театр вийшов переможно з усiх труднощiв. Важко вирiшити, що саме наперед 
треба вирiзнити, бо всi сцени, поодинокi ролi, музика, декорацiї, балєт – все 
було згармонізоване в одну мистецьку цілість (курсив наш. – С. М.). Без сум-
нiву, успiх вистави першою мiрою залежав вiд музичного керiвництва, що iз 

9. Львовянин. Театральна справа у Львові // Краківські вісті. – Львiв, 1941. – 7 ве-
рес. –  Ч. 197 (352). – С. 4.

10. З театру.  “Циганський барон” / Мет // Львiвськi вiстi. – Львів, 1941. – 16 жовт. –  
Ч.59. – С. 3.
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свого завдання вив’язалось бездоганно. Як хор, що являється найбiльшою 
прикрасою цiлої опери, так орхестру допроваджено до високого мистецького 
рiвня, в чому безсумнiвна заслуга диригента Я. Барнича i хормайстра Н. Гор-
ницького. Загалом усі збірні сцени поставлено на такій висоті, що ними мо-
жуть повеличатися й найкращі театри (курсив наш. – С. М.)”11. Рецензент 
в першу чергу відзначає чудове меццо-сопрано Л. Черних (в ролi циганки 
Чiпри), “великi спiвацькi можливостi” Є. Поспiєвої (в ролi Сафi), Й. Полякова 
(в ролі Циганського барона). “Завжди однаково веселий i жартівливий I. Руб-
чак у рол  Кальмана Жупана мав особливо багато нагод для свого гумору й 
дотепiв. Б. Паздрiй – артист iз скалею всiляких можливостей. У ролi Конте 
Карнеро ми подивляли не тiльки його здiбностi комiка, але й металiчний тенор 
його голосу. Сильветку маєстатичного графа Гомоная добре вiдтворив Я. Ге-
ляс. Молодечим чаром, привабливiстю i вмiлiстю сценiчної штуки вирiвню-
вала деякi голосовi недотягнення О. Бенцаль-Карп’якова. Майже без закиду 
були теж iншi артисти, як В. Карп’як (у ролi Оттокара), Н. Лiсновська (в її iн-
терпретацiї може трохи пересадно зарисована постать Мiрабеллi), I. Гiрняк (у 
ролi Палi) та В. Шашаровський (Йошi). Окремо треба ще згадати про виступ 
балету, що змагається ще з труднощами розвоєвого етапу, але своїм складом 
молоденьких свiжих сил заповiдає гарну майбутнiсть”12. 

Автор констатує небувалий глядацький успiх вистави як серед українцiв, 
так i нiмцiв. “Заля виповнена по береги публикою, в склад якої входили також 
чiльнiшi українськi громадяни i представники вiйськової та цивiльної влади, 
часто нагороджувала гру артистiв рясними оплесками”, – завершує свою ре-
цензiю на прем’єру дописувач “Львiвських вiстей”13. 

Пiд час вiзиту до Львова 21 жовтня 1941 р. генеральний губернатор Ганс 
Франк iз губернатором Ляшем та почтом вiдвiдував виставу “Циганського  ба-
рона”. 19 червня 1944 р. вона стане останнiм спектаклем в iсторiї Львівського 
оперного театру.

Очевидно, резонанс постановки Й. Стадника був таким великим, що через 
три днi вже згаданий часопис знову подає статтю, цього разу – композитора 
Бориса Кудрика: “I оце вiд дня 14 ц. м. з особливiшими почуваннями слухаємо 
вiдновленого “Циганського барона” пiд орудою капельника п. Я. Барнича i в 
виконанню частинно надднiпрянських сил, осiлих у Львовi за совiцької не-
волi, частинно старих i молодих мiсцевих сил. Успiх чималий i справдi гiдний 
твору”14.

11.  З театру.  “Циганський барон” / Мет // Львiвськi вiстi. – Львів, 1941. – 16 
жовт. –  Ч.59. – С. 3.

12. Там само.
13. Там само.
14.  Кудрик Б. “Циганський барон” на галицькiй сценi // Львiвськi вiстi. – Львів, 

1941. – 19–20 жовт. –  Ч. 62. – С. 4.
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Володимир Блавацький у “Спогадах” цю виставу стримано визнає “поза 
деякими застереженнями до масових сцен... вдатною. Слабше поставив 
Й. Стадник “Циганське кохання”, та все ж цi двi оперети мали чималий успiх, 
а “Циганський барон” досягнув навiть рекордової кiлькостi вистав”15, – кон-
статував директор театру. Очевидно, вiн лукавить, згадуючи 1939 рiк – час 
утворення у Львовi радянською владою Театру iменi Лесi Українки. “Незва-
жаючи на негативне наставлення до нього (Стадника. – С. М.) з боку акторiв, я 
вирiшив притягнути його до нового будiвництва театру, мiркуючи, що в такий 
момент не слiд думати про минулi непорозумiння”16.

Матеріали  кримiнальної справи Стадника № П-19658 з архiву УСБУ у 
Львiвськiй областi (які подаємо у книжці окремо)  засвідчують протилежне.    
Актори  на допитах НКВД  називали  Стадника  авторитетним майстром сце-
ни, який користувався заслуженою, легендарною славою...

На час спільної роботи у ЛОТі взаємостосунки Блавацького – Стадника 
зазнали кардинальних змін: з учня В. Блавацький виріс у керівника колективу. 
До того ж бачення моделі театру, методи роботи з актором у двох майстрів 
були різними. Й. Стадник сповідував акторський театр (вибудовуючи виста-
ви здебільшого на ансамблі досвідчених акторів), Блавацький в 1941–1944 рр. 
мріяв зреалізувати свою давню мрію про режисерський театр, яким захопився 
під час річного перебування у “Березолі” 1927–1928 рр. Львівський період їх 
короткої спільної праці можемо назвати й конфліктом поколінь: Володимир 
Блавацький досягнув вікової зрілості (йому минув 41 рік), Йосип Стадник пе-
рейшов межу пенсійного (65 років) віку. 

З нагоди ювiлейної, 200-ї вистави ЛОТу кореспондент “Львiвських вiстей” 
помiстив iнтерв’ю iз керiвником лiтературної частини (тодi ця посада назива-
лась “лiтературний референт”) Григором Лужницьким. По сутi, це невеликий 
творчий звiт,  в якому Лужницький наводить такi оцiнки i факти. “Першим 
iшов наш старовинний “Запорожець за Дунаєм”. Це було 19 липня минулого 
року. Ставив цю виставу вiдомий наш театральний дiяч i сенiор наших акторiв 
Йосиф Стадник. А дотепер ця вистава йшла на нашiй сценi 14 разiв. “Цигансь-
кий барон” – 19, “Ой, не ходи, Грицю” – 15” 17.

Отже, за статистикою, постави Стадника користувались найбiльшою гля-
дацькою любов’ю (хоч  каса – не завжди показник якостi), а причиною їх ус-
пiху була (виходячи iз суперлятивiв рецензентiв) професiйнiсть постановника, 
який у добре вiдомому матерiалi (до реалiзацiї цього твору Штрауса звертався 

15.  Блавацький В. Спогади / Ревуцький В. В орбiтi свiтового театру. – Київ ; Хар-
кiв ; Нью-Йорк, 1995. – С. 187.

16.  Там само. – С. 164.
17.  Ювілей Львівського Оперного Театру : розмова з літературним керівником 

театру, д-ром. Гр. Лужницьким // Львівські вісті. – Львів, 1941. – 12–13 квіт. – Ч. 78 
(202). – С. 3.
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не вперше) був вiрний своєму професiйному почерку: акторському ансамблю. 
У “Циганському баронi” Й. Стадник поєднав оперних виконавцiв (Л. Черних, 
Є. Поспiєва), блискучого драматичного i оперного виконавця I. Рубчака та мо-
лодого драматичного актора Я. Геляса, формуючи на перспективу унiверсаль-
нiсть i синтетичнiсть лотівських акторiв. Перелiчуючи кращi акторськi сили 
львiвського театру в сезоні 1941–1942 рр., Лужницький у цiй же статтi зазна-
чає: “Рубчак i Стадник – це сенiори нашого Драматичного Театру. Тут ще й 
такi прiзвища, як Л. Кривицька, В. Блавацький, А. Совачева, Н. Лужницька, 
В. Левицька...”18.

Спочатку В. Блавацький запропонував Й. Стадникові перейти на посаду 
актора, а коли той не погодився – звiльнив його з роботи у червнi 1942 року.

“Краківські вісті” за 7 липня 1942 року в рубриці інформацій подають 
цікаву статистику: “З 1 липня ц. р. уступили зі свого становища директор 
Львівського Оперного Театру п. Петренко, режисер п. Йосиф Стадник, дири-
гент Я. Барнич, артисти Голіцинська, Лісновська, Гірняк Марія, Горняткевич 
Йосафат, співаки Дмитраш Олена й Ол. Грицик і коло 20 осіб членів хору, 
балету й технічного персоналу”19.

Важко перевірити точне число і справжню причину звільнення такої кіль-
кості осіб із театру в час війни, коли актори не мали за що жити, а праця в 
театрі давала бодай мінімальний шанс на прожиття. Помилився дописувач, 
очевидно, і щодо Ярослава Барнича. За словами Володимира Блавацького, 
“диригентом оперети був увесь час майже виключно Я. Барнич”20.

Прем’єра оперети Ф. Легара “Циганське кохання” (16 травня 1942 р.) ста-
ла останньою режисерською роботою видатного майстра сцени Й. Стадника 
у Львові часів Другої світової війни. Постановники: художник М. Iршов, ба-
летмейстер Є. Вiгiлєв, костюми Є. Олесницької, диригент Я. Барнич, концерт-
мейстер О. Голинська. 

Кореспондент “Кракiвських вiстей” негативно оцiнив виставу. Вiн зазна-
чив, що вперше Йосип Стадник ставив цю оперету у 1910 роцi. Можна при-
пустити, що постановник зробив “копiю” згаданої вистави, а може переживав 
творчу кризу, пов’язану з майбутнiм звiльненням? Немає пiдстав не довiряти 
рецензентовi, який не бачив у виставi новизни прочитання. 

“Застарiле, банальне лiбрето, в якому дотепiв, як кiт наплакав, вже не 
може нiкого захопити. Тому вистава такої оперетки вимагає тепер бiльших, як 

18.  Ювілей Львівського Оперного Театру : розмова з літературним керівником 
театру, д-ром. Гр. Лужницьким // Львівські вісті. – Львів, 1941. – 12–13 квіт. –  Ч. 78 
(202). – С. 3.

19.  Закінчення сезону в оперному театрі // Краківські вісті. – Львів, 1942. – 
7 лип. –  Ч. 145 (593). – С. 4.

20.  Блавацький В. Три роки Львівського Оперного Театру / Ревуцький В. В орбіті 
світового театру ... – С. 189.
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коли-небудь, добрих, дзвiнких голосiв, просто оперної обсади. З цього боку 
нова вистава оперетки Легара сильно недомагала. Торкається це в першу чер-
гу обсади мужеських партiй, спецiяльно головної партiї цигана Йовжi, яку спi-
вав В. Карпяк, що може й має який голосовий матерiял, але голос його сирий, 
невишколений i до оперетки просто не надається. А вже чудову пописову арiю 
при кiнцi першої дiї, за яку кожний спiвак збирає гураган оплескiв, почули 
ми в такому виконаннi, що прийшлось затикати вуха [...]. Як це не дивно, але 
найбiльше життя й верви та опереткового настрою внесли на сцену виконавцi 
менших, епiзодичних партiй: завжди знаменита, одинока в своїм родi Стефа 
Стадникiвна в партiї п’ятнадцятилiтньої Йолян ураз зi своїм молодим парт-
нером С. Залєським (Каєтан) та безконкуренцiйний I. Рубчак у партiї Мiгаля. 
Стадникiвна в ролi смотрика захоплювала молодiстю й темпераментом, Руб-
чак своїм акторським талантом i тубальним басовим голосом. З виконавцiв 
мужчин назвемо ще Б. Паздрiя, що в ролi дiдича Драготiна вiдповiв свому 
завданню”21. Артистцi О. Кальченко рецензент радить “дальше працювати над 
собою, зокрема над вишколом голосу у високих тонах та над поглибленням 
сценiчної гри”. Провiднiй актрисi драматичного гурту Вiрi Левицькiй (роль 
вдови Iльони) побажав стати “оперетковою дiвою”, адже в неї для цього є “всi 
данi”22. У масових сценах рецензент пiдкреслює їх статику. Тiльки хори, за 
його словами, звучали “сильно й певно”23. 

Оперета “Циганське кохання” стала останньою режисерською роботою 
Йосипа Стадника у Львiвському оперному театрi.

У 1941 р. Стадниковi виповнилось 65 рокiв – вік професiйної зрiлостi, 
усталеного почерку, вiльного володiння професiєю, перiод, коли вже час пра-
цює на людину, а не навпаки. “Вiн не був тим штампованим режисером, що 
змушує актора слiпо слухати режисерських вказiвок. Навпаки, кожний актор 
для Стадника-режисера мусiв бути акторськи творчим, мусiв себе виявляти 
iндивiдуально. Це був початок школи акторiв-професiоналiстiв,”24 – пише Гри-
гор Лужницький. Тут же театральний критик зауважує, що “з такої настанови 
користали тiльки сильнiшi одиницi”, якi згодом стали “визначними постатями 
української сцени”25.

За неповний рiк працi: вiд 19 липня 1941р. до 1 червня 1942 р. – Й. Стад-
ник здiйснив п’ять постав, що пiдтвердили як високий професiоналiзм май-
стра сцени (який не дивував новаторством, але забезпечував стабільний до-

21.  З театру. “Циганське кохання” Ф. Легара // Кракiвськi вiстi. – Львів, 1942. – 24 
трав. –  Ч. 110 (557). – С. 5.

22.  Там само.
23.  Там само.
24.  Лужницький Г. Йосип Стадник // Український театр : науковi працi, статтi, 

рецензії : зб. пр. : у 2 т. – Львiв, 2004. – Т. 2 : Статтi, рецензії. – С. 99.
25.  Там само.
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стойний професійний рівень постав усіх жанрів: від драми до оперети), так 
i мобільність драматичного сектору ЛОТу, частина якого сформувалась під 
впливом Стадника: I. Рубчак, С. Стадникова, Л. Кривицька, В. Блавацький та 
iн. Хоча названi вистави не були прапрем’єрами (режисер ставив їх ранiше в 
мандрiвних театрах Галичини), але творчий пiдхiд майстра сцени, несподі-
вані концептуальні рiшення класики (як у випадку з “Украденим щастям” 
I. Франка), стабiльний касовий успіх вистав забезпечували театровi вже з 
перших днiв його iснування високий творчий рейтинг.

Кількість ролей Й. Стадника-актора, про які вдалося знайти відомості у 
львівській пресі за 1941–1942 рр., є мінімальною за рахунком: дві. Але обидві 
вони стали показовими для усвідомлення масштабу акторського таланту Стад-
ника. Цими ролями митець довів (усупереч уже зацитованим у розділі про 
Стадника-режисера твердженням) жанрову різнобічність і високу професійну 
майстерність акторського й режисерського ремесла.

Ролі Гарпагона у мольєрівському “Скупарі” та Князя Меншикова у “Бату-
рині” за Б. Лепким (обидві – у режисурі В. Блавацького) не обійшли увагою ре-
цензенти, які, власне, на початках діяльності Українського театру міста Львова 
– ЛОТу часів Другої світової війни обмежувались, як правило, лише інфор-
мативними публікаціями в газетах. З нагоди постави “Скупаря” з’являються 
дві статті, одна з яких присвячена виключно аналізові роботи Стадника в ролі 
Гарпагона, яку актор грав по черзі з В. Блавацьким, де рецензент віддає пере-
вагу саме Стадникові! 

Прем’єра комедії Ж.-Б. Мольєра у драматичній секції театру в поставі 
В. Блавацького відбулася 27 вересня 1941 року. Роман Сливка у “Львiвських 
вiстях” дає зрозумiти, що Стадник – Гарпагон був цiкавiшим у виставi за 
В. Блавацького. “Хоч змiнюються часи й люди, змiнюються лiтературнi на-
прямки й iдеї, та людськi хиби завжди остаються незмiнними: злоба, лицемiр-
ство, скупість [...]. “Скупар”, що його виставив у подвiйнiй обсадi Український 
Театр, є справдi прегарним виявом високомистецьких цiннощiв, що його внiс 
наш театр у культурне життя Львова. Зокрема, не можна промовчати велико-
го успiху, що його осягнув у цiй комедiї корифей українського театрального 
життя i театральної творчостi Галичини п. Йосип Стадник. Адже Гарпагон 
у виконаннi Стадника пiд час вистави 29 ц. м. (вересня 1941 р. – С. М.) – це 
такий наскрiзь життєво реальний тип, що оглядаючи мольєровську комедiю, 
мимохiть вiдшукує глядач знайомi йому постатi з свого буденного життя: не 
пiдмальованi театральною характеризацiєю, але безсердечно брутальнi своїми 
людськими хибами. Стадник не фiлософує на сценi, не намагається вишукува-
ти психологiчного виправдання для мольєрiвського героя, не пiдкреслює його, 
щоб викликати ненависть глядача до негативного типу. Гарпагон у виконаннi 
Стадника живе, i тому глядач не вiдчуває до нього нехотi, як до т. зв. “чорних 
характерiв”, але приймає цю постать такою, якою її зробило життя, якою її 
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змалював актор. Висмiяти тип скупаря, де б вiн не був i ким вiн не був би! 
А це Стадниковi вдалося в 100 %. Довгий монолог при кiнцi 4-ї дiї, а моно-
логи засадничо бувають скучнi i дають найбiльше мороки найздiбнiшим ак-
торам, в iнтерпретацiї Й. Стадника вийшов чи не найкращим мiсцем комедiї. 
Гру п. Стадника нагороджувала публiка часто заслуженими оплесками при 
вiдкритiй сценi”26.

Без сумніву, творчий успіх актора Стадника привернув увагу публіки і 
спричинився до вдалого старту театру, але головне – перекреслив домисли 
недоброзичливців Стадника про відсутність у нього акторського таланту. Як 
можна зрозуміти з рецензії Р. Сливки, новизна у трактуванні Гарпагона поля-
гала, власне, у граничній органіці існування митця на сцені. Стадник запере-
чував тут твердження Пушкіна з його закидом, що у Мольєра Скупий – лише 
скупий, та й годі! 

Можна припустити, що такий погляд на мольєрівського героя у Стадника 
виник під впливом відомого польського актора Людвіка Сольського, який у 
1924 р. у Львові в Малому театрі ставив цю комедію Мольєра і сам виконував 
заголовну роль. Вона була однією з найкращих у доробку майстра польської 
сцени  (Див. світлину Л. Сольського у ролі Скупаря у Додатках). 

“Kurjer Lwowski” 5 червня 1924 року (чис. 128) з цього приводу писав: 
“Сольський у ролі Гарпагона – наче слимак, замкнутий в шкаралупі пристрас-
ті. Торкається світу, але не опановує ним; дивиться, але не бачить, споглядає 
те, чого нема; діє, але безрезультатно. Це досконала школа пристрасності, 
збагачена, оживлена, доведена і майстерно вибудована. На фоні створеної по-
стави і гримаси – зігнуті коліна, страшне кульгання, зморщене обличчя, підо-
зрілий, вічно стурбований, голодний, жадібно-поглинаючий погляд – створює 
Сольський цілий ряд психічних змін, показує цілу гаму відтінків і жовчне за-
доволення, люб’язні загравання, короткозоре лукавство, покірність і бунт роз-
пачу – голосіння, а цілісність конфлікту високомайстерно вирішує в преамбулі 
драми, до якої лише причиняє двері, притримуючи і гармонізуючи комедійне і 
серйозне характерним тоном цілості”. 

Вдалося знайти фото видатного польського актора Людвіка Сольського в 
цій ролі у фондах Центрального театрального музею у Варшаві. Навіть світ-
лина 1924 року вражає граничною правдою: таке обличчя запам’ятаєш на все 
життя. Його неможливо забути. Можна лише констатувати: актор дивовиж-
ним, Богом даним, чуттям проникнув у суть свого персонажа, “реінкарнував” 
(як сказали б ми сьогодні) Скупого. На ньому, як на восковій масці, відбилося 
тавро погоні за наживою.

Ця роль Сольського стала легендою ще за життя актора, і Стадник не міг 
пропустити нагоди, щоб не побачити її у Львові, а, можливо, й кілька разів. 

26.  Сливка Р. “Скупар” // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1941. – 31 жовт. –  Ч. 72. – С. 3.
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Тут не йдеться про копію – геній Сольського міг послужити для майстра Стад-
ника підказкою, ключем до розуміння природи скупості, яка з людини робить 
карикатуру, патологію, трагіфарсову фігуру. Навіть недоброзичливці довголіт-
нього керівника українських театрів у Галичині твердили: така вдала роль 
Гарпагона пояснюється тим, що в ній Йосип Стадник нічого не грав, а жив у 
запропонованих обставинах як театральний антрепренер. Кращої “рецензії” 
годі сподіватися!

У своїй книжці спогадів “Повість про моє життя” (два видання: Київ, 1958 
і Київ, 1965) Леся Кривицька, якій довелося працювати разом з режисером 
Стадником і бути його сценічною партнеркою у “Скупарі”, наводить опис 
образу, який створив Стадник у мольєрівській виставі. Зрозуміло, у згаданих 
виданнях не могло бути прямої мови про Український театр міста Львова: за 
радянської влади ця тема була заборонена. Але саме акторські спостереження і 
фрагментарний опис бодай окремих сцен є дуже промовистим фактом. “Важко 
сказати, актором якого амплуа був Стадник в молодості, коли він одночасно 
грав Хлестакова й Моора, Голохвостого й Освальда, Тартюфа й Жадова. Коли 
ж мені довелося з ним працювати, він грав уже характерні ролі і з особливим 
успіхом. Ніколи не забуду такого його справді художнього сценічного витвору, 
як Гарпагон у комедії Мольєра “Скупий”. Мені довелося багато років висту-
пати в цій п’єсі разом зі Стадником. Я грала тут і Елізу, і Маріанну, і Фрозіну, 
а Стадник, скільки я його пам’ятаю, завжди виконував роль Гарпагона. Це був 
дійсно самозабутній скнара, маніяк, раб своєї єдиної пристрасті – пристрасті 
до золота, фанатик накопичення. Артист глибоко прочитав роль з точки зору 
характеру персонажа і знайшов цікавий виразний зовнішній малюнок ролі”27.

Артистка Кривицька описує зовнішній рисунок ролі Гарпагона – Стад-
ника на початку вистави та в процесі розвитку дії. Так, у першій дії: ”Трохи 
зігнута постать, блукаючі маленькі, як у зайця, очиці, зморщені старі руки, які 
він весь час тре, наче вони в нього змерзли. На голові якась стара, заяложена 
чорна шапочка, залізні окуляри на кінчику носа, розпатлане сиве волосся”28.

“Стадник зразу починав свій перший діалог зі слугою Клеанта Лефлешем 
у надзвичайно стрімкому темпі. Слова, фрази сипалися, наче горох з торби, 
причому цей темп усе прискорювався і на кінець сцени, починаючи від слів 
Гарпагона: “У кого вкрав?” – діалог перетворювався на якийсь мовний фейєр-
верк, у якому, однак, кожне слово було чітким, виразним, зрозумілим, – дикція 
у артиста була бездоганна”29.

Стадник зіграв ще одного негативного персонажа – ворога українського 
народу князя Меншикова – в інсценізації “Батурина” за Б. Лепким. Автор стат-
ті, який сховався за криптонімом Мет. у “Львівських вістях” 1941 р. в інфор-

27.  Кривицька Л. Повість про моє життя. – Київ, 1965. – С. 91.
28.  Там само – С. 92.
29.  Там само.
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мації про виставу писав: “Про гру майже всіх артистів можна говорити тільки 
словами признання. Тут передовсім треба згадати про Б. Паздрія, що в ролі 
Носа добре відтворив наказного прилуцького полковника, та й про Й. Стадни-
ка, який із властивим йому темпераментом віддав кровожадного й жорсто-
кого Меншікова (курсив наш. – С. М.)”30.

Величезна популярність вистави та закладена в ній ідея спротиву ук-
раїнського козацтва поневолювачам налякала німців. Після 12-ї вистави “Ба-
турин” на вимогу відділу німецької пропаганди у Львові був знятий з репер-
туару. Можливо, у такому ворогові, якого створив Стадник, німці прочитали 
небезпечну аналогію? 

Повідомлення в тогочасній пресі про акторські роботи Йосипа Стадника 
у Львові 1941–1942 рр. можуть лише пунктирно позначити (через брак повні-
шого матеріалу) нереалізований (через важкі умови життя) творчий потенціал 
митця.

“Стадник як актор піднявся на вершини лише кілька разів. Такими його 
мистецькими креаціями були: “Скупар” Мольєра, ”Урієль Акоста” Гуцкова і 
Токерамо в “Тайфуні” Ляндела. В цих ролях Стадник був справді творчим, він 
нікого не наслідував, а інтерпретація образів була його власна і перфектна” 
(досконала. – С. М.), – писав театральний критик Григор Лужницький31.

“Стадник був дуже добрий, любив нас, студентів. Ніколи на нас не кри-
чав, навіть, як ми того вартували. Все тільки просив на заняттях з майстер-
ності актора: “Зроби так, я знаю – ти можеш!” Хіба після того ми, фактично 
15-16 річні діти, не старались!? Стадник був нам, як батько, добрий батько, 
але вимогливий. Студенти любили його найбільше з викладачів”, – згадувала 
студентка акторської студії 1940 року у Львові Тетяна Шустер32.

У нарисі про Йосипа Стадника “Шукач скарбів” у книжці спогадів М. Руд-
ницький писав, що митець був людиною життєрадісною, “невиправним” оп-
тимістом, а ще – мріяв написати книгу своїх споминів. “Протягом багатьох 
років він робив нотатки, зафіксовуючи прізвища артистів, назв вистав і тих 
триклятих місць, де “його” театр зупинявся на гастролі. Він провадив система-
тичний облік вистав, які йшли з незмінним успіхом, записував, коли аншлаги 
можна було завдячувати талантові або популярності актора, коли – рекламі 
або ж просто люб’язності публіки, яка незалежно від якості п’єси, щовечора 
відвідувала вистави”33.

30.  З театру / Мет // Львівські вісті. – Львів, 1941. – 27 верес. –  Ч. 21 – С. 3.
31.  Лужницький Г. Йосип Стадник // Український театр : науковi працi, статтi, 

рецензії : зб. пр. : у 2 т. – Львiв, 2004. – Т. 2 : Статтi, рецензії. – С. 99. 
32.  З авторизованого запису розмови із Т. Шустер 21 травня 2005 р., Архів авто-

рки.
33.  Рудницький М. Непередбачені зустрічі. – Львів, 1969. – С. 59.
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У книжці “В наймах у Мельпомени” Михайло Рудницький визначає ро-
зуміння акторської індивідуальності Йосипа Стадника: “У молоді роки він 
миттю переодягався за парубка в народних п’єсах, підстрибував у танці і під-
співував. З такою самою легкістю він умів причепити собі довгу бороду, коли 
хтось із старших акторів несподівано захворів. Тексти п’єс він пам’ятав чудо-
во, як усі цифри бюджету. Це вражало тим більше, що його дикція, дбайлива і 
чітка, подавала кожне слово, як на тарілці. Професійна рутина часто нехтувала 
зусиллям поглиблювати сценічний образ. Проте глядач, який хотів передусім 
чути те, що говорять на сцені, схвалював сумлінність актора”34.

Період праці Й. Стадника у ЛОТі (1941–1942), не осяяний яскравими твор-
чими відкриттями (через ряд згаданих причин об’єктивного та суб’єктивного 
характеру), можна назвати періодом стабільного рівня майстра реалістично-
побутового театру, який, у свою чергу, реалізовувався через синтетичного ак-
тора. Я. Мамонтов, аналізуючи течії в українському театрі поч. ХХ ст., зокрема 
театру М. Садовського, зазначає: “Цей театр, будучи в своїй основі реалістич-
но-побутовим, не ламав театральних традицій (як не ламав їх і М[осковський] 
Х[удожній] Театр), а лише повільно переходив до нових форм, поволеньки 
“європеїзувався”35.

Можемо стверджувати, що на виставах Й. Стадника (1941–1942 рр.) 
“європеїзувався” універсальний глядач у Львові, виховувався cинтетичний ак-
тор драматичної сцени (молодь – на досвіді майстрів, які сформував Стад-
ник), закладались підвалини тієї моделі нового європейського українського 
театру, який прагнув створити і створив у ЛОТі В. Блавацький (навіть через 
заперечення досвіду свого колишнього вчителя Й. Стадника). 

34.  Рудницький М. В наймах у мельпомени. – Київ, 1963.
35.  Мамонтов Я. Сучасні течії в українськім театрі // Нове мистецтво. – 1926. – 

№ 18, 22; Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. – Харків, Держав-
не видавництво України, 1929. – С. 433. 
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 олександр Яковлів: 
короткий епізод творчості (1941–1942 рр.)

Олександр Яковлів (1902, м. Глухів Чернігівської губернії, нині – Сумської 
обл. – 1944, м. Грац, Австрія) належить до тих акторів Українського театру 
міста Львова – Львівського оперного театру (1941–1942), хто влився до його 
складу вже достатньо творчо сформованою особистістю. За короткий період 
праці в драматичному секторі трупи (1941–1942), не полишаючи акторського 
фаху, О. Яковлів був асистентом режисера (у Й. Гірняка), сам як постановник 
здійснив одну поставу. Після першого театрального сезону (1942 р.) він зали-
шає Львів і стає головним режисером Станиславівського (тепер Івано-Фран-
ківськ) драматичного театру.

Його творча біографія була типовою: митець став одним із тих внутрішніх 
“мігрантів”, які піднімали фаховий рівень “провінційних” театрів на теренах 
тодішнього Генерального Губернаторства періоду Другої світової війни (до 
прикладу, Дрогобицький театр очолить теж виходець з ЛОТу – Й. Стадник); 
типовою для воєнного лихоліття: емігрувавши у 1944 р. до Європи з основним 
складом ЛОТу, він передчасно помер на чужині у розквіті сил. І … повному 
забутті його імені досьогодні.

Комплексно творчість митця не досліджена в українському театрознав-
стві. Біографічний довідник “Мистецтво України” (Київ, 1997) пише про акто-
ра таке: “Укр. актор і режисер. Дебютував на сцені в трупі О. Міткевич (1925), 
працював в трупі Й. Стадника (1926–1929), Театрі ім. І. Тобілевича (1930–
1938), в театрах ім. Котляревського та Лесі Українки (1938–1941). В 1942–44 – 
мистецький керівник Театру ім. Франка в Станіславі” 1.

У процитованій інформації (автор – Валеріян Ревуцький) є одна помилка: 
не слід об’єднувати два різні колективи в межах одного періоду: 1938–1941 рр., 
бо театр ім. І. Котляревського з’явився внаслідок об’єднання Українського 
народного театру ім. Тобілевича та театру “Заграва” у 1938 р., а Театр імені 
Лесі Українки було створено за радянської влади 1939–1941 рр. Досі не вста-
новлено, де й коли уперше дебютував О. Яковлів на сцені. Ганна Совачева у 
своїх спогадах розповідає про зустріч з ним, сімнадцятирічним кіннотником 
Армії УНР у травні 1920 р. десь поблизу Кам’янця-Подільського2. А коли саме 
став він актором, поки що невідомо. Він належав до покоління політичних 
емігрантів зі Східної України після поразки національно-визвольних змагань 
1917–1920 рр. Наша мета – заповнити коротку невідому сторінку у біографії 
митця: його працю в Українському театрі міста Львова – Львівському оперно-
му театрі періоду Другої світової війни.

1. Мистецтво України. – Київ, 1997. – С. 675.
2. Совачева Г. Крізь пориви життя: Спогади – війна і визвольні змагання // Наше 

життя. – Нью-Йорк, 1981. – Листопад. – Ч. 10. – С. 14.
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Єдина самостійна режисерська поcтава О. Яковліва в ЛОТі – “Ніч під 
Івана Купала” М. Старицького (прем’єра 23 грудня 1941 р.) довела і його ре-
жисерську вправність, і організаційний хист (що для дебюту в такій великій 
складній трупі драматичного сектору був не менш важливим, аніж творчі 
дані), і високу планку постановочної культури митця, і його вміння знаходи-
ти у “традиційному” творі “побутового” українського класичного репертуару 
свіжі поетичні барви та нестандартні режисерські рішення. 

Постановочна група: режисер О. Яковлів, художник М. Радиш, музика 
Б. Кудрика, танці Є. Вігілєва та В. Штенгеля, диригент Я. Вощак.

Нам вдалося встановити й дату утвердження на новій посаді у Станисла-
вові О. Яковліва. Часопис “Краківські вісті” 5 листопада 1942 р. поміщає ін-
формацію, підписану криптонімом “елте”: “Занепад Станиславівського театру 
почався від часу, коли п. Когутяк покинув Станиславів, щоб осісти в Коломиї. 
Станиславівський театр через півроку поборював труднощі, спроваджуючи 
на режисера п. Геляса. Але рівень вистав був щораз слабший”3. Невідомий 
автор далі зазначає, що запобігти творчій кризі допомогла група митців: “За-
ангажовано арт. Яковлева на мистецького керманича, арт. Слюзарівну, арт. Са-
мокішина і арт. Теплого. Крім того, вернувся до Станиславова арт. Божедан, 
б.[увший] артист театру ім. Франка у Києві [...]. На премієрі були приявні дир. 
Блавацький, реж. Гірняк і арт. Курило, які дотепер допомагали театру. Згадані 
члени львівського театру обіцяли й надальше підмогати Станиславівський те-
атр усіма силами, які стоять до їх диспозиції“4.

“З жалем ми відпустили від себе такого актора, як Яковлів”, – признаєть-
ся Володимир Блавацький у своїх “Спогадах”5. Про постановку вистави “Ніч 
під Івана Купала” М. Старицького мистецький керівник ЛОТу писав: “Завдяки 
гарним декораціям, костюмам, великій кількості хорів, дуже гарним танкам 
нашого балету та непоганій грі акторів, з-поміж яких вирізнялися особливо 
Кривицька і Степова, мала ця невеликої літературної вартости побутова п’єса 
неабиякий успіх”6. 

Це була 13-а за чергою прем’єра Львівського оперного театру. Невідомий 
рецензент писав: “Про виведення цієї наскрізь народної і наскрізь українсь-
кої побутової п’ єси Старицького можна говорити в самих суперлятивах. Це 
справді одна з найбільше удатних вистав нашого театру, хоч сама п’єса пере-
старіла і цінна хіба тим, що дає красу української пісні й українського танку 
та оригінальні стародавні обряди, звичаї й обичаї українського села (виділено 
нами. – С. М.). А це вдалося нашим артистам у сто відсотках”�. 

3. елте. З театру // Краківські вісті. – Львів. – 1942. – 5 листопада. – Ч. 247(696). – 
С. 4.

4. Там само.
5. Блавацький В. Спогади / Ревуцький В. В орбіті світового ... – С.193.
6. Там само.
7. З українського театру // Краківські вісті. – 1942. – 11 січня. – Ч. 4 (451). – С. 4.
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Автор підкреслює високу постановочну культуру театру, органічну ціліс-
ність усіх складових вистави, динаміку масових сцен, професіоналізм хору та 
балету. “Їх так заслужено оплескувала публика, бо й справді: такими співаками 
й танцюристами, якими диспонує наш львівський театр, можна підбити собі 
найвимогливішу публику. Досконало вирежисерувані були також всі збірні 
сцени, що (курсив наш. – С. М.). давало ілюзію дійсного життя на сцені8. 

Що стосується двох обсад виконавців, то рецензент на перше місце ста-
вить Стефу Стадниківну – Галю. “Просто ідеальний образ молоденької наївної 
сільської дівчини. Її чудова гра, голос, вираз лиця, рухи – все склалося на чу-
дову цілість, вона просто чарувала публику. Леся Кривицька в ролі закоханої 
до безтями молодиці і в ліричних, і в драматичних моментах стояла на висоті 
завдання: створений нею тип жінки був повний не то життя, а вогню, як цього 
й вимагає автор драми. В. Левицька в ролі Наталки внесла на сцену багато 
темпераменту, тільки голос звучав трохи зарідко. У вдячній ролі придуркува-
того сільського хлопця виступив О. Яковлів, що мав тут знову виявити ввесь 
свій талант артиста-коміка. І. Лісненко, як парубок-красунь, створив доскона-
лий тип сільського зводника, підбивача дівочих сердець. В ролі нещасливої 
наймички запрезентувалась дуже добре Є. Шашаровська, в ролі дівчини Мотрі 
М. Крижанівська (остання і голосово)”�. Автор називає великим успіхом і 
виконавців епізодичинх ролей: А. Совачеву (Настя), Є. Рудакевич (чоловік), 
А. Данилка (Денис), О. Сліпенького (Степан).

Не менш емоційно-захоплено й детально рецензент там само відзначає 
й другий склад виконавців. “В другому дні вистави обсада майже всіх роль 
була інша. І так, у ролі Галі виступила О. Горницька, в ролі молодиці Палаж-
ки – М. Степова, в ролі Наталки – О. Карпяк-Бенцалева; замість О. Яковлева 
виступив В. Шашарівський, замість І. Лісненка – Є. Курило, замість А. Со-
вачевої побачили ми Софію Стадникову, в ролі Дениса – В. Карпяка, в ролі 
Степана  – О. Вонса. Словом, нова обсада, що поправді ні в чому не уступає 
обсаді першого дня, тому її годі назвати другою”10 (курсив наш. – С. М.). 

Про об’єктивність попередніх оцінок свідчить інша стаття у “Львівських 
вістях”, підписана криптонімом М. Т. (Костянтин Курилишин зазначає, що 
М. Т. (М. Точило) – це псевдонім М. Колянківського)11. Рецензент підкреслює, 
що вартісна постава О. Яковліва спричинилася не лише до переаншлагів, а 
найголовніше – сприяла популяризації театру. “Бо й справді, навіть найбільш 
скептично настроєний глядач мусів подивляти, скільки життя і свіжості внес-
ли мистецьке керівництво, режисура й артисти в твір, до речі, не найвищих ху-

8. З українського театру // Краківські вісті. – 1942. – 11 січня. – Ч. 4 (451). – С. 4.
9. Там само.
10. Там само.
11. Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.): 

за матеріалами української преси. – Львів, 2010. – Т. 1. – C. 621.
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дожніх вартостей. “Ніч під Івана Купала” у виконанні львівського театру – це 
краса українського села з його безпосередньою стихійністю, таємна романти-
ка купальської ночі, поезія народних звичаїв, пісні і танцю”12. Рецензент гу-
биться в тому, які компоненти спектаклю виділити особливо, зазначаючи, що 
все було “однаково добре й без закиду”. Але окремо критик виділяє масові 
сцени: “Збірні виступи артистів дають викінчені картини, в яких угрупування 
поодиноких людей, кожний окремий рух і все разом докупи – глибоко про-
думане, доцільне й виконане з незвичайною прецизією. Про хорові співи не 
треба окремо говорити: їх, як завжди, так і тут, слід зачислити до найкращих 
моментів. На окрему згадку заслуговують балети, бо вони в останніх часах 
являють собою одну з найбільших прикмет нашого театру. Народний танок, 
що його маємо нагоду оглядати стільки разів, у цій виставі сприймаємо наче б 
щось нове, завдяки творчій інтерпретації керівника і поодиноких виконавців 
(курсив наш. – С. М.)”13. Сучасні актори можуть щиро позаздрити тим оцінкам, 
які давали рецензенти: “Стефа Стадниківна (Галя) була справжньою квіткою 
українських піль, повною безпосереднього чару й наївної простоти. Її голос, 
міміка, кожний рух від першого кроку завойовують глядача й витворюють 
безпосередній теплий контакт між залею і сценою (виділено нами. – С. М.). 
В.Левицька (Наталка) своїм темпераментом внесла багато розмаху і життя.)”14. 
Щодо Л. Кривицької (в ролі Палажки), – підкреслює критик, – то вона в дано-
му випадку не мала можливості “в цілій ширині розвинути свій драматичний 
хист, але й тут у кожному слові й русі проявилась сценічна культура” артистки. 
Про виконавців інших епізодичних ролей там же пишеться: “А. Совачева і 
Є. Рудакевич (Наум, Настя), що їх коротка роля обмежувалась до кількох ре-
чень, навіть у цих кількох рухах створили маркантні (виразні. – С. М.) типи 
сільських багатіїв (головно Совачева). Хист доброго коміка О. Яковлева (Лев-
ко), відомий нашій публіці, тут виступив свіжо і безпосередньо. Є. Курило (Ва-
силь) був справжнім красунем, що вміє підбивати дівочі серця. Також артисти 
менших роль були без закиду, як: Шашаровська (Катря), О.Данилко (Денис), 
М. Крижанівська (Мотря) та ін.[…]. Між сценою і публикою нав’язується що-
раз тісніший контакт і громадянство щораз більще радіє і дорожить успіхами 
нашого театру”, – завершує рецензент15. 

За статистикою М. Івасівки, ця вистава у Львові була показана 29 разів16. 
Вона, окрім високого професіонального рівня постановників, підтвердила 
дуже важливу концептуальну рису як ЛОТу, так і режисера. “Ніч під Івана 

12. [Колянківський М.] З театру / М.Т. // Львівські вісті. – 1941. – 25 грудня. – 
Ч. 119. – С. 3.

13. Там само.
14. Там само.
15. Там само. 
16. Івасівка М. Український Оперний Театр у Львові / Наш театр... Т. 1. – С. 353.
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Купала” М. Старицького була тією універсальною виставою, яку однаково лю-
били дивитись німці, українці, глядачі всіх національностей.

Композитор Василь Барвінський в одній із рецензій, щоправда на іншу, 
оперну поставу ЛОТу “Аїди” Дж. Верді, писав: “Мимоволі приходять на дум-
ку переповіджені мені раз слова одного німецького постійного театрального 
відвідувача, який на запит, що його притягає на кожну українську виставу, 
відповів, що ще не бачив такого театру, щоб грав і драму, і народню співогру, 
і оперету, і оперу, і все так знаменито” (курсив наш. – С. М.)17.

Сьогодні значення цієї єдиної самостійної постави О. Яковліва у ЛОТі 
варто розглядати в соціокультурному контексті краю: у 1942 р. вона не роз-
діляла зал для глядачів на табори, а навпаки – об’єднувала їх! У класичному, 
традиційному для національного театру творі, О. Яковлів знайшов таке рішен-
ня і постановочні засоби, які опоетизовували традиційно побутову драму. 

І хоча проблема з режисурою у ЛОТі була однією з найактуальніших 
(а О. Яковлів довів свою фахову вправність згаданою виставою), В. Блаваць-
кий з “жалем”, але відпустив талановитого актора “на підвищення” у провін-
ційний Станиславівський театр. 

Можливо, сам О. Яковлів зрозумів свою безперспективність у ЛОТі (адже 
з приходом до Львова Й. Гірняка обоє стали друзями і колегами: Яковлів був 
асистентом режисера у першій Гірняковій виставі “Мина Мазайло” М. Кулі-
ша)? А з відходом до Станиславова Олександра Й. Гірняк виконував епізодичну 
роль слідчого Кацнельсона, на яку був призначений Яковлів у “Тріумфі проку-
рора Дальського”. А, можливо, така кадрова перестановка була продиктована 
авторським баченням В. Блавацького своєї моделі ЛОТу? Адже за наявності 
у трупі творчої опозиції у складі: Й. Гірняк, О. Яковлів, Й. Стадник  – Львів-
ський оперний був би естетично більш передбачуваним (у наслідуванні засад 
Курбаса), а директор В. Блавацький творив нову, власну модель режисерського 
театру.

Коротка, але яскрава сторінка творчої біографії О. Яковліва (1941–1942 рр.) 
в Українському театрі міста Львова – Львівському оперному театрі засвідчує 
високий універсальний талант актора, режисера драматичного театру, який за 
більш сприятливих історичних умов міг би підняти національну сцену на якіс-
но новий естетично та методологічний рівень. Але навіть зроблене митцем за 
нетривалу творчу біографію потребує комплексного дослідження та повернен-
ня його імені в контекст історії національного театру І-ї половини ХХ ст. 

17. Барвінський В. Премієра “Аїди” у Львівському Оперному Театрі // Краківські 
вісті. – 1942. – 29 жовтня. – Ч. 241(688). – С. 4. 
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Йосип Гірняк – режисер та актор драматичного сектору 
львівського оперного театру (1942–1944 рр.)

Перiод працi Й. Гiрняка (14.04.1895, м. Струсів, тепер Теребовлянсько-
го району Тернопільської області – 17.01.1989, Нью-Йорк) у ЛОТi й досі за-
лишається найменш дослiдженою сторiнкою у творчостi славетного актора-
березiльця. У книжцi власних “Споминiв” (Нью-Йорк, 1982) майстер сцени 
дипломатично перериває свої спогади, зупиняючись на дольвiвському перiодi. 
Навіть за океаном митець уникав коментарів щодо років праці часів війни. 
Валерiян Ревуцький у “Нескорених березiльцях” (Нью-Йорк, 1985) та “В ор-
бiтi свiтового театру” (Київ; Харкiв; Нью-Йорк, 1995) лаконiчно характеризує 
постановки Й. Гiрняка, наголошуючи на їх мiсцi в контексті репертуарної та 
стратегiчної творчої політики директора ЛОТу – Володимира Блавацького. 
“Швидко по прибуттi Гiрняка були встановленi спiльно з В. Блавацьким шля-
хи дальшого розвитку працi драматичного сектору ЛОТ. Виринули двi головнi 
проблеми: творчий зрiст актора i виховання мистецького смаку у глядача”1. 

Режисура у ЛОТі була найбiльшою тогочасного проблемою. Тому ак-
тор вiд Бога Гірняк поступився місцем режисерові Гірняку. У Львовi режи-
серським дебютом новоприбулого майстра стала комедiя М. Куліша “Мина 
Мазайло”. Ще в 1929 р. Лесь Курбас несподiвано для Гiрняка призначив його 
на головну роль у цій виставi. Львiвський перiод розпочнеться з вистави, яка 
засуджувала “совєцьких” службовцiв, їх вiдчуття меншовартостi та “духо-
вої порожнечі”. Пережитi концтабори у Чиб’ю, переслiдування уже на волi 
подружжя Гiрнякiв всюдисущим НКВД, німецька окупацiя (чи не забагато на 
долю одного 47-рiчного чоловiка!?) – усе вистраждане вмiстилося у виборi 
саме Кулiшевої сатири. 

Й. Гiрняк гiрко глузував i засуджував “нiкчем”, якi становили бiльшiсть у 
совєцькiй людожернiй машинi. Обрання добре вiдомого та близького режисе-
рові за духом матерiалу – драм М. Кулiша (у “Березолi” в постановках Курбаса 
Гiрняк створив високохудожнi образи Кощавки в “Комунi в степах”, Кума в 
“Народному Малахiєві”, Дiда Юхима в “97”, Мини Мазайла в однойменнiй 
комедiї та маклера Зброжека в “Макленi Грасi”) – стане гiмном незнищенностi 
iдей Леся Курбаса у ЛОТiвськiй практицi Йосипа Гiрняка. 

12 травня 1942 року у Львовi вiдбувся режисерський дебют Йосипа Гiрня-
ка комедiєю на 4 дiї “Мина Мазайло” (художник – М. Радиш, асистент режисе-
ра – О. Яковлiв, помiчник режисера – Ю. Мiцовський). 

Напередоднi прем’єри режисер дав iнтерв’ю кореспондентовi часопису 
“Нашi днi”: “Я дуже часто зустрiчався з Кулiшем. Проста людина, скромна, 
дуже дотепна, гостра на язик, навiть, можна б сказати, – саркастична. Завж-

1. Ревуцький В. Нескоренi березiльцi: Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська. – 
Нью-Йорк, 1985. – С. 84.
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ди стiйкий i принциповий. Зустрiчався я з Кулiшем, якщо не в театрi, то на 
сходинах (славнi курбасiвськi четверги) у Курбаса […]. I цiкаво: нацiональна 
свiдомiсть оформилась у Кулiша щойно тодi, коли вiн в 1914 р., як прапор-
щик царської армiї, перебував у Галичинi. Зустрiч з галичанами так вплинула 
на нього, що в Україну повернувся він уже цiлковитим “нацiоналiстом” […]. 
Кулiш читав свої п’єси прекрасно, це був просто митець у читаннi. Кажуть, 
так само читав свої твори й Достоєвський, що публiка, слухаючи його, просто 
божеволiла. 

У якому ж плянi ви, пане режисере, ставите “Мину Мазайла” в Оперному 
театрi у Львовi? – запитував кореспондент. 

– Курбас трактував свою постановку умовно, – у нас, звичайно, це немож-
ливо (тут i далi курсив наш. – С. М). В нашому театрi йде “Мина” в плянi го-
строї комедiї, а навiть сатири, однак при збереженнi всiєї теплоти до Улi, Мокiя 
i їх товаришiв (Курбас вважав Кулiша прототипом Мокiя. – С. М.), словом – до 
тiєї нової української iнтелiгенцiї, яка життя своє закiнчила на Соловках i по 
численних лагерях”2.

Для галицької публiки годi було пiдiбрати актуальнiшу прем’єру. Інте-
рес до гострої антирадянської сатири у поставi вiдомого режисера – жертви 
сталiнського геноциду – був особливим. 13 травня 1942 року у “Львiвських 
вiстях” Михайло Островерха, порiвнюючи прем’єру з цією ж поставою В. Бла-
вацького в театрi iменi Тобiлевича 1932 року, вказує на часову вiдмiннiсть у 
сприйняттi комедiї тодi й тепер, у 1942-му: “[…] мало було тодi таких, щоб так 
розумiли цю комедiю, як її сьогоднi всi розумiють” 3. Автор, традиційно для 
тогочасної журналiстики, бiльше зупиняється на проблематицi драматичного 
твору, анiж аналiзує режисерську концепцiю та мiсце в нiй акторських робiт. 
Кулiш своїм твором, за словами М. Островерхи, “зумiв уже тодi побачити в тiй 
большевицькiй дiйсностi – наших попутчикiв “єдiнонєдєлiмства”, що випли-
вало з вiкової неволi, затурканости нашого дрібноміщанства […], нашої обме-
жености i короткозорости та шкiдливого консерватизму”4. Рецензент акцентує 
увагу на галереї акторських образiв: “Особливо вибивалася на перший плян 
прекрасна високомистецька гра двоїх, сказати б, нових на нашiй сценi артистiв: 
Йосипа Гiрняка та О[лімпії] Добровольської. Мина Мазайло – Й. Гiрняк дав 
зразок людини, що нагадував типiв протагонiстiв М. Гоголя. Дав глибоко пере-
думаного типа дрiбномiщанської психологiї. Лина – Г. Совачева створила дуже 
добрий тип жiнки московського оточення, так сказати б: тип патрiярхальної, 
а не матрiярхальної доби. Рина – О. Горницька цiкаво iнтерпретувала буйну, 

2. [Лужницький Г.]. Спогад про М. Кулiша, автора п’єси “Мина Мазайло” / Лев 
Нигрицький // Нашi днi. – Львiв, 1942. – (червень). – Ч. 6 – С. 11.

3. Островерха М. Мина Мазайло // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 13 трав. – 
Ч. 104 (228). – С. 4.

4. Там само.



141йосип Гірняк – режисер та актор драматичного сектору Львівського ...

неврiвноваженої вдачi дiвчину, виховану у мiському промисловому осередку. 
Мокiй – Є. Курило – клясичний тип нової, ще неогрунтованої людини, що 
починала була виростати за тих часiв, а яку большевики знищили всякими 
методами й усяко запрягли її до своєї полiтики. Є. Курило зразково вiдограв 
цю ролю. Його досконало доповнювала Уля Розсоха – Є. Дичкiвна, що своєю 
“розтрiпаною” грою захоплювала глядачiв. Матрона Розторгуєва – О. Кри-
вицька створила самовпевнений тип змосковщеної мiщанки, що надавав тон 
нашiй “малоросiйщинi” ще до недавна. Типом душевної непевности, нерiв-
ности, шкiдливого консерватизму був Тарас у виконаннi В. Блавацького, що, 
як звичайно в нього, психологiчно до подробиць виведений, опрацьований, 
захоплював усiх своєю тонкiстю гри. Старий свiт, iзпорохнявiлий, припавший 
цвiллю, створила своєю грою п. О. Добровольська в ролi Баронової-Козино”5. 
Автор вважає вдалими й “побічні” ролі: Тертика (О. Слiпенький), Губа (Є. Ле-
вицький), Аренський (А. Антонишин), Дiд-Запорожець (I. Самокишин), Дiд-
Чумак (В. Шашарiвський), Дiд-Селянин (I. Кудла), підкреслює “живе темпо 
гри”, цікаве оформлення М. Радиша. 

22 травня 1942 року анонiмний рецензент подає рецензiю на другий 
склад виконавцiв Кулiшевої комедiї. І знову акцентовано на особливостях 
режисерської концепції: її “антисовєцькiй” спрямованостi. Сценічні герої – 
“не дуже пiдфарбованi постатi з плеяди совєцьких типiв”6. “В головнiй ролi 
виступив О. Яковлiв, створюючи гоголiвський тип, якби царського чиновника. 
Л. Сердюкова в ролi Лини була затурканою мамою та дружиною з мiщанськи-
ми амбiцiями та безiнiцiятивною тупiстю. О. Горницька живiстю та безпосе-
реднiстю накреслила образ глупенької та зарозумiлої мiщаночки, здобуваю-
чи головний успiх у зовнiшнiх ефектах. Мокiй в iнтерпретації Є. Курила був 
справжнiм українським романтиком. Його партнерка Є. Шашарiвська в ролi 
наївної дiвчини була без закиду. Справжнiй тип iз Остапа Вишнi – тип чудака 
та українця “старої дати” створив І. Гiрняк. Н. Лужницька вивела ролю “старо-
винної” вчительки Баронової-Козино по-мистецьки. Знамениту креацiю ство-
рила М. Степова в ролi бундючної, але тупої московки, тьотi Мотi. Тертика, 
Губа та Аренський в iнтерпретацiї О. Слiпенького, Є. Левицького та А. Анто-
нишина при деякому вiдступленнi режисера вiд оригiналу вийшли штучно”�. 
На завершення рецензент пiдкреслює, що вистава у змiненiй обсадi мала в 
глядача “той самий успiх”, що i прем’єра. 

Ця вистава була не лише даниною пам’ятi Курбасовi (факт офiцiйно ніде 
не задекларований, проте такий висновок можна зробити з послiдовностi 

5. Островерха М. Мина Мазайло // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 13 трав. – 
Ч. 104 (228). – С. 4.

6. Сатира на совєтський побут // Львiвськi вiстi. – Львів, 1942. – 22 трав. – Ч. 112 
(236). – С. 3.

7. Там само.
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вчинкiв Гiрняка), а й початком популяризацiї естетичних принципів та теат-
рального методу репресованого режисера. 19 травня 1942 р. на засiданнi у Лi-
тературно-Мистецькому Клубi Й. Гiрняк виголосив доповiдь про “Березiль”, 
викликавши велике зацiкавлення як до постатi митця, так i до репресивної 
машини сталiнiзму, з якої березільцю вдалося вийти живим... “Iсторiя “Березо-
лю” – це iсторiя досягнень його творця i органiзатора Леся Курбаса. “Березiль” 
зродився як реакцiя на побутовий театр, що до вiйни був панiвним в Українi 
[…]. Вiн (Курбас. – С. М.) поставив собi завдання зорганiзувати театр на но-
вих основах, виховати актора, що пройшовши шлях всесвiтнього мистецтва 
та засвоївши його досягнення, мiг би перенести їх i на український грунт”8. 
Далi промовець наголошував на проблемi виховання актора в новому театрi, 
програмi творчих лабораторiй та низці дисциплiн: фiлософiя, пластика, акро-
батика, iсторiя, лiтература, спiв тощо (цi предмети складуть основу львiвської 
театральної студії 1943 р.). На завершення зустрiчi у Клубi Й. Гірняк зазначив: 
“Розумiючи мистецький рiвень “Березолю”, большевицькi властi старалися 
якось договоритися iз Курбасом, але вiн був неуступчивий. Пiсля енкаведiвсь-
кого перегляду останньої Кулiшевої п’єси п. н. “Маклена Граса”, Курбаса знято 
з театру та вислано в Москву. Не минуло, однак, i півтора мiсяця, як i Курбас i 
Кулiш опинились разом з iншими мистецькими дiячами на засланнi. Та робота 
Курбаса не пропала! Хоч i “Березiль” злiквiдовано, то все його традицiї захо-
вались навiть у “казьонному” большевицькому театрi, а Харкiвський театр до 
останнiх часiв був найкращим театром в Українi”�.

Зрозумiло, що скромний i самокритичний Гiрняк нiде у львiськiй пресi не 
декларував себе творчим правонаступником Курбаса, хоча по сутi пiсля зни-
щення “Березолю” i його засновника, пройшовши в ГУЛАЗі шлях “анонімно-
го” для України режисера, вже на терені Львова, став ним. Не варто наголо-
шувати й на тому фактi, що iм’я Курбаса на Українi за радянських часiв було 
табуйованим. Лише в кiнцi 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. стараннями теат-
рознавців Л. Танюка, Н. Кузякiної, Ю. Бобошка, Н. Корнiєнко, Н. Єрмакової, 
М. Лабінського та інших iм’я великого реформатора української модерної сце-
ни повернулося з небуття. Йосип Гiрняк робив це на початку 1940-х! Кiлькiсть 
таких зустрiчей у Лiтературно-Мистецькому Клубi (ЛМК) важко обрахувати, 
їх тематика i перiодичнiсть вражають своєю кiлькiстю і розмаїттям із яскраво 
вираженим нацiонально-патріотичним спрямуванням. Так, Григiр Лужниць-
кий зазначає: “В першiй половинi 1943 р. (вiд 1.01 до 30.06) вiдбулось у Клюбi 
95 iмпрез”10. Наступна зустрiч у ЛМК на тему “Березоля” та його творцiв вiд-

8. Спомини про “Березiль” // Львiвськi вiстi. – Львів, 1942. – 19 трав. – Ч. 109 
(233). – С. 3.

9. Там само.
10. Лужницький Г. Український театр : науковi працi, статтi, рецензії: зб. пр.: 

у 2 т. – Львiв, 2004. – Т. 1 : Наукові праці. – С. 298.



143йосип Гірняк – режисер та актор драматичного сектору Львівського ...

булася 14 листопада 1942 року за участю Г. Лужницького, Й. Гiрняка, С. Дуб-
ровського (актора Київського оперного театру, який в роки війни працював у 
Львовi).

Подальшим i послiдовним кроком режисера-курбасiвця в наміченій про-
грамi розвитку актора стала комедiя Карло Гольдонi “Самодури” в перекладі 
І. Стешенко та С. Дубровського. Цією прем’єрою 1 липня 1942 року завершу-
вався перший театральний сезон ЛОТу. Постановочна група: режисер Й. Гiр-
няк, музика Б. Кудрика, танцi Є. Вiгiлєва, асистент режисера О. Яковлiв, ху-
дожник М. Дмитренко, помiчник режисера Ю. Мiцовський. 

Це теж було не перше звернення режисера до драматургiї К. Гольдонi. У 
табiрному театрi в Чиб’ю Гiрняк, який згадував, що до режисури його змусив 
взятися “страх перед табiрними роботами” 11, ставив, зрозуміло, російською 
мовою, i “Дотепну пригоду”, i “Слугу двом панам”, i “Самодури” та “Господи-
ню заїзду” разом iз Олiмпiєю Добровольською. Комедiї великого iталiйського 
драматурга К. Гольдоні вимагали вiд рiзношерстної акторської трупи Чиб’ю 
(де поруч з аматорами виступали й відомі майстри, які задавали творчий тон) 
вправності у володiнні вiршем, пластикою – “мовою тiла”. У роботі над цією 
виставою Й. Гiрняк використовував досвід березiльських тренажiв. 

У Львовi Гольдонi виявився “мало вiдомим”, як писав Михайло Рудниць-
кий12, не лише для глядачів, а й для акторiв. Жанр комедiї дель арте вимагав 
вiд виконавців-львiв’ян певної сценiчної культури: способу iснування у кар-
навальнiй стихiї твору. Iмпровiзацiйна природа жанру передбачала легкість в 
опануванні текстом. Тому режисер вимагав вiд акторiв знання ролей напам’ять. 
Уперше в цiй виставi драматичні актори ЛОТу працювали без суфлера! 

Iван Нiмчук у “Кракiвських вiстях” зазначає, що прем’єра стала “справж-
нiм пиром для вибагливої театральної публiки”. Особливо пiдкреслює вiн 
“зразковий переклад (за ввесь вечiр ми зауважили тiльки кiлька мовних про-
грiхiв: “зараз” у значiннi “тепер”; “оженитися на нiй” замiсть з нею; “зносити 
життя” замiсть терпiти, “через силу” замiсть насилу). I ще одна невидальщина 
в нашому театрі: вистава йшла без суфлера (курсив наш. – С. М.), що само 
собою вказує на солiдну пiдготовку до неї”13.

Отже, можна зробити висновок, що з появою Й. Гiрняка у ЛОТі якiсно 
змiнився пiдхiд до роботи актора над роллю: березiлець вимагає знання тексту 
вiд акторiв i знiмає суфлера. Сталося це на прем’єрi “Самодурiв”. Далi в ре-
цензента пiдкреслено “направду оригiнальнi живi типи”, тобто типажi-маски, 

11. Ревуцький В. Нескоренi березiльцi: Йосип Гірняк і Олімпія Добровольсь-
ка … – С. 67.

12. [Рудницький М.]. Iталiйська комедiя на львiськiй сценi / М. Р. // Львiвськi 
вiстi. – Львів, 1942. – 3 лип. – Ч. 146 (270). – С. 3.

13. Нiмчук I. Львiвський оперний театр. “Самодури” // Кракiвськi вiстi. – Львів, 
1942. – 8 лип. – Ч. 147 (594). – С. 3.
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якi є необхiдною складовою для акторів комедії дель арте. Захоплено завершу-
ючи статтю, автор пiдсумовує: прем’єру можна “смiливо показати на найкра-
щiй європейськiй сценi”14. 

Зрозумiло, що такi некомпетентнi комплiментарнi “рецензiї” швидше 
розчаровували, нiж тiшили досвiдченого актора i режисера Й. Гiрняка: вiн 
був надто професіональним і самокритичним, щоб сприймати беззастереж-
но захопленi й щирi вiдгуки журналiстiв, яким так само, як і акторам, треба 
було вчитися професiї театрального рецензента. Адже вона є похiдною вiд ак-
торського мистецтва, вистави. “Тим бiльший успiх нашого Львiвського театру, 
який зумiв зберегти всю первiсну свiжiсть комедiї Гольдонi i зробити з неї 
першорядну виставу. Було це нелегко тому, що п’єси безжурного венецiянця 
тримаються здебiльшого легким дiялогом i своєрiдним пiвденним гумором. 
Нашi перекладачi та артисти зумiли спiльними зусиллями знайти той вiдповiд-
ний тон, який наводить на уста погiдну усмiшку, дає окрему насолоду вухам та 
очам […]. П’єсу пiдготовив режисер О[сип] Гiрняк, який водночас грав голов-
ну ролю домашнього деспота, чудака i скупердяги. Пiсля незрiвняної креацiї 
“Мини Мазайла” вiн створив новий тип, природний та оригiнальний у кожно-
му жестi, кожному словi. Неодному пригадувалися першоряднi креацiї з най-
кращих Молiєрових вистав. Друге мiсце щодо ваги ролi займає в п’єсi Фелiче, 
дружина Канчiяна, яку вiдтворила з грацiєю i прецизiйнiстю О. Добровольсь-
ка; в її уста автор вложив мораль усiєї п’єси, що вiд поведiнки чоловiкiв дома 
залежить їх родинне щастя – дома i поза ним”15. Можна вважати, що надзав-
дання ролi О. Добровольської лежало в основi режисерської концепцiї згада-
ної вистави. Далi автор захоплюється жiночими образами у виконаннi Софiї 
Стадникової (Марина), Стефи Стадникiвни (Маргарита) та В. Копистинської 
(Лючiєтта), виявляючи їх професійний хист та ансамблевість гри.

Третьою поставою Й. Гірняка стала теж добре знана режисеровi драма 
“Степовий гiсть” Б. Грiнченка. Прем’єра відбулася 26 серпня 1942 р. (худож-
ник М. Радиш, музичне оформлення Я. Вощака).

Дванадцятилiтнiм хлопчиком дебютував у поставі цієї драми Йосип Гiр-
няк у рiдному Струсовi в аматорському гуртку. Тодi вiн грав роль селянина-
п’янички Мусiя. Дебют був дуже успiшним! Безумовно, вибiр зрiлого майстра 
сцени Гiрняка в 1942 р. був зумовлений не ностальгiйними, а фаховими ви-
могами. Твiр Грiнченка, просякнутий патрiотичними мотивами нацiонально-
визвольної боротьби пiд проводом Богдана Хмельницького, змальовував один 
з переможних моментiв iсторичного минулого. Тому пiднiмав патрiотичний 
дух, вражав масовiстю, не претендував на iнтелектуальнi заглиблення як ви-

14. Нiмчук I. Львiвський оперний театр. “Самодури” // Кракiвськi вiстi. – Львів, 
1942. – 8 лип. – Ч. 147 (594). – С. 3.

15. [Рудницький М.]. Iталiйська комедiя на львiвськiй сценi. К. Гольдонi. “Само-
дури” / М. Р. // Львiвськi вiстi. – Львів, 1942. – 3 лип. – Ч. 146 (270). – С. 2.
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конавцiв, так i масового глядача. Жанр вистави та природа iснування в нiй ак-
тора була вiдома i знайома лотiвцям. Автор рецензiї у “Львiвських вiстях” пiд 
криптонiмом р. сл. (Роман Сливка) писав, що прем’єра “не для театральних 
смакунiв, але для широких кол громадянства”16. “Це наскрiзь масова п’єса, що 
полонює глядача своїми зоровими ефектами, патрiотичним змiстом i впливає 
не на розум, а на почування. Цим теж дається пояснити великий успiх п’єси 
колись. На такiй же самiй пiдставi можна їй ворожити гарнi успiхи i тепер, 
коли публика хоче на сценi знайти не тiльки розвагу й вiдпруження, але й вiд-
дзеркалення своїх найглибших мрiй”17. Очевидно, що мрiї акторiв, режисера, 
глядачiв були, як i в персонажiв п’єси, спiльні – пережити знову трiумф нацiо-
нальної перемоги!

“Режисеровi, – писав В. Ревуцький, – вдалося показати нове тлумачення 
цiєї драми проти заяложених побутових штампiв i одночасно засвiдчити прин-
цип березiльської школи, що вважала епiзодичнi ролi такими ж важливими, як 
i головнi”18. Це ж вiдзначив i рецензент: “Актори, що виконували окремi ролi 
(поправдi п’єса не має головної ролi, всi ролi – головнi) немало допомогли 
режисеровi в його зусиллях. Бо Золотницький (старший) у виконаннi I[вана] 
Гiрняка був реальним типом певного себе шляхтича, який для наживи готов 
жертвувати навiть “добром Рiчипосполитої”. Ролю Василини, нещасної матерi 
i подруги виконувала незвичайно помiрковано п. М. Степова. Наталя в iнтер-
претацiї п. Левицької була типом вiрної i гордої козачки, що не подається нi пiд 
насиллям, не попадає також у зневiру в ментi катастрофи. Її партнер п. Курило 
(Яким Демченко) вмiв вiд початку до кiнця вдержати довкола себе атмосферу 
таємничости гостя зi степiв. Як поставою, так i тембром свого голосу пiдкрес-
лював екзотичнiсть козацького одчайдуха, запаленого бажанням помсти, але 
вiрного в першу чергу наказам загальної справи. Ясь – блiда вiдбитка свого 
батька, без власної волi i рiшучости був також таким у виконаннi п. Коро-
лика. Кращої правої руки Золотницького вiд п. Яковлева (роля Мартина) не 
можна собi уявити. Особлива згадка належиться трiйцi слуг, зокрема парi Не-
чипiр – Мусiй, Й. Гiрняк та В. Шашарiвський. Четверту дiю, яка майже в цi-
лостi спирається на тих двох ролях, вивели оба актори справдi по-мистецьки, 
та не користуючися такими дешевими ефектами, як шарж, викликували в залi 
вибухи щирого смiху. Дуже близький шаржу був п. Шашарiвський, але вiн не-
звичайно вмiло, здавалося в останнiй хвилi, виминав цю небезпеку. Ролю Ївги, 
дiвки цокотухи, може п. Горницька вважати одною з кращих своїх креацiй”19. 

16. [Сливка Р.] “Степовий гiсть” / р. сл. // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 
28–29 серп. – Ч. 194 (318). – С. 3.

17. Там само.
18. Ревуцький В. Нескоренi березільці ... – С. 84.
19. [Сливка Р.] “Степовий гiсть” / р. сл. // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 

28–29 серп. – Ч. 194 (318). – С. 3.
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Там же однiєю фразою пiдкреслено велику заслугу художника М. Радиша i 
згадано про участь у виставi вiдомого бандуриста Ю. Сiнгалевича в ролi Коб-
заря та його “чуттєве” виконання “Думи про правду”. Зауважено, що глядач 
довго плескав акторам, “не схоплюючись” до виходу.

Анонiмний автор “Хронiки” у “Наших днях” писав: “Перестарiла вже 
п’єса в новiй, ефектовнiй постановi режисера Осипа Гiрняка викликала не-
затерте враження”20. Отже, постановникові та акторам вдалося в різности-
левому колективі драматичного гурту ЛОТу за вiдсутностi у п’єcі яскраво 
виписаного героя створити ансамлеву виставу.

Наступна, четверта вистава режисера Й. Гiрняка у Львовi – драматична 
поема Лесi Українки “Камiнний господар” (прем’єра – 23 грудня 1942 року, 
художник М. Радиш, музичне оформлення Б. Кудрика). 

Прем’єра стала продовженням репертуарної полiтики режисера-березiль-
ця у сценiчнiй практицi театру Львова. Вiдмова вiд побутовiзму у способi 
iснування актора на сценi, культура сценiчної мови (що була проблемою, як 
можна зрозумiти з рецензiй, у цьому гуртi), опанування глибинним змiстом 
однiєї з кращих драм Лесi Українки як у творцiв-виконавцiв, так i в осмисле-
ному сприйняттi її глядачем – такi завдання ставив режисер перед творцями та 
реципієнтами сценічного мистецтва.

У Театрi-Студії iм. I. Франка 1921 р. Олiмпiя Добровольська у “Камiн-
ному господарі” грала роль Долорес, а Й. Гiрняк – Сганареля. Обох тодi не 
влаштовував поспiх та побутовiзм трактування драматичної поеми. “Даючи 
акторам приклад розкриття боротьби думок у текстi “Камiнного господаря”, 
О. Добровольська взяла на себе вiдповiдальну ролю Дольорес, яка втiлює не 
менш важливу жiночу проблему в драмi, а саме тему моральних зобов’язань, 
що накладає жiнка на чоловiка своїми жертвами i ними пiдкоряє його так, як 
активна, вольова Анна. Дольорес є концентрацiєю страждання й покори, пов-
ної офiри Дон-Жуановi. Протиставлення двох жiнок розкрите вже в першiй 
сценi навiть у пiдкресленнi кольорiв: Анна ясно вбрана, а Дольорес у глибокiй 
жалобi”21.

Остап Тарнавський свою статтю у “Львiвських вiстях” починає iз захоп-
леної оцiнки: “Це – якщо не найкраща, то одна з найдосконалiших постанов 
нашого театру”22. Далi журналiст детальнiше зупиняється на аналiзi лiтера-
турного образу Дон Жуана, який у Лесi Українки постає не як традицiйний 
жiночий звабник, а як трагiчна жертва зради власних ідеалів. 

20. Хронiка // Нашi днi. – Львів, 1942. – Ч. 9 (серпень). – С. 15.
21. Ревуцький В. Нескоренi березільці … – С. 85.
22. [Тарнавський О.]. “Камiнний Господар”. Прем’єра драми Лесi Українки у 

Львiвському Театрi / ОТ // Львiвськi вiстi. – Львів, 1942. – 24–28 груд. – Ч. 294 (418). – 
С. 4.
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Можемо припустити з публікацій у ЗМІ, що хоч глибинна суть фiлософсь-
кого конфлiкту лiтературної першооснови була неадекватна дещо спрощеному 
акторському виконанню, але в основному постановникам ЛОТу вдалося до-
тягнутися до філософії твору Лесі Українки. А широкий резонанс та численні 
дискусiї про драматичну спадщину поетеси, викликані прем’єрою (у “Львів-
ських вiстях” 6–7 грудня 1942 р. в статті В. Безушка “Інтерпретація поетичної 
творчости”; 29 грудня 1942 р. в статті Є. Ненадкевича “Камiнний господар”. 
Українська версiя свiтової теми”), засвiдчують і бiльшу активiзацiю журналіст-
ських роздумів (де звикло лiтературний аналіз домінував над театрознавчим).

“Нашi днi” подають листи Лесi Українки до Ольги Кобилянської з при-
воду роботи над “Камiнним господарем”. В одному з них, де авторка називає 
себе “Хтось”, вона пише: “Хтось працював днi i ночi, працював з гарячкою в 
кровi, а скiнчивши, хорував певно бiльше, нiж хорують жiнки пiсля породу, а 
прийшовши ледве не ледве до здоров’я, працював знову над уже скiнченою 
драмою – знає хтось для чого? – щоб зробити її короткою (вона була чи не 
вдвiчi довша, нiж тепер), щоб сконцентрувати її стиль, наче якусь сильну есен-
цiю, зробити його ляконiчнiшим, як написи на базальтi, увiльнити його вiд 
лiричної млявости та розволiклости”23. 

Як тут знову не згадати Курбаса з його прагненням залучати глядача до 
дискусiй довкола театру! “Справдi, приглядаючись виставi, приходиться ди-
вуватись, що можна заводити балачки про несценiчнiсть Лесиних творiв. Чим 
менше сценiчний “Камiнний господар”, хоч i писаний вiршом, який трохи 
гальмує акцiю й який часом виконавцi намагаються непотрiбно деклямувати, 
вiд одної чужинної драми, яку недавно оглядали ми на цiй сценi? (Чи не Голь-
донiєву комедiю мав на увазi автор? – С. М.) Чи не навпаки? Виконавцями цiєї 
прекрасної вистави були: В. Левицька (Донна Анна) – незабутня креацiя, ви-
працьована до найменших нюансiв, I. Лiсненко (Дон Жуан) – повний сценiч-
ної легкости в перших картинах i глибокого драматизму в дальших, Є. Курило 
(Командор), О. Добровольська (Дольорес), Я. Рудакевич (слуга), Е. Дичкiвна 
(донна Соль)”24. Коротко у фіналі згадано декорації, костюми, музичне оформ-
лення, глядацькі “бурі оплесків“. 

У своїх “Спогадах” Володимир Блавацький цю виставу вважає перед-
часною для гурту ЛОТу, “дуже смiливим” кроком Гiрняка, дає зрозумiти про 
їхнi розходження у призначеннi на роль Дон Жуана I. Лiсненка. Блавацький 
пропонував Є. Курила. “В одному все-таки треба згодитися, що драматичнi 
твори Лесi Українки не найшли ще свого режисера, який зумiв би розкрити й 
виявити всю їхню поетичну красу i глибiнь задумiв авторки. А друге, що для 

23. До генези творiв Лесi Українки // Нашi днi. – Львів, 1943. – Ч. 2 (лютий). – 
С. 2–3.

24. [Тарнавський О.]. “Камiнний Господар”. Прем’єра драми Лесi Українки у Львiв-
ському Театрi / ОТ // Львiвськi вiстi. – Львів, 1942. – 24–28 груд. – Ч. 294 (418). – С. 4.
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успiшної реалiзацiї творiв Лесi Українки на сценi мусить бути високомистець-
кий ансамбль”25. 

У воєнному голодному зимовому Львовi квiти не були закономiрним атри-
бутом прем’єрного показу. Український глядач завдяки театрові вiдчув смак до 
життя i мистецтва. Невiдомий автор часопису “Кракiвськi вiстi” подає розлогу 
статтю про “Камiнного господаря”, в якiй називає поставу Гiрняка подiєю. “Не 
тому, що виконано цю драму Лесi Українки вперше у Львовi (за Збручем iшла 
вона в кiлькох українських театрах та в росiйському театрi у Києвi), а тому, 
що пiсля п’єси “Мина Мазайло” М. Кулiша i “Самодурiв” Гольдонi це був без-
перечно новий доказ росту, розвитку і походу вперед нашого львівського те-
атру (курсив наш. – С. М.), нове велике його досягнення”26. Далі автор статті 
підкреслює важливі постановочні завдання, що були виконані. “Як-небудь ця 
драма ставить спецiяльно до чолових виконавцiв дуже високi вимоги, проте з 
приємнiстю слiд вiдмiтити, що всi вони тим вимогам в загальному вiдповiли: 
створили переконливi типи, вживаючись в духа i стиль епохи, впоралися з не-
звичайними для багатьох наголосами вязаної мови, в якiй – на диво! – не тер-
пiв нiчого й ритм, хоч це все певно не прийшлось їм так легко, коли зважити, 
що вся вистава йшла без суфлера. Так i видно було, що наші актори за остан-
ні роки сильно підтягнулися (курсив наш. – С. М.), i тепер, мабуть, не тяжко їм 
буде взятися навiть до шекспiрiвських драм. Одинокий закид, що його мусимо 
зробити декому з них, той, що ще й досi дехто з акторiв говорить так тихо й 
невиразно, що з того всього мало що на салю доходить. Це вiдноситься, на 
жаль, i до деяких головних виконавцiв”27. 

Рецензент у першу чергу вiдзначає Вiру Левицьку – Донну Анну, “в якiй 
стiльки всяких переходiв i стiльки рiзних тонiв та пiвтонiв, а до того її пре-
красна постава i вигляд – усе те склалося на той досконалий образ, який ми 
побачили. В ролi “нещасливої щасливої” Дольорес виявила п. Л. Доброволь-
ська велику дозу нiжностi, безмежну доброту i самопожертву, бо ж Дольо-
рес кiнчить остаточно тим, що здобуває для Дон Жуана коштом найбiльшої 
жертви – свого тiла, декрет вiд короля i папську буллу, якими прощаються 
йому всi злочини i грiхи, пiсля чого сама йде добровiльно в черницi. В не-
легкiй ролi Дон Жуана представився I. Лiсненко, в загальному дуже добре. 
Переконлива гра, приємний мягкий тембр його голосу, незвичайно виразна 
дикцiя – це цiннi його прикмети, та в цiй ролi здалось би таки бiльше му-
жеськости, рiшучости i навiть демонiчности. Є. Курило в ролi Командора 
(знаменита маска!) дав наскрiзь вирiвняний тип незломно-твердого чоловiка 
i вояка. З виконавцiв менших роль на признання заслуговують передовсiм 

25 Блавацький В. Спогади // Ревуцький В. В орбiтi свiтового театру ... – С. 195.
26. Український театр у Львовi: “Камiнний господар”, драма на 6 картин Лесi 

Українки // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 1 сiч. – Ч. 1 (739). – С. 2.
27. Там само.
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двоє знаменитих слуг Я. Рудакевич (слуга Дон Жуана) та Є. Шашаровська 
(покоївка Донни Анни), далi С. Стадникова (донна Консепсiон), Є. Дичкiвна 
(донна Соль), Н. Лужницька i В. Шашаровський (батьки Донни Анни) […]. 
На завершення згадується прекрасне “величаве” оформлення та костюми 
Е. Олесницької, Т. Прокопович”28.

У театральнiй практицi Й. Гiрняка у ЛОТі ця вистава була пробним каме-
нем для акторiв та глядача. Завуальовано напередоднi прем’єри Лесиної драми 
Гiрняк коротко подiлився з кореспондентом планами на майбутнє:

“При роботi над цим твором кладемо вагу на слово. Далi пiде ще одна 
комедiя Гольдонi. 

– Чому, пане режисере, знову Гольдонi? 
– Ми хочемо дати публiцi легший клясичний репертуар, так сказати б, щоб 

пiдготувати її до великих речей. 
– Себто? 
– Хоч би й до Шекспiра. “Гамлета” виставимо в цьому сезонi”29.
Отже, режиссер уже виношував задум “Гамлета”. Він зробив вибір. Ці-

каво, коли це сталося? “To be or not to be?” – так Леся Українка назвала одну 
із своїх поезій. “У цьому творі українська поетка переосмислює тему славно-
звісного уривка. Для неї слова Гамлета означають не вибір між фізичним жит-
тям і смертю, а “роздуми про напрям своєї діяльності і місце в її житті”30. Чи 
вибір репертуарної афіші ЛОТу Й. Гірняка не був таким самим “роздумом”, 
але не лише “своїм” – тут він відповідав за усіх: акторів, театр, глядача. І вчив 
їх мислити, разом із собою. 

Наступною прем’єрою режисера стала драматична поема сучасного йому 
українського автора Юрiя Косача (племінника Лесі Українки) “Облога”. Уточ-
нюємо дату прем’єри – 25 лютого 1943 року. Художником вистави був М. Гри-
горiїв, музика – Б. Кудрика, асистент режисера – О. Добровольська, диригент – 
Я. Вощак.

Вона викликала у львiвськiй пресi найбiльшу кiлькiсть публiкацiй порiв-
няно з попереднiми виставами Гiрняка. Причин тут декiлька: п’єса сучасно-
го автора, в якій порушено нацiонально-патрiотичну тему з історії України; 
колоритна особа самого автора, який працював у “Львiвських вiстях”; і, вре-
шті, давня львівська цехова традиція журналістів не оминати увагою роботу 
колеги.

Ю. Косач, виїхавши в роки війни в Берлiн, напередоднi прем’єри прибув 
до Львова. Прем’єрi передували активні зустрiчi з письменником (популяри-

28. Український театр у Львовi: “Камiнний господар”, драма на 6 картин Лесi 
Українки // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 1 сiч. – Ч. 1 (739). – С. 2.

29. Чолган I. Театральнi усмiшки // Нашi днi. – Львів, 1943. – Ч. 1 (сiчень). – С. 7.
30. Одарченко П. Леся Українка і Шекспір // Українська Шекспіріяна на Заході: у 

2 т.: Славута, 1990. – Т. 2. – С. 9.



1�0 Розділ 4.   РеЖиСуРа Та оСноВнІ поСТаВи ДРаМаТичноГо СекТоРу ЛоТу

зація твору) 2 та 4 жовтня в Лiтературно-Мистецькому Клубi, на яких були 
прочитанi фрагменти з нової драматичної поеми та виголошено доповiдь на 
тему “За новий стиль українського театру”. Тут автор виклав розумiння су-
часного українського театру: “Революцiї в театральному мистецтвi постають 
тiльки з появою видатної особистости: перш за все драматурга, режисера, 
менше актора”31. Торкаючись проблем реформаторiв української драматургiї 
I. Карпенка-Карого та Лесi Українки, Миколи Кулiша та Леся Курбаса, пись-
менник пiдсумовує: “Новий театр, що родиться у важких воєнних часах, 
повинен стати ланкою, що зв’яже нас знову з культурою європейського кон-
тиненту (курсив наш. – С. М.), а водночас визначить неповторнiсть i само-
стiйнiсть нашого духа творчости”32. На вечорi були також присутнi В. Блава-
цький, Гр. Лужницький та iн.

“Косач закоханий завжди у старих джерелах. Вiн находить постатi мину-
лого в їх справжнiй величi та кидає їх з усiєю барвистiстю та запашнiстю ро-
мантичного пера на папiр” 33, – писав про цю зустріч у ЛМК О. Тарнавський. 
Журналiст знайомить читачiв iз творчим доробком письменника (6 окремих 
книжок, 2 томи поезій, нариси, оповідання, драми “Кирка з Льолео”, “Марш 
Чернiгiвського полку”, “Емiгрантка”, “Облога”) i вiдзначає: “Останнiй ав-
торський вечiр Юрiя Косача був справдi на дуже високому рiвнi. Лiтературна 
публика, яку ми вже у Львовi маємо (курсив наш. – С. М.), прийняла пись-
менника зi справжнiм захопленням, не маючи нiколи переднє змоги слухати 
безпосередньо цього загально вiдомого письменника”34.

Своїми мiркуваннями про театр подiлився Косач на сторiнках “Кракiв-
ських вiстей” 14–15 лютого 1943 року, напередоднi прем’єри: “Мета драма-
тичного мистецтва – ловити людину в тому ментi, коли вона бiжить до своєї 
катастрофи, обдати її тодi невблаганним свiтлом. Отже, людина, за висловом 
одного нiмецького романтика, з’являється нам у театрi, мов “вiхоть, пiдпале-
ний на вiтрi”. Український театр у занепадi, бо нiколи не боровся за красу 
синтези […]. Синтеза української душi й всiх її можливих конфлiктiв – мiсiя 
українського новiтнього театру”35.

31. [Тарнавський О.]. Юрiй Косач про театр. Доповiдь письменника в Українсь-
кому Лiтературно-Мистецькому Клюбi у Львовi / ОТ // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 
6 жовт. – Ч. 226 (350). – С. 3.

32. Там само.
33. [Тарнавський О.]. Юрiй Косач у Львовi. Авторський вечiр письменника в 

Лiтературно-Мистецькому Клюбi / ОТ // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1942. – 4–5 жовт. – 
Ч. Ч. 225 (345). – С. 4.

34. Там само.
35. Косач Ю. Мiркування про театр // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 14–15 

лют. – Ч. 30 (768). – С. 3.
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Такi активнi письменницькi дiї, очевидно, були спричиненi внутрiшньою 
незгодою автора з тим, як ставив виставу Й. Гiрняк. Причину розкриває Остап 
Тарнавський у “Львiвських вiстях” 27 лютого, називаючи драматичну поему 
“твором, якому бракує головного драматичного стрижня. Хоч i сама дiя твору, 
що змальовує один iз епiзодiв вiйни в 1648 роцi, повна драматичного напру-
ження, та й дiялоги, якi виповнюють майже двi першi дiї, побудованi i живо, 
i цiкаво – поема не має того драматичного нерву, що мiг би визначити твiр 
драмою”36. 

Сюжет п’єси пов’язаний з iменем Богдана Хмельницького. Мелодра-
матична лiнiя розвитку характерiв вплетена в патрiотичну лiнiю нацiональ-
но-визвольної боротьби проти полякiв. Дiя вiдбувається в домi iталiйського 
архiтектора Карла Дольче в українському мiстi, захопленому поляками, яке 
оточене вiйськами Богдана Хмельницького. Щоб здiйснити пiдкоп з будинку 
Дольче до найближчої ворожої твердинi, у дiм iталiйця заходить пiд iменем 
архiтектора Дель Акви син Хмельницького – Тимiш (учився за кордоном, знав 
iталiйську мову), який закохує в себе i робить таємною спiльницею дружину 
Дольче – мону Беатрiче. У любовнiй iнтризi задiяний ще один шанувальник 
Беатрiче – Бербецький. Вiн вiдчуває суперника у молодому Аквi, дiлиться пi-
дозрами з Дольче, але пiзно: закоханi Беатрiче i Аква – Тимiш стають спiльни-
ками. Пiдкоп здiйснено, в мiсто вриваються козаки, Бербецького кидають до 
в’язницi. Шляхетна Беатрiче “вiдпускає” Тимоша, не заступаючи йому козаць-
кої дороги, переможцi-козаки йдуть на бенкет до Хмельницького. 

“В цiй драматичнiй поемi на 4 дiї маємо пов’язанi з собою два конфлiкти: 
стратегiчно-полiтичний i любовний. Перший вирiшується остаточно з кiнцем 
3-ї дiї, коли армiя Хмельницького опановує мiсто, другий не находить своєї 
розв’язки (бо й не може її найти), i в 4- й дiї […]. П’єса, i так дещо за розтя-
жена, нiчого не стратила б, а навпаки – зискала б, якби її акцiя обмежилась 
до трьох перших дiй”37. Далi там же автор пiдкреслює, що “Облога” йде без 
суфлера, захоплюється “прегарними декорацiями нашого празького митця 
М. Григорiєва”, музикою Б. Кудрицького, а головне – акторами. “На перше 
мiсце вибилась тут, без сумнiву, Кривицька в ролi жiнки архiтектора, Беатрi-
че, що дала викiнчену до подробиць креацiю iталiйської красунi, що закохана 
до безтями, може зважитись в одному моментi на найбiльш неправдоподiбне 
дiло. Її поява на сценi в цiй п’єсi була наче з образу старих iталiйських майс-
трiв, що їх доводиться бачити в галєрiях образiв. Гiдним партнером п. Криви-
цької був В. Блавацький в ролi безнадiйно залюбленого шляхтича Бербецько-
го. Цей всестороннiй артист здобувся на такi глибоко-лiричнi нотки, з одного, 

36. [Тарнавський О.]. Нова прем’єра у Львiвському Оперному Театрi / ОТ // 
Львiвськi вiсті. – Львiв, 1943. – 27 лют. – Ч. 43 (463). – С. 3.

37. Нiмчук I. Львiвський Оперний Театр. “Облога” // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 
1943. – 4 берез. – Ч.. 44 (782). – С. 4.
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та повнi трагiзму, з другого боку, що його креацiя залишиться незабутня для 
глядачiв на довгi часи. Дуже тяжку, зате вдячну ролю мав I. Лiсненко (Тимiш 
Хмельницький), що вiд першої появи на сценi мав усi симпатiї залi за собою. 
Приємно ствердити, що Лiсненко дав у загальному переконливий образ смiли-
вого козацького старшини, та одночасно й iнтелiгентного, висококультурного 
гетьманича. Й. Гiрняк, як королiвський архiтект Карло Дольче, був згiдно з 
iнтенцiями автора тим погiдним, навiть йовiяльним (життєрадісним. – С. М.) 
типом, що поза своїм мистецтвом i вином не хоче нiчого бiльше бачити. Не є 
вiн тiльки смiшним, а таке вражiння робив вiн у кiлькох моментах (4 дiя).

Цiкавий тип другого iталiйського архiтектора, Бернардо Дель Аква 
(справжнiй вiн з’являється в 4-й дiї, щоб розбудувати зруйноване мiсто. – 
С. М.), створив Є. Курило. Цей тип є повним противенством першого, бо вiн 
людина така тверда i сильна, що перестерiгає навiть гетьманича перед поблаж-
ливiстю та милосердям супроти ворогiв. У ролi козацького полковника Iвана 
Чорноти виступив з успiхом А. Теплий, у дрiбних ролях – В. Шашарiвський, 
Є. Левицький, О. Слiпенький i Я. Рудакевич”. Автор підкреслює, що двi першi 
вистави пройшли “серед не бувалого захоплення”38. 

1 квiтня “Кракiвськi вiстi” констатують: вистава йде 8 разiв при аншлагах. 
Вiд четвертої вистави в ролi Тимоша з’являється новий виконавець – Сергiй 
Дубровський, який приїхав із Києва до ЛОТу. “Дубровський створив нам тип 
наскрiзь переконливий: Тимiш у його вiдтвореннi – це одчайдушно-смiливий 
вояк, що завдяки своїм прикметам доводить до перемоги армiю свого батька 
пiд обложеним мiстом та до його здобуття. Креацiя Дубровського продумана 
до найменших подробиць, у нiй вiдтворенi навiть усякi нюанси, так що багато 
людей iде оглядати “Облогу” вдруге тiльки задля його виступу”39.

Марія Струтинська пiд криптонiмом М. С. у мiсячнику “Нашi днi” по-
дає розлогу статтю-пiдсумок театральних та лiтературних дискусiй довкола 
“Облоги”. Традицiйно близько половини статті присвячено лiтературному ма-
терiалу: його композицiї, проблемi, iдейному навантаженню. “Про будову дра-
ми йдуть у Львовi гарячi розмови (скрiзь, де сходяться українцi). Деякi (мiж 
ними й авторка цих рядкiв) хотiли б затримати Косачеву рiч такою, як вона 
є, ще й додавши до неї (знову ж: авторка, що читала “Облогу” в оригiналi) 
тi мiсця дiалогу, що їх режисура театру скреслила. Iншi (i мiж ними поважнi 
люди з лiтературних кiл) бажали б змiнити, а то й зняти зовсiм останню 4 дiю; 
вона, кажуть, непотрiбна, послаблює напруження 3-ї дiї, що сама вже й фiнал. 
Питання облоги розв’язане, любовної проблеми 4 дiя i так не розв’язує. При-

38. Нiмчук I. Львiвський Оперний Театр. “Облога” // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 
1943. – 4 берез. – Ч.. 44 (782). – С. 4.

39. Львiвськi театральнi новини. Виступи С. Дубровського в “Облозi” // Кракiвсь-
кi вiстi. – Львiв, 1943. – 1 квiт. –Ч. 68 (806). – С. 5.
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хильники 1-ї думки суперечать: 4 дiя є конечним закiнченням, що визначує 
характер п’єси, це не патрiотична драма, а драматична поема, що хоче скiнчи-
тися лагiдним, майже елегiйним акордом. I чи можна вiдмовити авторовi права 
показати, принаймнi в дiялозi, Україну – країну, що прагла не тiльки меча, але 
й мистецтва?”40 Далi авторка закидає режисеровi: “Однак, може варто б було 
пожертвувати трошки з театральних вальорiв в користь поезiї. З реалiзму – ще 
бiльш у бiк романтизму”41. 

Найкращою в першiй обсадi рецензентка називає Лесю Кривицьку. “По-
руч неї дуже добрий був Володимир Блавацький в ролi адепта архiтектури 
Бербецького, вiн дав повен експресiї (часом ця експресiя аж вражала в цiлому) 
тип духово скривленої людини, що не гребує найпiдлiшим вчинком, щоб до-
бути мету – кохану жiнку, чи помститися на нiй. Лiсненко назагал добре, хоч 
не зовсiм переконував: його гарному екстерiє (зовнішньому вигляду. – С. М.) 
не завжди дорівнювала його гра. Зрештою, може вона була б на своєму мiсцi, 
якби п’єсу в цiлостi вiдiграно в таких стишених пастелевих тонах.

Аж на четвертому мiсцi згадуємо в цей раз Й. Гiрняка, як актора, що грав 
архiтектора Дольче. Як завжди, це у нього була справжня креацiя. Однак нам 
здалася вона не цiлком вiрно поставлена. Цей iталiйський мистець трохи мало 
переконливо говорить про миcтецтво, бiльш переконливо – тодi, як вiн хва-
лить золотистий токай чи рубiновий бургунд, i найбiльш вiримо йому тодi, 
як вiн ... боїться бомби чи дибiв. Чи такi були iнтенцiї автора? А може пошко-
див тут великому акторовi Гiрняковi режисер Гiрняк, скреслюючи текст? Ще 
б можна висловити думку, що козаки сапери в пiдземеллi вражають грубiстю, 
їх виведено на сценi не в тому поетично-романтичному стилi, що його надав 
своїй драмi автор”42. 

Вище наведенi фрагменти статтi Марії Струтинської увиразнюють проб-
лему вiдсутностi (за окремими винятками: Гр. Лужницького, В. Ревуцького, 
В. Барвiнського та iн.) у львiвських часописах того часу фахових театральних 
рецензентiв у пресi. 

Марія Струтинська, яка читала Косачеву драму “в оригiналi” i склала своє 
“режисерське” уявлення про виставу, не згадує навiть про iснування другого 
складу виконавцiв! I все ж, не “прощаючи” режисеровi скорочень у текстi i 
ставлячи Гiрняка аж на “четверте мiсце” у виставi, можемо констатувати, що 
саме в її статтi чи не найвиразнiше прочитується зерно ролi Дольче у виконаннi 
Й. Гiрняка. Егоцентричний богемний митець за вином i самозакоханiстю дав-
но перестав бути митцем i чоловiком, тому й прогледiв красуню-дружину...

40. [Струтинська М.]. Косачева “Облога” у Львiвському театрi / М. С. // Нашi 
днi. – Львiв, 1943. – Ч. 3 (березень). – С. 12.

41. Там само.
42. Там само.
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А щодо “реалiстичностi” i “грубостi”, яка мала мiсце у трактуваннi коза-
кiв, можна припустити, що саме реалiстичний ключ у подачi характерiв i був 
надзавданням режисера. Глядач хотiв бачити в театрі реально-життєствердну 
ідею перемоги українського гетьмана, а не слухати в “оригiналi” поезiю Коса-
ча. Природа театру має свої закони реалiзацiї драми. Для читання iснує lising 
drama.

Об’єктивнішим в оцінці був Остап Тарнавський. “Як i всi постанови Йо-
сипа Гiрняка, постава “Облоги” випрацювана до деталiв. Сам Й. Гiрняк вико-
нував ролю Карла Дольче, створюючи тип справжнього закоханого в мистец-
твi мистця, якому справи свiту байдужi, який вiрить лиш у вiчнiсть мистецтва. 
Й. Гiрняк має ту силу актора, що в виконуванiй ролi виявляє iндивiдуальнiсть 
i тому вiдтворюваний ним персонаж переконує та захоплює”43. 

Своєрiдним резюме на усi списи, що ламались у львiвськiй пресi довко-
ла “Облоги”, можна назвати статтю “Комплекс меншовартости в Косачевiй 
“Облозi” автора під криптонімом В. С.-ник. Там він критикує й розтягнутiсть 
дiї у драмi, й режисера, який не скоротив вистави, не внiс лiтературної ре-
дакцiї (напевно, Косач не давав такої згоди режисерові?), піддає сумніву факт 
знання Тимошем італійської мови perfect44. Не погоджується автор статті і з 
композицiєю: надто розтягнутою 4-ою дiєю, а головне – трактуванням постатi 
Бербецького Косачем. “До речi – пощо цей Бербецький попав у цю поетич-
ну драму “непоетично” i грубо шито […]. Ще краще було б пропустити цiлу 
4 дiю, як цiлком зайву. Те саме повинен був зробити i редактор, у порозумiнню 
з автором, як давав твiр друкувати. Бо це єдина невдатна сторiнка насправдi 
гарного твору Юрiя Косача”45.

Факт дискусiї у пресi був уже показовим у змiнi взаємостосункiв “театр – 
преса”, хоча й не масовим. Гiрняк в одному iз своїх iнтерв’ю, “визрiвши” до 
“Гамлета”, попросить критику бути бiльш творчою, а не лише “солодкавою”. 
Погоджуються iз практиками театру й теоретики, зокрема Василь Софронiв, 
статтею “За поважну рецензiю” у “Кракiвських вiстях” від 18 квiтня 1943 р. 
Загострена там проблема з львiвською театральною критикою унеможливлює 
сучасним дослідникам реконструювання вистав ЛОТу. До сьогоднi львiвськi 
часописи одностайно не друкують на своїх шпальтах матерiалiв професiйних 
театральних критикiв, помiщаючи натомість “скандальнi” статтi часом дале-
ких вiд професiї театрознавця авторів. Очевидно, це проблема iншої сфери, 
пов’язаної з ментальними рисами i традицiями краю. 

43. [Тарнавський О.]. Нова премiєра у Львiвському Оперному Театрi / ОТ // 
Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 27 лют. – Ч. 43 (463). – С. 3.

44. В. С-ник. Комплекс меншовартости в Косачевiй “Облозi” // Кракiвськi вiстi. – 
Львiв, 1943. – 10 серп. – Ч. 173 (911). – С. 4–5.

45. Там само.
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Удруге Йосип Гiрняк звертається до комедiї Карло Гольдонi, цього разу 
“Хитрої вдовички” (прем’єра 17 червня 1943 р.), не випадково: перед тра-
гедiєю Шекспiра режисер хоче “закрiпити” володiння акторами вiршованих 
текстiв, роботу без суфлера, дати їм “полегшений” варiант перед важкою пра-
цею над “Гамлетом”.

Постановочна група “Хитрої вдовички”: режисер Й. Гiрняк, художник 
М. Радиш, музика Б. Кудрика, диригент Я. Вощак, балетмейстер В. Штенгель, 
помiчник режисера Н. Лiсновська.

Остап Тарнавський у “Львiвських вiстях” пiсля прем’єри вже не назива-
тиме Карло Гольдонi “маловiдомим”, а, навпаки, пiдкреслить важливiсть такої 
роботи для акторiв театру. “Вiдiграти таку комедiю, незвичну для нашого теат-
ру, дуже важко. Навiть головнi її особи, з якими вiддавна освоївся iталiйський 
театр, для нашого глядача нові, не завжди зрозумілі своєю появою. Режисер 
Йосип Гiрняк мав неабияке важке завдання, щоб вивести цю комедiю поп-
равно. Як вiдомо, Гольдонi не лише писав свої п’єси спецiяльно для акторiв 
(в iталiйськiй комедiї актор творив один тип i його вiдтворював постiйно цi-
лими роками), але й сам ставив свої п’єси. Треба було немалих студiй не лише 
самої постанови, але й костюмiв, щоб дати нашiй публiцi зразок iталiйської 
комедiї. Ця праця дала повний успiх […]. О. Добровольська – Розаура про-
явила легкiсть, тонкiсть, мiру. Ця роля нелегка тим, що артистка мусить в ос-
таннiй дiї не лише чотири рази пареодягатись, але й вiдiграти по черзi чотири 
рiзнi типи жiнок: англiйку, француженку, еспанку та iталiйку. Артистка зумiла 
своєю поставою, тоном мови i манiрами створити за кожним разом на мить 
iлюзiю iншої особи. Для О. Добровольської саме така багата роля була наго-
дою проявити свiй рiзностороннiй талант. 

Другу щодо величини жiночу ролю служанки Марiонетти мала Л. Кри-
вицька. Артистка – вiдома нам своїми наскрiзь драматичними, ба трагiчни-
ми креацiями – пiсля “Мини Мазайла” дала нову несподiванку, створюючи 
повний життя тип меткої, безжурної парижанки, яка наповнює своїм темпера-
ментом кожну сцену. Наївною, сентиментальною дiвчиною в другоряднiй ролi 
Елеонори була О. Горницька.

Головнi чоловiчi ролi майже всi рiвноряднi. Чотири аманти – суперни-
ки були кожний у свому стилi. Легкiсть i манiрнiсть француза з елегантною 
грацiознiстю (якщо можна висловитись у цей спосiб про чоловiчу роль) та 
повною комiзму афектацiєю створив знаменитий актор Й. Гiрняк. Гордий 
на свою вроду, ввесь приголомшений вiд любовного дурману, вiн був – як 
i слiд – комiчний своєю непостiйною вдачею. Холодного, мовчазливого, за-
мкненого в собi та дуже вирахуваного англiйського лорда вiдiграв перекон-
ливо Б. Паздрiй. Справжнiй еспанський темперамент проявив у своїй ролi 
Є. Курило, дуже добрий у поставi, рухах i мiмiцi. В. Королик почувався 
свобiдно в ролi iталiйського графа, якому вже сам автор iз-за своїх симпатiй 
не дав повного комедiйного образу. Характеристичнi ролi були переконливi 
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та й комiчнi не лише грою акторiв, але й навiть костюмами, якi були знаме-
нито достроєнi до формул iталiйської комедiї”46. Автор захоплено відзначає 
В. Шашарiвського в ролi Арлекiна, Я. Любовича – Фолетто, С. Крижанiв-
ського та I. Гiрняка: Панталоне i Доктора, В. Змiя, З. Чайкiвського та О. Га-
сюка в “нiмих ролях”47.

Журналіст вiдзначає “чистий i барвний” переклад п’єси Михайла Рудниць-
кого, “гарнi i стилевi” декорацiї М. Радиша, костюми Є. Олесницької та Т. Про-
копович, балетмейстера В. Штенгель та музику Б. Кудрика. Автор пiдкреслює 
великий успiх вистави i пророкує їй “дальше успiх, бо показує нашiй публiцi 
не лише гарно виставлену п’єсу, але й зразок доброї комедії італійського теат-
рального реформатора в добрій, стилевій постанові (курсив наш. – С. М.)”48. 

“Кракiвськi вiстi” теж помiстили схвальну рецензiю Iвана Нiмчука. У нiй, 
зокрема, автор висловлює i певнi критичнi зауваження: режисер не скоротив 
тексту комедiї, що “оживило” б її. “Українська громада дiстала завдяки глибоко 
продуманiй режисерiї Й. Гiрняка справдi гарне видовище, українськi актори ще 
одну змогу виявити свої вмiлостi у п’єсi такого чужого для них жанру (курсив 
наш. – С. М.). В головнiй ролi хитрої вдовички Розаури, до якої залицяються 
аж 4 залюбленi женихи, побачили ми О. Добровольську, артистку талановиту 
i з широкою виразовою скалею. Роля її велика i тим бiльше важка, що артис-
тка грає (в 3-й дiї) чотири ролi по черзi: англiйки, француженки, еспанки та 
iталiйки. Приємно видiлити, що О. Добровольська створила переконливий тип 
розумної, iнтелiгентної та хитрої жiнки, що робить в кiнцi i найщасливiший 
вибiр. Артистка виявила у своїй ролi, яку простудiювала дуже пильно, багато 
легкости й грацiї та грала дуже свобiдно. Тiльки одно “але”: артистка має за-
слабий голосовий орган й дикцiя її така, що багато з того, що вона говорить, 
до авдиторiї не доходить. Другу велику жiночу ролю (служницi Марiонетти) 
вiдограла Л. Кривицька. В цiй новiй для себе ролi доказала Кривицька, що вона 
дiйсно великий сценiчний талант, бо створила дуже переконливий i правдивий 
образ жiнки, повний життя i верви, безжурної i рухливої, що вносила на сцену 
багато веселости при кожнiй своїй появi. О. Горницька в невеличкiй ролi Елео-
нори не мала ширшого поля до попису. З чоловiчих роль на першому плянi роля 
елегантного француза Лєбльо, що її креував, можна сказати, з замилуванням 
Й. Гiрняк. Знаменитий був теж Б. Паздрiй в ролi мовчазного мiльорда Рюмбi-
фа, як i Є. Курило в ролi темпераментного еспанця Дон Альваро. В. Королик в 
ролi iталiйського графа Дi Боско випав найслабше з цiєї чвiрки (тобто четвірки. 
– С. М.) амантiв. На велике признання заслуговує ще В. Шашарiвський в ролi 

46. [Тарнавський О.]. “Хитра вдовичка”. Премiєра комедiї К. Гольдонi в постановi 
Й. Гiрняка / ОТ // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 19 черв. – Ч. 135 (555). – С. 2.

47. Там само.
48. Там само.
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рухливого та зручного весельчака (Арлекiн), шо вносив постiйно оживлення в 
акцiю”49.

Отже, вистава “Хитрої вдовички” у ЛОТi стала знаковою у сценiчнiй 
практицi театру. Цією поставою режисер Й. Гiрняк завершив етап пiдготовки 
акторiв до опанування ними рiзножанрових та рiзностилевих за природою 
існування творiв, навчив їх працювати без суфлера, а головне: досягнув ан-
самблевостi.

Прапрем’єра (21 вересня 1943 р.) трагедiї “Гамлет” В. Шекспiра стане ета-
пом в iсторiї ЛОТу та українського театру І-ї половини ХХ столiття, знаковою 
у долi всiх її учасникiв, показовою у творчiй бiографiї Й. Гiрняка. Цiєю по-
ставою режисер Й. Гiрняк виконає своє режисерське професійне надзавдання: 
виховає у драматичному секторі ЛОТу колектив, якому пiд силу найскладнiша 
свiтова драматургія. “Гамлет” стане творчою кульмiнацiєю і всерединi теат-
ру: нiколи ранiше театр не готувався так вiдповiдально i з такою вiддачею, як 
до “Гамлета”. А головне – прем’єра Шекспiрової трагедiї яскраво увиразнить 
мiсце i роль ЛОТу в соцiокультурному середовищi мiста та краю. Глядацький 
та журналiстський ажiотаж довкола прем’єри стане показником видозмiни у 
взаємостосунки “глядач – театр”. Не вiдпочинок та пасивне спостереження, а 
активна участь залу як учасника сценiчного дiйства! Саме про це мрiяли Кур-
бас, Брехт та інші творці модерного європейського театру!

Прем’єра “Гамлета” В. Шекспiра вiдбулась 21 вересня 1943 року. Це була 
трагедiя на 5 дiй, 18 картин (переклад М. Рудницького, режисер Й. Гiрняк, 
художник М. Григорiїв, музика М. Лисенка та Л. Туркевича).

Про прем’єру Шекспiрової трагедiї “Гамлет” у ЛОТi 1943 р. за останнi 
роки в українському театрознавствi написано чи не найбiльше статей. Театро-
знавець Майя Гарбузюк, яка обрала тему кандидатської дисертацiї “Сценiчнi 
прочитання трагедiї “Гамлет” на Львiвських сценах (1796–1997)”, лотiвськiй 
поставi, зокрема, присвятила такi статтi: “Національна прапрем’єра “Гамле-
та” у Львові (1943). До проблеми історико-мистецьких контекстів вистави” 
у “Вiснику Львiвського унiверситету iменi Iвана Франка. Серiя: Мистецтво-
знавство” (Львiв, 2001. – Вип. 1. – С. 71–79) та “Прапрем’єра “Гамлета” в 
українському театрознавствi другої половини ХХ столiття” у “Записках На-
укового товариства iменi Шевченка” (Львiв, 2003. – Т. ССХLV: Працi Театро-
знавчої комісії. – С. 325–338). Дослiджують цю виставу також шекспiрозна-
вець Iрина Макарик (Канада) у статті “Нiчийна земля: “Гамлет”. Львiв, 1943” 
iз обширною бiблiографiєю сучасної англомовної лiтератури з проблем iс-
торiї та культури часiв Другої свiтової вiйни у “Записках Наукового товарист-
ва iменi Шевченка” (Львiв, 2003. – Т. ССХLV : Працi Театрознавчої комісії. – 

49. Нiмчук I. Український Театр у Львовi: “Хитра вдовичка”. Комедiя на 3 дiї 
К. Гольдонi // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 26 черв. – Ч. 134 (872). – С. 5.
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С. 306–324) та Богдан Козак у статтi “Палiмпсест українського “Гамлета”: пе-
реклад i прапрем’єра 1943 року” у “Вiснику Львiвського унiверситету. Серiя: 
Мистецтвознавство” (Львiв, 2003. – Вип. 3. – С. 52–75), де автор з’ясовує 
обставини, пов’язанi з перекладом Михайла Рудницького трагедiї В. Шекс-
пiра, вперше публiкує два листи перекладача до Володимира Блавацького, 
з’ясовує особливостi пiдготовки вистави режисером Й. Гiрняком. У журналi 
“Просценiум” (Львiв, 2004. – Чис. 1–2 (8–9). – С. 122–123) вперше був опуб-
лiкований текст ЛОТiвського варiанту трагедiї iз вступним словом Б. Козака 
“Рукописи не горять!” та докладним аналiзом українських перекладiв “Гам-
лета” у статтi Роксолани Зорiвчак “Українська Гамлетiяна i Михайло Рудни-
цький” (Там само. – С. 124–130).

Як було зазначено вище, реставрувати виставу 1943 року неможливо. 
Тому доцiльно розглянути мiсце i значення вистави “Гамлет” у контекстi режи-
серської програми Йосипа Гiрняка 1942–1944 рр. Цiєю поставою курбасiвець 
реалiзував своє творче надзавдання: виховати актора та львівську театраль-
ну публіку, а митців сцени – навчити iснувати не лише в жанрах побутово-
етнографiчного та музичного репертуару, який домiнував на сценi ЛОТу, а й 
практично оперувати складними морально-етичними категорiями фiлософсь-
ких конфлiктiв трагедiй свiтової класики. Курбас свого часу планував поста-
вити трагедiю про данського принца iз Гiрняком у головнiй ролi. Обов’язок 
людини й учня Гiрняк виконає вже після смертi свого учителя. 

Йосип Гiрняк у розмовi з кореспондентом “Львiвських вiстей” зiзнається, 
що “мав перед собою мету – виховати iдеал українського актора”50. Тому ще 
навеснi 1942 року запропонував дирекцiї ЛОТу постановку “Гамлета”. А ета-
пами до цiєї важливої мети були ранiшi вистави за творами М. Кулiша, Лесi 
Українки, К. Гольдонi. Аж потiм “прийшла черга” i до Шекспiра. Окрiм про-
блеми акторiв “побутового театру”, режисер називає ще iншу причину такої 
поетапної пiдготовки до трагедiї про принца данського: переклад мусить бути 
не лише легкий для акторiв, а й “зрозумілий для глядача”51. 

“Можу вас запевнити, що остання вистава буде для нашого театру перело-
мом. Уже тепер публiка ходить до нашого театру не з патріотизму, але шукає 
в нас мистецтва, хоче бачити в нас добру п’єсу, добре поставлену i загра-
ну. I наш театр піде тепер новими шляхами до кращого розвитку (курсив 
наш. – С. М.)”52.

На запитання журналiста, чому Й. Гiрняк не виступає як актор, митець 
вiдповiв: “Або одне, або друге. Це два вiдмiннi способи думання. Моя натура 

50. [Мелянський Б.]. “Гамлет” у режисерськiй майстернi : розмова з режисером Йо-
сипом Гiрняком / бм // Львівські вісті. – Львів, 1943. – 26–27 верес. – Ч. 220 (640). – С. 4.

51. Там само.
52. Там само.
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нiколи не дозволить менi зрезигнувати з акторства, а займатися режисерством 
мушу, бо мало в нас режисерів”53. Щодо скорочень у текстi п’єси, Гiрняк за-
значає: “Купюрували ми “Гамлета” втрьох: Рудницький, Добровольська i я. 
Вiдповiднi скорочення проходили виставою, весь час репетицiй, а навiть перед 
самою виставою з причин вiд мене незалежних, мусiв я скреслити всю остан-
ню, таку героїчну сцену з Фортинбрасом”54.

Богдан Козак у статтi “Палімпсест українського “Гамлета” висловлює 
припущення, що “пiсля перегляду 19 вересня нiмецька цензура “порадила” 
вилучити фiнальну сцену з вистави”55. Це дискусійне питання: свiдчень про 
існування нiмецької театральної цензури ми досі не змогли знайти.

Отже, скорочення останньої сцени iз Фортинбрасом має iншi причини? 
Ще до прем’єри 19 вересня в “Кракiвських вiстях” Iван Нiмчук зазначає: “Гам-
лета” нiколи не грають у цiлостi, бо це вимагало б повних сiм годин часу, тому 
режисер має тут широчезне поле до дiяння, щоб вiдповiдно приспособити 
п’єсу до вистави”56.

Кореспондент “Львiвських вiстей” та автор книжки “Лiтературний Львiв. 
1939 –1944” (Львiв, 1995) Остап Тарнавський, здається, ставить крапку в цiй 
iсторiї: “Згодом у Львовi йому (Олександрові Божедану. – С. М.) дали роль 
Фортинбраса у виставi Шекспiрового “Гамлета”, але вже тодi вiн був хворий i 
не мiг виступати. Режисер Гiрняк вирiшив поставити “Гамлета” без останньої 
сцени з Фортинбрасом, i так iшли всi вистави “Гамлета” у Львовi . Це конечне 
скорочення не змiнило самої теми вистави, та й публiка навiть не знала , що 
п’єса має ще закiнчення, але засадничо змiнило саму iдею цього великого дра-
матурга”57. 

“Гамлет” у Львівському оперному був одночасно трагедією сьогодення, 
минулого і майбутнього – потрійною трагедією. Вистава увічнювала пам’ять 
Розстріляного Відродження на Великій Україні, говорила про трагізм доби, в 
якій жили її творці, передбачала тривожне майбутнє”, – дуже важливий соціо-
культурний контекст спектаклю, який визначав “градус” готовності творців 

53.  [Мелянський Б.]. “Гамлет” у режисерськiй майстернi : розмова з режисером 
Йосипом Гiрняком / бм // Львівські вісті. – Львів, 1943. – 26–27 верес. – Ч. 220 (640). – 
С. 4

54. [Мелянський Б.]. “Гамлет” у режисерськiй майстернi : розмова з режисером Йо-
сипом Гiрняком / бм // Львівські вісті. – Львів, 1943. – 26–27 верес. – Ч. 220 (640). – С. 4.

55. Козак Б. Палімпсест українського “Гамлета” // Вісник Львівського університе-
ту. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2003. – Вип. 3. – С. 71.

56. Нiмчук I. Перед виставою “Гамлета” у Львовi // Кракiвськi вiстi. – Львів, 
1943. – 19 верес. – Ч. 208 (946). – С. 4–5.

57. Тарнавський О. Лiтературний Львiв 1939–1944. – Львiв, 1995. – С. 124.
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вистави та її реципієнтів, підкреслила М. Гарбузюк58. О. Тарнавський назвав 
першу українську поставу трагедії Шекспіра у Львові 1943 р. “правом духово-
го розвитку українців” у їх боротьбі за власний театр59.

Першими на прем’єру ЛОТiвцiв вiдгукнулися “Львiвськi вiстi” 23 вересня 
1943 року. Богдан Мелянський, розмiрковуючи над проблемою нечастої поя-
ви Шекспiрової трагедiї на українськiй сценi, вбачає причини у вiдсутностi 
“ясно-логiчного, легкого” перекладу, а головне – акцентує: “не було просто 
актора, що чувсь би на силах створити креацiю одного з найбiльших творiв 
європейської, нi – свiтової класики”60. Таким актором у Львовi став сорокатри-
річний Володимир Блавацький.

Iван Нiмчук, театральний оглядач “Кракiвських вiстей”, 26 вересня 1943 
року у статті “Великий день українського театру” писав: “Нарештi дочекались 
ми свого свята i вистави “Гамлета” українською мовою”. Автор вiддає левову 
частку успiху режисеровi Йосиповi Гiрняку за те, що “львiвськi актори, не 
звичнi до такого пiд кожним оглядом важкого клясичного твору, впорались як 
слiд зi своїми нелегкими ролями”61. В акторському ансамблi автор вирiзняє 
Гамлета Володимира Блавацького. “Гамлет, як його змалював Шекспiр, скла-
дається з двох рiзних “я”, наче двiйняк: одне “я” в ньому пасивне, друге актив-
не, а до них можна додати ще й третє, яке маскує два першi акторською грою, 
на межi свiдомого та несвiдомого божевiлля. З одного боку маємо юнака, що 
здригається на вид осоружних проявiв життя, огидливої дiйсностi, що готов 
накласти на себе руку, або вiдiйти зi свiту без жалю, коли так схоче доля, – з 
другого маємо напiв мудреця-фiлософа, вдвоє старшого [...]. Трагедiя Гамлета 
в тому, що його сильна воля та ясний розум розбитi несподiваним ударом, i 
тим-то вiн зневiрюється в людину. Таку трагiчну постать, такого розбитого, 
зневiреного в людей Гамлета i показав нам Блавацький з великим вiдтворчим 
мистецтвом. Ми подивляли в його грi всю гаму химерних настроїв Гамле-
та, переданих з великим багатством тонiв. Усе: i наглi пориви, i мелянхолiя, 
i апатiя, i самобичування, i глум були такi переконливi, що зi сцени повiяло 
справжнiм, хоч i трагiчним життям”62. 

58. Гарбузюк М. Національна прапрем’єра “Гамлета” у Львові (1943). До про-
блеми історично-мистецьких контекстів вистави // Вісник Львівського університету. 
Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2001. – Вип. 1. – С. 77.

59. Тарнавський О. “Гамлет” на українській сцені // Сучасність. – Мюнхен, 
1973. – Ч. 10 (154). – С. 76.

60. Мелянський Б. З таємних глибин акторської творчости //Львівські вісті. – 
Львів, 1943. – 31 жовт. – Ч. 250 (670). – С. 4.

61. Німчук І. Великий день українського театру // Краківські вісті. – Львів, 1943. – 
26 верес. – Ч. 214 (952). – С. 3–4.

62. Німчук І. Великий день українського театру // Краківські вісті. – Львів, 1943. – 
26 верес. – Ч. 214 (952). – С. 3–4.
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Акторське лiдерство Володимира Блавацького у виставi львiв’ян було бе-
зумовним, настiльки разючим, що звиклий до високих зразкiв ансамблевостi 
Курбасових постановок у Харковi письменник Аркадiй Любченко, який бачив 
“Гамлета” у Львовi пiд час свого лiкування в Моршинi, висловився з власти-
вою йому категоричнiстю: “Гамлет” йде по-провiнцiяльному, мiсцями дуже 
дерев’яно, мiсцями аж рипить, iнодi занадто наївно. Нема, нема того високого 
регiстру, на якому мусить звучати “Гамлет”. Але воно й не дивно. Навпаки, 
дивно, що Й. Гiрняк зумiв з цим вiдсталим, провінціяльно-побутовим, різно-
характерним і різнорівним колективом (курсив наш. – С. М.) зробити те, що 
зробив. Найбiльше рятує справу сам Гамлет-Блавацький”63. “Блавацький ство-
рював образ Гамлета – інтелігента, інтелектуала, аристократа духу”64, – резю-
мує М. Гарбузюк. 

В. Ревуцький не сприйняв, зокрема, сцену з гробокопами: могильники 
викидали справжню землю (у 1980-х у Театрі на Таганці із В. Висоцьким це 
вражало)! “Така натуралістична дрібниця не є в пляні оформлення всієї виста-
ви, яка є вирішена в умовних формах. Подібно режисер “зреалізував” постать 
привиду батька (акт. Курило), даючи йому два переходи через авансцену”65.

Відсутність рівного акторського ансамблю ЛОТу прочитується також у 
статтi Iвана Нiмчука: “Найбiльшим контрастом i головним противником Гам-
лета є король Клявдiй. Цю вiдповiдальну ролю грав артист Б. Паздрiй, що 
зробив з короля не тiльки падлюку, пияка i низького злочинця, але й людину 
сильної волi, яка знає, чого хоче, i вмiє панувати. Це останнє доказує хочби i 
смiливiсть, з якою вiн зупинив бунт Лаерта, а сцена, в якiй вiн щиро кається, 
могла декого навiть i зворушити. Гертруда, королева i мати Гамлета, постать 
уся пасивна i доволi блiда, в iнтерпретацiї В. Левицької вийшла несвiдомою 
великого злочину короля. Вся її постать i гра мимохiть вияснювали, чому за-
для такої жiнки зважився Клявдiй на братовбивство. Друга жiноча постать, 
Офелiя, значно складнiша: це наївна красуня, вихована в пошанi до традицiй-
них форм, дiвчина добра, м’яка, несмiлива, непорочної природности. Є. Ша-
шаровська, як Офелiя, зростала з кожною картиною, а в сценi божевiлля ви-
тискала просто сльози з очей. Її батько Полонiй має два обличчя: одно дома, 
як батько своїх дiтей, друге – як придворний плазун. В iнтерпретацiї Iвана Гiр-
няка, Полонiй-батько був наскрiзь природнiй, добрячий, розумний, з великим 
життєвим досвiдом; Полонiй-дворянин вийшов слабше, був замало комiчний 

63. Любченко А. Щоденник. 2. ХІ-41 р. – 21.ІІ-45 р. – Львів; Нью-Йорк, 1999. – 
С. 185–186.

64. Гарбузюк М. Національна прапрем’єра “Гамлета” у Львові (1943). До про-
блеми історично-мистецьких контекстів вистави // Вісник Львівського університету. 
Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2001. – Вип. 1. – С. 74.

65. Ревуцький В. Дві львівські прем’єри // Батьківщина. – Ріміні (Італія), 1947. – 
Ч. 9 (71). – С. 2.



1�2 Розділ 4.   РеЖиСуРа Та оСноВнІ поСТаВи ДРаМаТичноГо СекТоРу ЛоТу

у своїх пiдлабузницьких позах i поступках. Його син, Лаерт, не нехтує крас-
номовними фразами, як i його батько; вiн в основi вдача шляхетна, гарячий 
оборонець чести своєї родини, за яку вiн гордий i яку любить понад усе”66. 
Автор не оминає увагою С. Дубровського (Лаерт), який “піднявся на висоту” 
в цій ролі, І. Лісненка (Гораціо) – “чистого, безпосереднього, спокійного”, по-
зитивно оцінює Я. Геляса (1-й актор), П. Сороку (Гробокоп), Є.Курила (При-
вид батька) та інших, котрі довели, “що можна зробити живi постатi” навіть в 
епізодах! 

Художникові М. Григорiїву автор статтi робить закид у зайвiй скромностi 
декорацiй. Позитивно оцінює музику М. Лисенка, яку композитор писав до 
уривків трагедії в перекладі М. Старицького для домашноьї вистави 1878 року, 
доповнену Л. Туркевичем. Підкреслює переклад М. Рудницького: “Не було на 
залi глядача, який не признавав би, що переклад п’єси ядерний i зрозумiлий 
та ясний для кожного (курсив наш. – С. М.) [...]. Справдi, цей переклад, роб-
лений з думкою про сценiчність вистави, може стати зразком для перекладу 
iнших клясичних п’єс на українську мову”67. Окремо Iван Нiмчук тут же по-
дає iнформацiю про українськi переклади “Гамлета”, зокрема М. Старицького, 
Ю. Федьковича, Павлина Свєнцiцького, П. Кулiша, С. Гусака, В. Вера, О. Бур-
гардта (Юрія Клена) та восьмого – Михайла Рудницького. Автор тут, на жаль, 
назвав не всіх перекладачів: пропущений Л. Гребінка, який 1939 р. здійснив 
переклад трагедії В. Шекспіра, про що І. Німчук, очевидно, не міг знати. “Як 
подавала преса під час Другої світової війни, над перекладами творів Шек-
спіра працював в Києві письменник Микола Іванів. Є дані, що він переклав 
“Венеціянського купця” і що під час війни він працював над перекладом “Гам-
лета”. Але жодного з перекладів Іванова немає: пропали в час війни”68, – за-
значає вже на еміграції О. Тарнавський. Ця інформація доповнює найновіший 
список перекладачів “Гамлета” в дослідженні М. Гарбузюк69.

О. Тарнавський, із часової дистанції, у 1973 р., навпаки підкреслить ан-
самблевість вистави: “Психологічна лінія в розвитку характерів була випра-
цювана якнайщасливіше”70. І далі підсилює попереднє твердження: “Весь 

66. Німчук І. Великий день українського театру // Краківські вісті. – Львів, 1943. – 
26 верес. – Ч. 214 (952). – С. 3–4.

67. Німчук І. Великий день українського театру // Краківські вісті. – Львів, 1943. – 
26 верес. – Ч. 214 (952). – С. 3–4.

68. Тарнавський О. “Гамлет” на українській сцені // Сучасність. – Мюнхен, 
1973. – Ч. 10 (154). – C. 80.

69. Гарбузюк М. Сценічні прочитання трагедії “Гамлет” В. Шекспіра у львівсь-
ких театрах (1796–1997 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-
возн. – Київ, 2007. – С. 6.

70. Тарнавський О. “Гамлет” на українській сцені // Сучасність. – Мюнхен, 
1973. – Ч. 10 (154). – C. 92.
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ансамбль був зіграний й добре підготовлений, і це в першу міру заслуга ре-
жисера Гірняка [...]. Стилізовані декорації мистця Григорієва створювали ті 
рами, в яких незвичайна дія набувала глибшого чару”71. Він поставу вважає 
“явищем загальноісторичним” підкреслюючи: “На цю виставу приїжджали 
люди з різних міст Галичини, а у Львові стала вона темою розмов української 
театральної публіки на довгий час”72. Вистава йшла при переаншлагах, її ди-
вилися iнодi по кiлька разiв як львiв’яни, так i iноземнi глядачi. За неповних 
два мiсяцi “Гамлет” пройшов п’ятнадцять разів! Це засвiдчило, як писала га-
зета “Кракiвськi вiстi”, що “у нас є вже тисячі глядачів, які шукають у театрі 
не тільки дешевої, легкої розваги, а ще більше поважного духового корму” 
(курсив наш. – С. М.), що його дає в першу чергу добра клясична п’єса чужин-
ного чи українського автора”73. Про виставу писала німецька преса, зокрема 
“Lemberger Zeitung” та “Krakauer Zeitung”: “Можна грати Гамлета в екстазі – 
тут зображено дію героя внутрішньою пристрастю. В цей спосіб одержано ве-
лич і драматичне напруження”, – визнавав критик Г. Гаусвальд74. Вимогливий 
до себе, Гірняк, проте, вважав виставу “дуже невдалою – і щодо акторського 
виконання, не позначеною стильовою єдністю, а ні щодо оформлення”75. 

“Працюючи у Львові, Юзік на кожну свою постановку буквально вигри-
зав дозвіл “художнього керівника”, бо той постійно знаходив причини, щоб 
протестувати. “Благословив” тільки дві п’єси. Навіть, коли Юз заговорив про 
постановку “Гамлета”, він заартачився, бо думав, що Юз сам хоче грати “Гам-
лета”. І тільки після того, як переконався, що на цю роль Юз хоче призначити 
його, – погодився і почав допомагати. Але після прем’єри почав скрізь гово-
рити, що ідея постановки належить йому, Блавацькому!”76 – проливає “світло” 
на можливі причини незадоволення режисера Й. Гірняка опублікований Ва-
лерієм Гайдабурою невідомий лист О.Добровольської. 

Але, попри вищенаведені (і другорядні для науки) “секрети” виробничої 
кухні ЛОТу, можемо стверджувати, що постава “Гамлета” засвідчила: акто-
рові, режисеру, театральному педагогу Й. Гiрняку в драматичному секторі 
ЛОТу вдалося за короткий термін (максимально насичений екстремальними 
умовами існування) здійснити ряд якісно-професійних видозмін не лише все-
редині трупи, а й у соціокультурному середовищі міста:

71. Там само. – С. 93.
72. Там само. 
73. Нiмчук I. 15 вистав “Гамлета” у Львовi // Кракiвськi вiстi. – Львів, 1943. – 

19 листоп. – Ч. 260 (998). – С. 5.
74. Hauswald G. Ukrainisches Schauspiel. Shakespeares “Hamlet” in Lemberg // 

Krakauer Zeitung. – Krakow, 1943. – 25 верес. – С. 3.
75. Ревуцький В. По обрію життя ... – С. 281.
76. Гайдабура В. “До кінця виконати свій обов’язок” (Невідомий лист Олімпії 

Добровольської) // Кіно Театр. – Київ, 2009. – № 6(86). – С. 10.
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виховати нову театральну публіку у Львовi, яка до сьогоднi славиться 
своєю вимогливiстю та смаком;

створити (наскільки це було можливим у ЛОТі) злагоджений акторський 
ансамбль;

вийти у взаємостосунках із львівською пресою на якісно новий рівень діа-
логу. 

Останньою поставою режисера, актора, педагога Йосипа Гiрняка у ЛОТi 
була комедiя М. Гоголя “Ревiзор” (3 березня 1944 р.). Постановники: асистент 
режисера О. Добровольська, художник М. Дендяк, костюми Є. Олесницької, 
Т. Прокопович.

Уперше безсмертна комедія М. Гоголя увiйшла в творчу біографію Гiрняка 
ще в Новому драматичному Театрi iм. I. Франка пiд керiвництвом Гната Юри 
(1920–1921 рр.) та Театрi-Студiї iм. I. Франка (1921–1922 рр.), де початкiвець 
грав ролi Добчинського, потiм Бобчинського та Осипа. У російськомовному 
Театрi iм. Косолапкiна в Чиб’ю режисер табiрного театру Гiрняк обере для 
себе роль Хлестакова. У ЛОТi, востаннє на своєму творчому шляху, звертаю-
чись до гiркого смiху Гоголя, Гiрняк по-новому трактуватиме жанр вистави як 
трагiкомедiю і виконуватиме роль Городничого.

“Коли в поставі “Гамлета” були ще недоліки і в акторському виконанні, і 
в оформленні, то другу виставу – “Ревізора” Гоголя – можна вважати за новий, 
ще значніший успіх режисера й акторів”��, – зазначав В. Ревуцький. Театро-
знавець підкреслює ансамблевість постави, точність акторської природи існу-
вання, цікаве жанрове рішення “умовного реалізму”78. 

Прем’єра викличе нечувану кiлькiсть рiзноманiтних статей: вiд генеалогiї 
перекладiв “Ревiзора” на українську мову та iсторiї постанов комедiї на про-
фесiональнiй сценi в Українi, зокрема Галичинi, та в Росiї (автор В. Гаєвський 
у “Львiвських вiстях”) – до великої кiлькостi малюнкiв-шаржiв роботи худож-
ника Л. Мелiка на виконавцiв ролей у прем’єрi. А от на рецензiю “Львівські 
вісті” не спромоглися: тема відступу німців – наступу радянських військ вно-
сила життєво важливіші теми на шпальти газет! Езоповою мовою німа сцена 
фіналу вистави Й. Гірняка стала прощанням з минулим (Україною), зустріч-
чю невідомого (еміграція). В. Ревуцький у “Нескорених березiльцях” на с. 88 
вказує, що мотивом Гірняка до вибору “Ревiзора” стала дискусiя у львiвськiй 
пресi “Гоголь: наш чи не наш?”, тобто росiйський чи український автор. 

Мотиви вибору Й. Гiрняка, звичайно, були значно глибшi й вагомiшi. 
Блискучий драматургічний матерiал, який вiн знав “напам’ять”; актуальність 
комедiї без єдиного позитивного героя (яка гiрка трагiфарсова ситуацiя з влас-
ної бiографiї!); близька перспектива втечi свiт за очi – усе це продиктувало 

77. Ревуцький В. Дві львівські прем’єри // Батьківщина. – Ріміні (Італія), 1947. – 
Ч. 9 (71). – С. 2.

78. Там само.
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й новий жанровий ключ. Iван Нiмчук у “Кракiвських вiстях” дуже детально 
висловився про прем’єру ЛОТу як про таку, що є “їдкою сатирою, глумом i 
бичем на порядки в царськiй Росiї та по-мистецьки змальовує всю гниль i 
безiдейнiсть її провiдної верстви”��. Автор неточно визначає жанрову природу 
вистави: “Пiдхiд режисера Й. Гiрняка, що поставив “Ревiзора” у плянi умов-
ного реалiзму, можна назвати теж виховно-педагогічним, як з погляду вальори 
(цінності, достоїнства, позитивних рис. – С. М.) самої п’єси, так i з погляду на 
виконавцiв (що на всiх них видно його досвідну режисерську руку) та на маси 
глядачiв. [...] Та великий успiх на львiвськiй сценi завдячує п’єса Гоголя не 
тiльки Гiрняковi-режисеровi, але й Гiрняковi-виконавцевi ролi городничого, 
в яку вiн вклав, можна сказати, всю свою душу. Як у п’єсi Гоголя, над якою 
генiяльний письменник працював важко довгi роки, так i в грi Гiрняка проду-
мана кожна фраза, кожна подробиця. Городничий в його iнтерпретацiї – це на-
скрiзь жива, реальна постать, що вона доказує кожним своїм словом, кожним 
рухом, кожним жестом. Чи це буде в брутально-самовпевненiй поставi супро-
ти пiдвладних, чи в моментi збентеження й перестраху, чи в хвилинi вдово-
лення й радости, чи в гнiвi, розпуцi й сценi самобичування – вiн завсiди отой 
переконливий i витриманий до найменших подробиць типовий росiйський 
городничий. А з якою сугестивною силою гремить його зворот до глядачiв, 
коли вiн, звертаючись до залi, питає: “З кого ви смiєтесь?” i вiдразу вiдповiдає: 
“З себе смiєтесь!” Або як вiн виявляє просто несамовиту втiху, коли вже поб-
лагословив заручини своєї доньки з Хлєстаковим. Або яке його заломання й 
розпука, коли пiзнає всю свою компромiтацiю! Справдi: кращого актора в цiй 
ролi годi собi уявити”80. 

Детальний i захоплений опис рецензента певних ключових моментiв у 
трактуванні ролей дають можливiсть уявити колосальнi амплiтуди зміни на-
строїв виконавцiв трагiкомедiї. Висловлюючи спочатку здивування вiд при-
значення на вiдповiдальну роль Хлестакова “молодого невiдомого” С. Залесь-
кого, I. Нiмчук констатує далi, що “вибiр показався дуже щасливим. Залеський 
має всi зовнiшнi данi до цiєї ролi, до того природну легкiсть, приємний голос i 
виразну дикцiю. (Тiльки у високих регiстрах його голос за часто заломлюєть-
ся i тодi виходять напiвдитячi тони). Хлестаков, як його змалював Гоголь, це 
пустий панич-вiтрогон, олицетворення легкости, порожнечi, боязливости й 
нахабства в однiй особi, але при цьому вiн наївно-щирий, безпосереднiй. I 
такого молодого хлистика, що випадково попадає в обстанову, з якої спершу 
не здає собi справи, але швидко зачинає орiєнтуватися, з чого й виходять усi 
комiчнi ситуацiї, вiдтворює з великим хистом С. Залєський. Тут вiн чудово 

79. Нiмчук I. Львiвський Оперний Театр. “Ревiзор” // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 
1944. – 11 берез. – Ч. 53 (1086). – С. 3.

80. Нiмчук I. Львiвський Оперний Театр. “Ревiзор” // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 
1944. – 11 берез. – Ч. 53 (1086). – С. 3.
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грає Хлєстакова, що сам каже про себе: “У мене легкiсть думок надзвичайна!” 
Взагалi, цей молоденький, i, як видно, з природи свобiдний актор, розв’язує 
легко дуже складнi з акторського боку справи, грає без зайвої афектацiї, зате 
з внутрiшнiм переконанням. Його великий успіх – це одночасно успіх режисе-
ра-педагога (курсив наш. – С. М.). Найкраще у Залєського вийшла третя дiя, 
себто його фантастичне оповiдання по-п’яному про свою ролю й подвиги в 
Петербурзi. Дещо слабше виходить сцена, в якiй до нього зголошуються всякi 
мiстечковi достойники, бо в нiй вiн за мало релiєфно пiдкреслив рiзне вiдно-
шення до кожного з них”81. 

Про iнших виконавцiв рецензент говорить, що всi вони “ясно й чiтко зари-
сованi, дають змогу виконавцям створити оригiнальнi типи-характери”. В пер-
шу чергу I. Нiмчук зазначає “знамениту гру двох жiнок О. Добровольської та 
О. Горницької (дружина й донька городничого) та П. Сороки (слуга Хлєста-
кова, Осип). Типи провiнцiяльних достойникiв також дiстали, назагал, дуже 
добрих вiдтворцiв в особах: В. Королика (куратор лiкарнi), В. Шашаровського 
(iнспектор шкiл), I. Гiрняка (начальника суду), О. Божедана (начальника пош-
ти). Комiчнi постатi Добчинського i Бобчинського створили Є. Кудла та А. Ан-
тонишин. На окрему згадку заслуговує Г. Расiнський в ролi повiтового лiкаря, 
що хоч виступає тiльки в першiй дiї, до того в ролi мiмiчнiй, проте залишає по 
собi вражiння креацiї”82.

Відтак автор перечисляє всiх виконавцiв вистави, якi “звернули на себе 
увагу” навiть у фрагментах. Критикує досвiдчену С. Стадникову в ролi дружи-
ни слюсаря – Пошльопкiної за те, що вона “переяскравила роль”: клякаючи на 
колiна в 4 дiї, в “розпуцi била по ногах високих достойникiв” (як на нас – дуже 
точна i в жанрi знахiдка артистки!). На завершення – кiлька схвальних слiв про 
“стилевi декорацiї” М. Дендяка i костюми Є. Олесницької та Т. Прокопович.

В. Ревуцький у рецензії газети “Батьківщина” (Ріміні, Італія) відзначить 
рівновеликість усіх учасників вистави, вирізняючи дебютанта С. Залеського. 
“Хлестаков-Залеський не є якийсь авантюрник, а звичайний хлопчисько, не 
без розуму, боягуз і нахаба в душі. Нахабство помагає йому і брехати скіль-
ки можна, і випрошувати грошей, скільки потрібно. Коли він провадив сце-
ни з чиновниками, то їх можна було ділити кожну на дві частини: спершу це 
пізнання окремого чиновника, а далі просто вимагання”83. Акторську роботу 
дебютанта С. Залеського критик оцiнить вище за роботу Є. Пономаренка (Те-
атр iм. I. Франка 1938 р.)84.

81. Нiмчук I. Львiвський Оперний Театр. “Ревiзор” // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 
1944. – 11 берез. – Ч. 53 (1086). – С. 3.

82. Там само.
83. Ревуцький В. Дві львівські прем’єри // Батьківщина. – Ріміні (Італія), 1947. – 

Ч. 9 (71). – С. 3.
84. Ревуцький В. В орбіті світового театру … – С. 52.
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Цікаву деталь виробничої кухні пригадав колишній актор ЛОТу В. Змій 
(США): “У “Ревізорі” Блавацький хотів сам грати Ревізора, Гірняк вибрав мо-
лодого актора Залєського. Гірняк виграв, і його вибір був кращий. Це не тіль-
ки моя думка ... Я думаю, що коли б Гірняк з Добровольською не приїхали 
до Львова, львівський глядач ніколи не побачив би “Гамлета”, “Ревізора”, і 
“Мину Мазайла”. Тут теж завдяки тому, що Блавацький поступався Гірнякові, 
бо він міг легко не дозволити такому вибору. Але здоровий розум взяв гору”85. 
Отже, професіональна інтуїція Учителя – Гірняка, відповідальність учня – За-
леського, а головне – робота всього колективу на кінцевий результат: виста-
ву – характеризують методи роботи режисера Й. Гірняка.

“Найцікавіше у виставі виявилася блискуча фантазія режисера. Добре 
продумані переходи акторів (мізансцени), як напр[иклад], кінець першої дії, з 
від’їздом городничого до Хлестакова, підсилювали акцію дії; сцена поведінки 
городничого з жандармами (в третій дії), церемонія прийняття Хлестакова – 
вносили багато комічного, а сила знайдених різних сценічних подробиць тіль-
ки помножувала сміх і збільшувала успіх вистави (згадати б тільки піднімання 
папірця з підлоги жандармами)”86.

В. Ревуцький підкреслює цікаве зерно ролі в акторських знахідках: “За 
своєю вдачею Городничий – Гірняк надзвичайно довірлива людина. Він щиро 
вірив у те, що приїхав дійсний ревізор. Він увесь час серіозний і заглиблений 
у собі. Спершу його непокоїть ревізор, що їде інкогніто. Далі він радий, як 
дитина, тому, що такий великий гість попав йому у хату. Коли ж з’ясовується, 
що ревізор стане його зятем, то він “чадів” зовсім від щастя. І коли наприкінці 
виявляється вся правда про Хлестакова, то з нею наступає й повна руїна всіх 
ілюзій городничого. Трагедія городничого-Гірняка – це трагедія людської лег-
ковірности”87. Рецензент підмічає цей ефект “чадіння” і в образах О. Добро-
вольської-дружини Городничого та С. Залеського-Хлестакова. Як актор у ролi 
Городничого Гірняк був трагiкомiчний: боягуз i пiдлабузник до чиновництва 
вище за нього, сатрап i “держиморда” по вiдношенню до пiдлеглих”88 .

Театрознавець із дистанції часу і відстані зачисляє “Гамлета” і “Ревізора” 
до “кращих вистав світу”, які можуть “в дечому й перевищити їх”. “Джерело 
ж такого успіху й високого рівня українського театрального мистецтва слід 
шукати в талановитості нашого актора і в життєвості прогресуючих традицій 
Леся Курбаса”89. 

85. Лист В. Змія (США) від 22 травня 2006 р. [Рукопис]. – Архів автора.
86. Ревуцький В. Дві львівські прем’єри // Батьківщина. – Ріміні (Італія), 1947. – 

Ч. 9 (71). – С. 3.
87. Там само.
88. Ревуцький В. Нескоренi березiльцi ... – С. 88.
89. Ревуцький В. Дві львівські прем’єри // Батьківщина. – Ріміні (Італія), 1947. – 

Ч. 9 (71). – С. 3.
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Вистава “Ревізор” стала мистецьким апофеозом майстра сцени, який про-
щався цiєю комедiєю з Україною, достойно виконавши у ЛОТі 1942–1944 рр. 
свою мистецьку програму і громадянський обов’язок.

1 сiчня 1944 року у “Краківських вiстях” з’явиться iнформацiя, що ЛОТ 
планує вiдсвяткувати 80-рiччя професiонального театру в Галичинi, яке при-
падало на 29 березня, прем’єрою “Патетичної сонати” М. Кулiша. Але було 
зрозуміло, що на цей час Львів уже буде в радянських руках! Очевидно, це 
була iдея Йосипа Гiрняка? Дивовижна послiдовнiсть відданості Учителевi!

Перемоги Червоної армiї наче не доходили до мiста Лева: нiмецькi газетнi 
цензори вносили у шпальти i в голови читачiв нордичний спокiй i впевненiсть 
гiтлерiвцiв у вже нереальній перемозі. Проте серед акторiв з’явились емiгра-
цiйнi настрої. У квiтнi 1944-го в щоденнiй газетi “Львiвськi вiстi” почнуть пе-
рiодично друкуватись оголошення такого змiсту: “Львiвський Оперний Театр 
продовжує свою нормальну працю. На приказ Мiського старости д-ра Геллера 
закликаю всiх артистiв драми, опери, оперети i балету, членiв хору, оркестри, 
адмiнiстрацiї i технiчного персоналу, якi хвилево перебувають поза Львовом – 
негайно вернутися до працi. Останнiй реченець повороту – 18-го квiтня ц. р. 
Директор ЛОТу – В. Блавацький”90.

Йосип Гiрняк за мiсяць до прем’єри передбачав життєвореальний трагi-
фарс вiдступу, втечi, невiдомостi. На однiй iз своїх лекцiй 1926 року в “Бере-
золi” Лесь Курбас сказав: “Гумористичний аспект доволi серйозний. У цьому 
є це подолання (скепсис до певної мiри) песимiстичної оцiнки, яка є в трагедiї. 
Це значить, примiром, вилiзти на дзвiницю i подивитися з усмiшкою, з певним 
гумором на всi речi, ширяти не тiльки над людськими пристрастями, що є й у 
комедiї, але й пiднестись над значимiстю трагiчного”91.

У ЛОТівській практиці Й. Гiрняк не лише яскраво проявить себе як тала-
новитий режисер-постановник і актор, а й виявить талант педагога, громад-
ського діяча, який втілював у життя принципи Леся Курбаса щодо виховання 
сучасного актора і глядача. Питання формування професiональної театральної 
критики, яка “виростала” у Львові на виставах славетного курбасівця, зали-
шається не менш важливим i зовсiм не дослiдженим. 

Завершенням львiвського перiоду для режисера стане органiзацiя в 1943 р. 
Театральної студії. Й. Гірняк буде першим керiвником акторського курсу. Ви-
сокi вимоги до актора під впливом Й. Гiрняка загострять у Львовi проблему 
професійної підготовки та престижу професії загалом. 

Й. Гiрняк у драматичному секторі ЛОТу максимально пiдняв рiвень про-
фесiоналiзму та ансамблевостi гурту, добився творчого дiалогу з львiвською 
пресою, заклав пiдвалини до процесу виховання театрального глядача, але го-

90. Блавацький В. Заклик // Львiвськi вiстi. – Львiв, 1944. – 9–10 квiт. – Ч. 81 
(800). – С. 5.

91. Курбас Л. Березiль. Iз твочої спадщини. – Київ, 1988. – С. 97.
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ловне: дав театральну школу, засвоєну на естетичних принципах “перетворен-
ня” Курбаса. Ніколи пізніше: ні в час перебування в Європі, ні у США, – при 
усіх плюсах і мистецьких досягненнях режисера, творчість Й. Гірняка (разом 
з асистентом та його вірною помічницею О. Добровольською) не була такою 
багатоплановою, цілеспрямованою, результативною.

Акторська сторiнка Й. Гiрняка у ЛОТi стала свiдомою офiрою актора 
на користь режисурі (та педагогiці, що було продиктовано не тільки виробни-
чою необхідністю). Можна вважати, що Гiрняк у 1942–1944 роках фактично 
виконував функцiї головного режисера драматичного сектору ЛОТу (через ко-
лосальну зайнятість В. Блавацького). У списку працівників театру (процитова-
них у розділі “Структура ЛОТу”) бачимо: Й. Гірняк був актором (із відповід-
ною акторською платнею). 

За період 1942–1944 рр. у виставах режисерiв ЛОТу Йосип Гiрняк-актор 
зiграв такi ролi: Рейнольда Ульрiкса в психологiчнiй драмi німецького драма-
турга Макса Гальбе “Рiка” (режисер – Iван Iваницький); слiдчого Кацнельсо-
на у драмi К. Гупала “Трiумф прокурора Дальського” (режисер Володимир 
Блавацький)92. Очевидно, Блавацький пiсля прем’єри ввiв Й. Гiрняка на роль 
слідчого, i той грав її після переходу до Станиславівського театру Олександра 
Яковліва, якого критикували в цій роботі львiвськi журналiсти. У пресi та в 
програмцi до вистави нам не вдалося знайти згадки або оцiнки роботи Йосипа 
Гiрняка у згаданому спектаклi.

Він також виконував епiзодичнi ролi в оперетах “Пташник з Тиролю” 
Карла Целлера (професора Вюрмхена) та “Fledermaus” (“Лилик”) Й. Штрауса 
(Фроша). Обидвi – у режисурi В. Блавацького. Зрозумiло, що цi роботи для 
досвiдченого майстра сцени були святом душi i коротким вiдпочинком перед 
подальшою тяжкою працею режисера. Вони лише пiдтверджують його висо-
кий статус синтетичного актора.

Роль 60-рiчного Рейнгольда Ульрiкса у психологiчнiй драмi М. Гальбе “Рiка” 
Володимир Блавацький назве найкращою “акторською креацiєю” з усiх ролей, 
які виконав Гірняк на сценi ЛОТу93. В. Ревуцький називає Ульрiкса “практично 
релiгiйним фiлософом, резонером, що своїми порадами об’єднує головних дi-
йових осiб, а тим часом складає певне напруження в розвитку дiї”94. 

М. Гальбе вважали послiдовником Iбсена та Метерлінка, його драми ме-
жують iз трагедiями фатуму, на стику із символiзмом. Зрозумiло, така склад-
на природа жанру драми “Рiка” була знайома колишньому курбасiвцю: мину-
лий акторський досвiд у поставах п’єс О. Олеся, Г. Гауптмана, Г. Геєрманса, 
Ф. Кроммелiнка “працював” на актора i виставу загалом. 

92. Ревуцький В. Нескорені березiльці: Йосип Гірняк і Олімпія Доброволь-
ська… – С. 85–86.

93. Блавацький В. Спогади // Ревуцький В. В орбiтi світового театру … – С. 195.
94. Ревуцький В. Нескоренi березільці … – С. 85.
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“Й. Гiрняк був незвичайно живим дiдусем, цiкавим кожною банальною 
фразою, кожним своїм жестом: дикцiя в нього така виразиста, що нi одне сло-
во не пропадає для слухача. Який вiрний i дискретний, коли ледве тримаєть-
ся на ногах напiдпитку!” 95 – зазначав, як бачимо, не вдаючись в аналiз ак-
торських мотивацiй i лiнiї внутрiшньої дiї, Михайло Рудницький. “Дiєвi особи 
“Рiки” – не дуже симпатичнi, все ж привабливi своєю внутрiшньою тайною. 
Майже кожна з них носить у собi якусь тайну i кожна пригнiчена її тягарем. 
Над їх життям нависла загрозлива атмосфера так званої “мiкзальсдрами”, наче 
у грецькiй трагедiї, де клубок непримиренних конфлiктiв не зударяються по-
одиноко зi собою, всi вони для себе є кусками, фрагментами цiлостi життя; дiя 
драми розвивається не мiж поодинокими людьми, якi живуть тим же життям 
даного середовища, а рiвночасно виступають проти нього”96. Є пiдстави ду-
мати, що сценiчний образ Ульрiкса-Гiрняка був цементуючим в ансамблевiй 
виставi молодого режисера.

У сценiчнiй доЛОТiвськiй практицi Й. Гiрняка зустрiчаємо поодинокі 
опереткові ролі (Пу-Ба в опереті А. Селівена “Мікадо” на лібрето М. Йогансе-
на, М. Хвильового та Остапа Вишні в театрі “Березіль” 1927 р. та Іван Карась 
у “Запорожці за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського в Театрі ім. Косолапкіна, 
Чиб’ю). Львiвський оперний театр ставив опeретки (вiд iтал. operetta, неве-
лика опера – музично-сценiчний твiр комедiйного характеру, в якому спiви й 
танець поєднуються з розмовним дiалогом) на вимогу виробничих обставин 
й окупацiйної нiмецької влади. У питаннях їх сценiчної реалiзацiї виникали 
певнi труднощi. “Нема в нас стiльки добрих опереткових акторiв, якi були б 
рiвночасно добре вишколеними голосами, бо остаточно де i коли вони мали 
виховатися, не маючи ще дуже донедавна жодного справжнього варстату пра-
цi”��, – констатує музикознавець Р. Савицький-старший.

Прем’єра “Пташника з Тиролю” вiдбулась у Львовi 28 квiтня 1943 року. 
Загалом критикуючи виставу “за музичне недотягнення”, рецензент видiляє 
двох акторiв драматичного сектору: “Надзвичайну пару комiчних фiгур про-
фесорiв створили нашi чiльнi актори: В. Блавацький i Й. Гiрняк, що пiднесли 
сатирично-комiчний елемент оперети i знаменито бавили публiку”98. А невi-
домий автор у “Кракiвських вiстях”, вiдзначаючи “просту й невимушену гру” 
артистiв, критикує тих же двох “визначних драматичних” виконавцiв: В. Бла-

95. [Рудницький М.]. Нова премiєра у Львовi / М. Р. // Львiвськi вiстi. – Львiв, 
1942. – 1 жовт.  – Ч.222 (346). – С. 3.

96. [Рудницький М.]. Нова премiєра у Львовi / М. Р. // Львiвськi вiстi. – Львiв, 
1942. – 1 жовт.  – Ч.222 (346). – С. 3.

97. Савицький Р. Прем’єра оперети “Пташник з Тиролю” Карла Целлєра // Львiвсь-
кi вiстi. – Львiв, 1943. – 1 трав. – Ч. 95 (515). – С. 3.

98. Там само.
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вацького та Й. Гiрняка. “... Дивно було дивитися на те, як такi визначнi драма-
тичнi сили, як пп. Блавацький i Гiрняк могли так скарикатуризувати ролi. Це 
був шарж, обчислений на якнайдешевiший ефект галерiї, яка нагороджувала 
виконавцiв раз у раз рясними оплесками, тодi як поважнi громадяни знизували 
плечима”��. Цей короткий штрих у статтi дає уявлення про органiчне iснуван-
ня Й. Гiрняка в природi жанру оперети (на відміну від інших виконавців опе-
реткової трупи) та ще раз пiдкреслює його унiверсальний акторський талант i 
березiльський метод школи Леся Курбаса.

“...Кожний актор у своїй дiлянцi є режисер. Вiн митець у своїй дiлянцi, в 
усякому разi майстер, який знає свою фактуру, свої засоби i вмiє їх доцiльно ви-
користати в такому планi, в якому зажадає режисер, бо режисер, як об’єднуюче 
начало, має обов’язок дещо вимагати, а саме – всього того, що об’єднує”100.

“Лилик” – це, може, найбiльший успiх оперетного ансамблю ЛОТу, – пи-
сав Остап Тарнавський про останню опереткову прем’єру. – Дотепну, гротес-
кову постать в’язничного сторожа створив знаменито Йосип Гiрняк. Виступа-
ючи лише в 3-iй дiї, вiн бавив увесь час публiку своїми п’яними витiвками”101. 
Гiрняк з епiзодичної ролi Амура Токая створив сценiчний образ маленького 
в’язничного “начальника” над ключами, який один “тут працює”, справно ви-
ливаючи в себе пляшчинки з вином (любить токай!), поки начальник в’язницi 
та справжнi порушники гуляють на вечiрках! Яскраво-комедiйна епізодична 
роль для драматичного актора Гірняка стала виграшнішою у порiвнянні з го-
ловними, де домінувала музикальна характеристика. Режисер В. Блавацький 
не помилився тут у виборi актора на роль! А для Гiрняка в театрi не було ма-
леньких ролей. 

Актор волею Бога, з блискучою школою Леся Курбаса, Йосип Гiрняк у 
своїй режисерськiй практицi, сповiдуючи принцип “перетворення”, вибудо-
вував вистави на актора. У репетицiйному процесi вiн застосовував принцип 
показу, розбуджуючи в учасникiв спектаклю акторську інтуїцію, яку мав роз-
винену феноменально. Так згадували Гiрняка його колишнi заокеанськi учнi 
в США, з якими зустрiчались актори Львiвського Молодiжного театру iменi 
Леся Курбаса пiд час своїх закордонних гастролей.

Учень театральної студії Й. Гірняка та О. Добровольської у ЛОТі Степан 
Гарух про свого педагога Йосипа Гірняка з пієтетом згадував: “Гірняк дуже 
делікатно, тактовно підказував нам, що ми повинні фантазувати, думати, що 
кожний крок на сцені, кожний жест, вираз обличчя повинен показувати мету та 

99. ЛОТ: “Пташник з Тиролю”, оперета К. Целлера в перекладi Ю. Шкрумеляка. 
Премiєра // Кракiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 8 трав. – Ч. 95 (833). – C. 5.

100. Курбас Л. Березiль. Із творчої спадщини. – Київ, 1988. – С. 116.
101. [Тарнавський О.]. “Лилик”. Премiєра Штравсової оперети в ЛОТi / ОТ // 

Львiвськi вiстi. – Львiв, 1943. – 2 груд. – Ч. 277 (697). – С. 3.
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внутрішній стан твоєї дії. Багато п. Гірняк говорив нам про, як він це називав 
“перетворений жест” (термінологія Леся Курбаса. – С. М.)”102.

Педагогічна практика Й. Гірняка та О. Добровольської була перервана в 
1944 р. та продовжена вже в Європi й за океаном, у США. Доля студійців ЛОТу 
склалась драматично: хто не емігрував, потрапив на “перевиховання” в ра-
дянські концтабори (як С. Гарух, учень студії Й. Гірняка, мешканець містечка 
Оброшине Пустомитівського району на Львівщині, та ін.). Загалом, тема учнів 
студії Й. Гірняка у Львові часів Другої світової війни та на еміграції, у США, 
потребує окремого ґрунтовного дослідження. В. Гайдабура своєю книжкою 
“Летючий корабель Лідії Крушельницької” (Київ, 2006) розпочав (точніше, за-
кономірно, після оприлюднення явища ТОУ, продовжує) цей процес.

“Гірняк і Добровольська воліли працювати з талановитою молоддю, а 
не з “акторами-шухлядками” (це їхній вираз). В одній шухлядці – сльози, в 
другій – сміх тощо. Вони любили щирі, імпульсивні натури і ставили їх на 
п’єдестал відповідальних ролей”103, – згадувала Лідія Крушельницька, актри-
са, педагог, керівник дитячої театральної студії у США. 

У Європi, а згодом у США “нескоренi березiльцi”, досягнувши “землi обі-
тованної”, зазнали гiркого творчого розчарування: українська дiаспора, част-
ково асимiлювавшись, жила далеким вiд культурних потреб життям. Актор i 
нацiональний театр не вiдiгравали за океаном тiєї ролi духовного проповiдни-
ка, як iсторично склалося в Українi. Тому професiя актора в США не була на-
стільки життєво необхідною і затребуваною. Усi колишнi ЛОТiвцi заробляли 
на хлiб хто як мiг... Йосип Гiрняк, за розповiдями очевидцiв, останнi роки жит-
тя в Америцi заробляв на життя, працюючи барменом, зiрка львiвської сцени 
Вiра Левицька – на тютюновій фабрицi. Коментарi зайвi… Нацiональний те-
атр потрiбен там, де є нацiя. У США голоси українських митців сцени стали 
голосами волаючих у пустелi. 

У Театрi Слова, 20 травня 1956 року, в США, у Франковому “Мойсеєвi” 
у виконаннi Йосипа Гiрняка прозвучить увесь бiль високого мiсiонера націо-
нальної сцени. Ось як це згадували очевидці: “Виходить дрiбний на зрiст чо-
ловiк, без перуки, без театрального вбрання, – гномик в окулярах, та й годi. 
А потiм, хвилина по хвилинi виростає колосальна духова постать пророка: 
в переживаннi гнiву, скорботи, горя, пораненої любови до рiдного люду, якiй 
немає границь: все щастя святої душi, що її в пустинi словами каменують” 104. 
“Якби мої твори (не тi, що є, а тi, що тепер стараюся мати) так прочитали пiс-

102. Гарух С. Запис спогадів [Рукопис]. – Архів кафедри театрознавства та ак-
торської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка.

103. Гайдабура В. Летючий корабель Лідії Крушельницької. – Київ, 2006. – 
С. 111.

104. Ревуцький В. Нескорені березільці ... – С. 123.
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ля моєї смерти, то я ожив би в пеклi i навiки перейшов у рай”105, – зізнавався 
глядач.

Творчий доробок Й. Гірняка у ЛОТі (1942–1944 рр.) досягнув свого апо-
гею. Митець у максимально короткі терміни у Львові виявив увесь багаж своїх 
можливостей та хисту: проявив себе як умілий тактик і стратег у побудові ре-
пертуарної політики таким чином, щоб творчі завдання драматичним акторам 
формували у них ті вміння і навики, якими вони володіли недостатньо: ансам-
блевість, синтетичність, різножанровість, культура сценічної мови, невідома 
тоді (Курбасівська) методологія роботи над роллю. У ЛОТі розпочалась нова, 
педагогічна сторінка в біографії майстра сцени, яка буде перервана в 1944 р. 
в Україні та продовжена на вигнанні: в Австрії, Німеччині, а з 1949 р. – на 
еміграції у США.

У 1942–1944 рр. Й. Гірняк виявить себе і як активний громадський та 
культурний діяч: його численні виступи у ЛМК, в пресі, на творчих зустрічах 
з глядачем, представниками ЗМІ позначені вимогливістю до театральної жур-
налістики, що не могло не вплинути як на рівень театральної журналістики 
у Львові, так і глядацьку культуру загалом. Зрештою, у Львові, востаннє на 
Україні, майстер сцени Й. Гірняк вразить глядача вершинами своїх постав: 
“Гамлетом” В. Шекспіра та “Ревізором” М. Гоголя (в останній він був ре-
жисером і виконавцем ролі Городничого), які стануть доказом продовження 
школи Леся Курбаса у практиці драматичного сектора ЛОТу.

З нагоди 100-річчя від дня народження митця у Львові в 1995 р. була 
організована та проведена наукова конференція за ініціативи голови Театро-
знавчої комісії Наукового товариства імені Шевченка Ірини Волицької. Свої-
ми розвідками та доповідями її учасники – провідні українські театрознавці, 
теоретики та практики театру – задекларували факт повернення “Атлантиди 
Гірняка і Курбаса в український культурний простір”106. Там же Н. Корнієнко 
справедливо зазначила: “Гірняк і його повернення в нашу культуру – це тест 
на нашу з вами гідність”107. 

Своєрідним тестом на вказану якість можемо вважати й нові праці та роз-
відки В. Гайдабури: книжку “ГУЛАГ у світлі театру”108, де оприлюднені неві-
домі листи, спогади, документи з життя Й. Гірняка та Олімпії Добровольської, 
статтю “До кінця виконати свій обов’язок” (невідомий лист О. Доброволь-
ської) в журналі “КіноТеатр” та ін. Комплексне вивчення усіх періодів праці 
видатного українського майстра сцени ХХ століття Йосипа Гірняка ще чекає 
на свого дослідника. 

105. Ревуцький В. Нескорені березільці ...  – С. 122.
106. Корнієнко Н. Чарлі Чаплін українського театру // Українська культура. – Київ, 

1995. – Чис. 7–8. – С. 12
107. Там само.
108. Гайдабура В. ГУЛАГ у світлі театру. – Київ, 2009. – С. 38, 42, 222, 223, 224. 
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три вистави івана іваницького

Ім’я режисера ЛОТу 1942–1944 рр., перекладача, кіносценариста Івана Іва-
ницького (8. 09. 1911 р., с. Демиче, тепер у складі села Заболотів Снятинського 
р-ну Івано-Франківської обл. – 24. 02. 1999 р., Палмдейл, Каліфонія, США) в 
українському театрознавстві до сьогодні є маловідомим. Михайло Івасівка, пра-
цівник Львівського оперного театру, у книжці “Наш театр” згадує цього режи-
сера1. Фрагментарно про Іваницького написано у книжці Валеріяна Ревуцького 
“В орбіті світового театру”2, а також у “Спогадах” Володимира Блавацького, 
вміщених у ній3. Короткі відомості залишили про митця театрознавець Григор 
Лужницький у двотомному збірнику праць “Український театр”4, журналіст 
Остап Тарнавський у книжці “Літературний Львів, 1939–1944”5 та музикозна-
вець Оксана Паламарчук (“…А музи не мовчали”)6, акторка Віра Левицька у 
монографії В. Ревуцького�. Авторові цих рядків належить розвідка про львівсь-
кі постави режисера у 1942–1944 рр., надрукована в часописі “Просценіум”8. 

Цінною допомогою нам стали листи В. Ревуцького: “Рік перед смертю він 
(Іваницький. – С. М.) телефонував до мене й розпитував про видавництва в Ук-
раїні, бо був зацікавлений в публікації численних європейських драм, які він 
сам перекладав, як то було у випадкові трьох львівських прем’єр. Чи він ско-
ристав з моїх порад – невідомо. Десь ті переклади мають бути, але де їх шука-
ти? На жаль, заповіту він не склав, і брат його Василь (архітектор, громядянин 
Канади, один із організаторів встановлення пам’ятника Тарасові Шевченкові у 
Львові, де і помер, похований на Личаківському цвинтарі у Львові. – С. М.) не 
знав, де ті переклади. Отож, бачите, як гинуть дуже цінні речі!”�. 

Нашим надзавданням є вивчення творчого доробку режисера у драматич-
ному секторі Львівського оперного театру 1942–1944 рр. Усі три його постави 

1. Івасівка М. Український Оперний Театр у Львові / Наш театр. Книга діячів 
українського театрального мистецтва. 1915–1975 – Т.1. – Нью-Йорк – Париж – Сід-
ней –Торонто, 1975. – С. 321–357

2. Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Харків – Нью-Йорк, 1995 .
3. Блавацький В. Спогади // Ревуцький В. В орбiтi світового театру. – Київ – Хар-

ків – Нью-Йорк, 1995.
4. Лужницький Гр. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник 

праць. – Львів: 2004. – Т. 1– 2.
5. Тарнавський О. Літературний Львів, 1939-1944. – Львів, 1995.
6. Паламарчук О. … А музи не мовчали. – Львів, 1996.
7. Ревуцький В. Віра Левицька. Життя і сцена. – Торонто – Нью-Йорк, 1998.
8. Максименко С. Три вистави Івана Іваницького // Просценіум. – Львів, 2005. – 

Ч.1-2 (11-12).
9. Лист В. Ревуцького до С. Максименко від 16 лютого 2006 р. (Архів автора). 
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були прапрем’єрами на українській сцені. Їх постановник у ЛОТі репрезенту-
вав різножанрову сучасну європейську драматургію: від психологічної драми 
Макса Гальбе “Ріка” – до камерної комедії “Дружина” угорського драматурга 
Я. Бокая та салонної французької комедії “Любов на здоровий розум” (“Еме”) 
Г. Куб’є. І хоча не завжди кінцевий результат виправдовував очікувані споді-
вання, естетичні та творчі пошуки молодого режисера “вписувались” у худож-
ню концепцію директора театру Володимира Блавацького, який вважав І. Іва-
ницького своїм вихованцем і всіляко сприяв його творчому зростанню.

Іван Iваницький працював у ЛОТi впродовж 1942–1944 рр. як запрошений 
режисер. У колективі він був одним із небагатьох, хто мав спецiальну вищу 
акторську та режисерську освiту, досвiд практичної роботи в Європі. Навчався 
у Державному Театральному iнститутi Варшави (тепер – Академія театраль-
ного мистецтва), який закінчив 1936 р. Згодом працював актором, режисером 
у театрах та кiно Нiмеччини, Польщі. Був асистентом режисера Німецького 
театру в Кракові (1939–1941). Знав нiмецьку мову, орiєнтувався у сучасних 
мистецьких течiях, був iнтелiгентним, ерудованим, перекладав для театру та 
писав кіносценарії.

В. Блавацький став його творчим наставником. “Десь в 1930 р. пiд час 
вистав “Театру iм. Тобiлевича” в Заболотовi Iваницький, селянський син з 
поблизького села, прийшов одного разу до мене i виявив охоту вступити до 
театру. Я радо прийняв цього молодого iнтелiгентного хлопця в склад театру, 
i вiн поїхав з нами. Але вiн недовго їздив. Бажаючи студiювати, вiн поїхав до 
Варшави i там вступив до “Державного Театрального Iнституту”10.

Вибiр І. Iваницького для свого режисерського дебюту психологiчної драми 
“Ріка” відомого нiмецького драматурга М. Гальбе (1865–1944) свiдчив також й 
бажання директора ЛОТу В. Блавацького розширювати творчі обрії театру за 
рахунок збагачення репертуару модерною європейською драматургією. 

“Менi було дуже приємно дати Iваницькому можливiсть попробувати 
своїх сил i на українськiй сценi, тож прийняв його пропозицiю, i вiн поставив 
драму нiмецького автора Макса Гальбе “Рiка” (у власному перекладi). Вiн 
дуже солiдно й дбайливо виконав свою працю. Недостатнiй режисерський до-
свiд заступала йому наполеглива праця та непересiчний талант,”11 – писав у 
своїх спогадах Володимир Блавацький . 

Прем’єра “Рiки” вiдбулась 29 вересня 1942 р. Постава та переклад з 
нiмецької – I. Iваницького, помiчник режисера – Н. Лiсновська, художник – 
М. Радиш. Ролi виконували: Филипина Дорн – М. Степова та Г. Совачева; Пет-
ро Дорн, землевласник i комендант греблi – Є. Курило, Генрiх Дорн, водний 
iнженер – В. Блавацький, Якiв Дорн, 17-лiтнiй хлопець – О. Слiпенький, Ре-

10. Блавацький В. Спогади // Ревуцький В. В орбiтi світового театру. – Київ – Хар-
ків – Нью-Йорк, 1995. – C.195.

11. Там само.
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ната, дружина Петра – В. Левицька, Рейнгольд Ульрiхс – Й. Гiрняк, Ганна, 
наймичка – Є. Дичкiвна.

Серед 25 п’єс М. Гальбе на Українi найпопулярнiшою була “Молодiсть” 
(1892), яку в різні роки ставили Лесь Курбас, М. Бенцаль, О. Загаров та iн. 
“Рiка” (1903) позначена впливами творчості Г. Iбсена та М. Метерлiнка, при-
ваблює глибинним психологiзмом усiх персонажiв, напруженою внутрiшньою 
дiєю, майстерно вибудуваним сюжетом. Троє рiдних братiв Дорнiв змагаються 
за любов Ренати – дружини найстаршого, Петра, коменданта греблi. Фатальна 
загроза розливу Вiсли, яка вже забрала життя двох синiв Ренати, знову зависає 
над родиною, де кожен виборює своє право на щастя, часто – всупереч законам 
моралi. Сам автор у листi до режисера-постановника І. Iваницького у 1942 р. 
писав: “Українська мова менi чужа, вашого перекладу читати не зможу, але 
тiшуся, що мiй твiр, який постав у зимi 1902–1903 рр., себто 40 рокiв тому, за-
вдяки вашому перекладу ввiйде в широкий український круг i буде доступний 
зацiкавленим”12.

І. Іваницький напередодні приїзду до Львова подав до друку у “Краків-
ських вістях” (у числах 119, 120 та 122 за 1942 р.) розлогу статтю-розмірко-
вування про своє розуміння ідеї п’єси, її композиції, особливостей акторської 
реалізації. Публікації передує примітка редакції: “З нагоди появи перекладу 
на українську мову драми “Ріка” М. Гальбе, переслав нам переклад твору п. 
І. Іваницький, режисер і драматичний артист державного театру в Кракові таку 
статтю”13. Отже, задовго до прем’єри режисер “готував” глядачів до незвич-
ного драматургічного матеріялу. “... Драма – це прагматичний ланцюг подій, 
що з них одні атакують психіку людини, а другі – це реакція на них”, – писав 
режисер. Драма – це символ усіх тих первнів життя, що криються у нашій 
підсвідомости. Задержуючися над драмою М. Гальбе “Ріка”, – маємо до діла зі 
символом у найширшому розумінні того слова. Гальбе написав її на переломі 
двадцятого сторіччя – в добі, коли то в європейській літературі змагалися або 
й перехрещувалися головно натуралізм зі символізмом, алегорія із реалізмом. 
Узагалі – театральний світ майже цілої Європи був тоді підо впливом гарячки 
шукання нових шляхів”14.

Про своє розумiння драми i мотивацiю вибору Iван Iваницький писав: 
“Зовнiшня будова драми – це немов один ланцюг, що його кожне колiнце вмi-
ло й обережно розковзують перед нашими очима. Iз починiв дiєвих осiб, з їх 
взаємного наставлення до себе й до окруження випливає чудово зарублений 
дiяльог, що рiвночасно досить виразно характеризує кожну зокрема дiєву осо-
бу[...] Дiєвих осiб небагато, а це дає йому (драматургові. – С. М.) змогу по-

12. Лужницький Гр. Український театр... – Т. 2. – С. 208–209. 
13. Іваницький І. Дещо про драму // Краківські вісті. – 1942. – Ч. 119 (566). – 

5 червня. – С. 3. 
14. Там само.
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мистецьки перепровадити їхню психоаналiзу та цiлий час вдержати сильну 
концентрацiю акцiї”15.

Напередоднi прем’єри у Львові режисер І. Iваницький 19 вересня 1942 р. у 
Лiтературно-Мистецькому Клубi прочитав лекцiю на тему “На межi мiж акто-
ром i глядачем”. 29 вересня того ж року у “Львiвських вiстях” з’являється стат-
тя автора Л. Г. (Лев Нигрицький, він же Григор Лужницький. – С. М.) “Рiка” на 
українськiй сценi”. Нею рецензент налаштовує читача i майбутнього глядача 
на сприйняття нової постави ЛОТу. “Хоч iсторики лiтератури зачисляють його 
(Гальбе. – С. М.) ще до натуралiстiв, та правдивим натуралiстом вiн уже не є. 
В багатьох його творах помiтно ухили вiд завмерлої вже форми натуралiзму 
в сторону не тiльки сказати б, символiзму, як навiть фаталiзму. Цей фаталiзм 
криється не так на днi судьби самої людини, як може в незбагнутiй, невiдомiй 
силi природи, яка оточує людей i яка поневолi, в затемненiй пiдсвiдомостi лю-
дини, спiвдiлає з нею чи радше дiлає на неї майже завжди в її некористь”16.

Побоювання митцiв театру стосовно ймовірного несприйняття вистави 
масовим глядачем було небезпiдставним. В. Блавацький як директор театру 
свiдомо йшов на ризик, розумiючи необхiднiсть “свiжої” крові у театрi: для 
акторiв насамперед. Режисер І. Iваницький так на сторiнках преси мотивував 
свiй вибiр драми: “Так, – якраз у цей час, коли розбита українська суспiльнiсть 
серед повенi крови та розладдя безпорадно молить Мельпомену, щоби спiвала 
й на потiху “веселої” – передаю Вам поважну, глибоко психологiчну студiю, що 
вилонилася iз душi пруського Велетня. Легка Муза розвеселяє, забавляє, зне-
чулює вправдi бiль людської душi, але його не усуває; поважна Муза повiльно, 
боляче врiзується в i так уже наболiлу душу, але зате стягає нас iз-пiд небес на 
грiшну землю, обливає холодною водою, пориває до чину!”17. 

Цi слова стосуються не лише конкретної вистави І. Iваницького, їх можна 
сприймати як його кредо. Мiсiю i мiсце театру в часи вiйни режисер вбачав 
не так у легкiй розважальностi, як в ефектi “холодної води”, яка змусила б 
глядача подивитись тверезо на подiї, в котрих той опинився. Тонка i образна 
аналогiя!

Пiсля прем’єри, 1 жовтня, у вищезгаданому часописi рецензент М. Р. (Ми-
хайло Рудницький. – С. М.) констатує, що “театральнi глядачi критикували 
п’єсу як “застарiлу, несвоєчасну”18. А театральний оглядач “Кракiвських вiс-

15. Іваницький І. Дещо про драму // Краківські вісті. – 1942. – Ч. 120 (567). – 
6 червня. – С. 3.

16. Л[ев] Н[игрицький] (Григор Лужницький) “Рiка” на українськiй сценi // 
Львiвськi вiстi. –Львiв. – 1942. – Ч. 220 (344). – 29 вересня. – С. 2. 

17. Іваницький I. Дещо про драму // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – Число 122 (569). – 
9 червня. – С. 3. 

18. М[ихайло] Р[удницький]. Нова премiєра у Львовi // Львiвськi вiстi. – Львiв. – 
1942. – Ч. 222 (346). – 1 жовтня. – С. 3. 
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тей” опонує: “Треба признати, що п. Iваницький вклав у львiвську виставу 
багато працi i режисерської iнвенцiї. Вистава була i суцiльна, i переконлива. 
У його постановi “Рiка”, хоч її сюжет сьогоднi, в часі великанського змагання 
усього світу, виглядає перестарілою, робила могутні вражіння, інколи прос-
то потрясала (підкреслення наше. – С. М.). Ми переконанi, що якби так сам 
автор був мiж глядачами, то й вiн був би не менше перейнятий вiд них. Не все 
як слiд виходило тiльки з свiтляними ефектами, та це, мабуть, вiд режисера 
не залежало”19. І. Нiмчук загалом вагається, кому з акторiв “вiддати пальму 
першенства”, але з-помiж усiх видiляє роль Рейнгольда Ульрiхса. “Здається, 
що таки найбiльш удатну, найбiльш наближену до правди креацiю дав нам 
Й. Гiрняк в ролi старого дiдуся, що в другiй дiї був просто незрiвнянний. А до 
того ж яка чудова у нього дикцiя!”20

Очевидно, молодому режисерові навіть за такої обсади найкращими дра-
матичними акторами не зовсiм удалося знайти єдиний емоцiйно-зоровий об-
раз спектаклю, а, можливо, львiвський глядач не зрозумiв вистави? І. Німчук 
захищає позицiї театру: “З якнайбiльшим признанням треба висловитися про 
артистiв, якi недумають про касовий успiх, а про своє драматичне мистецтво, 
вибираючи п’єси шляхетного репертуару”21. Вiдзначаючи в ансамблi вдалi 
акторськi роботи, рецензент пiдкреслює: “Нашi артисти мали досить невдяч-
не завдання головно тому, що вiдтворюванi ними постатi були наче з каменю 
рiзьбленi. Вони не могли запалити в нас iскри того захоплення, яке так легко 
спалахує, коли бачимо перед собою близьких нам людей. Незломнохолодним 
i безоглядним, накипiлим люттю i шорстким був Є. Курило у ролi землевлас-
ника, створивши сильний тип. Й. Гiрняк був незвичайно живим дiдусем, цiка-
вим кожною банальною фразою, кожним своїм жестом, i дикцiя в нього така 
виразна, що нi одне слово не пропадає для слухача. Який вiрний i дискрет-
ний, коли ледве тримається на ногах напiдпитку! Претяжку ролю взяв на себе 
В. Блавацький – того “позитивного” героя, який рiдко коли вдається письмен-
никам, коли вони хочуть показати нам “iдеал” – нової чи сильної людини; як 
i треба було, Гейнрiх Дорн, водний iнженер, не був нi солодкавий, нi програ-
мовий, нi патетичний, а був – що так тяжко! – природний. Центральну жiно-
чу постать молодої нещасливої дружини вiдтворила зворушливо, з деякими 
сильними трагiчними нотками, В. Левицька. Хоч тiльки в однiй епiзодичнiй 
сценi виступила М. Степова, але глядач увесь час мав перед очима її креа-
цiю старої завзятої чудачки. Багато темпераменту i чуття вложив у свою ролю 
17-лiтнього юнака О. Слiпенький, який має завдатки на доброго драматичного 
актора. Є. Дичкiвна, як наймичка, тiльки мигнула по сценi симпатичною по-

19. Нiмчук I. Вдатна премiєра у Львовi // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1942. – 
Ч. 221(668) – 6 жовтня. – С.4. 

20. Там само.
21. Там само.



1�0 Розділ 4.   РеЖиСуРа Та оСноВнІ поСТаВи ДРаМаТичноГо СекТоРу ЛоТу

явою. Сильний суцiльний настрiй цiлої п’єси був заслугою добре пiдготовле-
ного добiрного ансамблю”22.

Про виконавицю головної жiночої ролi, Ренати, В. Ревуцький згодом пи-
сав: “Її доля повна страждань. П’ять рокiв тому рiка забрала її двох синiв. 
Серед тої трагедiї старший брат i чоловiк її Петро признався до злочину, що 
знищив заповiт батька i пiдробив другий. Рената переконана тепер, що смерть 
дiтей є Божою карою за злочин з заповiтом”23. В. Ревуцький пише про склад-
нiсть психологiчного малюнку ролi у виставі, узгодженість мотивацiй вчинкiв 
та головне, – необхідність максимальної концентрації внутрiшньої напруги дiї 
серед усіх виконавців.

Особливістю творчого методу режисера Івана Іваницького було праг-
нення досягти рівного акторського ансамблю ЛОТу. Для цього постановник 
добирав відповідну драматургію, що диктувала камерність існування актора-
партнера на сцені. Порiвнюючи методи роботи режисера І. Iваницького з ме-
тодами різних режисерів, з якими їй доводилось працювати, В. Левицька у 
своїх спогадах писала: “Iван Iваницький мав iнший пiдхiд, iншу методу, – в 
него була сценiчна культура i естетичний смак. Вiн не накидав своєї думки 
i давав можливiсть власного вияву в iнтерпретацiї даного героя. Був м’який, 
добродушний, на пробах не дуже вимогливий i не мучив на них нi акторiв, нi 
себе, але загорявся творчим вогнем, деякими заввагами досягаючи найтонших 
нюансiв[...]. Проби йшли пiвголосом, дозволяв читати довгий час, не вимагав 
за 2-3 проби знати ролю напам’ять. Нiколи не форсував, не добившись в тона-
цiї того, чого хотiв. О, як же вiн радiв, коли дiстав бажане. Тодi це було свято 
для нього”24.

Зрозумiло, що вдумливий творчий пiдхiд до лiтературної першооснови, 
дуже ретельна робота з акторами у незвичному для них драматургічному 
матерiалi та жанрi вимагали і особливих умов для підготовчої праці. В. Бла-
вацький як директор максимально сприяв молодому постановнику, надаючи 
перевагу мистецькій вартості над касовою спокусою. 

Прем’єра наступної вистави – комедiї “Дружина” угорського драматур-
га Й. Бокая (у перекладi I. Iваницького) вiдбулась 18 травня 1943 р. (худож-
ник – М. Радиш). В анонсi на виставу у “Львiвських вiстях” зазначено, що 
п’єса “Дружина” вперше була поставлена в Будапештi 9 листопада 1939 р. i 
мала великий успiх. Третiй рiк вдало йшла комедiя i на сценi берлiнського 
театру “Унтер ден Лiнден”. У основi сюжету – класичний любовний трикут-
ник: чоловiк, дружина i коханка. Пiсля десяти рокiв подружнього життя iнже-

22. Нiмчук I. Вдатна премiєра у Львовi // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1942. – 
Ч. 221(668) – 6 жовтня. – С.4. 

23. Ревуцький В. Вiра Левицька... – C. 87.
24. Там само.



1�1Три вистави Івана Іваницького

нер Петро зраджує свою дружину Ганну з іншою жінкою, Оленою. Дружина 
у боротьбi за сiмейне щастя знову пробуджує в чоловiковi згасле кохання, а 
отже – перемагає. “У своїй новiй роботi режисер намагається створити атмос-
феру, що найкраще вiдповiдала б цiй камернiй п’єсi. Не героїчний патос, не 
пiднесений тон, не театральнi ефекти, а комедiйна легкiсть, простота, тонка 
психологiчна мотивацiя вчинкiв героїв – ось засоби, що їх уживає режисер, 
працюючи з акторами”25, – писав автор пiд криптонiмом Л. С.

І. Iваницький у виставi “Дружина” досягнув злагодженого акторського ан-
самблю. Остап Тарнавський у “Львiвських вiстях” писав, що режисер уникнув 
у виставi комедiйних “ефектiв”, а свiдомо пiдняв її до “благородних почувань 
справжньої любови та прив’язання [...]. Iван Iваницький не пiшов на легкi, 
ґротесковi ефекти. Вiн видвигнув у творi його вiчну життєву проблему та по-
дав її глядачевi у драматичному напняттi (напрузі. – С. М.). Видвигаючи на 
перший план мораль твору, який апотезує родинне щастя, режисер потракту-
вав твiр поважно, чим ще бiльше пiдкреслив усi психологiчнi його моменти 
та драматизм”26. Про виконавцiв ролей кореспондент писав: “Розумну матiр i 
жiнку, яка в боротьбi за родинне щастя не вiдкине надуманої iнтриги, що й має 
своє корiння у дiйсностi, та яка – хоча, може, й вагається – з рiшучою внут-
рiшньою силою вiдкидає думку, щоб уступити з бою, створила В. Левицька... 
Прекрасний образ коханки з повною грайливою кокетерiєю та ущипливою на-
стирливiстю створила С. Стадникiвна в ролi Олени. Затурканий i закоханий 
старий парубок лiкар Влодко, який у певнiй хвилинi рiшається повiрити, що 
може благати про своє щастя, був у вiдтвореннi I. Лiсненка вповнi переконли-
вий i навiть чи не найбiльш викiнчений як тип. Теж у побiчнiй ролi покоївки 
О. Рудакевич виявила достроєння до гри цiєї знаменитої чвiрки”27. Про Петра 
у виконаннi С. Дубровського автор зазначає, що актор вiдтворив образ, “в яко-
го вiдчувається благородне тяготiння до родинного щастя”28. 

Пiсля прем’єри I. Нiмчук захоплено стверджує: “Який це поступ у розвит-
ку українських сценiчних талантiв, у розвитку столичного українського театру 
загалом! Це був справжнiй концерт сценiчної гри, що її завдяки вмiлiй, вдум-
ливiй режисерiї, запродукували нам панi: Вiра Левицька (знаменита дружина 
iнженера, що своєю iнтелiгенцiєю, розумом i зручною тактикою привертає до 
себе назад свого чоловiка вiд коханки) i Стефа Стадникiвна (повна темпера-
менту i кокетерiї, рафiнована коханка, та одночасно й жiнка, що не перебирає 

25. Л. C. Нова премiєра у Львiвському Театрi // Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 
Ч. 109 (529). – 8 травня. – С. 3.

26. Тарнавський О. “Дружина”. Прапремiєра сальонової комедiї Й. Бокая // 
Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 20 травня. – С. 4.

27. Там само.
28. Там само.



1�2 Розділ 4.   РеЖиСуРа Та оСноВнІ поСТаВи ДРаМаТичноГо СекТоРу ЛоТу

в засобах, щоб осягнути одну мету – подружжя) та панове: С. Дубровський 
(iнженер, що у виборi мiж двома жiнками та в усьому конфлiктi вибирає таки 
правильний шлях) i I. Лiсненко (нещасливо залюблений лiкар, людина вийнят-
ково чесна, благородна i простолiнiйна, що так i сходить зi сцени без взаєм-
ности). Всi вони створили наскрiзь переконливi типи, простудiювавши свої 
ролi до подробиць так, що зi сцени повiяло на глядачiв саме несфальшоване, 
справдi реальне життя”29.

Утвердження теми подружньої вiрности, перемога морально-етичних за-
сад здорової сiм’ї в екстремальних умовах вiйни i сiмейної нестабiльности 
не могла не хвилювати глядачів. Тому успiх вистави у Львовi був гарантова-
ний. Влiтку 1943 р. лотiвцi показували “Дружину” i на коротких гастролях. 
“Виставлено “Дружину” в Тернополi (двiчi), Коломиї (двiчi), Станиславові 
(двiчi), Стрию (двiчi), Самборi та Сокалi. I сама п’єса, що її режисерував I. Iва-
ницький (вiн же i перекладач), i мистецька гра найкращих львiвських акторiв 
здобули собi скрiзь великий успiх i признання глядачiв”30. 

Остання постава режисера І. Iваницького – комедiя Г. Куб’є “Любов на 
здоровий розум” (прем’єра 23 грудня 1943 р.) викликала у львiвськiй пресi су-
перечливі оцiнки. “Львiвськi вiстi” подали анонс та схвальну оцiнку, “Кракiвсь-
кi вiстi” навпаки – констатували розчарування вiд побаченого. 

Автор пiд криптонiмом О. Д. напередоднi прем’єри подав цiкавий фак-
таж щодо касового успiху сучасної французької комедiї “Любов на здоровий 
розум” у Берлiнi 1938 р., де головну роль грала вiдома кiноакторка Ольга Че-
хова. “П’єса не сходила цiлий рiк з афiшi, а в червнi цього року вона йшла в 
Нiмеччинi 1800 разiв, себто 60 театрiв грало її щоденно цiлий мiсяць”31. Цей 
же автор пiсля львiвської прем’єри помiстив схвальну рецензiю, в якiй порiв-
нює бачених у ЛОТi акторiв з їх роботою у ...”Гамлетi”. Відзначаючи дебют 
молодої Є. Дичкiвни як “смiливу спробу” та пiдкреслюючи легкiсть, свободу, 
збитошнiсть Еме-Дичкiвни. Про її сценiчних партнерiв автор пише: “Її пер-
ший партнер С. Дубровський у ролi молодого графа скинув з себе пiднесений 
патос Лаерта i став, як i треба, трохи розпещеним аристократом, слабосиль-
ним, хитким, не без гордости, нiжним i дотепним. У лiричних мiсцях вiн зумiв 
добути той легенький подих гумору, що повинен грати веселою усмiшкою на 
устах чутливого глядача. Дубровський – артист великої iнтелiгенцiї, який ро-
зумiє текст i вмiє його iнтерпретувати вiдповiдними нюансами. В. Блавацько-

29. Нiмчук I. З театру. Український Театр у Львовi: “Дружина” – комедiя на 3 дiї 
Й. Ф. Бокая // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – Число 108 (846). – 23 травня. – С. 3.

30. 10 вистав “Дружини” у краю // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – Число 188 
(926). –27 серпня. – С.5. 

31. О. Д. Перед новою премієрою в ЛОТі // Львівські вісті. – Львів. – 1943. – 
Ч. 295 (715). – 23 грудня. – С. 3. 
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му нелегко придумати комплiмент – пiсля таких його двох креацiй, як Гамлет 
i Юда, якими вiн перевершив сам себе i створив такi сильнi постатi, що за-
для них самих можна кiлька разiв ходити на ту саму виставу. У ролi молодого 
якобiнця Жоржа Блавацький мав прекраснi моменти, коли переходив вiд сце-
ни брутальної безшабашности до настроїв закоханого. Його чiтке слово, як i 
завжди, знаходило свiй вiдгомiн на залi. Першорядну постать лакея створив 
Б. Паздрiй – витриманий вiд першої до останньої сцени, в кожному жестi та 
мiмiцi. Це одна з найкращих його ролей. З усiх тих неперебiльшених похвал 
неодну частину треба вiддати режисеровi I. Iваницькому, який спiвпрацював 
з артистами iз справжнiм запалом i старався ввести їх в атмосферу п’єси, яку 
вiн мав нагоду бачити на нiмецьких сценах. Зате вiн, як перекладач, мусить 
деякими своїми заслугами подiлитися з працiвниками театру, якi пiд час проб 
спiльними зусиллями вигладжували текст п’єси, щоб вiн став гладкий, як мова 
дiйових осiб. Декорацiї Касараба та костюми, виконанi за його проєктом у 
стилi епохи так i приваблюють око”32.

30 грудня 1942 р. “Львівські вісті” подають коротку замітку, в якій гово-
риться, що третя після прем’єри вистава йшла у зміненому складі – роль рево-
люціонера Жоржа грав Євген Курило (паралель із В. Блавацьким). “В “Любові 
на здоровий розум” у ролі революціонера-якобінця, що хоче нищити старий 
лад, але закохується в маркізі і незле почуває себе в аристократичному ото-
ченні, – Курило мав дуже багато простоти і щирости у виконанні та створив 
тип, якого рисунок був виразистий, умотивований і у викінченій формі. Від-
чувалось, що артист продумав свою ролю до найменших нюансів. “Любов на 
здоровий розум” – типова камерна комедія. Притаманна для камерних п’єс 
взагалі – їхня інтимність, для камерної комедії ще й дуже тонка лінія смішно-
го. Видобути його і донести до глядача – ось завдання акторів”33.

I. Нiмчук помiстив у “Кракiвських вiстях” критичну рецензiю. Автор 
скептично ставиться до вибору салонної п’єси, подiї якої вiдбуваються на тлi 
Французької буржуазної революцiї “з її нечуваним до того часу терором”, а в 
салонi молодої маркiзи за її прихильнiсть змагаються двоє кавалерiв: граф та 
комiсар – якобiнець. “Змагання цi чисто словеснi, бо хоч обидва вони збира-
ються нераз вирiшити їх револьверовою кулею, а комiсар погрожує декiлька 
разiв покликати мiлiцiю i заарештувати пана графа, проте все кiнчається на 
словах. Велике щастя, що мiж обома цими пристрасними змагунами i панею 
маркiзою вештається старий лакей, що його сентенцiї i порiвняння, хай вони 
нiби й передпотопнi, але й вносять деяке оживлення на сцену. Бо, зрештою, 

32. О. Д. Премієра у ЛОТі “Любов на здоровий розум” // Львівські вісті. – Львів. – 
1943. – Ч. 296 (716). – 24–27 грудня. – С. 5.

33. б[огдан] м[елянський]. З театру. “Любов на здоровий розум”. Зміна в обсаді 
роль (б.м.) // Львівські вісті. – Львів. – 1943. – Ч. 299 (719). – 30 грудня. – С. 3.
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п’єса не грiшить нi надто живою акцiєю, нi цiкавими ситуацiями, нi великим 
багатством дотепiв. Тому таке велике завдання мають четверо виконавцiв”34. 

Салонна французька комедiя, безумовно, була екзотикою на львiвськiй 
сценi не лише для українського глядача, а й новою для акторiв. Тому молодий 
режисер з акторкою Є. Дичкiвною, яка виступила у головнiй ролi і для якої це 
був дебют такого вiдповiдального призначення, – зазнав невдачі. “Деяке засте-
реження викликує обсада ролi маркiзи. Якнебудь, п. Дичкiвна, артистка тала-
новита й амбiтна, i видно було, що вона багато попрацювала над своєю креа-
цiєю, проте це така важка роля, у нiй стiльки нюансiв i тим самим всяких мож-
ливостей для акторки, що тут важко було б уповнi справитись навiть артистцi з 
великим акторським досвiдом”35. Загалом рецензент відзначає її легкий дiалог, 
хорошу дикцiю, акторську привабливiсть, але у фiналi резюмує: свого шансу 
актриса не використала. Тож мусить у майбутньому наполегливо працювати! 
“Що ж до обох героїв комедiї, то С. Дубровський в ролi графа зумiв створити 
тип м’якого, рознiженого, хиткого, а проте гордого й певного себе аристократа. 
Все ж в деяких моментах грав вiн наче без внутрiшнього переконання. В. Бла-
вацький в ролi молодого революцiонера мав багато сильних, переконливих мо-
ментiв, особливо в тих сценах, де вiн виявляє маркiзi свої любовнi почування. 
У сценах бiльш брутальних почувалося, на нашу думку, замало комедiйного 
настрою. Найбiльш витриманий тип створив Б. Паздрiй у ролi лакея. Це ла-
кей без решти, справжнє втiлення традицiйних форм та звичаїв i разом з тим 
життєвий фiлософ, перед якого розумними фразами не скриється нiчого. Не 
даром вiн сам каже про себе не без гордости, що в своїм родi має вже 25 пред-
кiв – самих лакеїв. П’єса перекладена Iваницьким гладко, лiтературно, хоч зi 
сцени почули ми все ж таких кiлька “квiток”, як “жодний”, “дев’яносто”, “цей, 
що”...”36 (очевидно, галицькому глядачеві “різали” вухо зразки літературної 
вимови, їм були ближчими діалектизми на зразок “жадний”, “дев’ятдесять” та 
ін.). Традиційно у фiналi згадуються декорацiї та костюми художника О. Ка-
сараба. Автор дає зрозумiти, що тi великi надiї на прем’єру, про яку “стiльки 
писалося i говорилося”, не справдились. “Тим часом приходиться ствердити, 
що нi вибiр п’єси, нi її виконання не вiдповiли всiм тим великим сподiванням, 
що їх мали глядачi, йдучи на прем’єру”37.

Володимир Блавацький був зовсiм iншої думки про виставу. “В ролi Еме 
мала чималий успiх Дичкiвна, яка легко перемогла всi труднощi цiєї складної 

34. Нiмчук I. Оперний Театр у Львовi: “Любов на здоровий розум”. Комедiя на 
3 дiї Г. Кубiє. Переклад та режисерiя I. Iваницького // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 
Ч. 294 (1032). – 30 грудн. – С. 5.

35. Там само.
36. Там само.
37. Там само.
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великої ролi. Графа грав С. Дубровський, комiсара французького революцiй-
ного конвенту – я (на змiну з Курилом), а Б. Паздрiй дав гарний образ старого 
слуги”, – читаємо у спогадах Володимира Блавацького38 .

Чи така рiзниця в оцiнках рецензентiв i директора та учасника вистави 
В.  Блавацького має виключно суб’єктивне підґрунтя: згодом Є. Дичкiвна 
стане дружиною В. Блавацького, а I. Iваницький був вихованцем директора 
ЛОТу, який працював у найсприятливiших умовах, – питання вiдкрите. “Нав-
коло обсади “Еме” сталися непорозуміння. Лакея мав грати Й. Гірняк. Але він 
відмовився грати з аматоркою (мав на увазі Є. Дичківну)”, – писав В. Ревуць-
кий у листі до Р. Пилипчука39.

У пiдсумковiй статтi-оглядi роботи ЛОТу за два роки Богдан Мелянський 
зазначить: “На окреме пiднесення заслуговує той факт, що львiвський теат-
ральний колектив провiв в останнiх двох роках велику роботу над поглиб-
ленням мистецького мислення у свого актора. Хто пригадує не одного актора 
сьогоднiшнього ЛОТу на сценi за большевикiв, той просто не пiзнає його пiд 
оглядом мистецького росту, мистецького досягнення. Ставши на становищi, 
що мистецький рівень широких народних мас можна підносити тільки пос-
тійним підвищенням такого ж рівня актора, ЛОТ послідовно змагає до тієї 
самої мети (підкреслення наше. – С. М.). I тому сьогоднiшня напрямна в дра-
мi – це орієнтація на європейську класику, що є незвичайно пригожим ґрунтом 
для мистецького росту актора i яка єдина може виробити добрий i правильний 
театрально-мистецький смак у нашого глядача та вишколити його пiд теат-
рально-мистецьким оглядом до тiєї мiри, що всi спектаклi доходитимуть до 
нього”40. Цi слова можуть характеризувати I. Iваницького – режисера ЛОТу, 
чиї три вистави засвiдчили європейську орiєнтацiю театру, актора, глядача.

Як i багатьох лотiвцiв, доля закинула режисера І. Іваницького 1944 р. спо-
чатку до Європи, а потiм – до Аргентини, в Буенос-Айрес41. У 1963 р. він пе-
реїхав до США, у м. Палмдейл (поблизу Лос Анжелеса, Каліфорнія), де без-
успішно робив спроби створення українського кіно на американському кон-
тиненті. У 1980–1985 рр. в Голлівуді відкрив драматичний курс для молодих 
акторів другого плану. “Останні 36 років свого життя Іваницький прожив у 
Каліфорнії і, звичайно, не гаяв часу. Очевидно, й залишилися його численні 
переклади драм і сценаріїв до фільмів. Ті переклади драм, що відомі, залиша-
ють по собі добре вражіння. Цінність їх очевидна. Якщо всі його твори схоро-

38. Блавацький В. Спогади // Ревуцький В. В орбiтi світового театру. – Київ – Хар-
ків – Нью-Йорк, 1995. – C.199. 

39. Лист В. Ревуцького до Р. Пилипчука. – 20 червня 2005 р. Архів Р. Пилипчука.
40. б[огдан] м[елянський]. Два роки працi Львiвського Оперного Театру // Львiв-

ськi вiстi. – Львiв. – 1943. – Ч. 161(581). – 20 липн. – С. 4.
41. Тарнавський О. Лiтературний Львiв... – С. 99.
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нилися, то буде великим надбанням української культури. Але якщо вони й не 
схоронилися, то схорониться пам’ять про талановитого режисера і першопро-
ходця українського кіномистецтва на американському континенті” – писав 
В. Ревуцький у вже цитованому листі від 20 червня 2005 р.42.

Багатогранна і різножанрова діяльність режисера Івана Іваницького 
яскраво виявилася у поставах ЛОТу. Їх роль у зовнішній – репертуарній стра-
тегії театру та внутрішній – виховничо-педагогічній лінії формування ак-
торів – була такою послідовною і естетично новою, що заслуговує окремої 
подальшої розвідки. Молодий режисер накреслив дуже виразно свою творчу 
репертуарну та мистецьку програму, вигідно вирізняючись на тлі таких ак-
торів-режисерів, як П. Сорока, Б. Паздрій, О. Яковлів. В гурті із досвідче-
ними майстрами сцени Й. Гірняком та В. Блавацьким І. Іваницький творив 
режисерську поліфонію, в якій органічно поєднувався професіоналізм і досвід 
метрів реалістичного театру з модерними пошуками новітньої європейської 
драми на сцені ЛОТу.

42. Лист В. Ревуцького до Р. Пилипчука від 20 червня 2005 р. (Архів Р. Пилип-
чука).
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“Ключі” петра сороки

КЛЮЧ №1: БІОГРАФІЧНИЙ
Діяльність і значення особи Петра Степановича Сороки (2.04.1891, Львiв – 

20.09.1950, Анжеро-Судженськ, Кемеровської обл., РФ) – актора, режисера, 
організатора театральної справи, адмiнiстративного працiвника в дирекцiї 
Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру (ЛОТ) часів 
Другої світової війни до сьогодні комплексно не досліджено в українському 
театрознавстві. 

Перша спроба повернення в соціокультурний контекст його імени зроб-
лена журнальною публікацією в театрознавчому журналі “Просценіум”1 . 
Оскільки причиною до історичного “забуття” П. Сороки стала його праця на 
кону Львівського оперного театру (1941–1944), насамперед спробуємо рестав-
рувати характер його діяльности саме цього періоду.

Від 19 липня 1941 і до червня 1942-го р. Петро Сорока працював другим 
заступником директора цього театру – Андрія Петренка (першим заступником 
був Володимир Блавацький); від 1942-го (відколи посаду директора обіймає 
В. Блавацький) і до 1944 р. – працював актором, а також здiйснював окремi 
постави.

Після емiграцiї (1944) основного творчого складу ЛОТу до Европи, а 
потім до США Петро Сорока залишився у Львовi. Подальша його доля скла-
лася трагічно. Як і багатьох українських митців сцени, що не відмовилися від 
своєї творчої праці в часи Другої світової війни (в тому числi Йосипа Стадни-
ка, Андрія Петренка, артистки Олени Горницької), Петра Сороку радянська 
влада засудила до концтаборiв, iнкримiнуючи йому “роботу на ворога”. Тому 
інформацію про митця в радянські часи викреслювали або подавали в цензу-
рованому вигляді. 

Уперше 1983 р. факти його біографії оприлюднив П. Медведик у другому 
виданні УРЕ: “Сорока Петро Степанович (3. IV. 1891, Львів – 1948, там же) – 
укр. рад. актор. Творчу дiяльнiсть почав 1908 в аматорському театрi “Сокола”. 
Працював у Театрi товариства “Руська бесiда” у Львовi (1912–1922, з перерва-
ми), Тернопiльському українському театрi (треба: Тернопільському “Українсь-
кому театрі” – С. М.) (1918–1920), у Львiв. укр. драм. театрi ім. Лесi Українки 
(1939–1941), Львiв. укр. драм. театрi iм. М. Заньковецької (1944–1946) та iн. 
Серед ролей – Микола (“Наталка Полтавка” Котляревського), Микола (“Укра-
дене щастя” Франка), Хома Брут (“Вiй” Кропивницького за Гоголем), Блазень 
(“Гамлет” Шекспiра)” 2.

1. Максименко С. “Ключі” Петра Сороки // Просценіум. – Львів, 2006. – Ч. 15. – 
С. 14–21.

2. Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1983. – Т. 10. – С. 319. 
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Автор подає неточну дату і місце смерти П. Сороки – 1948 р., Львiв. Цю ж 
iнформацiю, щоправда, уже в роки державної незалежности України, без по-
силання на автора, але абсолютно iдентичну за змiстом, повторено у виданнях 
біографічних довiдників “Митцi України” 3 та “Мистецтво України”4.

Тим часом відомості про П. Сороку в Україні 80-х років стало можливим 
черпати з діяспорних видань. Наприклад, читаємо коротенький нарис Івана 
Стерпака, працівника Українського театру міста Львова – Львівського оперно-
го театру 1941–1944 рр.: “Хто у Львовi не знає актора Петра Сороку? Серед-
нього росту, щуплий, дещо похилий, усмiхнений, приязний. 

Проминуло пiвстолiття, вiдколи я познайомився з Петром Сорокою, десь 
1920-го року, коли я, як молодий студент, провадив аматорський гурток в однiй 
iз читалень на передмiстi Львова, а П. Сорока та його товариш, завзятий спiвак 
на прiзвище М. Бодак, приходили до читальнi та помагали нам спiвати, коли 
ми уряджували Шевченкiвський концерт [...]. 

Вiн був дуже рухливий, непосидющий. Завдяки його енергiї, пiд фiрмою 
“Союз Укр. Акторiв” десь в роцi, якщо не помиляюся, 1923, а може рiк ранi-
ше, поставлено в залi “Уль” при вул. Оссолiнських у Львовi декiлька ревiй, якi 
пройшли з успiхом [...]. 

Петро Сорока був промотором зав’язку й початків праці сценки “Цвіркун” 
при Стрілецькій площі, в будинку Ремісничої Палати, де була прекрасна заля. 
Я тоді невідступно працював з ним, – згадує Іван Стерпак. – З Петром Соро-
кою в театрі Й. Стадника об’їздили ми міста й містечка (в часі моєї першої 
праці у театрі Й. Стадника), з п’єсами “День і ніч” Анського та оперою “Кльо-
Кльо” [...].

По двох-трьох тижнях поїздки ми поверталися до Львова на кількаденний 
відпочинок. Відпочинок такий умів добре використати Сорока. В такі вільні 
дні робили ми “випади” до не дуже віддалених містечок, як: Миколаїв, Стрий і 
т. п.[одібне], там ставили “Заручини по смерті”, ком. на дві дії Пал[иводи]-Кар-
пенка. Для публіки це була справжня розвага. Обсада: А. Нижанківський, Ганна 
Совачева, П. Сорока, С. Сорокова, І. Стерпак. Ставили й “Жонатого Мефістофе-
ля”, де грав ще й Залуцький. П. Сорока на терені Львова влаштовував ревійові 
вистави, веселі вечори, в яких брали також участь обоє Крижанівські”5.

Про людські якості актора читаємо далі таке: “Був дуже услужливий, зав-
жди мав досить лез-“желеток” для голення, i не один iз нас дiстав нову та мав 
спокiй на кiлька тижнiв [...].

3. Митці України. Енциклопедичний довідник. Упорядники А. Кудрицький, 
М. Лабінський. – К., 1992. – С. 546.

4. Мистецтво України. Біографічний довідник. Упорядники М. Лабінський, 
В. Мурза. – К., 1997. – С. 554. 

5. Стерпак I. Петро Сорока. – Наш театр. – Нью-Йорк – Париж – Сідней –Торон-
то, 1975. – Т. 1. – С. 703–704.
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Ходять чутки, що пiсля другого приходу совітiв у Галичину П. Сорока, 
який залишився, працював ще деякий час у театрi, та пiзнiше його кудись за-
слали, мабуть, за його постановку “Соловки” (про цю поставу детальніших 
відомостей не знаходимо. – С. М.), й слiд за ним загув”6. 

У восьмому томі “Енциклопедії українознавства” (Сарсель, 1976, с. 2956) 
у статті Валеріяна Ревуцького (надрукована анонімно) про П. Сороку подано 
дефініцію: “Актор і режисер гал. театрів”. Там сказано, що він працював “з 
1914 р. у театрі “Бесіди” у Львові, з 1921 мав власну трупу”, що в ЛОТі “висту-
пав в опереті і ставив серед ін. [шого] “Жайворонка” Ф. Легара”�.

Ю. Булка в розділі “Музична культура Західної України [1917–41]” 4-го 
тому шеститомної “Історії української музики” згадує прізвище П. Сороки як 
виконавця ролі Возного у виставі “Наталка Полтавка”, котра була здійснена 
1936 р. у Львові, з ініціятиви Музичного товариства імені М. Лисенка та коо-
перативу “Український театр”8. 

В. Ящун та Л. Рудницький у статті “Коротка біографія Григора Лужниць-
кого” згадують ім’я режисера Петра Сороки як постановника п’єс Г. Лужниць-
кого в 30-х роках: “На сценах Львова і Золочева йшла музична комедія на шість 
відслон “Жабуриння” у виконанні ансамблю “Богема” під режисурою Петра 
Сороки” �. Тут же зустрічаємо ще одну цікаву інформацію – з приводу виходу 
в світ першої української релігійної драми ХХ ст. про св. Йосафата “Посол до 
Бога”, “що її виставив у 1934 р. під режисурою Петра Сороки тодішній ректор 
Малої семінарії у Львові В. Я. Перрідон”10. Прізвище актора як учасника різних 
мандрівних труп Галичини 1-ї половини ХХ ст. називає О. Боньковська у до-
слідженні “Львівський театр товариства “Українська Бесіда” 1915–24”11.

Про творчо-адміністративну діяльність Петра Сороки у мандрівних теат-
рах Галичини 20-30-х рр. ХХ ст. йдеться й у статті Романа Лаврентія12. 

6. Стерпак I. Петро Сорока. – Наш театр. – Нью-Йорк – Париж – Сідней –Торон-
то, 1975. – Т. 1. – С. 703–704.

7. Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні. – Львів, 2000. – Т. 8. – 
С. 2956. 

8. Булка Ю. Музична культура Західної України. Історія української музики. У 
6 т. – Т. 4 (1917–1941). – К., 1992. – С. 562.

9. Ящун В., Рудницький Л. Коротка біографія Григора Лужницького // Григорій 
Лужницький (1903–1990): Збірник праць і матеріалів на пошану Григорія Лужницько-
го. – Львів–Нью-Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1996. – С. 8. 

10. Там само. – С. 6.
11. Боньковська О. Львівський театр товариства “Українська Бесіда”. 1915–

1924. – С. 57, 65, 72, 153, 172, 176, 227.
12. Докладніше: Лаврентій Р. Українські театри Панаса Карабіневича (20–30 роки 

ХХ століття) //Вісник НТШ. – Львів, 2011. – Ч. 45 – С. 39–45; “Просвітянський театр” 
під керівництвом Петра Сороки (1928–1929) //Вісник НТШ. – Львів, 2012. – С.34–38. 
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Про Петра Сороку як режисера ЛОТу йдеться у книжках О. Паламарчук 
“... А музи не мовчали” (Львів, 1996) 13 та в п’ятому томі “Історії української 
музики (1941–1958)” авторів М. Бєляєвої, Н. Якименко, А. Мухи14. 

Про окремі постави у різних театрах 30–40-х рр. ХХ ст. читаємо у стат-
тях Гр. Лужницького: “Не банкротуємо!” (уперше надрукованій у часописі 
“Новий час”. – Львів, 1931. – Ч. 125.); “Сараєво”, сенсаційна драма на 5 дій 
Брандовського”(“Новий час”. – Львів, 1931. – Ч. 30); “Ювілей Львівського 
оперного театру” (“Львівські вісті” 1942. – Ч. 78.); “500-а вистава Львівського 
оперного театру” (“Львівські вісті”. – 1943. – Ч. 56.); “З історії українського 
театру” (Київ. – Філадельфія, 1953. Ч. 3); “Львів в історії українського теат-
ру” (вперше надруковано у виданні “Львів: Літературно-мистецький збірник: 
В 700-ті роковини заснування княжого города”. / За ред. Б. Романенчука. – 
Філадельфія: Київ, 1954)15. 

Мирослав Семчишин у другому, фототипному виданні книжки “Тисяча 
років української культури” згадує П. Сороку та його театр “Богема”, що мав 
“модерний репертуар” і “доволі гарні досягнення” серед мандрівних труп Га-
личини 20–30-х рр. ХХ ст.16.

У книжці спогадів Р. Василенка “Життя в гримі та без” серед режисерів 
ЛОТу згадано також і прізвище П. Сороки17.

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2006 р. “Митці Львівщини” зазна-
чає, що у квітні 2006 р. минає “115 років від дня народження Петра Сороки 
(1891–48), актора”18.

Отже, в жодному з вище перелiчених джерел – ані в радянському, цензу-
рованому виданні, ані тепер – не досліджено комплексно театральну діяль-
ність митця з середини 20-х років до 1939-го та в період Другої свiтової вiйни. 
Правда, П. Медведик в УРЕ згадує поставу “Гамлета”, але дипломатично не 
вказує дати постави – 1943 р. i помилково називає роль Блазня, хоча П. Соро-
ка в згаданій виставі грав роль Першого гробокопа. Слід гадати, що й подані 
П. Медведиком дата й місце смерти П. Сороки “1948, Львів” – свідома міс-
тифікація з тих самих “дипломатичних” міркувань, бо інакше стаття в УРЕ не 
могла б з’явитись.

13. Паламарчук О. ... А музи не мовчали. – Львів, 1996.
14. Бєляєва М., Якименко Н., Муха А., Музично-театральне життя // Історія україн-

ської музики. У 6 т. – Т. 5. (1941–1958). – Київ, 2004. – С. 355, 356.
15. Лужницький Гр. Український театр: Наукові праці, статті, рецензії. У 2 т. – Львів: 

2004. – Т. 1. – С. 263, 271, 289-291, 293, 299; – Т. 2. – С. 81, 105, 173–176, 240, 247.
16. Семчишин М. Тисяча років української культури (друге, фототипне видан-

ня). – К., 1993. – С. 517.
17. Василенко Р. Життя в гримі та без. – Торонто–Київ, 1999. – С. 303.
18. Митці Львівщини. Календар знаменних і пам’ятних дат на 2006 рік. – Львів, 

2006. – С. 6.
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Таємничу завiсу трагiчної долi актора вiдхилив нам народний артист Ук-
раїни, занькiвчанин Борис Мiрус, який з 1946 р. вже працював у Театрi iмени 
Марiї Заньковецької. Iсторія ця за своїм характером межує з трагiфарсовою 
природою усієї комунiстичної iдеологiї загалом та зокрема людських доль – 
“ґвинтикiв” у нiй.

“Я пригадую цього сивого, невисокого на зріст, мовчазного, хворобливого 
(весь час покашлював), непоказного чоловiка, i не мiг собi уявити: яким же 
вiн був героєм у Львівському оперному театрi!? Адже там грав роль Миколи 
в “Украденому щастi”! Після війни в театрі імені Марії Заньковецької викону-
вав переважно епізодичні ролі у виставах “Мужицький посол” Л. Смілянсько-
го, “Місія містера Перкінса в країну більшовиків” О. Корнійчука. Мешкав у 
будiвлi театру iменi Марiї Заньковецької, на третьому поверсі, і нараз – непо-
мiтно зник... До Львова більше не повертався.

Олександр Гай, який приїхав 1947 р. до Львова з Москви, дивувався: його 
поселили в помешканні театру, де на плитi стояв щойно зварений обiд – га-
рячий борщ... Особливо був вражений О. Гай кiлькiстю “зимових” закруток: 
варень, конфiтур, солінь, якi довго i з задоволенням споживав...”19.

Згідно з наказом № 68 (зберігається у відділі кадрів Національного ака-
демічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) від 
19 червня 1947 р. Олександр Гай був зарахований до трупи театру 20 червня 
1947 р. Отже, з розмови із Б. Мірусом можемо зробити висновок, що Петра 
Сороку заарештували напередодні вселення туди О. Гая. Попереднього наказу 
про відрахування П. Сороки зі складу трупи не було. У відділі кадрів Теат-
ру імені Марії Заньковецької вдалося розшукати єдине свідчення про актора 
П. Сороку (його особової справи там немає): наказ № 88 від 15 серпня 1947 р. 
про те, що П. Сорока разом із творчим складом заньківчан іде у чергову літню 
відпустку від 15 серпня по 11 вересня 1947 р. Можливо, цей наказ було видано 
на вже відсутнього в трупі актора? На цьому його театральні сліди зникають 
у безвісті. 

Очевидно, забрали його раптово, несподівано для самого арештованого. Ра-
зом з ним “зникла” і його дружина (це був другий шлюб, жінка була молодшою).

Наші тривалі пошуки документальних свідчень про актора в архівах УСБУ 
у Львівській області, Обласному державному історичному архіві нарешті при-
вели до Управління інформаційних технологій УМВС України у Львівській 
області. Працівник згаданої установи Марія Сав’як допомогла авторці цих 
рядків розшукати особову справу П. Сороки № Р-653, фраґменти якої склали 
основу нашого дослідження. 

Петро Степанович Сорока, прибувши на спецпоселення 7 листопада 
1947 р. (21 жовтня виїхав зі Львова), був засуджений Кемеровським обласним 

19. З авторизованого запису розмови з Борисом Мiрусом. 20 травня 2005 р. – Ар-
хів автора.
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судом у 1949 р. на 25 (!?) років позбавлення волі. “Предварительным и судеб-
ным следствием установлено, что Сорока в 1941 году, находясь на временно 
оккупированной территории немецкими войсками Украинской ССР и прожи-
вая в гор. Львове, добровольно поступил на службу к немецким оккупантам 
в качестве заместителя директора драматического театра, принимал участие 
в постановке антисоветской пьесы “Триумф прокурора Дальского” как во 
Львове, так и других ближайших городах, тем самым оказывал пособничество 
немцам и своими действиями проводил пропаганду против Советского Со-
юза. Сорока, находясь в гор. Анжеро-Судженске, Кемеровской области, как 
спецпереселенец, на протяжениии 1948 г. среди окружающих его лиц прово-
дил котрреволюционную агитацию: клеветал на условия жизни трудящихся в 
СССР, высказывал пораженческие настроения в отношении СССР, одновре-
менно восхвалял жизнь в бывшей панской Польше и в период немецкой окку-
пации”, – читаємо у звинувачувальних документах20. 

В анкеті Спецкомендатури МВС № 61 Кемеровської області м. Анжеро-
Судженська вказано й останні “занимаемые должности” колишнього актора: 
“сторож лесозавода шахты 9/15”, адресу: “Кемеровская область, г. Анжеро-
Судженск, Лесопильная площадь, землянка № 2”21.

У цій же кримінальній справі вміщено довідку про дату смерті Петра Со-
роки: 20 вересня 1950 р., Анжеро-Судженськ. Можна припустити, що місце 
останнього спочинку засудженого – там само. 

Отже, нам вдалося встановити точну дату смерті, місце поховання Петра 
Сороки й повернути у науковий та історичний обіг достовірні біографічні дані, 
що стосуються митця. Реабілітований він посмертно згідно з Законом “Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17 квітня 1991 р.

На підставі публiкацiй у львiвських часописах 1941–1944 рр. та вже зга-
даних фраґментів кримінальної справи № Р – 653, що зберігається в Архіві 
УМВС у Львівській області, спробуємо вiдтворити творчу дiяльнiсть митця 
Петра Сороки, її характер, визначити її особливостi та мiсце в історії Українсь-
кого театру міста Львова і – українського театру в Галичині.

До названої трупи у 1941 р. Петро Сорока прийшов, як i бiльшiсть його 
членів, уже творчо сформованою особистiстю, маючи багаторiчний досвiд ро-
боти (творчої та адмiнiстративної) в численних українських і польських тру-
пах Галичини.

В автобіографії митця читаємо: “Народився у Львові 2. 04. 1891 р. Батько 
мій був будівельним робітником і помер, коли я був малолітнім. По укінченні 
6 клас гімназійних, не маючи змоги продовжувати науку, поступив в 1909 р. до 
Українського театру “Руської Бесіди” у Львові і працював до 1914 р. Директо-

20. Кримінальна справа Петра Сороки № Р-653 Архіву УМВСУ у Львівській об-
ласті. – С. 40.

21. Там само. – С. 2.
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ром Театру був Стадник Осип – під час першої світової війни служив я в авс-
трійській армії, а по скінченій війні від 1919 до 1939 р. працював в об’їздових 
Театрах як артист і режисер. За Радянської влади від 1939 р. до 1941 р. працю-
вав як артист у Театрі ім. Лесі Українки у Львові. Під час німецької окупації 
1941–1944 рр. працював в тому ж самому театрі один рік як заступник дирек-
тора, а два роки як артист-режисер. 

Від 1944 до 1947 р., тобто до мойого виселення зі Львова, працював і як 
артист в театрі ім. Марії Заньковецької у Львові.

До жодної політичної організації ані партії ніколи не належав і взагалі 
політикою не займався.

12. 12. 1948”22.*
На момент утворення Українського театру міста Львова у липні 1941 р. 

Петро Сорока, очевидно, пiд впливом сильного лiдера Володимира Блаваць-
кого, зiнiцiював акт “недовiри” Йосипові Стаднику.

“На третiй чи четвертий день пiсля окупацiї нiмцями Львова я пiшов до 
театру iменi Лесi Українки, де останнiм часом був художнiм керiвником. У 
театрi я зустрiв акторiв Блавацького, Петренка i Сороку, якi менi заявили, що 
артисти мене як художнього керiвника не визнають тому, що вся громадськiсть 
м. Львова, i особливо українська молодь, виступають проти мене за те, що я 
себе скомпрометував при Радянськiй владi своїм депутатством, що наче я, як 
депутат Верховної Ради, не вiдстоював волi та iнтересiв Українського народу, 
не захищав заарештованих органами Радянської влади українцiв i т. п.”, – свiд-
чив на допитi так само заарештований влітку 1947 р. (дуже цікаво: це випадко-
вий збіг чи персональна “наводка”?) органами МДБ Йосип Стадник23. 

Як дивовижно поєднає радянська влада пізніше у своїх концтаборах долю 
обох: і “обвинувача” Сороку, і “звинуваченого” Стадника! 

На зборах акторів у липнi 1941 р. було обрано нове керiвництво Україн-
ського театру міста Львова: “Директором театру став Андрій Петренко, що був 
перед тим головним адміністратором “Театру ім. Лесі Українки”, я погодися 
бути першим заступником, а П. Сорока – другим заступником. Загальні збори 
прийняли цей склад, а Управа міста затвердила”, – згадував В. Блавацький24. 

КЛЮЧ № 2: РЕЖИСЕРСЬКИЙ
Наприкінці першого театрального сезону, у червнi 1942 р., В. Блавацький 

одноосібно стане директором Львівського оперного театру. “Режисуру всіх 

22. Кримінальна справа Петра Сороки № Р-653 Архіву УМВСУ у Львівській об-
ласті. – С. 9.

* Правопис документів збережено
23. Максименко С. Справа його життя // Просценiум. – Львiв, 2001. – Ч. 1. – С. 22.
24. Блавацький В. Три роки “Львівського оперного театру” // Ревуцький В. В ор-

біті світового театру. – Київ–Харків –Нью-Йорк, 1995. – С. 179.
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трьох ділянок театру (йдеться про драматичну, опереткову, оперну секції теат-
ру. – С. М.) вели, крім мене, ще Й. Стадник і П. Сорока, які теж брали участь у 
виставах як актори”, – зазначав у тих же спогадах Володимир Блавацький25. 

Спiвочий вiд природи, але без вiдповiдної фахової пiдготовки (його “унi-
верситетами”, як у В. Блавацького, була практична робота в мандрівних тру-
пах Галичини), Петро Сорока заявив про себе як режисер Українського теат-
ру міста Львова “Наталкою Полтавкою” І. Котляревського. “В короткому часі 
ми дістали дозвіл на виставу під фірмою “Український Театр міста Львова” і 
19 липня вперше відкрили завісу виставою “Запорожця за Дунаєм” у поставі 
Й. Стадника з І. Рубчаком і Є. Поспієвою в головних ролях [...]. Я наспіх, за 
кілька днів, підготовив “Марусю Богуславку” з Кривицькою в заголовній ролі, 
П. Сорока безсмертну “Наталку Полтавку” в оперній версії з Кальченко, Чер-
них, Романовським, Тисяком та Сорокою в головних ролях. Відновили ми та-
кож “Украдене щастя” І. Франка, і ці чотири нашвидкуруч підготовані вистави 
заповнили нам на деякий час репертуар і дозволили дальші вистави підгото-
вити вже більш дбайливо й серйозно”, – пише у вже цитованих спогадах ди-
ректор театру26.

В. Гайдабура у книжках “Театр, захований в архівах”27 та “Між Гітлером 
і Сталіним” не вказує на згадану виставу як прем’єрну, визначаючи її як “пер-
ший показ в окупації” 28. Йшла вистава, згідно з хронологією відновленого 
нами репертуару, лише п’ять разів у серпнi 1941 р. Згадок та статей про неї у 
львiвськiй пресi знайти не вдалося.

Наступною поставою Петра Сороки у Львівському оперному театрі була 
оперета Франца Легара “Жайворонок”, прем’єра якої відбулась 19 сiчня 1942 р. 
(дириґент – Я. Барнич, балетмейстер – Є. Вiгiлєв, художник – М. Радиш, кон-
цертмейстер – О. Голинська).

“Пiсля “Циганського барона” – це друга оперетка з європейського репер-
туару, виставлена в цьому сезонi Львiвським українським театром, – писав 
рецензент пiд псевдонiмом Львовянин у “Кракiвських вiстях” 29.

Як i всi рецензiї на початках діяльності українського театру, ця стаття так 
само радше констатувала появу прем’єри та називала заанґажованих у нiй ак-
торiв, не виявляючи особливостей режисерського рiшення: “Свою популяр-
нiсть завдячує “Жайворонок” у першу чергу легкiй мелодiйнiй музицi Легара, 
зокрема кiльком сентиментально-солодким пiсенькам, якi з мiсця вбивають-

25. Блавацький В. Три роки “Львівського оперного театру” // Ревуцький В. В ор-
біті світового театру. – Київ–Харків –Нью-Йорк, 1995. – С. 181.

26. Там само.
27. Гайдабура В. Театр, захований в архівах. – К., 1998. – С. 30.
28. Гайдабура В. Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 285.
29. Львовянин. Вистава “Жайворонка” у Львiвському українському театрi // 

Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1942. – 25 сiчня. – Ч. 14 (461). – С. 7.
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ся в пам’ять слухачам. Лiбрето “Жайворонка” просте, воно також настроєне 
на сентиментальну нотку та пересипане дотепами, вiд яких саля зриває собi 
боки. Коли ж ще додати балетнi вставки, вивченi п. Є. Вiгiлєвим, а й декорацiї 
М. Радиша – то все вистава має запевнений успiх” 30 . 

Серед акторiв рецензент відзначає передовсім Стефу Стадникiвну (Мар-
гiт), Й. Полякова (маляр Шандор), В. Блавацького (дiдусь Маргiт) та О. Каль-
ченко (акторка Вiльма). “Ця чвiрка має львину заслугу у великому успiху ве-
чора, бо всi вiдповiли завданню. З виконавцiв менших партiй на велике при-
знання заслуговує М. Степова в ролi прислуги Борчi, сама поява якої на сценi 
викликувала сальви смiху. Добрий тип сiльського красуня, судженого Маргiт, 
Лайоша, створив поставний i вродливий Є. Курило. Може, дещо неперекон-
ливо випав Є. Левицький в ролi барона Арпада... На обох виставах театр був 
випроданий до останнього мiсця” 31. 

Третя режисерська робота П. Сороки – “жарт” “Паливода ХVIII ст.” I. Кар-
пенка-Карого (прем’єра вiдбулась 12 вересня 1942 р. Музичне оформлен-
ня – Л. Туркевич, дириґент – Я. Вощак, балетмейстер – В. Штенгель, сценiчне 
оформлення – М. Радиш).

Остап Тарнавський у “Львiвських вiстях” писав: “Актори, якi з усього 
клубовища неповно зарисованих персонажiв зумiли найти питому нитку та 
створити комiчний тип – були найкращими виконавцями поодиноких роль. 
В першу чергу треба пiдкреслити прекрасну гру П. Сороки в ролi доїжджачо-
го, який теж i викликував найбiльше смiху та оплескiв на скромно виповненiй 
залi. Дуже добрi були теж I. Рубчак (Кiйок), Є. Левицький (Тхоржевський) i 
Ст. Крижанiвський (селянин Петро), якi й нагадували публiцi, що це комедiя-
жарт, з чого треба смiятись. Однак жаль, що автор вiдзначив для них у п’єсi 
такi малi ролi. Достроювались до них А. Антонишин i С. Степанюк (Куклiнов-
ський), створюючи гротесковi типи. Знаменитого актора Я. Геляса в ролi графа 
волiли б ми бачити бiльш поривним жартуном-заводiякою та легкодушним, 
примхливим паничем, бо тодi бiльше вiдповiдала б йому роль Паливоди. Гар-
но пiдкреслювало б теж його примхливiсть кiлька затiйок, якi мiг заiмпровiзу-
вати сам режисер. Теж роля маршала Гавенди мала багато до побажання. Щоб 
поминути сухiсть i безвиразнiсть, її виконавець мусить i рухами, i мiмiкою 
створити тип панського пiдлизи, зманірованого самолюба чи iншого дивака. 
Жiночi ролi не вимагали спецiяльного комедiйного вiдтворення. Є. Дичкiвна в 
ролi Домцi дала тип наївної, закоханої дiвчини з повним талантом. Л. Кривиць-
ка в побiчнiй ролi старостини не мала нагоди виявити все своє акторське знан-
ня, талант i рутину. Те саме можна сказати про Н. Лужницьку (1-ша циганка), 
М. Крижанiвську (2 циганка), В. Копестинську (Ядвiга) та Л. Сердюк (Палаж-

30. Львовянин. Вистава “Жайворонка” у Львiвському українському театрi // 
Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1942. – 25 сiчня. – Ч. 14 (461). – С. 7.

31. Там само.
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ка) – без закиду. Iншi виконавцi мало переконливi. Не переконували теж збiрнi 
сцени, що мали пожвавлювати дiю. Виступи хору та балету скромнi. Музичне 
оформлення не змогло надати жартовi бiльшого ефекту. Декорацiї М. Радиша 
надто розкiшнi на виставу, яка пiсля таких постанов, як “Циганський барон”, 
“Скупар”, “Мина Мазайло” й iншi, не зробила належного враження”32. 

“Кракiвськi вiстi” в особi Iвана Нiмчука також підтримали попереднього 
рецензента. “На самому вступi приходиться спитати: з якою метою вставлено 
в репертуар цю анахронiчну, iдеологiчно схиблену, з нацiонально-виховного 
погляду просто шкiдливу, до того й найслабшу п’єсу такого сильного драма-
турга, як Iван Тобiлевич? Та ж Львiвський Театр – це така передова станиця 
українського театрального мистецтва, що на нього спрямованi тепер очi всiх, 
своїх i чужих. Та ж вiд нього, мiркуючи по таких його вдатних постановах, 
як “Украдене щастя”, “Батурин”, “Трiумф прокурора Дальського” i “Мина 
Мазайло” з української драматургiї чи “Скупар” та “Самодури” з чужої лiте-
ратури, мусимо вимагати чогось більшого, кращого, досконалішого, бо ж на 
його поставах взоруються інші театри, від нього вони вчаться. На жаль, маємо 
поважнi застереження i до самого виведення цiєї п’єси. Не знаємо, чи вложе-
но в неї замало працi, чи тут iнша причина, досить, що в деяких моментах 
виглядало, наче б ми мали на сценi не професiйних акторiв, а звичайних собi 
аматорiв, – обурювався І. Німчук 33. 

Пізніше у книжці своїх спогадів письменник і журналіст Остап Тар-
навський напише: “Театр i його дiячi не люблять критики; вони показують 
себе на сценi i бажають, щоб їх хвалили. Дирекцiя театру висловила свої 
обурення та заповiла виставу “Паливоди” на кожний день наступного тиж-
ня. Це так, щоб доказати, що п’єса може мати успiх i без похвальної рецен-
зiї. Та публiка має теж свiй голос. Не тiльки рецензентам не пiдпала у смак 
вистава, i публiцi вона не сподобалась. I ось пiсля чотирьох вистав, та ще й 
при слабкому вiдвiдуваннi (а театр був постiйно переповнений) п’єсу зняли 
з репертуару”34.

Цей “скандальний” випадок в iсторiї театру був, очевидно, добрим про-
фесiйним уроком на майбутнє i директорові Володимирові Блавацькому. 

Не подiляючи застережень I. Нiмчука стосовно до “анахронiзму”, “iдеоло-
гiчного схиблення” літературної першооснови “Паливоди”, варто вiдзначити 
її популярність як серед глядачів в українських трупах періоду “театру кори-
феїв”, так і сучасного українського театру. Звернення до сюжету класичної 
комедії І. Тобілевича українського драматурга Ярослава Стельмаха та низка 

32. [Остап Тарнавський]. З театру. Премієра у Львiвському Театрi. ОТ // Львiвськi 
вiстi. – Львiв. – 1942. – 15 вересня. – Ч. 208(332). – С. 3.

33. Нiмчук I. З театру. Львiвський Український Театр: “Паливода ХVIII столiт-
тя” // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1942. – 20 вересня. – Ч. 209(656). – С. 4. 

34. Тарнавський О. Лiтературний Львiв, 1939 –1944. – Львiв, 1995. – С. 103–104.
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вдалих сучасних постав “Коханого нелюба” (так вона названа в “рімейку”) 
сьогодні на сценах Національного театру ім. Марії Заньковецької (режисер 
Ф. Стригун), Донецького академічного українського музично-драматичного 
театру (режисер А. Бакіров), Тернопільського академічного драматичного те-
атру ім. Т. Шевченка (режисер В. Жила) заперечують твердження про “ана-
хронізм” твору. Проблема – у режисерській інтерпретації вистави. На жаль, 
П. Сороці, як переконують рецензенти, не вдалося анi жанрово, анi концепту-
ально вирiшити комедію “Паливода ХVІІІ ст.”

“За “Паливодою” зміцнилася слава забавної і повної дії комедії – фарсу, 
що виділяється серед інших комедій Тобілевича багатством справді комічних 
ситуацій, сценічністю, інтригою, хоч і простенькою, але швидкою, і театраль-
ністю в прямому й традиційному розумінні цього слова. П’єса-жарт, п’єса-ек-
сперимент з умовно-театральним “епілогом” – таке поширене й справедливе 
визначення “Паливоди”. Це нітрохи не зменшує значення цієї п’єси в твор-
чості Тобілевича”, – зазначає О. Борщаговський35. 

Крiм трьох режисерських постав, а саме: “Наталки Полтавки” I. Котля-
ревського, оперети “Жайворонок” Ф. Легара та жарту I. Тобілевича “Паливода 
ХVІІІ ст.”, у Петра Сороки у 1941–1944 рр. не було бiльше самостiйних режи-
серських постав на сцені ЛОТу.

Спільно із В. Блавацьким здійснив П. Сорока також поставу опери “Травіа-
та” Дж. Верді (прем’єра 7 січня 1942 р.). “Травіату” ставили тоді у німецько-
мовному (із запрошенням німецьких співаків) та україномовному варіантах, 
відповідно із двома дириґентами (для німців дириґував А. Копп, для україн-
ців – Я. Вощак) та режисерами. Очевидно, В. Блавацький працював із запро-
шеними іноземними виконавцями, П. Сорока – з українськими.

Василь Витвицький відгукнувся на прем’єру схвальною рецензією. Він 
підкреслив “цілість” усіх її компонентів: високий рівень музичної культури 
(дириґент Я. Вощак), постановочної, вокальної. “На сольових і ансамблевих 
виступах слідна праця концертмайстра Маріянни Лисенко (доньки Миколи 
Лисенка. – С. М.). Знову ж на цілості вистави видно руку режисерів В. Блава-
цького і П. Сороки”36. 

Як можемо судити з наведеної оцінки, такі випадки у біографії митця у 
той період були нечастими.

“Не був це особливо цінний режисер, для цього не діставало йому на-
лежної освіти і бажання підвищити свої режисерські кваліфікації. Із-за цього 
і репертуар театру, про що згадаю окремо, був дуже “сорокатий”, і виведен-
ня поодиноких вистав лишало багато до бажання. Йому все ж таки завдячую 

35. Борщаговський О. Драматургія Тобілевича. – К., 1948. – С. 105. 
36. Витвицький В. З театру. “Травіята” Дж. Верді на сцені Оперного Театру // 

Львівські вісті. – Львів. – 1943. – 14–15 січня. – Ч. 7(427). – С. 5.
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перші вказівки сценічного ремесла, він вчив мене [...] ходити по сцені, і за 
це я йому по сьогоднішній день сердечно вдячний”, – читаємо у “Спогадах” 
В. Блавацького 37.

“За словами мого друга Й. Гірняка, він (П. Сорока. – С. М.) як режисер не 
мав достатньої культури і працював з акторами за “вербувальним методом”[...]. 
Петро Сорока увійшов до історії нашого театру (по моїй думці) як організатор 
театральних вистав, а не як творчий режисер. Знаючи його організаційні здіб-
ності, тому і вибрали його заступником головного адміністратора (насправді 
– директора. – С. М.) ЛОТ, а саме заступником Андрія Петренка. Залишаючи 
Львів, Гірняк побачив Сороку, що сидів з ключами від ЛОТ, які він мав би пе-
редати більшовицькій владі...”, – писав у листі до авторки від 22 грудня 2005 р. 
Валеріян Ревуцький38 .

Отже, з наведених фраґментарних, лаконічних, суперечливих свідчень 
можемо виснувати таке. Концептуально режисер-ремісник Петро Сорока не 
вписувався у творчі аспірації моделі європейського театру Володимира Блава-
цького. Але був необхідним йому як практик, виконавець рутинної, невдячної 
щоденної театральної роботи. В театральній практиці завжди побіч Майстра 
(Блавацького) присутній підмайстер. На цю роль добре надавався Петро Со-
рока. 

КЛЮЧ № 3: АКТОРСЬКИЙ
Про акторський доробок митця у Львівському оперному театрі 1941–

1944 рр. можемо судити зі скупих інформаційних повідомлень – “загальни-
ків” у пресі згаданого періоду. Оскільки актор за природою свого обдару-
вання та сценічним амплуа добре підходив до втілення персонажів другого 
плану та “побутового” репертуару, режисери відповідно використовували 
його: Возний у “Наталці Полтавці” І. Котляревського, Микола в “Украденому 
щасті” І. Франка:

“Петро Сорока був зразковим інтерпретатором Возного, добрим режи-
сером побутових картин і прихильником уводити на сцену молоді таланти,” 
– читаємо суб’єктивну, але по-людяному теплу оцінку П. Сороки, яку дає ко-
лишній ЛОТівець Роман Кухар (США) в листі до авторки від 5 грудня 2005 р.

В епізодах актор виявляв свою майстерність, володіння сценічним ремес-
лом. Часто використовували його вокальні та музичні здібності.

В “Украденому щасті” І. Франка (прем’єра – 28 серпня 1941 р., режи-
сер – Й. Стадник) П. Сорока виконував роль Миколи Задорожного. Лаконічна 
оцінка вистави у “Краківських вістях” загалом зводилась до епітетів “дуже 

37. Блавацький В. Спогади / Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Хар-
ків – Нью-Йорк, 1995. – С. 97.

38. Ревуцький В. Лист від 22 грудня 2005р. Архів авторки.
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дбайлива”, що ж до виконавців головних ролей: Н. Лужницька (Анна), П. Со-
рока (Микола) та Я. Геляс (Михайло) зазначалось, що вони “створили доско-
налі типи”39.

У виставі “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала (прем’єра 4 люто-
го 1942 р., режисер В. Блавацький) Петро Сорока створив образ негативного 
персонажа – начальника ГПУ Авдєєва. Рецензент “Львівських вістей” дипло-
матично напише про цю роль: “Дискусійно можна б ставитись до інтерпрета-
ції ролі Авдєєва (арт. Сорока), в якій чи не замало підкреслено сутнісні риси 
начальника ГПУ”40.

Можемо припустити, що відсутність тонових яскраво-негативних зоб-
ражальних засобів в актора (за що його критикує рецензент, якому звичніше 
бачити радикальнішу розстановку сил: наші і чужі) – свідомий вибір митця. 
Прототипи Дальського, так само як і Авдєєва, ховалися в реальному житті за 
“ширмою” людяності в нелюдській машині ГПУ. Тому і П. Сорока, і В. Бла-
вацький на основі свого життєвого і професійного досвіду із схематичного лі-
тературного матеріалу створили обертонні сценічні образи “правозахисників” 
радянської ідеології.

У жарті І. Тобілевича “Паливода ХVІІІ ст.” (прем’єра 15 вересня 1942 р.) 
Петро Сорока був і режисером, і виконавцем ролі Харка Ледачого. Львівська 
преса критично поставилась до “режисерської безпорадності” постановника, 
однак констатувала: “В першу чергу треба підкреслити прекрасну гру П. Со-
роки в ролі доїжджачого, який теж і викликував найбільше сміху та оплесків 
на скромно виповненій залі”41. Отже, акторська інтуїція і досвід превалювали 
тут над режисерською безпорадністю П. Сороки .

Іван Німчук у рецензії на поставу Шекспірового “Гамлета” у режисурі 
Й. Гірняка (прем’єра – 21 вересня 1943 р.) відзначив, що “можна зробити живі 
постаті” навіть у таких епізодичних ролях, як Гробокоп у виконанні Петра 
Сороки42.

В виставі Й. Гірняка – “Ревізор” М. Гоголя (прем’єра 3 березня 1944 р.), 
яку постановник вирішив у складному трагіфарсовому жанровому ключі, Пет-
ро Сорока грав роль Осипа, слуги Хлєстакова. І. Німчук 11 березня 1944 р. кон-
статував: серед “ясно й чітко зарисованих [...] оригінальних типів-характерів” 

39. Львовянин. Театральна справа у Львові // Краківські вісті. – Львів. – 1941. – 
7 вересня. – Ч.197(352). – С. 4. 

40. [Т. Юськів]. Тріюмф прокурора Дальського М. Терен // Львівські вісті. – 
Львів. – 1942. – 8 лютого. – Ч. 25(149). – С. 3.

41. [Остап Тарнавський]. З театру. Премієра у Львівському театрі. “Паливода 
ХVІІІ ст.” ОТ // Львівські вісті. – Львів. – 1942. –15 вересня. – Ч. 208(332). – С. 3.

42. Німчук І. Великий день українського театру // Краківські вісті. – Львів. – 
1943. – Ч. 214( 952). – 26 вересня. – С. 3–4.
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вирізнялась “знаменита гра” і Петра Сороки – Осипа43. А Валеріян Ревуцький 
у книжці “Нескорені березільці: Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська” сто-
совно до згаданої вистави вкаже на відсутність у ній одностилевої гри: “Нап-
риклад, у такій виставі, як “Ревізор”, де загалом було досягнуто певного ритму 
вистави, такий відомий актор, як Петро Сорока у відповідальній ролі Осипа 
випадав з цього темпоритму”44.

“Як актор він дуже талановитий, з природи інтелігентний, жалко тільки, 
що він свойого таланту сам не хотів як слід використати із-за якоїсь для мене 
не зрозумілої байдужости чи просто лінивства”, – зазначав пізніше у своїх 
спогадах за океаном В. Блавацький45.

Причина тут була, можна припустити, іншою: актор Петро Сорока змуше-
ний був дбати про сім’ю, родину, заробляючи на хліб насущний за несприят-
ливих для національної сцени умов (одержимий сценою і не переобтяжений 
батьківським обов’язком Блавацький розцінював це по-своєму).

За своєю природою, очевидно, Петро Сорока був людиною театру, україн-
цем-патріотом, котрий, як і більшість тогочасних “жерців Мельпомени”, не 
мислив свого життя поза сценою. Байдуже, ким там працювати: адміністрато-
ром, співаком, режисером чи актором...

І навіть якщо його вроджений акторський талант не зміг за важких об-
ставин достатньо професійно розвинутись, а окремі режисерські постави не 
стали етапними в історії Українського театру міста Львова – Львівського опер-
ного театру 1941–1944 рр., його життєва і мистецька доля – яскраве підтверд-
ження одержимості багатьох (знаних і невідомих ще досі) імен “чорноробів та 
інтелігентів” української сцени. Театрові їхні ключі від мистецтва виявилися 
непотрібними тоталітарним владам. Але вони, як могли і як уміли, вірно слу-
жили національній культурі і своєму народові, не сподіваючись на лаври чи 
похвалу. Просто з любові до ТЕАТРУ. 

43. Німчук І. Львівський Оперний Театр // Краківські вісті. – Львів, 1944. – 11 бе-
резня. – Ч. 53(1086). – С. 3. 

44. Ревуцький В. Нескорені березільці: Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська. – 
Нью-Йорк, 1985. – С. 89.

45. Блавацький В. Спогади / Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ–Хар-
ків–Нью-Йорк, 1995. – С. 97.
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актор i режисер Богдан паздрій 

Творча діяльність Богдана Паздрія (8.02.1904, Нове Село, тепер Під-
волочиського району Тернопiльської областi – 30.03. 1975, США) – актора i 
режисера Львiвського оперного театру 1941–1944 рр. донині в українському 
театрознавствi комплексно не дослiджена. Окрiм спогадiв у дiаспорному ви-
даннi “Наш театр”, коротких згадок про митця у статтi Гр. Лужницького “Ук-
раїнський театр пiсля визвольних змагань” (фрагменти якої пiд назвою “З iс-
торiї українського театру” друкувалися в журналi “Київ” у 1955 р., Ч. 1-4; в 
1975 р. – у 1-у томi збiрника “Наш театр”); у книжках В. Ревуцького: “Неско-
ренi березiльцi Йосип Гірняк та Олімпія Добровольська” (Нью-Йорк, 1985), 
“В орбiтi свiтового театру” iз вмiщеними у нiй “Спогадами” та статтями Во-
лодимира Блавацького (Київ–Харкiв–Нью-Йорк, 1995), “Вiра Левицька” (То-
ронто – Нью-Йорк, 1998); О. Паламарчук “...А музи не мовчали” (Львiв, 1996); 
В. Гайдабури “Театр, захований в архiвах” (Київ, 1998) та “Мiж Гiтлером i 
Сталiним” (Київ, 2004); “Iсторiї української музики (1941–1958)” (Том 5, Київ, 
2005); – досi не маємо вiдомостей про актора в жодному з довiдникових ви-
дань, якi почали виходити в Українi вже у роки державної незалежностi. Ви-
нятком iз правила є перевидання “Енциклопедiї українознавства” (Львiв,1996), 
яка у 5-му томi на 1923-й сторінці подає (авторство В. Ревуцького, стаття без 
підпису) таку iнформацiю: “Паздрiй Богдан (1904), актор i режисер, родом з 
Збаражчини (Галичина). З 1927 р. – в трупi I. Когутяка, з 1933 – у “Загравi”, де 
розпочав режисерську роботу, з 1938 – у Театрi iм. I. Котляревського, згодом 
у Львiвському Оперному Театрi (1941–1944), Ансамблi Укр. акторiв (на емiг-
рацiї в Зах. Нiмеччинi); з 1950 в ЗДА. В репертуарi П. понад 130 ролей; його 
амплюа – характерний герой (Кум у “Народному Малахiї” М. Кулiша, Мико-
ла в “Украденому щастi” I. Франка, Клавдiй у “Гамлетi” В. Шекспiра та iн.). 
П. також з успiхом виступав в оперетах. Краща режисерська робота “Схоплен-
ня сабiнянок” братiв Шентанiв (у Львiвському оперному театрi)”1.

В. Блавацький про початки своєї спiвпрацi в театрi I. Когутяка з актором 
пише таке: “Занадто вже слабий був акторський ансамбль театру. Тiльки двоє 
акторiв – Марiя Степова i Богдан Паздрiй, тодi зовсiм зелений адепт сценiчного 
мистецтва, – подавали надiї, що при дальшiй працi над ними вони стануть цiнни-
ми працiвниками театру. Цi сподiвання вони мали згодом вповнi оправдати”2. 

Актор виправдав надiї свого учителя – Блавацького: все подальше творче 
життя пов’язавши з ним, свiдомо залишаючись в його тiнi. Валерiян Ревуць-
кий першим у сучасному українському театрознавствi зробив спробу подолати 

1. Паздрій Богдан/ [Ревуцький В.] / Енциклопедія українознавства. – Львів, 
1996. – Т. 5. – С. 1923.

2. Блавацький В.Спогади // Ревуцький В. В орбiтi свiтового театру. – Київ – Хар-
ків – Нью-Йорк, 1995. – С. 137.
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штучно створений iнформативий вакуум. З нагоди 100 – ліття вiд дня народ-
ження актора і режисера Б. Паздрiя у журналi “Просценiум” (Число 3 (10), 
2004) театрознавець опублікував “шкiц до образу” митця. “Володимир Блава-
цький завжди вважав Б. Паздрiя своєю правою рукою. Богдан Паздрiй дублю-
вав ролi В. Блавацького, коли складалися вимушенi обставини. Високо оцiню-
ючи здiбностi Б. Паздрiя, В. Блавацький поступово готував його до режисури. 
Спочатку Паздрiй був його асистентом”3. “Колега Б. Паздрiя, актор i режисер 
В. Шашаровський оповiдав, що, зустрiвшись з ним, вже вiдомим молодим 
актором, запропонував йому стати керiвником однiєї трупи в провiнцiйному 
театрi. Б. Паздрiй його пропозицiю вiдразу вiдкинув, зазначивши при цьому, 
що його мiсце бiля В. Блавацького”4. Такий вибір митця Валерiян Ревуцький 
пiдтверджує й у одному з листів до авторки: “Ви маєте рацiю, що Блавацький 
тримав Паздрiя в резервi, а в ЛОТі вiн, переобтяжений працею в театрi, дав 
Паздрiю можливiсть режисерувати “Схоплення сабiнянок” бр. Шентанiв та 
тримав його як асистента в “Трiумфi прокурора Дальського”5.

На початку діяльності драматичного сектора ЛОТу зустрічаємо прізвище 
Б. Паздрія як асистента режисера в комедії “Скупар” Ж.-Б. Мольєра (режисер 
В. Блавацький). У короткій інформативній статті “Львівських вістей” з цього 
приводу зазначалось, що вистава “не тільки веселить глядачів своєю комічною 
поведінкою, але й примушує публіку поміркувати над життям, яке творять такі 
типи”6. У цій виставі Б. Паздрій виконував й роль Анзельма (в згаданій статті 
подано лише безоціночний загальний перелік виконавців).

Прем’єра першої самостійної режисерської постави у ЛОТі Б. Паздрія – ко-
медiї Ф. Арнольда та I. Баха “Мужчина з минулим” (переклад В. Блавацького) – 
вiдбулася 4 жовтня 1941 року.

Як i всi першi рецензiї у львівській пресі 1941–1944 рр., стаття у 
“Львівських вістях” містила бiльше емоцiй, анiж суджень та аналізу. 
“Суботiшня прем’єра комедiї “Мужчина з минулим” була новим доказом 
дальшого творчого розвитку українського театрального ансамблю, що щойно 
на дошках великого театру може як слiд розгорнути свої сили” �. В акторському 
ансамблi комедії автор видiляє в першу чергу Володимира Блавацького в 
ролi Макса Штiглiца, який “заскочив нас зовсiм новою для нас сторiнкою 
свого артистичного таланту. Незрiвнянне вiдтворення постатi життєвого 
невдахи виявило широкi можливостi нашого заслуженого артиста, що його 

3. Ревуцький В. Богдан Паздрiй // Просценiум. – Львiв, 2004. – Ч.3 (10). – С.25.
4. Там само. – С.27.
5. Лист В. Ревуцького до С. Максименко вiд 7 жовтня 2005 р. Архів авторки.
6. [Євген Онацький] З театру. “Скупар” Ж.-Б. Мольєра Е. О. // Львiвськi вiстi. – 

Львiв. – 1941. – 30 вересня. – Ч. 45. – С.3.
7. “Мужчина з минулим” Мет.// Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1941. – 9 жовтня. – Ч. 51. 

– С.3.
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ми звичайно знали дотепер як трагiка”8. Далi рецензент традиційно перелiчує 
виконавцiв iнших ролей, надiляючи їх звичними на той час “загальниками”: 
“Нi пiд яким оглядом не залишався позаду Б. Паздрiй (Ю. Зайболь), вiддавши 
добре своїм жестом і темпераментом постать головного спричинника цiлої 
iнтриги. Чарувала своєю молодечою привабливiстю С. Стадникiвна (Iрина), 
розвеселювала дотепом i дивувала своєю свiжiстю А. Совачева, була справж-
ньою зiркою в ролi фiльмової зiрки Л. Кривицька (в недiльнiй обсадi вико-
нувала цю ролю iз питомим їй артистичним темпераментом Н. Лужницька). 
I iншi артисти в побiчних ролях добре достроювались до загальної цiлости, 
як М. Крижанiвська (Олена), Е. Шашарiвська (Ванда), О. Рудакевич (Анна) та 
iн. В. Шашарiвському треба побажати, щоб у ролi дон-жуана Фельнера мав 
бiльше переконливої сили”�. 

Дописувач наголошує на факті появи у репертуарній афіші драматично-
го сектору ЛОТу сучасної європейської комедії, резюмуючи: “Гарячi оплески 
численно зiбраної публики раз у раз нагороджували гру артистiв та були дока-
зом вдоволення, що дирекцiя театру вiдсвiжила репертуар чимсь веселим” 
(виділено нами. – С. М.)10. В. Блавацький у своїх “Спогадах” цю поставу також 
оцінить як “легку, веселу й досить успiшну”11. Невідомий дописувач місяч-
ника “Наші дні” охарактеризує “Мужчину з минулим” як “веселий, беспре-
тенсійний фарс”12. 

Таким чином, успішно “зданий” творчий іспит Б. Пазрія на володіння 
режисерським ремеслом, очевидно, закріпив за ним у драматичному секторі 
ЛОТу реноме надійного постановника – “виконавця нагальних виробничих 
потреб” театру, який добре знає не лише його виробничі закони, а й смаки пе-
ресічного глядача: військових та цивільних, спраглих безжурності й оптиміз-
му серед нерадісних воєнних буднів. Тому другою поставою Б. Паздрія була 
також європейська комедія – “Схоплення сабiнянок” братів Франца та Пауля 
Шентанiв. Її прем’єра вiдбулася 26 березня 1942 року. Переклад Гр. Лужни-
цького, художнє оформлення М. Радиша, помiчник режисера Ю. Мiцовський, 
художник з жiночих костюмiв Є. Олесницька.

Рецензент газети “Львівські вісті” Остап Тарнавський зазначав, що його 
вистава не “зовсiм вдоволила”, бо актори грали у пiддавки на догоду мiщан-
ськiй публiцi. А театр уже виховав у Львовi театрального глядача, – конста-
тував журналiст. “Не дає вона (вистава. – С. М.), напевно, повного вдоволен-
ня i режисеровi, i артистам. Актори не змогли створити типiв. Їхнi персонажi 

8. “Мужчина з минулим” Мет.// Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1941. – 9 жовтня. – 
Ч. 51. – С.3.

9. Там само.
10. Там само.
11. Блавацький В. Спогади /Ревуцький В. В орбiтi свiтового театру. – С.192.
12. З театру // Наші дні – Львів. – 1942. – Ч. 2. – Січень. – С. 14.
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складаються на карикатури, коли режисер хоче витягнути iз них трохи гумору. 
Бо увесь дотеп комедiї лежить у кiлькох ситуацiях, що є смiшними головно 
завдяки вiдповiднiй iнтерпретацiї артистiв”13.

У комедiї положень режисеровi концептуально не вдалося досягти зла-
годженого акторського ансамблю. Рецензент наголошує на рiзнорiвності, 
строкатості акторських трактувань. До прикладу, колишнiй київський актор 
С. Крижанiвський у ролi вчителя Мартiна Гольвiца зумiв створити “комiчний 
тип гiмназiйного вчителя”. Позитивно оцiнює журналiст i його партнерку – 
досвiдчену М. Степову в ролi дружини вчителя, яка “виконала свою ролю з 
великим акторським досвiдом, обминаючи вдало шаржування”14. Заслужила 
на похвалу О. Горницька (Павля), яка “не лише своєю молодечою живiстю, 
але й високомистецькою грою, що каже нам сподiватись великих успiхів цiєї 
артистки в майбутнiх ролях. Є. Шашарiвська в ролi її сестри Марiї не змогла 
створити одноцiнної постатi з невиразно-закресленого авторами персонажу, 
щоб виявити своє акторське знання. Багато життя та свiжої безпосередньости 
внесла на сцену В. Копистинська в ролi Розi. Легкiсть i справжня мистецька 
культура, що характеризують цю талановиту артистку, дозволяють їй напевно 
чарувати нас у неоднiй з головних роль. В. Королик у ролi чоловiка Марiї Голь-
вiц, д-ра Ноймастра, зумiв створити переконливу постать змученого нерозум-
ною поведiнкою своєї дружини чоловiка. Справжнiм артистом комедiї виявив 
себе I. Гiрняк у ролi власника винарнi, Карла Гроса. Кожний рух, уся мiмiмка 
зраджувала в ньому артиста високої кляси, далекого вiд такого небезпечного 
в комедiї шаржування. Б. Паздрiй у ролi директора театру, Емануеля Штрiзе, 
штучнiстю гри нагадував карикатурнiсть. Закоханий амант iз минулим непоп-
равного гуляки, Емiль Штернек, найшов у I. Лiсненковi талановитого зобраз-
ника. Визначний артист I. Рубчак як терцiян та О. Крупник як покоївка мали 
дуже малi можливостi проявити себе в зовсiм епiзодичних ролях”15. О. Тар-
навський захоплений декорацiями М. Радиша, але має зауваги до культури 
сценічної мови, незважаючи на те, що, як твердить рецензент, “один iз наших 
вiдомих мовознавцiв” вносив поправки до перекладу.

Після постав названих комедій у ЛОТі вiдбулася прем’єра (5 листопа-
да 1943 р.) двох драматичних поем Лесi Українки: “На полi кровi” (режисер 
В. Блавацький) та “Йоганна, жiнка Хусова” (режисер Б. Паздрiй), якi йшли в 
один вечiр як цілісний спектакль. Отже, співвідношення легкої розважальності 
в репертуарній політиці драматичного сектору ЛОТу зважено балансувався 
рівномірно до національної модерної драматургії найвищої проби. Цей диптих 

13. [Остап Тарнавський] Прем’єра у Львiвському Театрi ОТ // Львiвськi вiстi. – 
Львiв. – 1942. – 28 березня. – Ч. 68 (192). – С.3.

14. Там само.
15. Там само.
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став знаковим i в долi театру, і в бiографiї його творцiв, засвiдчивши як висо-
кий рiвень виконавської культури трупи, так і готовність глядацької аудиторії 
(після вистави “Гамлета”) до сприйняття начебто “несценічних” творів Лесі 
Українки. 

“Б. Паздрій, як режисер “Йоганни”, підійшов до цієї нелегкої вистави з ве-
ликою дбайливістю, і тому треба вважати її за великий режисерський успіх”, – 
констатував рецензент “Львівських вістей” під криптонімом “бм”16. Ця виста-
ва справила “велике враження” й на В. Ревуцького, який вiдзначив у режисурi 
“добрий ансамбль” виконавцiв 17. Юрiй Шевельов iз своєї позицiї, однак, кри-
тично оцiнює роботу львiв’ян, відзначаючи лише образ Юди у інтерпретації 
В. Блавацького. У вищезгадуваній вже не раз розлогій проблемній статті “Те-
атр Лесi Українки, чи Леся Українка в театрi”, полемiзуючи з авторами спек-
таклю з приводу театральної iнтерпретацiї, він зазначав, що в нас “ще нема i 
невiдомо, чи може бути театр Лесi Українки, який зумiв би засобами сценiчної 
метафори вiдтворити, а не проiлюструвати поезiю великої поетки. I ми бачи-
ли, як у “Йоганнi, жiнцi Хусовiй” наш театр, досить сумлiнно виконуючи ре-
марки Лесi Українки, не зважаючи на цю сумлiннiсть або саме через неї зав’яз 
у зовнiшньому, побутовому, маловажливому, i разом з тим у це маловажливе й 
другорядне занурилася i... драматургiя Лесi Українки”18. Автор, вiдповiдно, не 
зовсiм cприймає акторськi роботи В. Левицької (Йоганна) та Б. Паздрiя (Хуса), 
котрі, на думку автора, побудовані на зовнішніх контрастах: “поганин – хрис-
тиянка; людина, поглинута матеріальним, – людина, що віддалася духовному”. 
“Але головне в Лесi Українки тут – думається – показати СПIЛЬНЕ (видiлено 
автором. – С. М.) у Хуси й Йоганни: хоч по-рiзному, але обоє вони раби, раби 
того, що вони вважають за свiй обов’язок, раби зовнiшнiх умовностей життя. 
Тим-то трагiчнi мають бути i Йоганна, i Хуса. Коли Хуса хоч трохи комiчний, 
як це часом вiдчувається в Паздрiя, то i Йоганна не може сприйматися як тра-
гiчна постать”19. Автор закидає постановникам драматичної поеми, що вони, 
захопившись словом (формою), втратили дух (змiст). Вiчна проблема сценiч-
ної метафори у режисерському трактуванні творiв Лесi Українки!

22 сiчня 1943 року вiдбулася прем’єра двох п’єс, об’єднаних режисером 
Б. Паздрiєм в одну виставу: драма М. Старицького “Зимовий вечiр” та жарт на 
1 дiю С. Васильченка “На першi гулi” (художник М. Радиш).

16. [Богдан Мелянський] Мініятюри Лесі Українки на сцені Львівського Оперно-

го Театру. бм // Львівські вісті. – Львів. – 1943. – 7–8 листопада. – Ч. 256 (676). – С. 5.
17. Ревуцький В. По обрiю життя. – Київ, 1998. – С. 218.
18. Шевчук Гр. [Шевельов Юрiй] Театр Лесi Українки чи Леся Українка в театрi // 

Нашi днi. – 1943. – Львiв. – Листопад. – Ч. 11. – С. 1–2.
19. Там само.
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Iван Нiмчук у “Кракiвських вiстях” дав критичну оцінку виставі, в якiй 
з позицiй вимогливого глядача, що встиг у Львовi “виробити собi вже дещо 
театрально-мистецький смак”, засудив “безнадiйно скучну драму” М. Стари-
цького20. Автор, аналiзуючи “малодiєву” драму М. Старицького, у якiй “акцiя 
розвивається черепашиним ходом, і кiнчається, правда, дуже зворушливо, бо 
плачем майже всiх осiб на сценi”, звинувачує також i режисера, який одразу 
“розкриває карти” й показує кiнцевий результат. “Бо що це за п’єса, коли всi 
глядачi на залi знають зараз по появi i перших словах бiдного подорожного, 
хто вiн такий, а не може до того доплутатися впродовж двох довгих дiй нi його 
вiрна жiнка, нi його рiдний батько, нi всi iншi, бiльше чи менше близькi йому 
персонажi. I як тут i найкращi актори можуть вiдтворити свої ролi так, аби 
глядач дiстав iлюзiю дiйсного життя?!”21

Тут же критикує автор i львiвського глядача, якого iронiчно називає “слав-
ною премiєровою публiкою”, засуджує її поведiнку пiд час дiї вистави, “бо 
багато людей в часi акцiї на сценi кiнчило собi свої розмови з кульоарiв та 
метушились бодай до половини першої дiї”. I. Нiмчук, хоча i не в захопленнi 
вiд вистави, але виправдовує акторів: “Цим разом мусимо виступити в оборонi 
наших акторiв, якi в такiй атмосферi, серед безнастанного шушукання, шуму 
i кашлю на залi, мусiли грати. Справдi, в таких вiдносинах годi вимагати вiд 
них якоїсь надзвичайної гри, бо остаточно i українськi актори мають нерви”22. 
Як бачимо, проблема глядацької культури неодноразово загострювалася львiв-
ською журналiстикою в пресi!

Має застереження Iван Нiмчук і до сценiчного втiлення “перлини” у твор-
чостi С. Васильченка “На першi гулi” в поставi Богдана Паздрiя: “...На нашу 
думку, режисерiя зробила тут помилку, зосередивши майже всю акцiю на сценi, 
замiсть зробити навпаки: перенести акцiю за сцену, а саму сцену бiля сiльсь-
кої хати зробити наче тiльки доповненням до того всього, що дiється лiтньою 
порою вночi на селi. Не робили потрiбного вражiння також хори парубкiв та 
дiвчат, що були дивно слабi та малочисленнi. А вже нiяк не вiдповiдає стилевi 
п’єси, коли тi ж хлопцi та дiвчата спiвають “Лиш молодiсть не вернеться...”23 

Наступною режисерською поставою Б. Паздрія була вистава, що показу-
валась просто неба “Князь Мономах перемагає половцiв” (12 вересня 1943 р.). 
Дійство відбувалось у Львові, на вулицi Схiднiй (район сучасної вул. Замар-
стинівської). За жанром можемо її віднести до світської містерії. Без сумнiву, 
така вистава була на той час ще одним виявом пошуку нових методів роботи 
драматичного сектору ЛОТу з глядачем, цiкавим способом популяризацiї те-

20. Нiмчук I. З театру // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 31 сiчня. – Ч. 19 (757). – 
С. 3.

21. Там само.
22. Там само.
23. Нiмчук I. З театру // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 31 сiчня. – Ч.19 (757). –  С. 4.
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атру, а головне – ідеологічно заангажованою акцією (Відділ німецької пропа-
ганди й тут не відчитав могутнього національно-визвольного підтексту дій-
ства), де наші прадавні пращури перемагали половецьких завойовників! 

Ця, як писали “Львiвськi вiстi”, iмпреза “зображала боротьбу українського 
князя Володимира Мономаха з половецькими наїздниками у виконаннi живих 
шахових фiгур”24. Серед виконавців цього масового дiйства були й актори дра-
матичного сектору Львiвського оперного театру: I. Гiрняк, Є. Курило, Я. Геляс, 
В. Королик, А. Антонишин та iн. Художник-постановник М. Радиш, музичне 
оформлення Я. Барнича. “Пiд час iмпрези грала духова оркестра iз Самбора 
пiд керуванням дир. Рабiя” 25. У основі сюжету – перемога руських воїнів над 
половцями: “Лунають бадьорi переможнi тони княжого трiюмфального мар-
шу. Половцi йдуть у полон. Їх роззброюють княжi дружинники. Переможна 
княжа дружина повертається у славi, несучи хвалу свойому князевi. Перемога 
радує всiх, навiть усю багатотисячну публiку, яка з увагою слiдила за боєм [...]. 
Пояснював усi ходи фiгур шахiст-iнж.[енер] Романишин, якого пояснення, як 
теж i продукцiї оркестри i хору передавалися крiзь мегафон”26. 

Глядачами цього незвичного видовища було близько 7 тисяч львів’ян. 
Вони, як зазначає автор під криптонімом Бен., “заповнили сидячі місця й 
узбічя великої площі”27 і разом з мужніми давньоруськими героями містерії 
переживали момент омріяної перемоги над ворогом… Імпрезу автор називє 
“вдатною”, констатуючи, що вона “тривала дещо закоротко”28.

Відомий український вчений Валерій Гайдабура, посилаючись на автора 
цих рядків, цій унікальній поставі ЛОТу присвячує статті: “Театроведческий 
раритет” (Антиквар. – Киев, 2008. – № 5(19). – С. 107.) і “Львівський гамбіт” 
(Курбасівські читання. – Київ, 2009. – №4. – С. 156–165). В. Гайдабура ілюст-
рує свою статтю “Театроведческий раритет” цінною знахідкою – буклетом до 
“Живих шахів” (з фондів Вільної Академії Наук в Нью-Йорку). А також, циту-
ючи Юрія Левицького, сина відомої акторки ЛОТу Віри Левицької (тоді – вось-
мирічного хлопчика), театрознавець В. Гайдабура зазначає, що вистава йшла 
у Львові двічі. “А це означає, що у німців новація не викликала “цензурного 
рефлексу” й не була призупинена після першого показу. Німці обожнювали 
патетику, “фанфари”, які заглушували усвідомлення поразки у війні. Словом, 
поводилися як типові міфотворці” (переклад з російської – авторки)29.

24. Князь Мономах перемагає половцiв // Львiвськi вiстi. – 1943. – 14 вересня. – 
Ч. 209 (629). – С. 3.

25. Там само.
26. Там само.
27. [Бендерський А.]. Живі шахи у Львові Бен // Краківські вісті. – Львів. – 1943. – 

17 вересня. – Ч. 206 (944). – С. 6.
28. Там само.
29. Гайдабура В. Театроведческий раритет //Антиквар. – Киев, 2008. – № 5(19). – 

С. 107.
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У вже згадуваних “Краківських вістях” з’являється фейлетон (що свід-
чить про посилену увагу преси до вистави): “Забряжчали мечі. Посипались 
перші стріли. Половці атакували князя. Їх бей руйнував вежі, встеляв дорогу 
трупами.

– Правда, що найгрізніша ситуація тут! – показувала рукою моя сусідка на 
зади половецьких військ. Я глянув. Справді. Ніким не атакований, половець-
кий кінь став дуба і, б’ючи задніми ногами, загрозив нараз двом своїм таки 
піхотинцям. На трибуні глухо застогнала жінка одного з половецьких воїнів.

– Втікайте! – запищала моя сусідка. Послушні приказові, воїни перебігли 
на сусідні поля.

– Партацтво! Не-не-неправильно! – денервувався другий мій сусід, про-
фесор-шахіст”30, – дотепно коментував автор. 

Цю виставу у біографії ЛОТу (очевидно, зініційовану В. Блавацьким) у ре-
жисурі Б. Паздрія сьогодні можемо розцінювати як ще один доказ відсутності 
колаборації (бодай вимушеної) українських митців з ворогом, як яскравовира-
жену національну ідею у наймасовішій формі містерії (до слова, такої попу-
лярної в сучасній незалежній Україні). Має рацію О. Клековкін, стерджуючи, 
що “місцем народження нової містерії стане не традиційний театр-yстанова, 
котрий наполегливо прагне опанувати сьогодні нові форми театральності. За-
мість театру “взагалі”, як традиційно звичної “культурної установи”, держава 
потребує містерії – видовища, як завжди, спрямованого на оспівування її бо-
гів” 31. Зрозуміло, що під образом бога у даному випадку йшлося про свого 
національного героя, свого лідера…

Цю виставу В. Гайдабура справедливо назве “рідкісним українсько-ні-
мецьким продуктом мистецтва з “подвійним дном”, “дивним симбіозом на-
ціональних сил, котрі в той час уже знали, що їм не по дорозі… Хто кого 
обіграв? У всякому разі, українці сказали все, що хотіли, про свою історію і 
сподівання”32. Не випадковою в цьому контексті видається й дата прем’єри 
“Князя Мономаха”: 12 вересня 1943 року. Тобто за десять днів до найгучнішої 
вистави ЛОТу: Шекспірового “Гамлета”?!

В режисерськiй практицi Б. Паздрiя постава просто неба стала не лише ще 
одним виявом його творчої, вiдкритої для експериментiв iндивiдуальностi, а й 
підтвердила добротний рівень володіння режисерським ремеслом (зокрема, в 
опануванні однією з найскладніших та наймасовіших театральних форм світ-
ської містерії). 

30. Точило М. Живі шахи. – Краківські вісті. – Львів. – 1943. – 17 вересня. – Ч. 206 
(944). – С.5.

31. Клековкін О. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів. – Київ, 
2001. – С. 248.

32. Гайдабура В. Театроведческий раритет //Антиквар. – Киев, 2008. – № 5(19). – 
С. 107.
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Новий, 1944 рiк, театр зустрiв святковою ревієвою програмою “Сорока-
тий вечiр” (прем’єра 14 сiчня 1944 р). Режисером вечора та ведучим – конфе-
рансьє (на пару iз Сергiєм Дубровським) був Богдан Паздрiй. Не характерний 
для драматичного театру жанр ревю був продиктований, очевидно, потребою 
безжурної радості, розпруження, вiдпочинку у період затяжної війни. Ця кон-
цертна програма стала показовою у творчiй бiографiї Богдана Паздрiя, пiд-
твердила його “унiверсальнiсть” у вирiшеннi творчих та виробничих потреб 
театру (за що, очевидно, цiнував його Блавацький). Вечiр складався з 14 окре-
мих номерiв рiзних жанрiв: балету, вокалу (арiї з опер, естрадні пісні), гумору. 
“Важко вiдмiтити котру-небудь з 14-ти точок програми. Її виконавцi – це в 
бiльшостi вiдомi артисти, улюбленцi Львова. Має своє добре iм’я і оркест-
ра Оперного Театру, що вiдiграла в часi вечора двi сольовi точки: увертюру 
до опери Супе (Ф. Зуппе. – С. М.) “Прегарна Галятеа” та “Парафразу на ук-
раїнськi теми” Данкевича (К. Данькевича. – С. М.). Стрiчають усе слухачi оп-
лесками i квартет “Богему” (жiночий вокальний ансамбль. – С. М.), що й цим 
разом чарує своїми все актуальними пiсеньками. Стефа Стадник (Стадників-
на. – С. М.), що вмiє усе внести зi собою на сцену стiльки сонця i життя, зумiла 
щиро й безпосередньо вiдспiвати навiть таку далеку українськiй психiцi тема-
тикою пiсеньку, як “Моя перфума” Кiрша”33. Єдине, що закидає автор творцям 
ревю, – це брак того, заради чого й ставилось воно: недостатнiсть веселостi, 
безжурностi (звiдки вона могла черпатись у стомлених вiйною митцiв?). “Со-
рокатий вечiр”– ревiя наскрiзь вдала. Коли замало в нiй чого – то хiба гумору, 
того гумору, що за ним ми так тужимо в цих важких часах. Багато причинився 
б до того добре збудований та насичений актуальними дотепами конферанс, 
що в’язав би з собою поодинокi точки програми. Але саме цього йому недо-
стає: тiльки десь-колись пролунав на залi щирий, безпосереднiй смiх, тiльки 
рiдко з’являється на обличчi глядача весела усмiшка!”34, – завершує свою пуб-
лiкацiю рецензент. 

Отже, у режисерській практиці Б. Паздрія на сцені Українського теат-
ру міста Львова – Львівського оперного театру було шість самостійних ре-
жисерських постав. Серед них зустрічаємо найнесподіваніші твори: від дра-
матичних поем модерної української драми Лесі Українки – до вуличних міс-
терійних дійств та концернтих ревієвих програм, які засвідчили високий хист 
режисера-організатора та ремісника, що вписувався в репертуарну політику 
театру, керованого В. Блавацьким.

Актор Богдан Паздрій у Львiвському оперному театрi 1941–1944 рр. досяг 
творчого апогею, був провiдним майстром сцени, виявивши повноту жанрової 
палітри та органiчності свого обдарування: від трагедiйно-драматичних глибин 

33. [Колянківський М.]. “Сорокатий вечiр”– ревiя у Оперному Театрi у Львовi. 
М. К-кий. // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1944. – 23 сiчня. – Ч. 14(1047). – С. 5.

34. Там само.
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у сценiчних образах драм В. Шекспiра, М. Старицького та інсценізацій прози 
Б.Лепкого, В. Стефаника – до легкої безжурностi в комедiйних та опереткових 
ролях драматичного сектору ЛОТу.

Нам вдалося вiдреставрувати на основі публікацій у щоденному часописі 
“Львівські вісті” 1941–1944 рр. репертуарний лист актора. У драмах М. Ста-
рицького “Маруся Богуславка” та “Ой, не ходи, Грицю” Б. Паздрiй виконував 
ролі брата Марусi – зрадника Степана та Хоми, “старого парубка, горбатого”, 
як зазначено у програмці до вистави. У цій драмі Хома насправді є одним з 
найскладніших психологічних образів (тип українського Яго). Згадок i статей 
про ці вистави не знайдено. У комедiї Ж.-Б. Мольєра “Скупар” (у режисурi 
В. Блавацького) актор створив образ Анзельма. Про цю роботу комплiментар-
но згадується прiзвище митця в загальному перелiку виконавцiв у часописi 
“Львiвськi вiстi” 30 вересня 1941р. В iсторичнiй трагедiї “Батурин” за Б. Леп-
ким актор створив образ “понурої постатi наказного прилуцького полковни-
ка” Носа, яку автор під криптонімом Мет. захоплено називає однією з кращих 
у виставі та висловлює виконавцеві свої “слова признання” 35. Кореспондент 
“Кракiвських вiстей” (стаття без пiдпису) пояснює успiх вистави В. Блаваць-
кого поєднанням у нiй “всiх найкращих сил театру” 36. В першу чергу жур-
налiст відзначає виконавця ролi Меншикова Й. Стадника та Б. Паздрiя, який 
у ролi “наказного прилуцького полковника Носа створив такий добре вiдомий 
в українськiй та свiтовiй iсторiї тип людини, яка пiд впливом любови до жiн-
ки чи з жажди почестей або грошей готова зрадити усе найдорожче, навiть 
батькiвщину”37. 

Звернення до сценiчних героїв у творах М. Старицького, В. Стефаника, 
Б. Лепкого на драматичній сцені ЛОТу в акторськiй практицi митця було новим 
якiсним продовженням його попередньої театральної практики. До прикладу, 
високу оцiнку у театрi “Заграва” отримала інсценізація новел В. Стефаника 
“Земля” (де Б. Паздрiй разом з акторами О. Данилком, В. Сердюком, Н. Цi-
сиковою та іншими став вiдтворцем новели “Злодiй”). Львівська вистава 
“Земля” (30. 10. 1941 р.) в режисурі В. Блавацького, як зазначали “Львiвськi 
вiстi”, характеризувалась “малою акцiєю й лаконiчнiстю вислову”. А робота 
Б. Паздрiя (Гйоргiй) у новелi В.Стефаника “Злодiй” створювала “атмосферу 
селянського самосуду незвичайно плястично”38. Доречно тут навести вражен-
ня від згаданої вистави В. Ревуцького, який бачив “Землю” вже у Канаді, в 
1952 р., в складі Ансамблю Українських Акторів під керівництвом В. Блаваць-

35.  З театру. Мет. // Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1941. – 9 вересня. – Ч. 27. – С.3.
36. Вистава трагедiї Лепкого “Батурин” // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1941. – 23 ве-

ресня. – Ч. 210 (365). – С.4.
37. Там само.
38. З театру. “Земля”. Мет. // Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1941. – 2–3  листопада. – 

Ч. 74. – С. 4.
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кого: “Образ “моцного газди” Гйоргія у “Злодії” Б. Паздрій створив з почуттям 
постійної їдкости, навіть з нетерпінням скоріше провести екзекуцію над зло-
дієм, доконати право – зуб за зуб, око за око. Якщо злодієві не вдалося вбити 
його, то тепер він має право вбити його”39.

Задiяний у драматичному секторі ЛОТу як режисер, різноплановий об-
дарований актор, Богдан Паздрій активно брав участь у виставах різних ре-
жисерів. Спiвпраця з Й. Гiрняком розпочалась ж його постави п’єси у Львові: 
“Самодури” К. Гольдонi (прем’єра 1 липня 1942 р.). Комедія одразу привер-
нула увагу глядачiв та преси. Невiдомий ранiше львiв’янам жанр італійської 
комедiї дель арте, його імпровізаційно-ігрова стихія, нові творчі завдання 
акторам (вперше вони працювали на великiй сценi оперного театру без суф-
лера) – такі режисерські завдання достойно могли виконати лише найбільш 
досвідчені професiонали. Не випадково у їх списку бачимо й Б. Паздрія – Сі-
мона. Поруч iз Й. Гiрняком – Люнардо, О. Добровольською – Фелiче, С. Стад-
никовою – тiтка Марiна, “на велику похвалу заслуговує передовсiм Б. Паз-
дрiй як бурмило Сiмон”,– пiдкреслює Iван Нiмчук 40. Рецензент вiдзначає у 
виконавцевi умiння “кожним порухом, кожним словом вчуватися в епоху”, 
здатнiсть творити “направду оригiнальнi, живi типи”41. 

Вдруге Б. Паздрiй “закрiпив” своє реноме синтетичного актора в комедiї 
К. Гольдонi “Хитра вдовичка” (режисер Й. Гiрняк). Тут вiн теж виявив ро-
зумiння та закони жанру комедiї дель арте, створивши яскравий тип англiйсь-
кого лорда Рюмбiфа – одного з претендентiв на руку i серце хитрої вдовички 
Розаури. Остап Тарнавський у “Львiвських вiстях” загалом назве виставу “пов-
ним успiхом”, а акторський ансамбль – “рiвнорядним”, де кожен з виконав-
цiв творив “у своєму стилi” (з такими мiцними силами, як О. Добровольська, 
Л. Кривицька, Й. Гiрняк, В. Шашарiвський та iн). “Холодного, мовчазного, 
замкненого в собi та дуже вирахованого англiйського лорда вiдiграв перекон-
ливо Б. Паздрiй”42. “Знаменитим” (у ансамблі з Й. Гірняком у ролі францу-
за мсьє Ле Бло) назове образ “мовчазного мільорда Рюнмбіфа” у виконанні 
Б. Паздрія Іван Німчук43. 

39. Ревуцький В. Богдан Паздрiй // Просценiум. – 2004. – Ч. 3 (10). – С. 25.
40. Нiмчук I. Львiвський Оперний Театр: “Самодури” // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 

1942. – Ч. 147 (594). – 8 липня. – С. 3.
41. Там само.
42. [Остап Тарнавський]. З ЛОТу. “Хитра вдовичка”. Премiєра комедiї К. Голь-

донi в постановi Й. Гiрняка. ОТ // Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 19 червня. – Ч. 135 
(555). – С. 2.

43. Німчук І. З театру. Український Театр у Львові. “Хитра вдовичка”// Краківські 
вiстi. – Львiв. – 1943. – 26 червня. – Ч. 134 (872). – С. 5. 
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У рецензії на одну з найгучніших вистав ЛОТу – драмі “Трiумф проку-
рора Дальського” К. Гупала (режисер В. Блавацький, асистент режисера 
Б. Паздрiй) вiдзначалося вмiння Б. Паздрiя долати вади лiтературної першо-
основи: “Нелегке завдання мав Б. Паздрiй (Смоляров), вiдтворюючи постать 
зломаної енкаведiвськими катуваннями людини. Завдяки своєму хистовi вiн 
переможно вийшов з усiх складних психологiчних ситуацiй”44. Неймовiрний 
успiх цiєї вистави у воєнному Львовi пояснювався власне “реалiстичним вiд-
битком недавнього большевицького кошмару”, де глядачi, як на кiнострiчцi 
життя, побачили те, що було недавно їх дiйснiстю: “Бюра ГП” з їхнiми пе-
редовими персонажами, арешти, допити з усiма акцесорiями енкаведiвсько-
жидiвського “мистецтва”, а разом iз цим безталаннi, мученi люди – “щас-
ливi” мешканцi “найпередовiшої країни свiту”45. Епізодична роль вчителя 
української мови Смолярова справила сильне враження й на В. Ревуцького: 
“Учитель з’являвся з виразом жаху на обличчі, під гострим запитанням слід-
чого НКВС розгублювався і нарешті божеволів. Це залишало сильне вражен-
ня у глядачів”46.

Логічним продовженням в акторській біографії Б. Паздрія у ЛОТі стане 
призначення його на одну з центральних ролей – Клавдія у трагедiї “Гамлет” 
В. Шекспiра (режисер Й. Гiрняк). Iван Нiмчук у “Кракiвських вiстях” високо 
оцiнить роботу актора, вiдзначаючи обертоннiсть його засобiв виразностi. 
“Найбiльшим контрастом i головним противником Гамлета є король Клявдiй. 
Цю вiдповiдальну ролю грав артист Б. Паздрiй, що зробив з короля не тiльки 
падлюку, пияка i низького злочинця, але й людину сильної волi, яка знає, 
чого хоче, i вмiє панувати. Це останнє доказує хочби і смiливiсть, з якою вiн 
зупинив бунт Лаерта, а сцена, в якiй вiн щиро кається, могла декого навiть i 
зворушити”47. В. Ревуцький підкреслював у Клавдієві – Паздрію красномовні 
психологічні підтексти та пластичну маєстатичність, твердість як вираз 
непокаяності короля. “Надзвичайно вдалим був діялог Короля-Паздрія з Ла-
ертом: де Король поступово скеровував гнів Лаерта в русло власних кривавих 
планів. Це, можливо, одна з найкращих сцен вистави”48.

Зовсiм iншою за природою iснування та засобами виразностi була роль 
лакея у комедiї “Любов на здоровий розум” Г. Куб’є (режисер I. Iваницький). 
Рецензент одразу захоплено зіставляє свої враження вiд сценiчних образiв ак-

44. [Теодор Юськів]. Трiюмф прокурора Дальського. М. Терен // Львiвськi вiстi. – 
1942. – 6 лютого. – Ч. 25 (149). – С. 3.

45. Там само.
46. Ревуцький В. Богдан Паздрiй // Просценiум. – Львiв, 2004. – Ч. 3 (10). – С. 25.
47. Нiмчук I. Великий день українського театру // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 

1943. – 26 вересня. – Ч. 214(952). – С. 3–4.
48. Ревуцький В. Богдан Паздрiй // Просценiум. – 2004. – Ч. 3 (10). – С. 25.
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торiв, яких нещодавно бачив у Шекспiровiй трагедiї, з легким стилем салон-
ної комедiї: “Мало хто здає собi справу, скiльки зусилля треба для такої пере-
мiни”49. Роль лакея у виконаннi Б. Паздрiя рецензент називає “першорядною 
комедiйною постаттю, витриманою вiд першої до останньої сцени”, яку в 
бiографiї митця називає однiєю з найкращих50. А В. Ревуцький у вже цитованій 
статті з журналу “Просценіум” зазначає, що актор “вдавався і до пантонімічних 
сцен – як доповнюючого чинника образу”51. 

Опереткова сторiнка в акторськiй бiографiї митця ряснiє найвищими 
комплiментами: “артист iз скалею всiляких можливостей”, “здiбний комiк” 
з “металiчним тенором” (про роль Конте Карнеро у “Циганському баронi” 
Й. Штрауса 52. У “Циганському коханні” Ф. Легара (режисер Й. Стадник) актор 
успішно виконував роль Драготіна. Обидві вистави протримались на сценi 
театру усi три театральні сезони 1941–1944 рр., пiдтвердивши як високий 
рiвень постановочної культури ЛОТу, так і сценiчну унiверсальнiсть його 
акторів. 

Композитор В. Барвiнський у рецензії на наступну оперету – “Паганiнi” 
Ф. Легара (режисер В. Блавацький) підкреслить її жанрову розмитість як 
“пограниччя легкої оперети i поважної опери” 53. Звідси й вiдповiднi труднощi 
у сценiчнiй інтерпретації, яку композитор оцiнює як “задовiльну”. Тому Паз-
дрiй у ролi iмпресарiо Бартуччi є “добрим”, “хоч iнколи надто плаксивим”54. 
Заради справедливостi варто визнати, що причина тут радше у згаданих 
об’єктивних обставинах (нечiткiсть режисерської та авторської концепцiї), 
анiж у суб’єктивнiй недоробцi самого актора. В оперетi К. Целлера “Пташник 
з Тиролю” (режисер В. Блавацький) композитор Роман Савицький-старший 
у рецензiї на поставу серед виконавцiв видiляє “нашого знаменитого актора” 
Паздрiя у комiчнiй ролi Вепса, його голосовi данi, резюмуючи, що вiн “за-
слуговує на окреме вирiзнення” 55. У оперетi “Лилик” Й. Штрауса Б. Паздрiй 
знову довів своє реноме синтетичного актора, якому пiд силу і психологiчна 
глибина образiв високої трагедiї, і безжурна легкiсть персонажiв розважальної 
оперети. “Дуже добрим, як і звичайно, був знаменитий наш оперетковий актор 

49. Премiєра у ЛОТi “Любов на здоровий розум”. О. Д. // Львiвськi вiстi. – 1943. – 
24–27 грудня. – Ч. 296 (716). – С. 5.

50. Там само.
51. Ревуцький В. Богдан Паздрiй // Просценiум. – Львiв, 2004. – Ч. 3 (10). – С. 25.
52. З театру. “Циганський барон”. Оперета на з дії. Мет // Львiвськi вiстi. – 1941. – 

16 жовтня. – Ч. 59. – С. 3.
53. Барвiнський В. З театру. Премiєра оперeти Легара “Паганiнi” у Львiвському 

Оперному Театрi // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1942. – 11 грудня. – Ч. 277(727). – С. 5.
54. Там само.
55. Савицький Р. Прем’єра оперети ” Пташник з Тиролю” Карла Целлера // 

Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 30 квiтня. – Ч. 94 (514). – С. 3.
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Б. Паздрiй у ролi директора в’язницi. Паздрiй належить до акторiв, якi завжди 
надають життя сценi, якi самою появою iмпровiзують дiю”56. 

Богдан Паздрiй у перiод 1941–1944 рр. підтвердив багатогранність свого 
акторського обдарування, ставши достойним учнем, а потім – партнером і 
представником середнього покоління акторів драматичного сектору Україн-
ського Театру міста Львова – Львівського оперного театру поруч із старшими 
майстрами сцени: Й. Стадником, С. Стадниковою, І. Рубчаком, Г. Совачевою 
та ін. Митець усе своє творче життя залишався в “команді” В. Блавацького: 
в Україні та на еміграції. Він свідомо обрав свій творчий шлях, заперечуючи 
міркування Р. Барта, що “невдячність – вища форма свободи”. Усе своє життя 
Б. Паздрій був вдячним учнем Блавацького, перебуваючи (як бачимо, неза-
служено) “в тіні” творчості Учителя. У цьому його вибір й велика людська 
принада. 

У особі Б. Паздрія драматичний сектор ЛОТу мав обдарованого син-
тетичного актора, який був органічним як у глибокодраматичних, так і ко-
медійних та опереткових ролях. Самостійні постави Б. Паздрія засвідчили 
вправне володіння ремеслом режисера-практика, високі організаторські здіб-
ності, відкритість до пошукових форм сучасного українського театру, яким 
був Львівський оперний театр у 1941–1944 рр. 

56. [Остап Тарнавський] “Лилик”. Премiєра Штравсової оперети в Львiвському 
Оперному Театрi. ОТ // Львiвськi вiстi. – 1943. – 1 грудня. – Ч 277(697). – С. 3. 



Розділ 5. 



.



21�

соціокультурний вплив 

Український театр міста Львова – Львівський оперний театр у 1941–
1944 рр. став не лише епіцентром національно-просвітницької та театрально-
концертної діяльності краю, а й мистецькою трибуною формування модерної 
української нації. Сцена театру в екстремально важкі часи у свідомості україн-
ців асоціювалась із патентом на стійкість та формою ідеологічного спротиву 
окупантам. Тут вшановували національних та світових класиків, формувалась 
глядацька культура, утверджувалась у свідомості галицьких українців їх євро-
пейськість (що заперечували радянські окупанти). “Довгі часи не звертали в 
нас уваги на культурні потреби мешканців міст, на винародовлювані сутерини 
(від польської: напівпідвал. – С. М.), на міщанство. Місто ходило до чужого 
театру й театрику, бо свій приїздив лише кілька разів у рік; місто читало в 
чужій мові книжку, бо своя книжкова продукція була скромна й не підходила 
тематикою, уживано чужих слів, бо своя термінологія була не вироблена”, – 
окреслює попередню ситуацію в гуманітарній галузі Галичини кореспондент 
“Краківських вістей”1. Вона, як зазначає далі автор, “творила комплекс мен-
шовартости. Чужа культура, достосована до потреб міста, розчавлювала нас”. 
З приходом радянської влади на територію західних областей України у 1939–
1941 рр. для митців сцени ситуація змінилась: у державних новостворених 
театрах опери та балету та Драматичному театрі ім. Лесі Українки фінансова 
стабільність “компенсувавлась” ідеологічним тиском та політичною цензурою 
(в репертуарній та кадровій політиці), що швидко розвіяло міф “доброї” влади. 
Останньою крапкою над “і” у цій “червоній сторінці” було масове винищення 
органами НКВД мирного населення у львівських в’язницях у червні 1941 р. 
перед вступом німецьких військ до Львова.

 Ситуація кардинально змінилась у Львові 1941–1944 рр., всупереч арій-
ській теорії про меншовартість української нації. “Любите музику? Нині мо-
жете побачити по-мистецьки виставлену оперу в рідній мові, майже щодня 
можете почути добрий концерт. Драма, комедія? Є. Коли не в Оперному Те-

1. Галайчук Б. На культурному фронті // Краківські вісті. – 1943. – 29 жовтня. – 
Ч. 242(980). – С.1–2.
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атрі у Львові, то напевне в малому камерному театрику. Хочете чогось лег-
кого? – Маєте зовсім добру ревієву сценку. Цікавить вас культурна проблема-
тика? – Заходьте до Клюбу. Любите мистецтво? Підіть на виставку образот-
ворчих мистців. Наше мистецтво розвивається. Але чи є це мистецтво для 
мистецтва? Коли людина, вихована в чужому середовищі, під тягарем чужої 
культури, бере участь у добрій українській мистецькій імпрезі (а тепер театр 
став хлібом насущним найширших мас – у відрізненні до передвоєнних часів), 
вона переживає не лише естетичні вражіння (курсив наш. – С. М.). В ній ро-
диться свідомість, що ми – повновартісний нарід, здібний до творчости, що 
наш вчорашній недорозвиток – це не вроджена, органічна недостача, тільки 
виключно наслідок ворожої культурної політики”2,– дає відповідь сучасникам 
на численні запитання Б. Галайчук. 

“Коли той наш глядач бачить, як чужинці різних народностей оплеску-
ють наші концерти й опери, подивляють нашу плястику, то він наглядно пе-
реконуєься, що ми – один з рівновартісніших європейських народів, що не 
різнимося від інших творчими можливостями – культурними ні іншими”3. 
Звідси – могутній потенціал поневоленого раніше духу! Статистика динаміки 
праці ЛОТу вражала тоді, дивує сьогодні.

У розмові з мистецьким керманичем театру В. Блавацьким з нагоди півто-
ра року праці театру Іван Німчук у “Краківських вістях” констатує: “За півтора 
року праці, себто від 19. 07. 1941 до 31. 12. 1942 р. дав театр у Львові разом 
424 вистави, з того 305 вистав у р. 1942. На виїздах дала Спілка українських 
акторів силами Українського Театру у Львові за цей час 8 вистав (у Станисла-
вові, Сокалі, Жовкві), отже, всіх вистав театру у Львові та в краю відбулося 
досі 432. Театр грає тричі в тижні для німців та чотири рази для української 
публіки.

 Всіх постанов театру відбулося за півтора року 33, з того 7 опер, 4 опере-
ти, 4 ціловечірні балети, 5 українських народніх п’єс зі співами й танцями і 13 
драм, чи пак комедій, фарс та інсценізацій”4. Далі автор зазначає, що “окреме 
місце” у творчій практиці українського театру займають оперні вистави ні-
мецькою мовою: “Викрадення з Сералю” В.-А. Моцарта та “Голландець-блу-
кач” Р. Вагнера, “що йшли по 4 рази тільки для німців при помочі спеціяльно 
запрошених з Німеччини оперних співаків-солістів. “Травіята”, якої вистави 
саме тепер почалися, йде в двох обсадах: у німецькый мові для німців та со-
юзників і в українській для українців [...]. Вже з усього поданого вище видно, 

2. Галайчук Б. На культурному фронті // Краківські вісті. – 1943. – 29 жовтня. – 
Ч. 242(980). – С.1–2.

3. Там само.
4. Німчук І. Півтора року праці. З розмови з мистецьким керманичем Львівського 

Українського Театру, директором В. Блавацьким // Краківські вісті. – 1943. – 5 січ-
ня. – Ч. 3 (74). – С.5.
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яку великанську працю веде наш столичний театр, яку важливу місію він ви-
конує та які широкі пляни поставив перед собою його мистецький провід“�. 
Дописувач визнає, що не всі вистави однаково високої вартості і провід театру 
свідомий цього, але найголовніше, що “вже сьогодні Львівський Український 
Театр, як рідко який інший у світі, має тисячі відданих, вірних і вдячних гля-
дачів”6.

Вага і значення національної сцени в роки Другої світової війни у Львові 
зростає ще більше в контексті тогочасної статистики неписьменності серед 
молоді віком від 14 років. У Генеральній Губернії станом на лютий 1943 р. – 
понад півмільйона неграмотних! “Більше як пів міліона української молоді та 
старших людей не вміють ні читати, ні писати. Їх душі опутує темнота, вони 
не бачать іще ні своєї мети, ні шляху до неї”, – стурбовано закликав до зміни 
критичного стану Володимир Кубійович – провідник Українського Централь-
ного Комітету�.

За два перші театральні сезони ЛОТ відвідало 520 тис. глядачів. Серед 
них – 250 тис. Німців та союзників, 350 – українців. Міська управа окупацій-
них властей виділила 1 1/2 мільйона злотих (грошова одиниця. – С. М.) на 
розвиток театру8. За два театральні сезони у ЛОТі відбулося “43 прем’єри, 
з того 12 опер: “Запорожець за Дунаєм” (С. Гулака-Артемовського. – С. М.), 
“Наталка Полтавка” (М. Лисенка. – С. М.), “Мадам Баттерфляй ” (Дж. Пуч-
чіні. – С. М.), “Кармен” (Ж. Бізе. – С. М.), “Тоска” (Дж. Пуччіні. – С. М.), 
“Аїда” (Дж. Верді. – С. М.), “Викрадення з Сералю” (В.-А. Моцарта. – С. М.), 
“Травіята” (Дж. Верді. – С. М.), “Коваль зброї” (А. Лорцінга. – С. М.), “Сільсь-
ка лицарськість” (П. Масканьї. – С. М.), “Летючий голландець” (Р. Вагнера – 
С. М.), “Низини” (Е. д’Альбера. – С. М.); шість оперет: “Циганський барон” 
(Й. Штрауса. – С. М.), “Циганське кохання” (Ф. Легара. – С. М.), “Жайворо-
нок” (Ф. Легара. – С. М.), “Паганіні” (Ф. Легара. – С. М.), “Пташник з Тиролю” 
(Л. Целлера. – С. М.), “Лилик” (Й. Штрауса. – С. М.); п’ять балетів: “Балетний 
вечір” (хореографічна збірна програма), “Пер Гінт” (Е. Гріга.– С. М.), “Дон 
Кіхот” (Л. Мінкуса. – С. М.), “Коппелія” (Л. Деліба. – С. М.), “Пестрий вечір” 
(збірна довільна концертна програма. – С. М.); 20 п’єс різних жанрів: “Бату-
рин” (за Б. Лепким. – С. М.), “Маруся Богуславка” (М. Старицького. – С. М.), 
“Степовий гість” (Б. Грінченка. – С. М.), “Облога” (Ю. Косача. – С. М.), “Ой, 
не ходи, Грицю” (М. Старицького. – С. М.), “Ніч під Івана Купала” (М. Стари-
цького. – С.М.), “Паливода ХVIII століття” (І. Тобілевича. – С. М.), “Украдене 

5. Там само.
6. Там само.
7. До всіх громадянУкраїни! Заклик В. Кубійовича до боротьби з неграмотністю 

// Краківські вісті – 1943. – 5 лютого. – Ч. 23 (761). – С. 4.
8. Два роки праці Львівського Оперного Театру. Підсумки двох театральних се-

зонів // Львівські вісті. – Львів. – 1943. – 20 липня. – Ч. 161(581). – С. 4.
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щастя” (І. Франка. – С. М.), “Зимовий вечір” (М. Старицького. – С. М.), “Зем-
ля” (за В. Стефаником. – С. М.), “Самодури” (К. Гольдоні. – С. М.), “Скупар” 
(Ж.-Б. Мольєра. – С. М.), “Хитра вдовичка” (К. Гольдоні. – С. М.), “Дружина” 
(Й. Бокая. – С. М.), “Камінний господар” (Лесі Українки. – С. М.), “Мина Ма-
зайло” (М. Куліша. – С.М.), “Ріка” (М. Гальбе. – С. М.), “Мужчина з минулим” 
(Ф. та П. Шентанів. – С. М.), “Схоплення сабінянок” (Арнольда і Баха. – С. М.), 
“Тріумф прокурора Дальського” (К. Гупала. – С. М.). Щодо постав, то В. Блава-
цький дав їх (за згаданий час) 16, Й. Гірняк – 6, Й. Стадник – 5, П. Сорока – 4, 
Б. Паздрій – 3, І. Іваницький – 2, В. Штенгель – 1, О. Яковлів – 1. Якщо йде про 
музичні театральні речі, то Л.Туркевич приготовив їх 11 і один симфонічний 
концерт, Фріц Вайдліх – 7 і шість симфонічних концертів, Я. Барнич – 6”�. Ще 
детальнішу статистику з цієї нагоди подають “Краківські вісті”: “Всіх вистав у 
Львові за два роки було 612, крім того було 11 симфонічних концертів. Вистав 
для українського громадянства було 368, для німців і союзників 244, з того в 
німецькій мові 22 вистави [...]. За минулі роки відвідало театр 471 881 плат-
них глядачів (стільки продано квитків). Але ще крім того відбулося багато так 
зв.[аних] “закритих” вистав (наприклад, для ранених вояків і для шкільної 
молоді – одні і другі безплатно), а немало глядачів приходить на вільні від 
оплати урядові місця, то нема сумніву, що театр відвідало понад пів міліона 
глядачів”10. А генеральні репетиції дивилися навіть полонені англійці та ін. 
На кінець грудня 1943 р., тобто за два з половиною роки праці театр показав 
750 вистав, які побачили 600 000 глядачів, з них 250 000 німців та союзників, 
350 000 – українців11. 

Як контрастують ці факти з тривожною статистикою “заниження” гля-
дацького інтересу до національної сцени у мирний час, в середині 80-х рр. 
ХХ ст., що констатувала кафедра організації та управління театральною спра-
вою Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого!12. 
Феномен глядацької популярності ТОУ – нерозкрита тема в системі вітчиз-
няних соціологічних та наукових досліджень (зокрема, серед напрацювань 
О. Семашка). Наведені статистичні дані періоду 1941–1944 рр. в Галичині 
підтверджуюють закони синергетичних студій Н. Корнієнко: за популярністю 
ЛОТу вбачався “діагноз суспільства”, пріоритети “побутування в ньому тих чи 

9. Два роки праці Львівського Оперного Театру. Підсумки двох театральних се-
зонів // Львівські вісті. – Львів. – 1943. – 20 липня. – Ч. 61(581). – C. 4.

10. Два роки праці Українського театру у Львові // Краківські вісті. – 1943. – 3 лип-
ня. – Ч. 141(879). – С. 4.

11. [Лужницьки Гр.] 750 вистав Українського Театру у Львові / Н. // Краківські 
вісті. – 1944. – 1 січня. – Ч.1 (1034). – С. 4.

12. Лягущенко А. У ролі боржника // Український театр. – Київ, 1988. – № 1. – 
С. 23.



221

тих цінностей”13. Пріоритети національних і культурних цінностей, діагнос-
товані театром і глядачем ЛОТу, не відбулися. Короткий спалах культурного 
й національного відродження 1941–1944 рр. став черговою козирною картою 
в політичних іграх новоприбулих окупантів. 

На кону ЛОТу українські митці вшановують урочистими академіями по-
статі Т. Шевченка, М. Лисенка, Лесі Українки. Такі “імпрези” пробуджують 
у пересічного глядача раніше “приспану” й “затлумлену” генетичну пам’ять, 
формують його громадянську позицію, виховують естетичний смак.

До прикладу: 2 березня 1943 р. у залі Львівського Оперного Театру від-
бувся симфонічний концерт за участю Христі Колесси (віолончель). Ав-
тор інформаціїї у “Краківських вістях” – Василь Барвінський – називає цей 
виступ “великим успіхом”. У програмі вечора: увертюра до опери “Обертон” 
К. М. Вебера; перше виконання у Львові “Концерту” Б. Боккеріні; 5-а сим-
фонія “З нового світу” А. Дворжака. Диригував Лев Туркевич. І хоча В. Бар-
вінський підкреслює, що афіші концерту з’явились у день виступу, дуже пізно 
(так німці “практикували” досить часто), але це не вплинуло на якість кон-
церту та кількість відвідувачів. Багато можна прочитати “між рядків” у статті 
Василя Барвінського (1888–1963), видатного українського музиканта, піаніс-
та, музикознавця, педагога, у 1944–1948 рр. – ректора Львівської консерва-
торії, засудженого радянською владою на 10 років позбавлення волі “за роботу 
на ворога”. “А що члени нашої оркестри є справді такими музикантами, які 
всупереч “розстріленню” їхньої роботи на такі різноманітні ділянки, як опе-
ра, оперета, балет, музична ілюстрація до драми і концерти, зуміли так тонко 
сконцентруватись у суто-симфонічному виразі, про це свідчило просто блис-
куче виконання цієї симфоніїї (А. Дворжака. – С. М.). Очевидно, що таке висо-
коякісне виконання обумовлене було знаменитим проводом нашого диригента 
Льва Туркевича, який загальному музичному оформленню цієї симфонії, поп-
ри всю її живлову ритмічну і драматичну напругу, зумів додати таку потрібну 
цій симфонії слов’янську м’ягкість”14. 

 Або: 27, 29 та 30 грудня 1943 р. на сцені ЛОТу відділ УЦК організував 
своєрідний фестиваль під назвою “Дні Української Культури”. У програмі: 

27.12. – Український хор ім. М. Леонтовича під керівництвом Н. Городо-
венка. Доповідач В. Барвінський. На сцені ЛОТу.

29.12. – Вечір української музики за участю Р. Савицького (старшого), 
піаніста; В. Тисяка (тенора); Д. Йохи (баритон). Доповідач В. Витвицький. На 
сцені кінотеатру “Одеон”.

13 Корнієнко Н. Театр і синергетичний часопростір. Пульсації культури. Мутації 
етапу дивергенції // Курбасівські читання: Науковий вісник. – К., 2006. – № 1. – С. 8.

14. Барвінський В. З концертової залі // Краківські вісті. – 1943. – 11 березня. – 
Ч.  50(788). – С. 4.
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30.12 – Вечір театрального мистецтва: (фрагменти) з вистав “Гамлет” 
В. Шекспіра, “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького; опери “Кармен” Ж. Бізе; 
балету “Сільське кохання” К. Данькевича. Доповідач В. Блавацький. На сцені 
ЛОТу.

12 та 18 квітня 1943 р., читаємо у “Краківських вістях” від 30 квітня 
1943 р., у ЛОТі виконували симфонію С. Людкевича “Кавказ” на слова Т. Шев-
ченка для “ранених українських вояків”. Такі концерти, вечори симфонічної 
музики, виступи українських співаків з Європи у ЛОТі стали нормою музич-
но-концертного життя. Їх повна картина, географія, програма – тема окремої 
розвідки. 

 Вагому роль впливу театру на соціум підкреслювали сучасники. Миро-
слав Семчишин, підсумовуючи дворічну працю театру, наголошував, що за 
короткий час в умовах війни у Львові “виріс великий і багатогранний своїми 
жанровими формами театр, що на проміжжі культур Сходу і Заходу Європи 
став, як на воєнні часи, небуденним і неповторним явищем.[...] Коли придиви-
тись ближче до його дворічної праці, то перше, що кидається у вічі, це вимова 
чисел: 43 прем’єри, в тому числі 40 виготовлених виключно власними силами, 
а 3 – при співучасті гостинних виступів німецьких співаків; з числа 40 прем’єр 
припадає 20 на драматичні вистави (побутові, історичні, психологічні, інс-
ценізації та комедії); 9 – на оперові вистави. В тому числі 2 українські: “Запо-
рожець за Дунаєм” (С. Гулака-Артемовського. – С. М.) і “Наталка Полтавка” 
(М. Лисенка. – С. М.); 5 – на опереткові і 6 – на балетні. Коли ж розглянути ці 
числа за роками, то бачимо таку картину: за неповних 6 місяців 1941 р. театр 
дав 14 прем’єр (8 – відділ драми), 3 опери, 2 балети і 1 оперету); у 1942 році – 
8 драматичних вистав, 4 опери, 3 оперні і 3 балетні вечори; у першому півріччі 
1943 р. – 8 прем’єр: драматичний ансамбль – 4, оперний – 2, ансамблі оперети 
і балету – по одній. Значить, річна продукція Оперного Театру становить в 
середньому 16 прем’єр. А коли ще до того додати, що впродовж цих 2-х років 
театр дав 620 вистав при наявній кількості більше як 1\2 міліона глядачів, то, 
як на воєнні часи, числа ці можуть справді захоплювати”15. Ця статистика вра-
жає навіть зараз, за “сприятливих” часів. Феномен театрального мистецтва в 
умовах війни – недосліджена тема в галузі психології. 

Про iснування проблеми театр – глядач у Львові, яка з етичних міркувань 
ніде не дискутувалась, але де факто iснувала, гадаю, свiдчить хоча б фейлетон 
автора БЕН, надрукований 1 жовтня 1943 року у “Кракiвських вiстях”. Її герой, 
такий собi гiмназiйний професор лiтератури Антифон Любисток, “великий 
поклонник театрального мистецтва”, пiсля довгоочiкуваної прем’єри “Гамле-
та” у Львовi ... нервово захворiв. Причина? Невихована львiвська театральна 

15. Семчишин М. На службі в Мельпомени // Наші дні. – 1943. – Серпень. – Ч. 8 – 
С. 6.
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публiка! В ходi вистави “Любисток не мiг зрозумiти нi слова. Натомiсть дуже 
виразно чув голос за своїми плечима:

 – Бачиш, то є власне той дух. Не розумiю, пощо той, як його, Горацик, так 
довго з ним бавиться. Я б того духа приколов шпагою i фертiг! 

Жiночий голос не погоджувався: 
– Та ти що? Вiн дух, як його можна проколоти?! Ти пам’ятаєш, як наша 

бабка розповiдала про духа, що їй з’явився? 
Антифон Любисток розпучливо оглянувся. 
– Тсс!. .
До нього нахилилося обличчя:
– Що? 
– Тсс!
Обличчя сховалося, iнформуючи сусiдку:
– Якийсь нервовий! I пощо вiн ходить до театру?! Не може сидiти вдома? 
[...] А тим часом на сцені швидко розвивалася акція трагедії, падали гли-

бокого змісту репліки, з’явився Гамлет. Ситуація ставала напружена. Але Лю-
бисток мало що чув і бачив. Його нерви були в розладі.

Хтось шепоче? ... Десь скрипить крісло?... Хтось шелестить папером?... 
Де? В котрому місці?

На щастя, заблищало світло”16.
Вигаданий герой фейлетону й автор публікації, очевидно, у такий жартів-

ливий спосіб загострили актуальну проблему. Актриса Українського театру 
міста Львова – Львівського оперного театру 1941–1942 pp. Тетяна Шустер роз-
повіла показовий факт: під час однієї з музичних вистав німецький офіцер, не 
витримавши шуму в залі, різко встав під час дії і. мовчки паралізуючим погля-
дом обернувся довкола свого місця на 360 градусів. Публіка одразу замовкла17. 
Причина такої “нетеатральної” поведінки тодішнього українського глядача 
криється у відсутності традицій формування глядацької культури. Адже від 
часу заснування у Львові (1864 року) професіонального українського театру 
(який міг, згідно з угодою, заїздити до міста лише на короткі покази: до сорока 
вистав), українська публіка (на відміну від польської) мала нагоду частіше ба-
чити свій театр на виїздах, у провінції, аніж у Львові.

Проте не менш важливою була інша, об’єктивно не залежна від львівсь-
кого глядача, причина: німецька окупаційна влада ставила час показу вечірніх 
вистав для українців значно раніше, аніж для німців: о 17-й годині, о 17.30, 
18.00 (тим, хто працював, зайти до зали вчасно було проблемою). Для нім-
ців же вистави показували о 18.30, 19.00 або о 20-й годині. Умови поліційних 
годин і воєнного часу, що змінювався, завжди були не на користь місцевих 

16. БЕН. На премiєрi // Кракiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 1 жовтня. – Ч. 218(956). – 
С. 3–4

17. Авторизований запис розмови iз Т. Шустер. Архів авторки.
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жителів. Однак німців це не турбувало. Страждав театр і глядач. Цікавий доку-
мент з цього приводу вдалося нам відшукати в Архіві Нових Актів у Варшаві 
[Див. Додаток “Документи Генерального губернаторства”, № 10].

Як видно з документа, інтереси українського глядача мало цікавили ні-
мецьку владу: тут у вигіднішій ситуації були окупанти. 

Діяльність драматичоного сектору ЛОТу вплинула не лише на пересiчного 
глядача, а й на формування професiональних журналiстiв. Здебiльшого вони 
пiдписували свої статті криптонiмами i псевдонiмами. Одразу по прем’єрi 
шекспiрової трагедiї у Львовi журналiст Михайло Островерха вступає в по-
лемiку з Ростиславом Єндиком на сторiнках “Львiвських вiстей” з приводу 
боязнi кореспондентiв пiдписувати свої дописи власними прiзвищами. Таку 
моду Р. Єндик називає “заразою у пресi”18.

Михайло Островерха статтею “Удаване божевiлля” продовжує дискусiю, 
де на прикладi вистави ЛОТу “Гамлет” у формi дiалогу зi своїми спiврозмов-
никами критикує недолiки прем’єри. “Про декорацiю – така вона скупа, що й 
говорити не стану, скажiть менi: чому не дати перспективи, замок в глибинi, i 
в перспективi просувається з’ява короля. Чи ж таки мусить король сновигати 
трохи не по авансценi, чим вiн стає не з’явою-духом, а з’явою-тiлом?!” Спiв-
розмовник у вiдповiдь пояснює: “Режисер усю свою увагу звернув на душу 
Гамлета, але декоративне (декораційне. – С. М.) мистецтво не допасував до 
тiєї душi: декорацiя – тiсна, плоска, примiтивна, вбога, вже надто проста. Тому 
i гра Гамлета й усiх iнших персонажiв не має такої душевної глибини, яку по-
винна мати i яку мала б при повнiй декорацiї, не має вiдгомону в “природi”. На 
завершення публiкацiї автор резюмує, що, не зважаючи на прорахунки спек-
таклю, “вже можемо щось критикувати”, тобто є рівень, достойний відкритої 
критики!” (підкреслення наше. – С. М.)19. 

Отже, ЛОТ та його вистави не лише примусили мислити “у тишi” власно-
го я “бути чи не бути?” кожному глядачевi, а й розбудили почуття професiйної 
гiдностi i розпочали еру некомплiментарних суджень у львiвськiй пресi, яка 
ранiше уникала (чи не була ще готова сама, а, можливо – театр ?) вiдкритої 
полемiки. Сталось те, чого прагнув вимогливий до себе i колег по сценi бе-
резiлець. “До Вас,– просив Гiрняк кореспондента “Наших днiв”, – маємо ба-
жання, щоб театральна критика в галицьких газетах стала творчою. Щоб 
не тiльки солодкаво хвалила все в “рукавичках”, а й спонукувала режисера та 
акторів до нової праці над собою”(курсив наш. – С. М.)20.

З нагоди прем’єри “Гамлета” було видано спецiальний буклет на 24 сторiн-
ки з текстами О.Тарнавського та серiєю iлюстрацiй С. Грузбенка (львiвського 

18. Єндик Р. Non licet // Львiвськi вiстi. – 1943. – 10–11 жовтня. – Ч. 232(652). – С. 3.
19. Островерха М. Удаване божевiлля // Львiвськi вiстi. – 1943. – 24–25 жовтня. – 

Ч.  244(664). – С. 5.
20. Чолган I.Театральнi усмiшки // Нашi днi. – Львiв. – 1943. – Сiчень. – Ч. 1 – С. 7.
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художника Семена Грузберга). “Львiвськi вiстi” опублiкували анонс, в якому, 
зокрема, говориться, що за два неповних роки роботи ЛОТ своїми виставами 
“зумiв виховати публiку” i глядача, який “шукає в театрi не тiльки розваги чи 
поверхової виставности, вiн шукає думки”21.

Українська театральна критика у Львові (як галузь літературної творчості, 
що відображає поточну діяльність професіонального театру) існувала тут 
протягом другої половини ХІХ – 30-х років ХХ ст. спорадично-епізодично (з 
нагоди виступів українських мандрівних труп). Тоді принагідно у львівській 
пресі з’являлись рецензії В. Ільницького, І. Франка, С.Чарнецького, М. Возня-
ка, Гр. Лужницького... За умов відсутності стаціонарного професіонального 
українського театру у Львові не могло бути й мови про чисельніший театраль-
но-критичний цех. 

Григор Лужницький в 1939 роцi у Літературно-науковому додатку до “Но-
вого часу” (24 липня. – Ч. 30. – С. 2) з цього приводу писав: “П’єса, яку бачить 
театральний критик, це праця збiрна. I коли бiдний критик пiд серiєю вражiнь, 
що їх зазнав у театрi, занотовує мiсце для даної п’єси в iсторiї драми, то вже 
цим самим усувається йому земля пiд ногами, бо вiд театру втiкає ... в лiтера-
туру. Значить, перестає бути театральним критиком, а стає лiтературним чи 
суспiльним, себто з театром цiлковито не зв’язаним [...]. В чому лежить драма 
театрального критика? Призадумалися над цим нiмецькi критики i в цьому 
напрямi вже започаткували працю: в Нiмеччинi на унiверситетi iснують уже 
спецiальнi катедри театрольогiї, спецiальнi iнститути, посвяченi цьому знан-
ню[…]. Нiмцi найшли вихiд. Але що маємо робити ми? Ми, що не маємо нi 
одного твору на театрольогiчнi теми, що не маємо нi одного критика з театро-
льогiчним знанням? Чи не варто призадуматись над цим клопотом?”22.

На той час тільки Валеріян Ревуцький у 1941 р. закінчив театрознавче від-
ділення Московського ГІТІСу (Государственного института театрального ис-
скусства) і був першм українським театрознавцем, бо Київський театральний 
інститут до війни фахівців у цій галузі ще не готував. 

За три сезони 1941–1944 рр. ЛОТу з його розмаїттям форм та інтенсивніс-
тю діяльності (опера, оперета, балет, драма) у Львові формується достатньо 
чисельний цех фахових театральних рецензентів: М. Рудницький, О. Боднаро-
вич, І. Німчук, О. Тарнавський, Б. Нижанківський, М. Семчишин, Ю. Косач, 
В. Барвінський, Б. Мелянський, А. Бендерський, Р. Єндик та ін. У цей період 
максимально яскраво виявляє себе як театрознавець (керівник Літературно-
Мистецького Клубу від серпня 1942 р, завліт ЛОТу 1941–1944 рр., рецезент, 
журналіст) Григор Лужницький. Привертають увагу високим рівнем професіо-

21. Книжечка про виставу ““Гамлет” // Львiвськi вiстi. – 1943. – 7–8 листопада. – 
Ч. 256 (676) – С. 5.

22. Лужницький Г. Український театр. Науковi працi, статтi, рецензiї: Збiрник 
праць. – Львiв: 2004. – Т. 2. – С. 155–156.

Соціокультурний вплив



22� Розділ �. укРаїнСький ТеаТР МІСТа ЛьВоВа – ЛьВІВСький опеРний ТеаТР... 

налізму рецензії на вистави ЛОТу українських театральних критиків та вчених: 
В. Гаєвського, А. Любченка, Ю. Шевельова (Г. Шевчука) – “гостей з Великої 
України” (які приїхали до Львова у 1942–1943 рр.) і яких у Галичині тепло й 
радо вітали. Усі троє, як, зокрема й Ю. Шевельов (крім того, що був мовознав-
цем, починав як театральний критик), були театральними критиками. 

 Львів у роки Другої світової війни стає неформальною духовною столи-
цею України, а ЛОТ (парадокс історії: за фінансування німецького окупан-
та!) – храмом державотворення майбутньої незалежної України. Приїзди 
знаних митців радо вітались місцевою інтелігенцією, такі факти анонсувались 
у пресі, організовувались творчі зустрічі, які ставали подіями у культурному 
житті міста. Наприклад: “Цими днями приїхав з Києва до Львова відомий ук-
раїнський письменник, блискучий новеліст Аркадій Любченко, який 23 роки 
прожив у совіцькому пеклі. З особою Любченка, так само, як і з Хвильовим, 
Вишнею, Кулішем, Курбасом та іншими великими діячами української не-
залежної думки, тісно зв’язаний історичний період боротьби з Москвою на 
культурному фронті [...]. Приїзд Аркадія Любченка до Львова – це безперечно 
замітна подія в культурному житті галицької столиці”, – читаємо одну з таких 
інформацій23.

Публікації авторитетних літераторів на мистецькі теми якісно піднімали 
планку вимогливості глядача та фахового рівня місцевої преси. Якщо на по-
чатках діяльності ЛОТу у цитованих нами львівських часописах панують, як 
правило, повідомлення, інформації, анонси, статті, які важко назвати рецен-
зіями (і таких абсолютно фахово безпорадних статей – більшість!), то пізніше, 
під впливом активної театральної діяльності у Львові, ситуація кардинально 
змінюється.

Упродовж другого, надто – третього сезону ЛОТу, львівські часописи 
“вибухають” розмаїттям літературних жанрів, форм, тематикою публікацій та 
глибинністю проблематик щодо вистав театру. На шпальтах газет з’являються 
грунтовні теоретичні статті на театрально-критичні теми. До прикладу, про-
блемна стаття Григорія Шевчука “Театр Лесі Українки, чи Леся Українка в 
театрі” аналізує сценічні інтерпретаціїї творів авторки на прикладі тогочас-
них львівських постав: “Одержимої” у ЛМК та одноактівок “На полі крові” 
та “Йоганна, жінка Хусова ” у ЛОТі. “Підхід до своїх персонажів у Шашаров-
ської й Дендяка показує – хоч і зовсім по-різному – як тяжко відтворити Лесю 
Українку. Шашаровська грає переважно емоцію, пристрасть. Раціональне й 
вольове у неї відходть назад. Дендяк грає тільки раціональне. Тимчасом Леся 
Українка, мабуть, починається там, де говорить пристрасть мислі (виділено 
автором. – С. М.). Чи може наш театр відтворити це? Чи має він такого ак-
тора? Чи відповідає це природі театру взагалі?” – ставить запитання знаний 

23. Аркадій Любченко у Львові // Краківські вісті. – 1943. – 9 березня. – Ч. 48(786). – 
С. 4.
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літературознавець і театральний критик24. Висока планка авторської ерудиції 
і принципова позиція досвідченого театрального критика, очевидно, не могла 
пройти повз увагу читачів, глядачів, фахівців театру.

Цікава полеміка розгорнулась у львівських часописах на тему приналеж-
ності М. Гоголя до російської чи української літератури. Її вели “Львівські 
вісті” в особі Володимира Дорошенка – бібліографа, літературознавця, пе-
рекладача, громадського і політичного діяча – та “Краківські вісті” в особі 
Є. Жлудкина. “Без сумніву, мова в творах Гоголя не українська, тим-то нале-
жить він і до російського письменства. Та чи ж можемо за це його зректись?”– 
запитує автор25. І в наступному числі газети відповідає: “Всі твори Гоголя з 
українською тематикою насичені безперечною любов’ю до України, він у них 
любить все українське і милується ним. І сміх його там – це м’який ліричний 
гумор, в той час, як у творах з російською тематикою тільки гостра в’їдлива 
сатира [...]. Наше бажання зректись Гоголя можуть привітати радісно тільки 
москалі... Висмоктуючи довгими роками, на правах старшого брата, культурні 
українські сили з українського національного організму, вони ладні принизити 
українську націю, зробити з неї не творчу, чи малотворчу націю, бо, мовляв, 
коли й народжуються в ній такі таланти, як Гоголь, Рєпін, то виростають вони 
лише на російській ниві”26. Своєрідною відповіддю на літературну полеміку 
стала остання прем’єра Й. Гірняка у ЛОТі – “Ревізор”. 

У березні 1944 р. на сторінках “Краківських вістей” Валентин Гаєвський, 
киянин, дослідник українського театру, критик, педагог порушує проблему міс-
ця й ролі театральної критики як професії. Автор апелює до тих (не конкрети-
зуючи), хто вважає критика “другорядним”, стає в оборону критика, говорить 
про надзавдання цієї унікальної професії. “І критик – мистець, і він має рівні 
права на поетичний Олімп. У нього лише інша творча вдача, а саме аналітич-
ний принцип переважає тут над синтетичним. Поет формує, критик анатомує, 
щоб знайти і пластично показати серце твору, його душу. Часто критик краще, 
ніж сам письменник, знаходить ключ до твору і своїм глибоким трактуванням 
опліднює мистця і читача. Справжній критик розуміє мистецтво, досконало 
знає його і може допомогти мистцеві”27. Очевидно, що досвідчений автор на 
конкретному матеріалі: тогочасної львівської і краківської преси (з етичних 
міркувань не уточнюючи “адресата”), дуже точно діагностує “нашу” критику, 

24. Шевчук Гр. [Шевельов Ю.]. Театр Лесі Українки, чи Леся Українка в театрі // 
Наші дні. – 1943. – Листопад. – Ч. 11. – С. 1–2.

25. Жлудкин Є. М. Гоголь і... знову ми // Краківські вісті. – 1944. – 18 лютого – 
Ч. 34(1076). – С. 2.

26. Жлудкин Є. М.Гоголь і... знову ми // Краківські вісті. – 1944. – 19 лютого. – 
Ч. 35. (1077). – С. 2.

27. Гаєвський В. Дещо про критику // Краківські вісті. – 1944. – 3 березня. – 
Ч. 46(1079). – С. 2.
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яка “не дуже вимоглива, і вона не аналізує суворо і критично виставу, а лише 
захоплюється. Як правило, театральні рецензії мають дитирамбічний харак-
тер (підкреслення наше. – С. М.). В цьому часто винна і преса, що не друкує 
гострих театральних рецензій. Розумна критика може більше помогти театрові 
в його роботі, ніж бочка солодкого меду. Або навпаки, рецензії мають інфор-
маційно-протокольний характер, де констатуються лише голі факти, було те і 
те – акторам виставляються оцінки – добре, погано – але не дається грунтовної 
аналізи, загального уявлення про виставу: чому саме добре, а чому погано”28. 
Найважливішими професіональними якостями справжнього критика, на дум-
ку В. Гаєвського, є спостережливість, об’єктивізм, аналітична й узагальнююча 
думка. “Він повинен через деталь бачити мистецьке ціле й у тому цілому бачи-
ти окремі частини. І, може, єдина його “хиба” – це трохи холодний розум і тве-
резість. Під час захоплюючої драматичної сцени він здатний ще і слідкувати за 
зморшками одягу актора”29. Цю полеміку продовжить Василь Софронів (Леви-
цький) – журналіст, письменник, родом з Галичини, від 1950 р. – в Канаді, ав-
тор п’єс для дітей, перекладач. У своїх роздумах про відповідальність і рівень 
професіоналізму рецензента автор зазначає: “На жаль, деякі наші рецензенти 
беруть своє завдання замало поважно [...]. Всі ми, мабуть, згідні в тому, що у 
всіх ділянках культури ми ще далеко не на всесвітньому рівні, а навіть не все 
на рівні наших найближчих сусідів”30.

Марiя Морачевська, як звикло у тогочаснiй галицькiй пресi, конкретно не 
вказуючи об’єкта свого матерiалу, теж порушує проблему недосконалостi те-
атральної критики у Львовi: “На жаль, театральнi рецензiї дають таки непов-
ний образ. Могучi критики руководяться часто суб’єктивними вражiннями, 
висуваючи деякi справи, поминають мовчанкою iншi. Рецепт рецензiї менш 
бiльш усталений: короткий змiст виставленого твору, дещо про гру визначних 
артистiв, кiлька слiв про середнiх, про iнших, що не мали щастя звернути на 
себе уваги, мовчанка, далi коротко режисер, диригент, мистецький керiвник 
тощо. Мало уваги присвячується плястично-зоровим моментам вистави”31.

 Ще однією “хворобою” львівської журналістики досліджуваного нами 
періоду було засилля псевдонімів та криптонімів у пресі. Ростислав Єндик – 
антрополог, письменник, публіцист різко засуджував і критикував це явище32. 
Воно досьогодні утруднює працю сучасним дослідникам. 

28. Гаєвський В. Дещо про критику // Краківські вісті. – 1944. – 3 березня. – 
Ч. 46(1079). – С. 2.

29. Там само.
30. Софронів В. За поважну рецензію // Краківські вісті. – 1943. – 18 квітня. – 

Ч. 62 (820). – С. 4.
31. Морачевська М. Рефлексiї на тему одної театральної вистави // Львiвськi 

вiстi. – Львiв. – 1943. – 14–15 сiчня. – Ч. 7(427). – С. 2.
32. Єндик Р. Non licet // Львівські вісті. – 1943. – 10–11 жовтня. – Ч. 232(652). – С. 3.
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Конструктивної, некомпліментарної критики бракувало у Львові й про-
фесіоналам: до прикладу, режисерові Й. Гірняку, про що він неодноразово під-
креслював публічно, у своїх інтерв’ю 1942–1943 рр. (детальніше – у розділі 
про Й. Гірняка); письменникам, літераторам А. Любченкові, Ю. Шевельову 
(Гр. Шевчуку). І критичний цех з’явиться у Львові 1943–1944 рр. як результат 
практичної діяльності ЛОТу та його внутрішньої творчої потреби. 

ЛОТ став не лише творчою лабораторією виховання глядача, а й промо-
тором нових форм та взаємостосунків з ним. Під мистецьким впливом театру 
та за його участі (прямої чи опосередкованої) в той час створювались нові 
форми, види, жанри театрально-концертної діяльності у краю. Короткі гаст-
ролі окремих секторів Львівського Оперного Театру охоплювали ті території 
Галичини, куди не міг поїхати у повному складі увесь великий і немобільний 
його колектив. Для цього при УЦК у вересні 1941 р. та за допомогою дирекції 
ЛОТу було створене Концертне Бюро (КБ). “Відділ Пропаганди при Губерна-
торі Галичини розпорядками з 16.08. 1941 ч. 16841, з дня 23.08. 1941 та з дня 
3.09. 1941 ч. 3941 надав Інститутові Народної Творчости Відділу Культурної 
Праці УЦК концесію на ведення Концертного Бюра з виключним правом ке-
рування концертним життям у Львові і Дистрикті Галичина. У зв’язку з цим 
всі мистецькі імпрези мають проходити тільки через Концертне Бюро. Закли-
кається всіх артистів, які бажають включитись в плян концертних імпрез на 
майбутній концертний сезон, негайно зареєструватись в Концертному Бюрі – 
Львів, вул. Францішканська, 7 (тепер В. Короленка. – С. М.), тел. 232–23 за 
поданням готового репертуару”33. Активну участь у його роботі брали також 
лотівці: Володимир Блавацький, Лев Туркевич, Ярослав Барнич, актори Пет-
ро Сорока, Єлизавета Шашаровська, Ярослав Геляс, Стефа Стадниківна, Ніна 
Лужницька, Олена Горницька, Володимир Шашаровський, Степан Залеський 
та ін. Вони допомагали організовувати концерти “високої мистецької вартос-
ти”. Так, на запрошення КБ побували в Галичині “зірки” європейської музич-
ної сцени – українські співаки і музиканти: тенор Орест Руснак (Мюнхен); 
баритон Зенон Дольницький; віолончелістка Христя Колесса (Прага); сопра-
но Іванна Іваницька-Синенька (Берлін), а також читець Юліан Геник-Березов-
ський (Краків), – читаємо у статті-підсумку про діяльність КБ34. 

Незвичним для тогочасних львів’ян стало театралізоване дійство Концерт-
ного Бюро – вистава під відкритим небом “Князь Мономах перемагає полов-
ців” у режисурі Богдана Паздрія (12 вересня 1943 р). Його глядачами стали ти-
сячі мешканців міста. При КБ також активно працював чоловічий хор та капела 
бандуристів, у репертуарі яких домінувала українська народна пісня, класика.

33. Інститут Народної Творчости // Львівські вісті. – 1942. – 11 травня. – 
Ч.102(226). – С.4.

34. Два роки праці Концертного Бюра УЦК // Львівські вісті. – 1943. – 31 серп-
ня. – Ч. 196(617). – С.3.
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Цікавою і малодослідженою темою є діяльність театру-ревю “Веселий 
Львів”. “Організовано ревійовий театр малих форм “Веселий Львів”, який піс-
ля двох місяців став самостійним театром, концерти симфонічної оркестри 
ЛОТу під керівництвом проф. Льва Туркевича та під керівництвом Я. Вощака. 
Організовано академії (урочисті вечори. – С. М.) М. Лисенка, Т. Шевченка, 
Лесі Українки. Зогранізовано мішаний вокальний октет, з яким над репертуа-
ром працює проф. Я. Барнич. Концертне Бюро дало понад 80 безплатних кон-
цертів для ранених вояків, для робітників. Усього разом за два роки КБ зорга-
гізувало у Львові і в краю 700 концертів”35.

Тут окреслимо окремі концертні програми гурту (за участі лотівців), ство-
рювані зазвичай Зеноном Тарнавським – автором та постановником, мистець-
ким керівником “Веселого Львова”. Про дві ревії (без назви) у режисурі Петра 
Сороки повідомлялося у квітневому числі “Наших днів” за 1943 р. У червні Во-
лодиминр Блавацький поставив програму “Спорт у маси”36. А 19 та 20 серпня 
1943 р. трупа показала дві нові програми у м. Теребовлі: “Роздаємо успіхи” та 
“Гей, хто з нами?” У відгуку на ці виступи читаємо анонімний допис: “Веселий 
Львів” у своїх скечах (скетчах. – С. М.) на актуальні теми з такими весельча-
ками, як Ярема Стадник у монологах чи Стефа Тарасевич у куплетах, а також 
і вишукані балетні танки були для місцевої публіки цікавою атракцією сценіч-
них імпрез, які тепер завмерли у теребовлянському життю. Заповідач Зенон 
Тарнавський бавив весело публіку, як найкращий актор”37. У жовтні 1943 р. ак-
тор та режисер ЛОТу Петро Сорока в ревієвому театрі поставив нову програму 
“Від вуха – до вуха”, а на різдвяні свята 1944р. він же з акторами ЛОТу створив 
програму “Сійся, родися” ,– читаємо у “Краківських вістях” 23 січня 1944 р. 
4 березня 1944 р. відбулась прем’єра програми (скетчі, танці, пісні) “Це тобі і 
мені”. Декораціїї до неї створив Едвард Козак (Еко), диригував А. Адамків38.

 Літературно-Мистецький Клуб, створений у Львові в 1941 р., став для 
творчої еліти Львова у роки війни духовною поживою і... не тільки. Напере-
додні нового сезону Григор Лужницький (замінив на цій посаді померлого піс-
ля операції на шлунку 20 травня 1942 року Миколу Голубця) у вересні 1942 р. 
“зорганізував у власному заряді харчівню та читальню” аби “сприяти това-
риському життю його членів”39. Там же читаємо про плани створити при Клубі 
“маленький театрик, який ставитиме короткі п’єси, які не можуть появлятися 

35. Два роки праці Концертного Бюра УЦК // Львівські вісті. – 1943. –31 серп-
ня. – Ч. 196(617). – С. 3.

36. Хроніка // Наші дні. –1943. – Червень. – Ч. 6. – С.15.
37. “Веселий Львів” у Теребовлі // Львівські вісті. – 1943. – 4 вересня. – Ч. 201 

(621). – С. 3.
38. Прем’єра у “Веселому Львові”//Львівські вісті. – 1944. – 1 березня. – Ч. 47 

(766). – С.3.
39. [Тарнавський О.]. Початок нового сезону в Клюбі / Т.// Львівські вісті. – 1942. – 

16 вересня. – Ч. 209(333). – С. 3.
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із-за своєї короткости в театрі”40. 16 вересня 1942 р. акторка ЛОТу Ліза Ша-
шаровська прочитала у ЛМК новелу львівського письменника Василя Кархута 
“Ласка”. “Нералізовані” повною мірою акторські таланти драматичного сек-
тору ЛОТу на камерній сцені ЛМК мали полігон для творчої реалізації. Так, 
6 грудня 1942 р., до 6-ї річниці смерті Василя Стефаника, із спогадами про 
письменника там виступив Володимир Блавацький, після чого було “відігра-
но” дві новели В. Стефаника: “Синя книжечка” та “Гріх” (у режисурі В. Блава-
цького та виконанні Б. Паздрія) 41. Квітневий випуск місячника “Наші дні” за 
1943 р. повідомляв про прем’єру двох одноактівок: “Суперниці” О. Маковея у 
поставі Ганни Совачевої та “Воєнне свячене” В. Софронова-Левицького в ре-
алізаціїї Йосипа Стадника. Після показу вистав у ЛМК відбулося обговорення 
вистав, яке провів Мирослав Семчишин42.

Найрезонанснішим заходом Клубу 19 квітня 1942 р. став “Літературний 
суд над п’єсою “Тріумф прокурора Дальського“, організований та проведений 
Григором Лужницьким. Його мета: привернути глядацьку увагу до прем’єри 
ЛОТу. З цього приводу кореспондент часопису “Наші дні” Іван Керницький 
назвав цю акцію “успіхом всієї громадськости Львова”. “Така імпреза відбу-
лася вперше на нашому галицькому загумінку. А на цьому загумінку все, що 
нове, чи, як хочете, новаторське – завжди з великим трудом прокладало собі 
шлях, а піонери, пробійці постійно загрузали по коліна в рідному болоті заско-
рузлости і шаблону”, – характеризує ситуацію глядацьких уподобань автор43. 
У театралізованій формі “літературного суду”: з прокурором (В. Блавацьким), 
обвинувачем (Гр. Лужницьким), свідками, знавцями, оборонцями та ін. – було 
організовано своєрідну “піар-кампанію” виставі В. Блавацького, виявлено її 
плюси, мінуси, вислухано полярні думки. “Обвинувачувач д-р. Гр. Лужниць-
кий зробив підсудному в акті обвинувачення дуже поважні закиди. Він заки-
нув дир. Блавацькому не менше, не більше, як те, що він виставив п’єсу зовсім 
несценічну, позбавлену драматичного нерву, п’єсу, яка не має ніяких мистець-
ких вартостей, п’єсу, з якої глядач виходить з руїнницькими, шкідливими з 
національно-політичної точки погляду тенденціями [...]. Але, як сказано вже в 
самому заголовку, – правда перемогла і вийшла наверх, як олива. 4-х годинний 
хід розправи, зізнання підсудного і свідків, реляції знавців і промови оборон-
ців, а врешті “реальний доказ” – великий успіх п’єси, – все те заперечило пов-
ністю акт обвинувачення”44. Таким чином, культура публічного обговорення, 

40. [Тарнавський О.]. Початок нового сезону в Клюбі / Т.// Львівські вісті. – 1942. – 
16 вересня. – Ч. 209(333). – С. 3.

41. Єндик Р. На ввесь голос // Наші дні. – 1943. – Січень. – Ч. 1 – С. 9.
42. Хроніка // Наші дні. –1943. – Квітень – Ч. 4. – С  13.
43. [Керницький І.]. Правда перемогла! /І. К. // Наші дні. – 1942. – Травень. – 

Ч. 6. – С. 13.
44. Там само.
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творчої дискусії фахівців і глядача теж формувалась у стінах цього закладу.
У ЛМК “розкручувались” нові мистецькі імена, формувались пріорите-

ти цінностей, виховувалась культура полеміки. На завершення сезону 1942–
1943 рр. у ЛМК відбувся вечір сатири і пародій Василя Кархута. У програмі: 
одноактівка “Успіх” та пародія на 4-у дію драми Ю. Косача “Облога” під на-
звою “Бенкет”45. Як бачимо, резонансна вистава лотівської “Облоги” у пос-
таві Й. Гірняка стала об’єктом “піару”, а отже, й трибуною для критичної 
оцінки. Новий сезон 1943–1944 рр. ЛМК розпочинав з доповіді письменника 
Юрія Липи (1900–1944) – письменника, публіциста, лікаря – на тему “Хутір 
і Метрополь”. У ній доповідач розмірковує над минулим і майбутнім свого 
народу. “Переживаємо свого роду переходову добу, в якій після останньоа до 
минулого, але дійсність мріяна і прагнена нашими міліонами (підкреслення 
наше. – С. М.). Метрополь – це велике майбутнє, що здійсниться на нашій зем-
лі після жахіть теперішнього перелому”46, – мріяв про світле майбутнє Украї-
ни, до якого не судилось дожити його сучасникам, Юрій Липа.

 Святкувалися тут і різдвяні свята: “Маланчин вечір” разом з акторами ЛОТу 
поставив Йосип Стадник. Про його поставу комедіїї “Скампольо”(“Жевжик”) 
італійського драматурга Д. Нікодемі та вдалий вечір художнього читання 
творів В. Стефаника, М. Черемшини, Б. Лепкого довідуємося з лютневого чис-
ла “Наших днів” за 1943 р. У лютому 1944 р. на вшанування Лесі Українки тут 
було виставлено “Одержиму”. Актором (Месія) і декоратором в одній особі 
був М. Дендяк, Є. Шашаровська – Міріам, музичне оформлення – Б. Кудри-
ка47. Дописувач під криптонімом БЕН у січневих “Краківських вістях” 1944 р., 
підсумовуючи заходи ЛМК, зазначає, що там були, зокрема, поставлені “Зем-
ля” О. Кобилянської (інсценізація Гр. Лужницького та З. Тарнавського, режи-
сер Г. Совачева), “Куди вітер повіє” С. Васильченка (у режисурі Б. Паздрія), 
“Скампольо” італійського драматурга Д. Нікодемі (у перекладі та поставі 
Й.Стадника)48. На вдалу прем’єру салонної італійської комедії “Скампольо” 
читаємо коротенький відгук Івана Німчука: “Львину частину успіху завдячує 
львівська вистава п. Стефі Стадниківні, що створила прекрасний тип дівчи-
ни – покидька з вулиці і вміла однаково розсмішувати і зворушувати до сліз”49. 
Партнерами Ст. Стадниківни по сцені ЛМК були Я. Геляс, О. Горницька, 
Н.Лужницька, В. Шашаровський, Я. Рудакевич, О. Любович, С. Залеський. 
До 30-х роковин смерті Лесі Українки її племінник, письменник і драматург 

45. Хроніка // Наші дні. – 1943. – Липень. – Ч. 7. – С.15.
46. Відкриття сезону в Літературно-Мистецькому Клюбі. Доповідь Ю. Липи // 

Львівські вісті. – 1943. – 29 вересня. – Ч. 222(642). – С.3.
47. Хроніка // Наші дні. – 1944. – Ч. 2. – Лютий. – С.15
48. БЕН. Сценка Літературно-Мистецького клюбу // Краківські вісті. – 1944. – 

28 січня. – Ч.18(1051) – С.5.
49. Німчук І. З театру // Краківські вісті. – 1943. – 3 січня. – Ч. 2(740) – С. 3.
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Юрій Косач, виголосив доповідь про модерного драматурга й поетесу. Потім 
артисти драматичного сектору ЛОТу Л. Кривицька, А. Антонишин, М. Де-
ндяк, М. Мельник, Є. Шашаровська виконували твори Лесі Українки. Камерна 
зала сцени Літературно-Мистецького Клубу стала просвітницькою трибуною: 
тут читались лекції теоретиків та практиків культури на різноманітні теми.

Йосип Гірняк одразу після приїзду до Львова 16 травня 1942 р. виступає 
на сцені ЛМК з доповіддю “Харківський театр “Березіль” і українська драма-
тургія в роках 1922–1923”50. (Очевидно, автор допису через недогляд назвав 
“Березіль” Харківським театром, адже у 1922–1923 рр. цей коллектив працю-
вав у Києві). 26 грудня 1943 р. читаємо про вечір вшанувння Миколи Куліша 
за участю письменників та театралів: Й. Гірняка, Ю. Косача, С. Дубровського. 
Там же 1 березня 1944 р. о 17.30 годині театрознавець Валеріян Ревуцький 
прочитав лекцію на тему “Історія режисури: від Кропивницького до Сакса-
ганського”51. Творча діяльність Літературно-Мистецького Клубу за участі 
лотівців – тема окремого дослідження. Очевидно, його функціонування було 
неможливе без ЛОТу – каталізатора, промотора та творчого партнера цього 
автономного організму.

Гастрольна діяльність ЛОТу – закордонна та по краю – ще одна малодо-
сліджена тема, яку пунктирно окреслимо з огляду на її важливість. Зазначені 
тут факти акцентують вплив ЛОТу на формування національної свідомості 
та глядацької культури. У першому числі місячника “Наші дні” за 1943 р. в 
розділі “Хроніка” довідуємось про те, що у Станиславові (тепер Івано-Фран-
ківськ) відбувся “рецитаторський вечір” (тобто читацький вечір) Андрія Бен-
дерського. У червневому числі там же читаємо про гастролі львів’ян з вистава-
ми “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала та “Ріка” М. Гальбе до м. Ярос-
лава (тепер – Польща), які відбулись 3–4 травня 1943 р. “Краківські вісті” 
зазначають: “По сьогоднішній день п’єсу цю ставлено у Львові вже 25 разів 
і Львівський Театр був завжди виповнений”52. Тут же згадується про показ 
згаданої драми у Станиславові – 3 рази, двічі – у Сокалі та Перемишлі (тепер – 
Польща). 27 вересня 1943 р. ЛОТ завітав у колись українське, а тепер поль-
ське містечко Ярослав до “місцевих українців” з комедією М. Куліша “Мина 
Мазайло”. Дописувач під криптонімом Є. Г. (Грицак Є. – С. М.) зауважує: “На 
майбутнє добре було б перед виставою попередити провінціонального глядача 
бодай коротким вступом, щоб пояснити умовини життя й настроїв у добі т. зв. 
“українізації в Україні в рр. 1923–1929”53. 3 жовтня 1943 р. вперше гастролю-

50. Що приносить день // Львівські вісті. – 1942. – 14 травня. – Ч. 106 (230). – С. 4.
51. Історія режисури // Львівські вісті. –1944. – 29 лютого. – Ч. 46 (765). – С. 3.
52. Великий успіх п’єси “Тріумф прокурора Дальського”// Краківські вісті. –

1943. – 9 березня. – Ч. 48(786). – С. 4.
53. [Грицак Є.]. З театрального життя / Є. Г. // Краківські вісті. – 1943. – 7 жовт-

ня. – Ч. 223 (961). – С. 5.

Соціокультурний вплив
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вали актори оперного сектору ЛОТу у Варшаві (в приміщенні Варшавської 
консерваторії). У програмі: “Аппасіоната” Л. Бетовена, “Пісня” Л. Ревуцького, 
“Поема” В. Косенка, звучали арії з опер “Сімон Бокканегра” Дж. Верді, “Фа-
уст” Ш. Гуно, “Тарас Бульба” М. Лисенка. Отже, українські музиканти (піаніс-
тка М. Роговська, скрипалька Л. Деркач) та вокалісти Л. Черних і М. Ольховий 
засобами музики (української – на репрезентативній польській сцені!) утвер-
джували свою національну культуру. “Правду сказавши, це того рода перший 
концерт на варшавськім грунті, й за це проводові УЦК належиться подяка”, – 
читаємо скупу інформацію в “Краківських вістях”54.

Зовсім не дослідженою, але не менш важливою, є тема ЛОТу як “творчої 
кузні” професійних кадрів регіону для українських театрів у Станиславові, 
Дрогобичі, Тернополі та ін. Вихідці з Українського театру міста Львова – 
Львівського оперного театру займали згодом керівні посади в названих колек-
тивах у роки Другої світової війни. Так, Український театр ім. Івана Франка у 
Станиславові очолив колишній актор ЛОТу Олександр Яковлів, а завлітом став 
Юрій Косач (після львівської прем’єри “Облоги”). Цікаву інформацію про дві 
прем’єри: “Степового гостя” Б. Грінченка (у режисурі О. Божедана) та “Ніч під 
Івана Купала” М. Старицького (у режисурі О. Яковліва) подають “Наші дні”55. 
Січневе число цього ж часопису за 1944 р. інформує про прем’єру оперети 
“галицького Кальмана” – Ярослава Барнича “Шаріка” у поставі Олександра 
Яковліва. Балетмейстером вистави був запрошений львів’янин М. Трегубов. 

Йосип Стадник у серпні 1943 р. стає головним режисером новоствореного 
Підкарпатського театру у Дрогобичі (виставивши уже традиційно “Запорожця 
за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, а 16 січня 1944 р. – “Облогу” Ю. Косача). 

 При Інституті народної творчості у Львові давалися також вистави для 
дітей. Там Йосип Стадник здійснював окремі постановки. Зокрема, 20.03 та 
22.03. 1943 р. Театр юного глядача показав дітям “казки, байки, танці” з ак-
торами ЛОТу, – читаємо коротку інформацію56. Репертуар, персоналії, оцінка 
творчості Театру юного глядача в роки Другої світової війни – також тема ок-
ремого дослідження. 

Мистецька та пошукова робота ЛМК (літературно-мистецькі акції, худож-
ні читання, камерні спектаклі, дискусії, обговорення, лекції, творчі зустрічі), 
Концертного Бюро, ревієвого театру “Веселий Львів”, Театру юного глядача 
стали результатом взаємовпливів, кадрової спорідненості з діяльністю ЛОТу, 
творчість якого загалом активізувала культурне житя краю. 

54. П-я. К. З життя українців у Варшаві // Краківські вісті. – 1943. – 14 жовт-
ня.  – Ч. 299 (967). – С. 5.

55. Хроніка // Наші дні. – 1943. – Січень. – Ч. 1 – С. 13.
56. Бен. Театр Юного Глядача // Краківські вісті. – 1943. – 23 березня. – Ч. 60(798) 

С. 4.
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театральна освіта 
Активна мистецька діяльність українських професіональних театрів на 

території Генерального Губернаторства: у Львові, Станиславові, Дрогобичі, 
Коломиї, Тернополі 1941–1944 рр. виявила як високі їх творчі можливості, так 
і брак “молодої крові”, нового поповнення у цих трупах. 

Йосип Гiрняк з моменту своєї появи у Львовi навесні 1942 р. не лише 
практичною працею з акторами ЛОТу, але й теоретично – на численних твор-
чих зiбраннях наголошував на проблемi виховання нового покоління акторс-
тва. На Першiй конференцiї представникiв українських професiональних те-
атрiв Генерального Губернаторства (тобто Галичини) 3–4 березня 1943 року 
у Львовi Гiрняк загострить у своїй доповiдi проблему “вишколу” акторiв у 
драматичнiй школi, про роботу Пiдвiддiлу Театрального Мистецтва (створена 
при УЦК нова структура для координацiї роботи професiональних театрiв у 
ГГ. – С. М.), про глядача в театрi, про конечнiсть великої працi актора над со-
бою i про правдиве мистецтво, що його має дати актор”57.

 В умовах Другої світової вiйни у Галичинi, де iсторично складалось так, 
що “унiверситетами” усiх жерцiв Мельпомени була їх щоденна “рутинна” пра-
ця, така агiтацiя на сторiнках львівської преси й акцентована увага до фахово-
го виховання митцiв національного сценiчного мистецтва була промовистим 
жестом німецької влади. “Наука в цих студiях провадитиметься круглотиж-
нево та систематично i полягатиме в грунтовному засвоєннi учнями потрiб-
них для їх майбутнього фаху рiзних теоретичних вiдомостей. Програма студiй 
складатиметься з таких дисциплiн: майстернiсть актора, режисура, мистецтво 
живого слова, ритмопластика, танцi, фiзкультура, фехтування, музграмота i 
сольфеджiо, гра на iнструментi, оформлення сцени, грим (характеризацiя), те-
орiя лiтератури, iсторiя свiтового театру, iсторiя українського театру, iсторiя 
образотворчого мистецтва, iсторiя України, українська мова, нiмецька мова та 
цикл фiлософських наук.[...] До студiї може вступати українська молодь, що 
має потрiбнi здiбностi i середню освіту. Є надiя, що деяка частина учнiв зможе 
дiстати вiдповiдну матерiальну допомогу у формi стипендiї вiд своїх Комiтетiв 
та Делегатур“58. Далi автор вказує, що Вiддiл Культурної Працi при УЦК за-
безпечує студентiв гуртожитком та харчуванням за мiнiмальними цiнами.

“Актори без школи, без правильного розумiння сутi гри на сценi, без наяв-
ностi у них розвиненої психотехнiки – найчастiше показують лише зовнiшню 
поведiнку показуваного образу. Така гра є штучною, фальшивою, немистець-
кою, вона не тiльки не спричиняє у слухача нiякого враження, а просто вiд-
штовхує його вiд себе”, – писав напередоднi вiдкриття Театральної студiї її 

57. Перша конференцiя представникiв українських професiйних театрiв // 
Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1943. – 4 березня. – Ч. 47(467). – С. 3.

58. [Бендерський А.]. Театральна студiя /А. Б.// Львiвськi вiстi. – 1942 – 22–23 
листопада. – Ч. 267 (391). – С. 4.
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директор i майстер художнього слова А. Бендерський59. Наголошуючи на важ-
ливостi згаданої професiї в сучасному театрi, автор акцентує на глибиннiй пiд-
готовцi артиста, який “... повинен бути людиною високої культури, широкої 
освiти iз солiдним запасом знань з рiзних галузей науки та мистецтва; зокрема 
вiн мусить бути добрим знавцем психологiї, iсторiї, лiтератури, естетики, iс-
торiї мистецтва – тiльки така людина, яка виробить i розвине потрiбнi психiч-
ну i фiзичну технiку, а до того збагатить себе широким i глибоким знанням, – 
може стати справжнiм i високим творцем у театральному мистецтвi”60. 

Тому для підготування “громадської думки” з цього приводу ще у вере-
сні 1942 р. розпочалась активна промоція майбутньої театральної студії. Її на 
сторінках львівської преси розпочав майбутній директор студії, майстер ху-
дожнього слова, киянин Андрій Бендерський. 

Постать і творча біографія першого директора театральної студії, яка була 
організована у Львові в 1943 р., – недосліджена сторінка. Окремі скупі відо-
мості про вихідця зі Сходу України, актора – майстра художнього слова, Андрія 
Бендерського, зустрічаємо й у книжці “Взрыв не произошел” П. Боровских61 ...

 Скупі дані про останні роки життя А. Бендерського “десь у Києві” подає у 
листі від 28.03. 2006 р. до авторки цих рядків В. Ревуцький. Сьогодні виникає 
запитання про доцільність призначення названої кандидатури (читця, майстра 
художнього слова) на посаду директора театральної студії, яка мала готувати 
фахівців для драматичної сцени. Адже, з огляду на специфіку професії, він 
опинився у ролі “свого” серед чужих, “чужого” серед своїх. Як пересвідчимось 
із спогадів учня студії Степана Гаруха, сам Бендерський почувався не зовсім 
комфортно й серед студентів-театралів. “Не маю права не згадати (не злим, 
а тихим словом) викладача такої важливої дисципліни, як “культура живого 
слова” (він був рівночасно і директором нашої студії) – Андрія Бендерського. 
Педант, витриманий, зрівноважений. Перше вражіння: сухар. Та насправді – 
нічого подібного, дуже добра і душевна людина, повністю віддана справі, яку 
він робив і любив, а саме пропаганді культури живого слова. Він самовіддано 
передавав нам те, що сам умів. А вмів він дуже багато. Я не зустрічав людини, 
яка так володіла б технікою подачі слова. Пригадую собі його виступ у залі 
філармонії, де на фоні симфонічного оркестру та хору “Трембіта” він читав 
поему Бажана “Данило Галицький”. Не зважаючи на повне звучання хору та 
оркестру, кожне слово з уст Бендерського доходило до глядачів”62. Очевидно, 
це призначення на посаду директора, яке затверджувалося німецьким керів-

59. Бендерський А. Акторське виховання // Львiвськi вiстi. – Львiв. – 1942. – 
10 грудня. – Ч. 282(406). – С. 4.

60. Там само.
61. Боровских П. Взрыв не произошел. – К., 1979. 
62. Спогади Степана Гаруха [Рукопис]. Архів кафедри театрознавства та ак-

торської майстерності ЛНУ ім. І. Франка.
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ництвом, було наступальним кроком арійців щодо українців у Галичині. “Німці 
справді найбільше боялися поширення націоналізму в райсхскомісаріаті. Вони 
з недовірою ставилися до українців з Галичини, до цих “рутено-українців” чи 
“австрійських українців”, які, на їхню думку, постійно ведуть підпільну бо-
ротьбу уже давно і хочуть поширити свій вплив на Велику Україну й “доміну-
вати” там. “Якби в майбутній Українській державі домінували ці люди”, – пи-
сав у своєму донесенні лейтенант фон Крузенштерн, – німці нічого не могли 
б вдіяти, так само, як і інше негалицьке населення. З цієї причини жоден гали-
цький українець не повинен ні в якому разі бути допущеним до управління на 
українських територіях, окупованих тепер німецькими військами”, – читаємо 
у книжці історика В. Косика як один із варіантів відповідей63.

 А. Бендерський на сторінках львівської преси наголошував: “Український 
театр в Галичині за минулих часів, багатий природними талантами, перебував 
у надзвичайно важких політичних і матеріальних умовах і тому не міг підго-
тувати собі потрібну кількість добре вишколених і кваліфікованих акторських 
сил. Джерелом, із якого він черпав свої кадри, було переважно аматорське се-
редовище. І коли нині відкрилися перед українським театром широкі можли-
вості, коли майже кожне повітове місто потребує стаціонарного театру, реалі-
зація цих щасливих можливостей натрапляє на одну дошкульну перешкоду – на 
велику недостачу кваліфікованих акторів. Тим-то проблема акторських кадрів 
є на даний час дуже важливою й пекучою справою українського культурно-
мистецького життя. Треба, не шкодуючи сил і засобів, організувати солідну і 
високофахову підготовку цих кадрів” (підкреслення наше. – С. М.)64. 

Далі автор тут же вказує на поетапне вирішення цієї проблеми: Відділ 
Культурної Праці в Українському Центральному Комітеті (УЦК) вже розроб-
ляє план модифікації і поглиблення своєї діяльності. Як майстер з художнього 
читання, А. Бендерський пропонує існуючу при Інституті Народної Творчості 
(ІНТ) “Студію живого слова” поширити “до таких розмірів, щоб вона могла 
дати протягом трьох років навчання добре підготованих – і практично й те-
оретично – мистців драми і сцени”65. “Львівські вісті” активно висвітлювали 
на своїх шпальтах хід підготовки та набору до студії. “Через те, що частина 
кандидатів з різних причин не могла прибути на іспит 6.08. і що й далі надхо-
дять прохання про приняття до Студії, призначено на 8 вересня з 9-ї год. ранку 
додатковий іспит до Театральної Студії”66.

63. Косик В. Україна і Німеччина у другій світові війні. – Париж; Нью-Йорк; 
Львів, 1993. – С. 138.

64. Бендерський А. Виховання нових кадрів для українського театру // Львівські 
вісті. – 1942. –13–14 вересня. – Ч. 207(331). – С. 2.

65. Там само.
66. Додаткові іспити до Театральної Студії // Львівські вісті. – 1943. – 24 серп-

ня. – Ч. 191(611). – С. 3.
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Створення спеціального навчального закладу для акторів стало (завдяки 
популяризації газет) подією у краю. І хоча оголошень про необхідність фі-
нансування Студії нам не вдалося прочитати, одна інформація привернула 
увагу: “Театральний діяч і Директор Дрогобицького Театру п. Йосип Стадник 
вніс на користь Театральної Студії для допомоги студентам 500 зол., за що 
Дирекція Студії складає йому найщирішу дяку”67. Шляхетний жест шляхетної 
людини! 

Керівником першого акторського набору став Йосип Гірняк, його помічни-
ком і талановитим педагогом – Олімпія Добровольська. Їх учень Степан Гарух 
згадував: “Як тільки появилось оголошення про набір бажаючих навчатись у 
цій студії, то на нього відгукнулось коло 70-ти претендентів. Приймальна ко-
місія зупинила свій вибір на 25... Наша “кумпанія” була дуже різношерстною, 
як за віком (Соні Вовк, нашій любимиці, було коло 14, а Яремі Любовичу – 
поза тридцятку). Різні були ми і за соцпоходженням, освітою. Та, не дивлячись 
на ці різниці, ми стали справжньою ріднею. Нас об‘єднала велика любов до 
театрального мистецтва”68.

 Не всі прізвища студійців нам вдалося встановити. Їх долі вражають дра-
матизмом творчого злету у воєнні роки та трагічної нереалізованості за “мир-
них” часів. Галина Бедрило – одногрупниця, згодом – дружина С. Гаруха, у 
1949 разом з чоловіком була засуджена та ув’язнена на 10 років позбавлення 
волі за “роботу на ворога”. Обоє після звільнення у 1956 р., зрозуміло, не змог-
ли працювати за фахом, не мали права прописки у Львові. Останні роки життя 
мешкали в селищі Оброшиному Пустомитівського району Львівської області, 
де С. Гарух “влаштувався” нічним сторожем у ремконторі, пізніше – фотогра-
фом у Львівському Науково-дослідному інституті землеробства і тваринниц-
тва (с. Оброшине). Під час “перебудови” у Народному домі селища Оброшине 
колишній студієць організував аматорський драмтеатр, в якому ставив “Зи-
мовий вечір” М. Старицького, “Пошились у дурні” М. Кропивницького. За 
“творчі досягнення” колектив отримав статус “Народного”, а його керівник 
домігся присвоєння гурткові імені ... Йосипа Гірняка! Студійка Софія Вовк 
у 1944 р. емігрувала у США. Так само, як і Володимир Змій. Степан Залесь-
кий (1915–1970) та його дружина Ірина Варцаба виїхали до Європи, в Західну 
Німеччину, а потім – до Австралії. Дарія Клюка – до Польщі. У Львові зали-
шались Роман Олексів (працював у 60–70-х рр. режисером музичної редакції 
Львівського телебачення), Марія Балук, Зеновій Осінчук, Марко Коростіль, 
Валь, Щесняк, Хом’як. Ярема Любович після війни працював бухгалтером, 

67. Допомога Театральній Студії // Львівські вісті. – 1943. – 4 вересня. – 
Ч. 201(621). – С. 3.

68. Спогади Степана Гаруха [Рукопис]. Архів кафедри театрознавства та ак-
торської майстерності ЛНУ ім. І.Франка.
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був учасником аматорського театру при Будинку вчителя у Львові в 70-х рр.”69 
Їх долі потребують окремого дослідження. 

Викладачами Студії, зокрема, були: Микола Колесса, Михайло Рудниць-
кий, Валеріян Ревуцький (історія театру), Андрій Бендерський (дикція) та ін.70 
В. Ревуцький у листі до авторки від 28.03. 2006 р. серед викладачів назвав 
також Миколу Шлемкевича, Степана Залеського (фізкультура), Олександру 
Саєнко (танець). А колишній студієць Володимир Змій (що проживав у США) 
згадував, що усі викладачі “були напрочуд цікаві”, й зазначав: “До драматич-
ного складу (ЛОТу. – С. М.) ввійшли актори, які не володіли чистою мовою, 
а то й мали мовні дефекти: шепелявили, картавили, був актор заїка. Це все 
вважалось “особливим” характером. У Театральній Студії не пригадую когось, 
щоб мав хибу мови” 71. Отже, критерії відбору майбутніх акторів були достат-
ньо високими. 

Степан Гарух у вже цитованих спогадах привідкриває методологію робо-
ти педагогів Й. Гірняка та О. Добровольської із студентами. “В Будинку На-
родної Творчості була невелика сцена і зал, і там ми, в основному, проводили 
лекції “мистецтва актора”. Йосиф Гірняк та Олімпія Добровольська, як і вся 
“студентська братія”, розміщалися в залі, а сцена служила для показу наших 
робіт. Після показу етюду кожний студент мав право дати оцінку роботи свого 
товариша, а потім вже останню крапку над і ставив п. Гірняк [...]. В подаль-
ших лекціях Гірняк дуже делікатно, тактовно підказував нам, що ми повинні 
фантазувати, думати, що кожний крок на сцені, кожний жест, вираз обличчя 
повинен показувати мету та внутрішній стан твоєї дії. Багато п. Гірняк гово-
рив нам про, як він це називав, “перетворений жест” 72. Ще на початку 40-х рр, 
коли в радянській Україні ім’я Леся Курбаса було заборонено, а його творчих 
послідовників – винищено, Йосип Гірняк у Львові втілював ідеї свого Учите-
ля в життя.

 Наступного навчального 1944 р. курс акторів мав набирати В. Блаваць-
кий. “На жаль, воєнні події припинили діяльність цієї школи по двох роках 
існування. Праця в цій школі була для мене великою приємністю, дарма, що 
забирала багато часу. Гурт незвичайно талановитої молоді, повної ентузіязму 
до справи давав запоруку, що з неї виростуть добрі актори, так потрібні ук-
раїнському Театрові. Та не довелося нам докінчити нашої праці над ними. На 
всякий випадок, перша на наших західноукраїнських землях драматична шко-

69. Спогади Степана Гаруха [Рукопис]. Архів кафедри театрознавства та ак-
торської майстерності ЛНУ ім. І.Франка.

70. Там само.
71. Лист В. Змія до С. Максименко від 22 травня 2006 р. Архів авторки.
72. Спогади Степана Гаруха. [Рукопис]. Архів кафедри театрознавства та ак-

торської майстерності ЛНУ ім. І. Франка.
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ла була, без сумніву, великим і корисним ділом для справи українського Те-
атру”, – згадував у 1951 р. Володимир Блавацький73. Олімпія Добровольська, 
відома українська акторка і дружина Йосипа Гірняка, у своєму листі (публі-
кація В. Гайдабури) про Студію писала: “На нашому курсі зібралась дуже та-
лановита молодь, і склалось якось так, що були заступлені головні амплуа. Це 
наштовхнуло Юзка на думку, щоб цілий курс організувати в “молодий театр”. 
Але, на жаль, цю ідею не пощастило довести до кінця, бо почалась евакуація. 
Ми виїхали”.74 

Доля випускників студії ЛОТу: в Україні та діаспорі, театральних вигнан-
ців за океаном – окрема тема, яка входить у сферу нових наукових досліджень 
Валерія Гайдабури. 

73. Блавацький В. Три роки “Львівського Оперного Театру” // Ревуцький В. В ор-
біті світового театру. – Київ – Харків – Нью-Йорк, 1995. – С. 200.

74. Гайдабура В. “До кінця виконати свій обов’язок” (Невідомий лист Олімпії 
Добровольської) // Кіно Театр. – Київ, 2009. – № 6(86). – С.10.
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додатКи

репертуар українського театру міста львова – 
львівського оперного театру (1941–1944 рр.)1

Липень 1941 р.
19.07 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського2. Народна опера 

на 3 дії. Режисер – Й. Стадник, музичний керiвник – Л. Туркевич, інструмента-
цiя – Ст. Людкевича, хореограф – О. Суховерська (перший показ в окупації). 

Липень – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького 3. Народна драма зі співа-
ми та танцями на 5 дій. Режисер – Й. Стадник, диригент – Л. Туркевич, хоре-
ограф – Є. Вiгiлєв (точнішої дати встановити не вдалося. – С. М.).

Серпень 1941 р.
14.08 – о 17.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького4. Побутово-істо-

рична драма на 5 дій (6 картин). Режисер – В. Блавацький, диригент – Н. Гор-
ницький, художник – М. Чуйко (перший показ в окупації).

16 та 17.08 – о 18.00 – “Наталка Полтавка” І. Котляревського. Народна 
опера на 3 дії. Музика М. Лисенка, В. Косенка; режисер – П. Сорока, дири-
гент – Л. Туркевич (перший показ в окупації).

19.08 – о 18.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького 
21.08. – о 18.00 – “Наталка Полтавка” М. Лисенка
23.08. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького. 
24.08. – о 12.00 – “Наталка Полтавка” М. Лисенка 
24.08. – о 18.00 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського 
26.08. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького
28.08. – о 18.00 – “Украдене щастя” I. Франка. Драма з сільського життя 

на 5 дій. Режисер – Й. Стадник, художник – М. Радиш (перший показ в оку-
пації).

1. Репертуар театру, вперше відреставрований на основі щоденних оголошень у 
газеті “Львівські вісті” (1941–1944 рр.).

2. У В. Гайдабури помилково вказана інша дата першого показу в окупації – 
24 серпня 1941 р. / Гайдабура В. Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 285. 

3. У В. Гайдабури помилково вказана інша дата першого показу в окупації – 
19 серпня 1941 р. / Гайдабура В. Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 285.

4. У В. Гайдабури помилково вказана інша дата першого показу в окупації – 
23 серпня 1941 р. / Гайдабура В. Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 285. 
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30.08. – о 18.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького 
31.08. – о 12.00 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського 
31.08. – о 18.00 – “Украдене щастя” I. Франка 

Вересень 1941 р.
2.09. – о 18.00 – “Наталка Полтавка” М. Лисенка, В. Косенка 
4.09. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М.Старицького 
6.09. – о 18.00 – Прем’єра 
“Батурин” Б. Лепкого. Історична трагедія на 5 дій. Сценічна обробка Л. Лі-

севича. Режисер – В. Блавацький. 
7.09. – о 12.00 – “Наталка Полтавка” М. Лисенка, В. Косенка – для українців 
7.09. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого. Сценічна обробка Л. Лісевича
9.09. – о 18.00 – “Украдене щастя” I. Франка 
11.09. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого. Сценічна обробка Л. Лісевича
13.09. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого. Сценічна обробка Л. Лісевича
14.09. – о 12.00 –“Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського
14.09. – о 18.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького 
16.09. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М.Старицького 
17.09. – о 18.00 – “Дон Кіхот”. Музика Л. Мінкуса, лібрето та постанова 

Є. Вігілєва. Балет в 5 картинах. Помічник балетмейстера – В. Штенгель, ху-
дожник – М. Радиш, диригент – Я. Вощак (перший показ в окупації). 

18.09. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого. Сценічна обробка Л.Лісевича
20.09. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького
21.09. – о 18.00 – “Украдене щастя” I. Франка 
23.09. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого. Сценічна обробка Л. Лісевича
24.09. – о 18.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького 
25.09. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого. Сценічна обробка Л. Лісевича 
 27.09. – 28. 09. – о 18.00 – Прем’єра
“Скупар” Ж.-Б. Мольєра. Переклад – І. Стешенко. Комедія на 5 дій. Режи-

сер – В. Блавацький, асистент режисера – Б. Паздрій 
30.09. – о 18.00 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра. Переклад І. Стешенко.

Жовтень 1941 р.
1.10. – о 18.00 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського 
2.10. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького 
4.10. – о 18.00 прем’єра  
“Мужчина з минулим” Ф. Арнольда, І. Баха. Переклад – В. Блавацького. 

Комедія на 3 дії. Режисер – Б. Паздрій 
5.10. – о 18.00 – “Мужчина з минулим” Ф. Арнольда, І. Баха
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7.10. – о 18.00 – “Мужчина з минулим” Ф. Арнольда, І. Баха 
10.10. – о 19.00 – виступ Берлінської Скалі у ревії оперет під назвою “Ме-

лодії веселості” – для німців і українців 
11.10. – о 18.00 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра. 
12.10. – о 15.00 та 18.00 – “Мужчина з минулим” Ф. Арнольда, І. Баха 
14.10. – о 18.00 – Прем’єра 
“Циганський барон” Й. Штрауса. Лібрето за М. Йокаєм Й. Шніцера. Пере-

клад Є. Олесницького , Й. Стадника. Оперета на 3 дії. Режисер – Й. Стадник, 
диригент – Я. Барнич, хормейстер – Н. Горницький, танці – О. Суховерська, 
Р. Геринович, асистент режисера – О. Яковлів.

15.10. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса 
16.10. – о 18.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького 
17.10. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса 
18.10. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса 
19.10. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького
22.10. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого 
23.10. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса
24.10. – о 18.00 – “Мужчина з минулим” Ф. Арнольда, І. Баха 
25.10. – Закрита вистава
26.10. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого
28.10. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса
29.10. – о 18.00 – “Скупар” Ж. Б. Мольєра
30.10. – о 18.00 – Прем’єра 
“Земля” В. Стефаника. Інсценізація новел Василя Стефаника в 2-х час-

тинах. Сценічна версія та постановка – В. Блавацький, асистент режисера – 
Б. Паздрій, музичне оформлення Л. Туркевича, хормейстер – Я. Вощак, деко-
раційне оформлення В. Ласовського (виконання М. Радиша) 

31.10. – о 18.00 – “Земля” В. Стефаника.

Листопад 1941 р.
1.11. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького
2.11. – о 18.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького
4.11. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса
5.11. – о 18.00 – “Земля” В. Стефаника
6.11. – о 18.00 – “Мужчина з минулим” Ф. Арнольда, І. Баха
7.11. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса
8.11. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса
9.11. – о 15.00 та о 19.00; 10. 11 – о 18.00 – виступ артистів Державного 

театру Генерального Губернаторства. “Я звинувачую” Герта фон Клааса
14.11. – о 18.00 – “Запорожець за Дунаєм” С.Гулака-Артемовського
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15.11. – виступ співака Берлінської опери та музичних фільмів у Байрой-
ті – Йозефа фон Маловарда 

16.11. – о 18.00 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра
17 та 18.11. – о 18.00 – Прем’єра
“Балетний вечір”: “Сільське кохання”. Хореографічна картина на 1 дію. 

Музика К. Данькевича, інсценізація Є. Вігілєва – ч. 1; “Мрії старого компози-
тора”. Музика Й. Штрауса, монтаж Я. Барнича, інсценізація Є. Вігілєва – ч. 2. 
Балетмейстери – Є. Вігілєв, В. Штенгель, диригент – Я. Барнич, хормейстер – 
Я. Вощак, художник – М. Радиш.

19.11. – о 18.00 – “Мужчина з минулим”. Ф Арнольда, І. Баха
20.11. – о 18.00 – “Балетний вечір”
21.11. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого 
22.11. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса
23.11. – о 18.00 – “Земля” В. Стефаника
24.11. – о 18.00 – “Балетний вечiр”
25.11. – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса
27.11. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого 
28.11. – о 18.00 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра 
29.11. – о 19.00 – Прем’єра 
“Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні. Лібрето Л. Ілліка, Д. Джакоза. Опера на 

3 дії. Режисер – В. Блавацький, художник – М. Радиш, диригент – Л. Туркевич, 
хормейстер – Я. Вощак – тiльки для нiмцiв*

30.11. – о 15.00 – “Мужчина з минулим” Ф. Арнольда, І. Баха – тiльки для 
українцiв

30.11. о 19.00 – “Балетний вечiр” – тiльки для нiмцiв.

Грудень 1942 р.
2.12. – о 18.00 – “Маруся Богуславка” М.Старицького – тiльки для україн-

цiв
3.12. – о 18.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українців
4.12. – о 18.00 – “Балетний вечiр” – для українців
6.12. – о 19.00 – “Мадам Батерфляй” Дж. Пуччіні 
9.12. – Державний театр Генерального Губернаторства показує оперету 

“Країна усмiху” – для українцiв
10.12. – о 18.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українцiв
11.12. – о 18.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українцiв
13.12. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для нiмцiв
14.12. – о 15.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького – для українцiв
14.12. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для нiмцiв
15.12. – о 19.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для нiмцiв
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16.12. – о 18.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українцiв
17.12. – о 18.00 – “Украдене щастя” I. Франка – для українцiв
18.12. – о 18.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького 
21.12 – о 12.30 – “День культури” (до 73-х роковин “Просвіти”). У програ-

мі: Частина 1: А. Курдидик – В. Барвінський “Соняшне завтра” та Пилипен-
ко – І. Недільський “Засяяло сонце золоте” у виконанні чоловічого хору під 
орудою В. Осташевського; три народні пісні (“Про руйнування Січі”, “Ой, у 
полі вишня” та “Гей, на горі та женці жнуть”) у виконанні просвітянської капе-
ли бандуристів під орудою Ю. Сінгалевича; О. Олесь “Відродження країни”: 
художнє читання Лесі Кривицької. 

Частина 2: М. Старицький – Б. Кудрик “Купальська справа”. Інсценізація 
народного обряду силами Українського театру міста Львова. Режисер – В. Бла-
вацький.

21.12. – о 15.00 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського – для 
українцiв

21.12. – о 19.00 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського – для 
нiмцiв

23.12. – o 18.45 – Прем’єра 
“Нiч пiд Iвана Купала” М. Старицького. Драма на 4 дії. Режисер – 

О. Яковлів, художник – М. Радиш, диригент – Я. Вощак, інструментація 
Б. Кудрика, танці – Є. Вігілєва та В. Штенгеля, режисер – лаборант Ю. Гор-
няткевич-Зорич.

24.12. – о 18.00 – “Нiч пiд Iвана Купала” М. Старицького
27.12. – о 18.00 – “Батурин” Б. Лепкого – для українцiв
28.12. – о 15.00 – “Нiч пiд Iвана Купала” М. Старицького – для українцiв
28.12. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для нiмцiв
29.12. – о 18.15 – “Балетний вечiр” – для українцiв
30.12. – о 18.15 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українцiв

Січень 1942 р.
3.01. – о 18.15 – “Украдене щастя” І. Франка – для українців
4.01. – о 15.00 – “Батурин” Б. Лепкого – для українців
4.01. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
5.01. – о 19.00 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для німців
7.01. – о 18.15 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
8.01. – о 15.00 – “Мужчина з минулим” Ф. Арнольда, І. Баха – для українців
8.01. – о 18.15 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для українців
9.01. – о 18.15 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців
10.01. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
11.01. – о 15.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького – для українців
11.01. – о 19.00 – “Балетний вечір” – для німців
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13.01. – о 19.00 – “Балетний вечір” – для українців
14.01. – о 18.15 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців
15.01. – о 18.15 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українців
17.01. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців
19.01. – Прем’єра 
“Жайворонок” Ф. Легара 5. Оперета на 3 дії. Режисер – П. Сорока, худож-

ник – М. Радиш, диригент – Я. Барнич, балетмейстери – Є. Вігілєв та В. Штен-
гель; концертмейстер – О. Голинська 

21.01. та 22.01. – о 18.15 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців 
24.01. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
25.01. – о 19.00 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра – для українців
25.01. – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для німців
26.01. – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для німців
27.01. – о 18.15. – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра – для українців
28.01. – о 18.15 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців
29.01. – о 18.15 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для українців
31.01. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців.

Лютий 1942 р.
1.02. – о 15.00 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського – для 

українців
1.02. – о 19.00 – “Балетний вечір” – для німців
3.01. – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців
4.02. – о 19.00 – Прем’єра 
“Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала. П’єса на 3 дії (7 картин).
Режисер – В. Блавацький, асистент режисера – Б. Паздрій, художник – 

М. Радиш – для українців
5.02. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для 

українців
8.02. – о 15.00 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців
10.02. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для 

українців
12.02. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для 

українців
13.02. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для 

українців
15.02. – о 15.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців

5. У В. Гайдабури помилково вказана інша дата прем’єри – 1 січня 1941 р. / Гай-
дабура В. Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 285. 
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19.02. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для 
українців

20.02. – о 19.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
21.02. – о 15.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для шкіль-

ної молоді; для українців
21.02. – о 19.00 – Прем’єра
 “Пер Гюнт” на муз. Е. Гріга. Балет на 4 дії (9 картин). Сценічна обробка за 

Г. Ібсеном Є. Вігілєва. Балетмейстери – Є. Вігілєв та В. Штенгель, диригент – 
Л. Туркевич, інструментація Л. Туркевича, художник – М. Радиш – для німців

22.02. – о 15 .00 – Закрита вистава для ранених вояків (назви встановити 
не вдалося. – С. М)

26.02. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для українців
27.02. –  о 19.00  – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
28.02. – о 15.00 – “Скупар” Ж. Б. Мольєра – для українців, для молоді
28.02. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців.
 

Березень 1942 р.
1.03. – о 15.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
1.03. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців
3.03. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
4.03. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для українців
5.03. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
6.03. – о 19.00 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців
8.03. – об 11.30 – святкова академія з нагоди 81-х роковин смерті Т. Шев-

ченка. У програмі: виступ В. Сімовича, концерт за участю солістів опери та 
постава “Великого льоху” за Т. Шевченком в опрацюванні Г. Лужницького та 
режисурі В. Блавацького, художник – М. Радиш. 

8.03 – о 15.00 – “Балетний вечір”: 1 ч. – “Сільське коханння” муз. К. Дань-
кевича, інсценізація Є. Вігілєва; 2 ч. – “Мрії старого композитора” муз. 
Й. Штрауса, інсценізація Є. Вігілєва. 

9.03. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
11.03. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга” – для українців
12.03. – о 19 .00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців
13.03. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
14.03. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
15.03. – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для німців
15.03. – о 15.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
16.03. – о 19.00 “Балетний вечір”: 1 ч. – “Сільське коханння” муз. К. Дань-

кевича; 2 ч. – “Мрії старого композитора” муз. Й. Штрауса.
18.03. – о 19.00 – “Скупар” Ж. Б. Мольєра – для українців
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19.03. – о 19.00 – Прем’єра
 “Кармен” Ж. Бізе. Переклад лібрето М. Вороного. Режисер – В. Блаваць-

кий, музичний керівник – Л. Туркевич, балетмейстер – Є. Вігілєв, концертмей-
стер – М. Лисенко, хормейстер – Я. Вощак – для німців

20.03. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
21.03. – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
22. 03 – о 15.00 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського – для 

українців
22.03. – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для німців
23.03. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців
26.03. – о 19.00 – Прем’єра
 “Схоплення сабінянок” Ф. та П. Шентанів, переклад Гр. Меріям – Лужни-

цького. Комедія на 4 дії. Режисер – Б. Паздрій, художник – М. Радиш, жіночі 
костюми Є. Олесницької, помічник режисера – Ю. Міцовський. 

27.03. – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
28, 29 та 30. 03. – гастролі “Люблінського Державного театру” (з двома 

п’єсами нового репертуару – точнішої назви театру та вистав встановити не 
вдалося. – С. М.).

31.03. – о 18. 30. – “Кармен” Ж. Бізе – для українців.

 Квітень 1942 р.
1.04. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для українців
“До Станіславова виїхав Львівській театр на 1 тиждень. Він виставить 

“Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала 6.
4. 04 – 6 04. – виступи Німецького театру� (точнішої назви встановити не 

вдалося. – С. М.).
6.04. – о 15.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців
7.04. – о 15.00 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців
7.04. – о 19.00 – “Схоплення сабінянок” Ф. та П. Шентанів – для українців
8.04. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для українців
9.04. – о 19.00 – “Схоплення сабінянок” П. та Ф.Шентанів – для українців
11.04. – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
12.04. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців, балет
13.04. – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
14.04. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала (вистава є 

підготовкою до літературного суду над п’єсою)
15.04. – о 19.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького – для українців

6. Хроніка //Львівські вісті. – Львів. – 1942. – 29–30 березня. – Ч. 69 (193) – С. 5.
7. Хроніка //Львівські вісті. – Львів. – 1942. – 31 березня. – Ч. 70 (194) – С. 3.
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16.04. – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
18.04. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
19.04. – о 15.00 – “Балетний вечір” – для українців
20.04. – о 19.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців
21.04. – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
22.04. – о 19.00 – “Схоплення сабінянок” П. та Ф.Шантанів – для українців
23.04. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для українців
24.04. – о 19.00 – Ювілейний концерт (до 100-річчя від дня народження 

М. Лисенка).
25.04. – о 19.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців
26.04. – о 15.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
26.04. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
27.04. – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців
28.04. – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
29.04. та 30.04. – Гастролі берлінської артистки Гільди Гільдебрандт із 

своїм театральним ансамблем. Вистава “Чоловік для моєї жінки” (Автор неві-
домий. – С. М.) (комедія на 3 дії).

 Травень 1942 р.
3.05. – о 15.00 – “Украдене щастя” І. Франка – для українців
3.05. – о 19.30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
4.05. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
5.05. – о 19.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
6.05. – о 19.00 – “Украдене щастя” І. Франка – для українців
7.05. – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
10.05. – о 15.00 – “Маруся Богуславка” М. Старицького – для українців
11.05. – о 19.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
12.05. – о 19.00 – Прем’єра 
“Мина Мазайло” М. Куліша. Комедія на 4 дії. Режисер – Й. Гірняк, музика 
 В. Безкоровайного, асистент режисера – О. Яковлів, художник – М. Ра-

диш, помічник режисера – Ю. Міцовський – для українців
13.05. – о 19.00 – “Мина Мазайло” М.Куліша – для українців
14.05. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українців
16.05. – о 19.00 – Прем’єра
 “Циганське кохання” Ф. Легара. Оперета на 3 дії. Переклад Й. Стадни-

ка. Режисер – Й. Стадник, диригент – Я. Барнич, балетмейстер – Є. Вігілєв, 
художнє оформлення М. Іршова, проекти костюмів С. Вальницької, помічник 
балетмейстера – В. Штенгель, концермейстер – О. Голинська.

17.05. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
17.05. – о 19.30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
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18.05. – о 19.00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
19.05. – о 19.00 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для українців
20.05. – о 19.00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
21.05. – о 19.00 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для українців
23.04. – о 19.00 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для німців
24.05. – 19.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
25.05. – о 19.00 – “Циганське кохання”Ф. Легара – для німців
26.05. – о 19.00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
27.05. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
28.05. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для українців
30.05. – о 19.30 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для німців
31.05. – о 15.00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
31.05. – о 19.00 – Прем’єра 
“Дон Кіхот” Л. Мінкуса. Балет в 5 картинах. Лібрето та постановка 

Є. Вігілєва, художник – М. Радиш, диригент – Я. Вощак – для німців.

 Червень 1942 р.
1.06. – 19.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
2.06. – о 19.00 – “Схоплення сабінянок” П. та Ф. Шентанів – для українців
3.06. – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для українців
4.06. – о 19.00 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для українців
5.06. – о 19.00 – “Ніч під Івана Купала” М.Старицького – для українців
6.06. – 19.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців (Ескамільйо – Зенон Дольни-

цький, гостинні виступи) 
7.06. – о 19.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців
8.06. – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
11.06. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українців
16.06. – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для українців
17.06. – о 19.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
18.06. – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців
23.06. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
25.06. – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для українців.

 Липень 1942 р.
1.07. – о 19.00 – Прем’єра 
“Самодури” К. Гольдоні. Комедія на 3 дії. Переклад з італійської – 

І.Стешенко та С. Дубровського. Режисер – Й. Гірняк, музика Б. Кудрика, де-
кораційне оформлення – С. Дмитренка, танці Є. Вігілєва, асистент режисе-
ра – О. Яковлів, помічник режисера – Ю. Міцовський. 
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2 до 17 липня – Літня відпустка
(Гастролі диригента Я. Барнича по Галичині з програмою “Вечір ук-

раїнської народної пісні і танцю”, балетмейстер – В. Штенгель. 3.07. – Горо-
док, 4.07. – Перемишль, 5.07. – Самбір та Старий Самбір, 6.07. – Трускавець і 
Дрогобич, 7.07. – Стрий, 9.07. – Золочів, 10.07. – Тернопіль, 11.07. – Теребов-
ля, 12.07. – Чортків)

18.07. – о 19.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
19.07. – о 19.30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
20.07. – о 19.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
21.07. – о 19.00 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
22.07. – о 19.00 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для українців
23.07. – о 19.00 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
25.07. – о 19.30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
26.07. – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пучіні – для німців
27.03. – о 19.30 – “Балетний вечір” – для німців
28.07. – о 19.00 – “Земля” В.Стефаника – для українців
29.07. – о 19.30 – “Балетний вечір” – для українців
30.07. – о 19.00 – “Земля” В. Стефаника – для українців.

Серпень 1942 р.
2.08. – о 19.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
3.08. – о 19.00 – Концерт великого симфонічного концерту. Диригент – 

Л. Туркевич – для українців
4.08. – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
5.08. – о 19.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
6.08. – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для українців
11.08. – о 19.00 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
12.08. – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців
13.08. – о 19.00 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців
15.08. – о 19.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
16.08. – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців
18.08. – о 19.00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
19.08. – о 19.30  – Прем’єра 
“Тоска” Дж. Пуччіні. Лібрето Л. Ілліка, Д. Джакоза. Переклад Ю. Шкруме-

ляка. Режисер – В. Блавацький, художник – М. Радиш, диригент – Л.Туркевич, 
концертмейстер – М. Лисенко, хормейстер – Я. Вощак.

20.08. – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для українців
21.08. – о 19.00 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для українців
22.08. – о 19.30 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для німців
25.08. – о 19.00 – “Тоска” Дж.Пуччіні – для українців
26.08. та 27.08 – о 19.00 – Прем’єра 
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“Степовий гість” (“За батька”) Б. Грінченка. Історична драма на 5 дій. Ре-
жисер – Й. Гірняк, музичне оформлення Я. Вощака, художник – М. Радиш, 
помічник режисера – Н. Лісновська – для українців.

 

 Вересень 1942 р.
1.09. – о 19.00 – “Украдене щастя” І. Франка – для українців
2.09. – о 19.00 – “Степовий гість” Б. Грінченка – для українців
3.09. – о 19.00 – Прем’єра
“Схоплення із Сералю” В.-А. Моцарта. Комічна опера на 3 дії. (Гостинні 

виступи артистів німецьких опер із Мюнхена, Нюрнберга, Карльсруе та Від-
ня). Музичний керівник – Ф. Вайдліх, художник – Я. Кендзьор – для німців.

4.09. – о 19.00 – “Степовий гість” Б. Грінченка – для українців
5.09. – о 19.30 – “Схоплення із Сералю” В.-А. Моцарта – для українців
6.09. – о 15.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців
6.09. – о 19.30 – “Схоплення із Сералю” В.-А. Моцарта – для німців
7.09. – о 19.30 – виступ Гуцульського балету під керівництвом Я.Чуперчука 

при Українському Окружному Театрі під дирекцією І. Когутяка в Коломиї – 
для німців.

8.09. – о 19. 30 – “Схоплення із Сералю” В.-А. Моцарта (закрита виста-
ва) – для німецьких вояків

9.09. – о 19.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для німців
10.09. – о 19.30 – “Балетний вечір” – для українців
11.09. – о 19.00 – “Тоска” Дж. Пуччіні
12.09. – 0 18.30 – Прем’єра
 “Паливода ХVІІІ ст.” І. Тобілевича8. Жарт на 4 дії. Режисер – П. Сорока, 

художник – М. Радиш, музичне оформлення Л. Туркевича, диригент – Я. Вощак, 
балетмейстер – В. Штенгель – для українців.

Від 12.09 – всі вистави починаються о 18.30 год.�.
13.09 – о 15.00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
13.09 – о 18.30 – “Паливода ХVІІІ ст.” І. Тобілевича – для українців
15.09 – о 18.30 – “Паливода ХVІІІ ст.” І.Тобілевича – для українців
16.09 – о 18.30 – “Тоска” Дж. Пуччіні (із гостинними виступами Зенона 

Дольницького) – для німців
17.09 – о 18.30 – “Паливода ХVІІІ ст.” І. Тобілевича – для українців
18.09 – о 18.30 – “Украдене щастя” І. Франка – для українців
19.09 – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців

8. У В. Гайдабури помилково вказана інша дата прем’єри: 15 вересня 1942 р. / 
Гайдабура В. Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 286. 

9. Хроніка // Львівські вісті. – Львів. – 1942. – 12 вересня. – Ч. 206 (330). – С.4.

ДоДаТки



2�3

20.09 – о 18.30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців
22.09 – о 18.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
23.09 – о 18.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців
24.09 – о 18.30 – “Степовий гість” Б. Грінченка – для українців
25.09 – о 18.30 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для українців
26.09 – о 18.30 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для німців
27.09 – о 18.30 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського – для 

німців
29.09. – о 18.30 – Прем’єра 
“Ріка” М. Гальбе. Драма на 3 дії. Переклад з німецької та постановка І. Іва-

ницького, художник – М. Радиш, помічник режисера – Н. Лісновська – для 
українців.

30.09 – о 18.30 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для німців.

 Жовтень 1942 р.
2.10 – о 18.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
3.10 – о 18.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців
4.10 – о 14.30 – Закрита вистава “Маруся Богуславка” М. Старицького – 

для українців
4.10 – о 18.30 – Прем’єра 
“Коппелія” Музика Л. Деліба. Лібрето та постановка В. Штенгеля. Ба-

лет на 3 дії (4 картини). Диригент – Я. Вощак, художник – М. Радиш – для 
німців.

4.10. – о 18.30 – “Жайворонок” Ф. Легара – для німців
6.10. – о 18.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
7.10. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців
8.10 – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
9.10. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
10.10. – о 18.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
11.10. – о 15.00 – “Земля” В. Стефаника – для українців
11.10. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців
13.10. – о 18.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
14.10. – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
15.10. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
16.10. – о 18.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для українців
17.10. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців
18.10. – о 15.00 – “Степовий гість” Б. Грінченка – для українців
18.10. – о 18.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
20.10. – о 18.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
21.10. – о 18.30 – Прем’єра
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“Аїда” Дж. Верді. Лібрето А. Гіслянцоні. Опера на 4 дії. Режисер – В. Бла-
вацький, диригент – Л. Туркевич, концертмейстер – М. Лисенко, художник – 
М. Радиш, помічник режисера – Куліговський – для німців.

22.10. – о 18.30 – “Земля” В. Стефаника – для українців
23.10. – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для українців
24.10. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців
25.10. – о 14.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
25.10. – о 18.00 – “Аїда” Дж. Верді – для німців
27.10. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців
28.10. – о 18.30 – “Степовий гість” Б. Грінченка – для українців
29.10. – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для українців
30.10. – о 18.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для українців.

Листопад 1942 р.
1.11. – о 14.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
1.11. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців
3.11. – о 18.30 – “Маруся Богуславка” М. Старицького – для українців
4.11. – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для німців
5.11. – о 18.30 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців
6.11. – о 18.30 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра – для українців
7.11. – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців 
8.11. – о 18.30 – “Тоска” Д. Пучіні – для німців
7.11. – о 18.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців 
10.11. – о 18.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М.Старицького – для українців
11.11. – о 18.30 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра – для українців
12.11. – о 18.30 – “Літаючий голландець” Р. Вагнера – гостинний виступ 

німецьких акторів – для німців
13.11. – о 18.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
14.11. – о 18.30 – “Літаючий голландець” Р. Вагнера – для німців і союз-

ників
13.11 – о 18.30 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра – для українців 
15.11 – о 14.30 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра – для українців
15.11 – о 18.30 – “Літаючий голландець” Р. Вагнера – для німців і союз-

ників
17.11 – о 18.30 – “Літаючий голландець” Р. Вагнера – для німців
18.11 – о 18.00 – “Аїда” Дж. Верді – для українців
19.11 – о 18.30 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців
20.11 – о 18.30 – “Тоска” Д. Пуччіні – для українців
21.11 – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців 
22.11 – о 14.30 – “Земля” В. Стефаник – для українців
22.11 – о 18.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
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24.11 – о 18.30 – “Жайворонок” Ф. Легара – для українців, переклад 
Й. Стадника.

25.11 – о 18.30 – гостинний виступ німецького театру з виставою 
“Пані замку Естрот” Г. Ібсена – для німців.
26.11 – о 18.30 – гостинний виступ німецького театру з виставою 
 “Пані замку Естрот” Г. Ібсена – для німців.
27.11 – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
28.11 – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців
29.11 – о 14.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
29.11 – о 18.30 – “Мадам Баттерфляй” Д. Пуччіні – для німців.

Грудень 1942 р.
2.12 – о 18.00 – “Аїда” Дж. Верді – для німців
3.12 – о 18.30 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
4.12 – о 18.30 – Відкрита генеральна репетиція оперети Ф. Легара “Па-

ганіні” – для українців
5.12 – о 18.30 – Прем’єра10 
“Паганіні” Муз. Ф. Легара, переклад Й. Стадника. Оперета на 3 дії. Режи-

сер – В. Блавацький, художник – М. Радиш, проекти костюмів Є. Олесницької, 
диригент – Я. Барнич, хормейстер – Я. Вощак, балетмейстер – О. Ярославців, 
концертмейстер – О. Голинська, помічник режисера – С. Ганджа.

6.12 – о 14.30 – “Ніч під Івана Купала” М. Старицького – для українців 
6.12 – о 18.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців
8.12 – о 18.30 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра – для українців
9.12 – о 18.30 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців
10.12 – о 18.30 – “Паганіні” Ф. Легара – для українців
10.12 – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
11.12 – о 18.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для українців
12.12 – о 18.30 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців
13.12 – о 14.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
13.12 – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для німців
15.12 – о 18.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К.Гупала – для українців
16.12 – о 18.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців 
17.12 – о 18.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
18.12 – о 18.30 – “Паганіні” Ф. Легара – для українців
19.12 – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців і союзників
20.12 – о 14.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців

10. У В. Гайдабури дата прем’єри вказана 9 лютого 1942. / Гайдабура В. Між Гіт-
лером і Сталіним. – К., 2004. – С. 285. 
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20.12 – о 18.30 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців і союзників
22.12– о 17.30 – Прем’ єра 
“Камінний господар” Лесі Українки. Драма на 6 картин. Режисер – Й. Гір-

няк, художник – М. Радиш, костюми Є. Олесницької та Т. Прокопович, музич-
не оформлення – Б. Кудрик, диригент Я. Барнич – для українців.

23.12 – о 17.30 – “Циганське кохання”Ф. Легара – для українців
24.12 – о 17.30 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
25.12 – о 17.00 – “Аїда” Дж. Верді – для німців і союзників
26.12 – о 17.30 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців і союзників
27.12 – о 14.30 – “Степовий гість” Б. Грінченка – для українців
27.12 – о 18.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців і союзників
29.12 – о 18.30 – Прем’єра 
 “Травіата” Дж. Верді. Опера на 3 дії. Лібрето Ф. Пяве. Режисери – В. Бла-

вацький та П. Сорока, художник – М. Радиш, диригенти: А. Копп – для нім-
ців та Я. Вощак – для українців; концертмейстер – Мар’ яна Лисенко, хормей-
стер – Я. Вощак, балетмейстер – В. Штенгель, помічник режисера – С. Ганд-
жа – для німців.

31.12 – о 17.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
31.12 – о 22.00 – “Сильвестровий вечір” – для німців.

Січень 1943 р.
1.01. – о 18.30 – “Травіата” Дж. Верді – для німців і союзників
2.01 – о 17.30 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
3.01 – о 14.30 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
3.01 – о 18.30 – “Травіата” Дж. Верді – для німців і союзників
4.01 – о 18.30 – “Степовий гість” (“За батька”) Б. Грінченка – для українців 
5.01 – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців і союзників
7.01 – о 17.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців 
8.01 – о 17.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
9.01 – о 14.30 – “Земля” В. Стефаника – для українців
9.01 – о 18.00 – “Аїда” Дж. Верді – для німців і союзників
10.01 – о 14.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
10.01 – о 18.30 – “Жайворонок” Ф. Легара – для німців
12.01 – о 17.30 – “Травіата” Дж. Верді – для українців
13.01 – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців і союзників
14.01 – о 17.30 – “Травіата” Дж. Верді – для українців
15.01 – о 17.30 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
16.01 – о 18.30 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців і союзників
17.01 – о 14.00 – “Степовий гість” (“За батька”) Б. Грінченка – для українців
17.01 – о 18.30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців і союзників
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19.01 – о 17.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
20.01 – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
21.01 – о 17.30 – “Травіата” Дж. Верді – для українців
22.01 – о 17.30 – Прем’єра 
“Зимовий вечір” М. Старицького. Драма на 2 картини – ч. 1; “На перші 

гулі” С. Васильченка. Жарт на 1 дію – ч. 2. Режисер – Б. Паздрій, художник – 
М. Радиш, костюми Є. Олесницької, помічник режисера – Н. Лісновська – для 
українців.

23.01 – о 18.30 – “Циганське кохання” Ф. Легара – для німців і союзників
24.01 – о 14.30 – “Скупар” Ж.-Б. Мольєра – для українців
24.01 – о 18.00 – “Аїда” Дж. Верді – для німців
26.01 – о 17.30 – “Паганіні” Ф. Легара – для українців
27.01 – о 18.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
28.01 – о 17.30 – “Тоска” Дж .Пуччіні – для українців
29.01– о 17.30 – “Зимовий вечір” М. Старицького, “На перші гулі” С. Ва-

сильченка – для українців 
30.01 – о 18.30 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для німців і союзників.

Лютий 1943 р.
2.02 – о 17.30 – “Зимовий вечір” М. Старицького, “На перші гулі” С. Ва-

сильченка – для українців 
3.02 – о 17.30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для українців
4.02 – о 17.30 – “Травіата” Дж. Верді – для українців
5.02 – о 17.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
6.02 – о 18.00 – “Аїда” Дж. Верді – для німців і союзників
7.02 – о 14.30 – “Зимовий вечір” М. Старицького, “На перші гулі” С. Ва-

сильченка – для українців 
7.02 – о 18.30 – Пестрий вечір (балет, солоспіви, жіночий квартет) – для 

німців і союзників
9.02 – о 17.00 – “Аїда” Дж. Верді – для українців
10.02 – о 17.30 – “Балетний вечiр” – для українців
11.02 – о 17.30 – “Зимовий вечір” М. Старицького, “На перші гулі” 
С. Васильченка – для українців 
12.02 – о 17.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
13.02 – о 18.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців і союзників
14.02 – о 14.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
14.02 – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л .Мінкуса – для німців і союзників
16.02 – о 17.30 – “Травіата” Дж. Верді – для українців
17.02 – о 19.00 – “Пестрий вечір” – для німців і союзників
18.02 – о 17.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українців
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19.02 – о 17.30 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
20.02 – о 19.00 – “Балетний вечiр” – для німців і союзників
21.02 – о 14.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
21.02 – о 19.00 –“Циганське кохання” Ф. Легара – для німців і союзників
23.02 – о 17.30 –“Паганіні” Ф. Легара – для українців
24.02 – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців і союзників
25.02 – о 17.30 – Прем’єра 
“Облога” Ю. Косача. Драматична поема на 4 дії. Режисер – Й. Гірняк, 

сценічне оформлення М. Григоріїва, музика Б. Кудрика, диригент – Я. Вощак, 
асистент режисера – О. Добровольська – для українців.

26.02 – о 17. 30 – “Облога” Ю. Косача – для українців
27.02 – о 19. 00 – “Аїда” Дж. Верді – для німців і союзників
28.02 – о 14.30 – “Зимовий вечір” М. Старицького, “На перші гулі” С. Ва-

сильченка – для українців 
28.02 – о 19.00 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців і союзників.

Березень 1943 р.
2.03 – о 18.00 – Концерт Христі Колесси за участю оркестру Львівського 

оперного театру
3.03 – о 19.00 – “Балетний вечiр”. “Сільське кохання” К. Данькевича, “Мрії 

старого композитора” Й. Штрауса – для німців і союзників
4.03 – о 17.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
5.03 – о 17.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
6.03 – о 19.00 – Прем’єра 
“Кавалерія Рустікана” (“Сільська лицарськість”) П. Масканьї. Лібрето 

Дж. Верга. Опера на 1 дію. Постановка В. Блавацького, художник – М. Радиш, 
диригент – Л. Туркевич, концертмейстер – М. Лисенко, хормейстер – Я. Во-
щак, помічник режисера – С. Ганджа та “Балетний дивертисмент”. Диригент – 
Ф. Вайдліх. Для німців.

7.03 – о 14. 30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
7.03. – о 19.00 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї (“Сільська лицар-

скість”) та “Балетний дивертисмент” 
9.03 – о 17. 30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
10.03 – о 17. 30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для українців
11.03 – о 17.30 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї (“Сільська лицар-

скість”) та “Балетний дивертисмент” – для німців
12.03 – о 17.15 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
13.03 – о 19.00 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців і союзників
13.03 – о 19.00 – “Жайворонок” Ф. Легара – для німців і союзників 
14.03 – о 14.30 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
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14.03 – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для німців і союзників
16.03 – о 17.30 – “Балетний вечiр” – для українців
17.03 – о 17.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
18.03 – о 17.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
19.03 – о 19.00 – Прем’єра 
“Коваль зброї” А. Льорцінга 11. Комічна опера. Режисери – В. Блавацький та 

В. Вернер-Куль, балетмейстер – В. Штенгель, диригент – Ф. Вайдліх. Для німців.
20.03 – о 19.00 – “Коваль зброї” А. Льорцінга – для німців і союзників
21.03 – о 14.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
21.03 – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для німців і союзників
22.03 – о 19.00 – “Коваль зброї” А. Льорцінга – для німців і союзників
24.03 – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців і союзників
25.03 – о 17.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
26.03 – о 17.30 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї (“Сільська лицар-

скість”) та “Балетний дивертисмент” – для українців 
27.03 – о 19.00 – “Балетний вечiр” – для німців і союзників
28.03 – о 14.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
28.03 – о 19.00 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї (“Сільська лицар-

скість”) та “Балетний дивертисмент” – для німців і союзників
30.03 – о 17.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
31.03 – о 19.00 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї (“Сільська лицар-

скість”) та “Балетний дивертисмент” – для німців і союзників.

Квітень 1943 р.
1.04 – о 17.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для українців
2.04 – о 17.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
3.04 – о 19.00 – “Травіата” Дж. Верді для німців і союзників (гостинний 

виступ Лілі Травтман).
4.04 – о 14.30 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
4.04 – о 19.00 – “Травіата” Дж. Верді – для німців і союзників
6.04 – о 17.30 – “Облога” Ю. Косача – для німців і союзників
7.04 – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців і союзників
8.04 – о 17.30 – “Кавалерія Рустікана” (“Сільська лицарскість”) П. Маска-

ньї та “Балетний дивертисмент” – для українців
9.04 – о 17.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
10.04 – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців і союзників
11.04 – о 11.00 – Шевченківський концерт

11. У В. Гайдабури  вказана інша дата прем’єри: 28 квітня 1943 р. / Гайдабура В.  
Між Гітлером і Сталіним. –  К., 2004. – С. 286.
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11.04 – о 14.30 – “Ріка” М. Гальбе – для українців
11.04 – о 19.00 – “Кавалерія Рустікана” (“Сільська лицарскість”) П. Мас-

каньї та “Балетний дивертисмент” – для німців і союзників
13.04 – о 17.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
14.04 – о 17.30 – “Травіата” Дж. Верді – для українців
15.04 – о 17.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
16.04 – о 17.30 – “Степовий гість” Б. Грінченка – для українців
17.04 – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для німців і союзників
18.04 – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
19.04 – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для українців
21.04 – о 17.30 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
23.04 – о 19.00 – “Травіата” Дж. Верді – для німців і союзників
24.04 – о 19.00 – Сорокатий вечір – для німців і союзників
25.04 – о 19.00 – Прем’єра“Пташник з Тиролю” К. Целлера12. Лібрето 

М. Вест і Л. Гельд. Переклад Ю.Шкрумеляка. Оперета на з дії. Режисер – 
В. Блавацький, художник – М. Радиш, балетмейстер – М. Трегубов, диригент – 
Я. Барнич, концертмейстер – О. Голинська. Для німців і союзників

26.04 – о 14.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
26.04 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців і союзників
28.04 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для українців
29.04 – о 19.00 – “Облога” Ю. Косача – для українців. 

Травень 1943 р.
1.05 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців
2.05 – о 14.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
2.05 – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців і союзників
4.05 – о 19.00 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
5.05 – о 19.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців і 

союзників
6.05 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для українців
7.05 – о 19.00 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
8.05 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців і союзників
9.05 – о 14.30 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
10.05 – о 19.00 – Гастролі Cтаниславівського драматичного театру імені 

І. Франка. “Молодість” М. Гальбе у режисурі О. Божедана – для українців
11.05 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для українців
12.05 – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців і союзників
13.05 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для українців

12. У В. Гайдабури вказана інша дата прем’єри: 28 квітня 1943 р. / Гайдабура В. 
Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 286. 
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14.05 – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для 
українців

15.05 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців і союзників
16.05 – о 14.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
16.05 – о 19.00 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців і союзників
18.05 – о 19.00 – Прем’єра
“Дружина” Й. Ф. Бокая (переклад та постановка І. Іваницького). Комедія 

на 3 дії. Художник – М. Радиш. Для українців. 
19.05 – о 19.00 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для німців і союзників з гостинни-

ми виступами З. Дольницького та О. Руснака
20.05 – о 19.00 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 
21.05 – о 19.00 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для українців 
22.05 – о 19.00 – “Паганіні” Ф. Легара – для німців і союзників
23.05 – о 14.30 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
23.05 – о 19.00 – “Дружина” Й. Ф. Бокая 
25.05 – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для німців і союзників
26.05 – о 19.00 – “Дружина” Й. Ф. Бокая – для українців 
27.05 – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для українців 
28.05 – о 19.00 – “Дружина” Й. Ф. Бокая – для українців 
29.05 – о 19.00 – Прем’єра 
“Die Fledermaus” (“Лилик”) Й. Штрауса13. Німецька вистава*. Режисер – 

К. Гампе, диригент – Ф. Вайдліх, художник – Я. Кендзьор (за участю німецьких 
солістів з Відня, Мюнхена, Дрездена). Для німців і союзників.

30.05 – о 14.30 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 
30.05 – о 19.00 – “Лилик” Й. Штрауса – для німців і союзників
31.05 – о 19.00 – “Лилик” Й. Штрауса – для німців і союзників

Червень 1943 р.
1.06 – о 19.00 – “Паганіні” Й. Штрауса – для німців і союзників
2.06 – о 19.00 – “Паганіні” Й. Штрауса – у виконанні німецьких артистів. 

Для німців і союзників.
3.06 – о 19.00 – “Паганіні” Й. Штрауса – у виконанні німецьких артистів. 

Для німців і союзників.
6.06 – о 14.30 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
6.06 – о 19.00 – “Циганське кохання”Ф. Легара – для німців і союзників
8.06 – о 19.00 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 

13. У В. Гайдабури вказана інша дата прем’єри: 30 листопада 1943 р. / Гайдабура 
В. Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 286. 

* Насправді було дві окремі постановки у ЛОТі: німецька (за участю запрошених 
німецьких виконавців) та українська – у режисурі В. Блавацького.
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9.06 – о 19.00 – “Паганіні” Ф. Легара – для українців 
10.06 – 19.00 – “Дружина” Й. Ф. Бокая – для українців 
11.06 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для українців 
12.06 – о 19.00 – Прем’єра
“Низини” Є. д’Альбера. Текст А. Гімера-Рудольфа Льотара. Музична дра-

ма на 2 дії з прологом. Режисер – В. Блавацький, диригент – Л. Туркевич, ху-
дожник – М. Радиш, костюми Є. Олесницької, концертмейстер – М. Лисенко, 
хормейстер – Я. Вощак. Для німців і союзників.

13.06 – о 14.30 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 
13.06 – о 19.00 – “Балетний вечiр” – для німців і союзників
14.06 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців
15.06 – о 19.00 – “Низини” Є. д’Альбера – для українців 
17.06 – о 19.00 – Прем’єра 
“Хитра удовичка” К. Гольдоні. Переклад М. Рудницького. Комедія на 3 дії. 

Режисер – Й. Гірняк, художник – М. Радиш, музика Б. Кудрика, диригент – 
Я. Вощак, балетмейстер – В. Штенгель, костюми Є. Олесницької та Т. Проко-
пович, помічник режисера – Н. Лісновська. Для українців. 

18.06 – о 19.00 – “Хитра удовичка” К. Гольдоні – для українців 
19.06 – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців і союзників
20.06 – о 14.30 – “Дружина” Я. Бокая – для українців 
20.06 – о 19.00 – “Низини” Є. д’Альбера – для німців і союзників
22.06 – о 19.00 – “Хитра удовичка” К. Гольдоні – для українців 
23.06 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців і союзників
24.06 – о 19.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
25.06 – о 19.00 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї (гостинний виступ 

Ореста Сметанюка) та “Балетний дивертисмент” – для українців
26.06 – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців і союзників
27.06 – о 14.30 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
29.06 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців і союзників
30.06 – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців і союзників.

Липень 1943 р.
1.07 – о 19.00 – “Хитра удовичка” К. Гольдоні – для українців 
2.07 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для українців 
3.07 – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців і союзників
4.07 – о 14.30 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців 
4.07 – о 19.00 – “Пестрий вечір” – для німців і союзників
5.07 – о 19.00 – Концерт солістки Львівської опери Лідії Черних (меццо-

сопрано), фортепіано – проф. Марія Раковська.
6.07 – о 19.00 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 
7.07 – о 19.00 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців і союзників
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8.07 – о 19.00 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
9.07 – о 19.00 – “Дружина” Й.Ф.Бокая – для українців 
10.07 – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців.
Закриття театрального сезону 1942 – 43 рр.

Серпень 1943 р. 
14.08 – о 19.00 – “Кавалерія Рустікана”П. Масканьї – для німців і союз-

ників
15.08 – о 14.30 – “Хитра удовичка” К. Гольдоні – для українців 
15.08 – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців і союзників
17.08 – о 19.00 – “Степовий гість” Б. Грінченка – для українців
18.08 – о 19.00 – Прем’єра 
“Тоска” Дж. Пуччіні. Лібрето Л. Ілліка, Д. Джакоза. Переклад Ю. Шкру-

меляка. Опера на 3 дії. Режисер – В. Блавацький, диригент – Л. Туркевич, ху-
дожник – М.Радиш, концертмейстер – М. Лисенко, хормейстер – Я. Вощак. 
Для німців і союзників

19.08 – о 19.00 – “Облога” Ю. Косача – для українців 
20.08 – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців
21.08 – о 19.00 – “Низини” Є. д’Альбера – для німців і союзників, (гостин-

ний виступ тенора Ганса Еріхсена та баритона Зенона Дольницького).
22.08 – о 14.30 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців
22.08 – о 19.00 – “Пестрий вечір” – для німців і союзників
24.08 – о 19.00 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї та “Балетний дивер-

тисмент”
25.08 – о 19.00 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців і союзників
26.08 – о 19.00 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 
27.08 – о 19.00 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для українців 
(гостинний виступ З. Дольницького в ролі барона Скарпія).
28.08 – о 19.00 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців і союзників (гостинний 

виступ тенора Франкфуртської опери Гайнріха Бенсінга та Зенона Дольниць-
кого).

29.08 – о 14.30 – “Хитра удовичка” К. Гольдоні – для українців
29.08 – о 19.00 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 
31.08 – о 19.00 – “Ріка” М. Гальбе – для українців.

Вересень 1943 р.
1.09 – о 19.00 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для німців і союзників
2.09 – о 19.00 – “Коппелія” Л. Деліба – для українців
3.09 – о 19.00 – “Хитра удовичка” К. Гольдоні – для українців
4.09 – о 19.00 – “Мадам Батерляй” Дж. Пуччіні – для німців і союзників
5.09 – о 14.30 – “Схоплення Сабінянок” Ф. та П. Шентанів – для українців
5.09 – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців і союзників
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7.09 – о 19.00 – “Травіата” Дж. Верді – для українців
8.09 – о 19.00 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для німців і союзників
9.09 – о 18.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
10.09 – о 18.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
11.09 – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців і союзників
12.09 – о 14.30 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 
12.09 – о 19.00 – “Низини” Є. д’Альбера – для німців і союзників
14.09 – о 18.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
15.09 – 16 .09. – о 20.00 – Великий радіоконцерт, присвячений доброволь-

цям СС. Стрілецької дивізії Галичини.
17.09 – о 19.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для українців 
18.09 – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців і союзників
19.09 – о 19.00 – “Травіата” Дж. Верді – для німців і союзників
21.09 та 22 .09. – Прем’єра
 “Гамлет” В. Шекспіра. Трагедія на 5 дій, 18 картин. Переклад М. Рудни-

цького. Режисер – Й. Гірняк, художник – М. Григоріїв, музика М. Лисенка та 
Л. Туркевича.

25.09 – о 20.00 – “Український пестрий вечір”: балет “Сільське кохання” 
К. Данькевича – ч. 1; Українські танці, виступ бандуристів, хору і жіночого 
квартету. Диригент – Я. Барнич – ч. 2. Для німців і союзників.

26.09 – о 14.30 – “Схоплення Сабінянок” Ф. та П. Шентанів – для українців
26.09 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців і союзників
28.09 – о 18.00 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
29.09 – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для українців 
30.09 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для українців.

Жовтень 1943 р.
1.10 – о 18.00 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
2.10 – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
3.10 – о 14.30 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
3.10 – о 19.00 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців
5.10 – о 18.00 – “Гамлет” В.Шекспіра – для українців 
6.10 – о 19.00 – Прем’єра
 “Серпанок П’єретти” Муз. Е. Догнані. Лібрето та балетмейстер – М. Тре-

губов. Балет на 3 дії (4 картини). Диригенти Л. Туркевич та Я. Вощак, сценічне 
оформлення та костюми – М. Радиш.

7.10 – о 18.00 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
8.10 – о 19.00 – “Серпанок П’єретти” Е. Догнані – для українців
9.10 – о 19.00 – “Серпанок П’єретти” Е. Догнані – для німців
10.10 – о 14.30 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для для українців
10.10 – о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для німців (гостинний виступ Ганса 
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Еріхсена та Зенона Дольницького).
12.10 – о 18.00 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
13.10 – о 19.00 – “Серпанок П’єретти” Е. Догнані – для німців
14.10 – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для українців
15.10 – о 18.00 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
16.10 – о 19.00 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї та “Балетний дивер-

тисмент” – для німців
17.10 – о 14.30 – ” Самодури” К. Гольдоні – для українців
17.10 – о 19.00 – “Серпанок П’єретти” Е. Догнані – для німців
19.10 – о 17.30 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
20.10 – о 19.00 – “Травіата” Дж. Верді – для німців 
21.10 – о 17.30 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
22.10 – о 18.30 – “Серпанок П’єретти” Е. Догнані – для українців
23.10 – о 19.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
24.10 – о 14.30 – “Дружина” Й.Ф. Бокая – для українців 
24.10 – о 19.00 – “Серпанок П’єретти” Е. Догнані – для німців
26.10 – о 17.30 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
27.10 – о 19.00 – Прем’єра
“Продана наречена”. Комічна опера Б. Сметани. Лібрето – К. Сабіна. По-

становка В. Блавацького, художник – М. Радиш, диригент – Л. Туркевич, кон-
цертмейстер – М. Лисенко, балетмейстер – М.Трегубов, хормейстер – Я. Во-
щак. – Для німців.

28.10 – о 17.30 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
29.10 – 18.30 – “Продана наречена” Б.Сметани, лібрето К. Сабіни – для 

українців
30.10 – о 19.00 – “Серпанок П’єретти” Е. Догнані – для німців
31.10 – о 14.30 – “Схоплення сабінянок” Ф. та П. Шентанів – для українців.

Листопад 1943 р.
2.11– о 17.30 – “Продана наречена” Б. Сметани – для українців
3.11– о 18.30 – “Серпанок П’єретти ” Е. Догнані – для німців і союзників
4.11– о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
5.11– о 18.00 – Прем’єра 
“Йоганна, жінка Хусова”. Драматичний етюд Лесі Українки. Режисер –

Б. Паздрій, художник – М. Радиш . “На полі крови”. Драматична поема Лесі 
Українки. Режисер – В. Блавацький, художник – М. Радиш. Для українців.

6.11 – о 18.30 – “Тоска ” Дж. Пуччіні – для німців
7.11– о 14.30 –  “Дружина ” Й. Ф. Бокая – для українців
7.11 – о 18.30 – “Пер Гюнт ” Е. Гріга – для німців 
9.11 – о 18.00 – “Йоганна, жінка Хусова” та “На полі крови ” Лесі Україн-

ки – для українців
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10.11– о 18.30 –“Продана наречена ” Б. Сметани – для німців і союзників
11.11– о 17.30 – “Пер Гюнт ” Е. Гріга – для українців
12.11 – о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
13.11 – о 18.30 – “Серпанок П’єретти ” Е. Догнані – для німців і союзників
14.11 – о 14.00 – “Схоплення сабінянок “Ф. та П. Шентанів – для українців
14.11 – о 18.30 – “Продана наречена ” Б. Сметани – для німців і союзників
16.11 – о 18.00 – “Йоганна, жінка Хусова” та “На полі крови” Лесі Україн-

ки – для українців
17.11 – о 18.30 – “Продана наречена” Б. Сметани – для німців і союзників
18.11– о 18.00 – “Серпанок П’єретти” – Е. Догнані – для українців
19.11– о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
20.11 – о 18.30 – “Низини” Є. д’ Альбера – для німців і союзників (гостин-

ний виступ Г. Еріхсена).
21.11– о 14.00 – “Йоганна, жінка Хусова” та “На полі крови” Лесі Україн-

ки – для українців
21.11 – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців і союзників
23.11 – о 18.00 – “Йоганна, жінка Хусова” та “На полі крови” Лесі Україн-

ки – для українців
24.11 – о 18.30 – “Аїда” Д. Верді – для німців і союзників
25.11 – о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
26.11 – о 17.30 –“Дон Кіхот ” Л. Мінкуса – українців
27.11 – о 18.30 – “Низини ” Є. д’ Альбера – для німців і союзників
28.11 – о 14.00 – “Йоганна, жінка Хусова” та “На полі крови” Лесі Україн-

ки – для українців
28.11 – о 18.30 – Прем’єра 
“Лилик” Й. Штрауса (українська постава)14. Оперета на 3 дії. Режисер – 

В. Блавацький, диригент – Я. Барнич, балетмейстер – В. Штенгель, хормей-
стер – Я. Вощак, концертмейстер – О. Голинська, художнє оформлення та кос-
тюми – М. Радиш. – Для німців і союзників.

30.11 – о 17.30 – “Лилик ” Й. Штрауса – для українців.

Грудень 1943 р.
1.12 – о 18.30 – “Лилик ” Й. Штрауса – для німців
2.12 – о 16.45 – “Гамлет ” В. Шекспіра – для українців
3.12 – о 17.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для українців
4.12 – о 18.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців і союзників
5.12 – о 14.00 – “Йоганна, жінка Хусова” та “На полі крови” Лесі Україн-

ки – для українців

14. У В. Гайдабури вказана інша дата прем’єри: 30 листопада 1943 р. / Гайдабура 
В. Між Гітлером і Сталіним. – К., 2004. – С. 286. 
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5.12 – о 18.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців і союзників
7.12 – о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
8.12 – о 18.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для німців і союзників
9.12 – о 17.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
10.12 – о 17.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
11.12 – о 19. 00 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців і союзників
12.12 – о 14.00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
12.12 – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців і союзників
 14.12 – о 17.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців 
15.12 – о 18.30 – “Травіата” Дж. Верді – для німців і союзнтків
16.12 – о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців 
17.12 – о 17.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для українців
18.12 – о 18.30 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для німців і союзників
19.12 – о 14.00 – “Самодури” К. Гольдоні – для українців
 19.12 – о 18. 30 – “Лилик” Й. Штрауса – длдя німців і союзників 
21.12 – о 17.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців
22.12 – о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців і союзників
23.12 – о 17.30 – Прем’єра
 “Любов на здоровий розум” (”Еме”) Г. Куб’є. Комедія на 3 дії. Переклад і 

постановка І. Іваницького, художник – О. Касараб. – Для українців.
24.12 – о 17.30 – “Любов на здоровий розум” Г. Куб’є – для українців
25.12 – о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе – для німців і союзників
26.12 – о 14.00 – “Камінний господар” Лесі Українки – для українців
26.12 – о 18.30 – “Пташник з Тиролю” Ф. Легара – для німців і союзників. 

Січень 1944 р.
4.01 – о 17.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для українців
5.01– о 18.30 – “Балетний вечір”: “Мрії старого композитора” Й. Штра-

уса – ч.1; “Сільське кохання” К. Данькевича – ч. 2. – Для німців і союзників.
7.01 – о 17.30 – “Пташник з Тиролю” Ф. Легара – для українців
8.01 – о 14.00 – “Любов на здоровий розум” Г. Куб’є – для українців
8.01 – о 18.30 – “Тоска” Дж. Пучіні – для німців (гостинний виступ З. Доль-

ницького)
9.01– о 14.00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
9.01– о 18.30 – “Пестрий вечір” – для німців і союзників
11.01– о 17.30 – “Любов на здоровий розум” Г. Куб’є – для українців
12.01– о 18.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для німців 
14.01– о 17. 30 – “Пестрий вечір” – для українців 
15.01– о 18. 00 – “Аїда” Дж. Верді – для німців
16.01– о 14.00 – “Любов на здоровий розум” Г. Куб’є
16.01– о 18.30 – “Пестрий вечір” – для німців 
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17.01– о 17.30 – “Пестрий вечір” – для українців
18.01– о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
19.01– о 18.30 – “Низини” Е. д ’ Альбера – для німців (Гостинний виступ 

диригента Горст-Тану Марграфа, Анни Конечні, Ганса Еріхсена, Зенона Доль-
ницького). 

20.01– о 17.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для українців
21.01– о 17.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для українців
22.01– о 18.30 – “Кармен” Ж. Бізе (Диригент – Горст-Тану Марграф, гос-

тинно) – для німців.
23.01– о 14. 00 – “Мина Мазайло” М. Куліша – для українців
23.01– о 18.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для німців
25.01– о 17.30 – “Дружина” Й. Бокая – для українців 
26.01– о 18.30 – “Продана наречена” Б.Сметани – для німців 
27.01– о 17.30 – “Тоска” Дж. Пучіні – для українців
28.01– о 17.30 – “Сорокатий вечір” 
29.01– о 18.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні 
30.01– о 14.00 – “Схоплення сабінянок” Ф.та П. Шентанів – для українців
30.01– о 18.30 – “Аїда” Дж. Верді – для німців.

Лютий 1944 р.
1.02 – о 17.30 – “Балетний вечір” – для українців
2.02 – о 18.30 – “Тоска” Дж. Пуччіні – для німців (гостинний виступ 

З. Дольницького, диригент – Гергардт Біттнер).
3.02 – о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
4.02 – о 17.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для українців
5.02 – о 18.30 – “Пер Гюнт” Л. Деліба – для німців
6.02 – о 14.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
6.02 – о 18.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
8.02 – о 17.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
9.02 – о 18.30 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців 
10.02 – о 17.30 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для українців 
11.02 – о 17.30 – “Любов на здоровий розум” Г. Куб’є – для українців
12.02– о 18.30 – “Коппелія” Л. Деліба – для німців
13.02 – о 14.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців 
13.02 – о 18.00 – Прем’єра
“Маргарета” (“Фауст”) Ш. Гуно. Опера на 5 дій.  Режисер – М. Зубарєв, 

художник – М. Радиш, диригент – Л. Туркевич, балетмейстер – М. Трегубов, 
концермейстери – М. Лисенко та О. Козловська, хормейстер – Я. Вощак. Для 
німців.

15.02– о 17.30 – “Фауст” Ш. Гуно – для українців
16.02 – о 18.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для німців
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17.02 – о 17.30 – “Ой, не ходи, Грицю” М.Старицького – для українців
18.02 – о 17.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
19.02 – о 18.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців
20.02 – о 18.00 – “Маргарета” (“Фауст”) Ш. Гуно – для німців
22.02 – о 17. 30 – “Ой, не ходи, Грицю” М. Старицького – для українців 
23.02– о 18.30 – “Травіата” Дж. Верді – для німців 
24.02– о 17.30 – “Маргарета” (“Фауст”) Ш. Гуно – для українців
25.02 – о 17.30 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
26.02 – о 18.00 – “Маргарета” (“Фауст”) Ш. Гуно – для німців 
27.02 – о 14.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
27.02 – о 18.30 – “Балетний вечір” – для німців
29.02 – о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців.

 Березень 1944 р.
1.03 – о 18.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні – для німців
2.03 – о 17.30 – “Пер Гюнт” Е. Гріга – для українців
2.03 – о 17.30 – “Коппелія” Е. Гріга – для українців
3.03 – о 16.45 – Прем’єра
 “Ревізор” М. Гоголя. Переклад М. Рудницького. Режисер – Й. Гірняк, ху-

дожник – М. Дендяк, костюми Є. Олесницької та Т. Прокопович, асистент ре-
жисера – О. Добровольська. – Для українців

4.03 – о 18.00 – “Маргарета” (“Фауст”) Ш. Гуно – для німців
 5.03 – о 14.00 – “Йоганна, жінка Хусова”, “На полі крови” Лесі Україн-

ки – для українців
5.03 – о 18.30 – “Пташник з Тиролю” К. Целлера – для німців
7.03 – о 16.45 – “Ревізор” М. Гоголя – для українців
8.03 – о 18.30 – “Пер Гюнт” Е.  Гріга – для німців
9.03 – о 16.45 – “Маргарета” (“Фауст”) Ш. Гуно – для українців
10.03 – о 16.45 – “Ревізор” М. Гоголя – для українців
11.03 – о 18.00 – “Маргарета” Ш. Гуно – для німців
12.03 – о 14.00 – “Тріумф прокурора Дальського” К. Гупала – для українців
12.03 – о 18.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для німців
12.03 – о 18.30 – “Тоска” Дж. Пучіні – для німців (гостинний виступ Зено-

на Дольницького – партія Скарпії).
13.03 – о 18.30 – “Пестрий вечір” – для німців
14.03 – о 16.45 – “Ревізор” М. Гоголя – для українців
15.03 – о 18.00 – “Аїда” Дж. Верді (Диригент – Горст-Тану Марграф. Гос-

тинний виступ Г. Еріхсена) – для німців. 
16.03 – о 16.45 – “Ревізор” М. Гоголя – для українців 
17.03 – о 17.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні ( диригент – Л. Турке-

вич. Гостинний виступ Е. Безпалової) – для українців.

Репертуар українського театру міста Львова – Львівського оперного театру ...



2�0

18.03 – о 18.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса – для німців
19.03 – о 14.00 – “Любов на здоровий розум” Г. Куб’є – для українців
19.03 – о 18.00 – “Маргарета” Ш. Гуно – для німців
20.03 – о 18.30 – “Пестрий вечір” – для німців
21.03 – о 16.45 – “Ревізор” М. Гоголя – для українців
22.03 – о 18.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса – для німців
23.03 – о 16.45 – “Маргарета” Ш.Гуно – для українців
24.03 – о 16.45 – “Ревізор” М. Гоголя – для українців
25.03 – о 18.30 – “Коппелія” Е. Гріга – для німців
26.03 – о 14.00 – “Йоганна, жінка Хусова”, “На полі крові” Лесі Україн-

ки – для українців
26.03 – о 18.00 – “Маргарета” Ш. Гуно – для німців
27.03 – о 18.30 “Пестрий вечір” – для німців 
28.03 – о 17.30 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського
(до 50- річчя творчої діяльності Івана Рубчака ) – для українців
29.03 – о 18.30 – “Мадам Баттерфляй ” Дж. Пуччіні – для німців
30.03 – о 16.45 – “Гамлет” В. Шекспіра – для українців
31.03 – о 16.45 – “Ревізор” М. Гоголя – для українців.

Квітень 1944 р. 
1.04 – о 18.30 – “Продана наречена” Б. Сметани – для німців 
2.04 – о 14.00 – “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського – для 

українців
2.04 – о 18.30 – “Балетний вечір” – для німців
3.04 – о 18.30 – “Лилик” Й. Штрауса – для німців
7.04 – о 18.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пуччіні15 
8.04 – о 18.00 – Великий оперний концерт (за участю Е. Безпалової, 

О. Кальченко, Є. Поспієвої, Л. Черних, Н. Шевченко, Г. Еріхсена (Краків), 
М. Ольхового, Ю. Сметанюка. Диригент – Горст-Тану Марграф).

9.04 – о 18.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса 
10.04 – о 18.00 – “Сорокатий вечір”
12.04 – о 18.00 – “Мадам Баттерфляй” Дж.Пуччіні 
15.04 – о 17.00 – “Сорокатий вечір”
16.04 – о 17. 00 – “Маргарета” Ш.Гуно 
17.04 – о 17.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса 
19.04 – о 18.00 – “Сорокатий вечір” 
20.04 – о 17.30 – “Тоска” Дж. Пуччіні
21.04 – о 17.30 – “Сорокатий вечір”

15. Тут і далі в газетних оголошеннях вже не вказується, для глядача якої націо-
нальності адресована вистава. 
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22.04 – о 17.30 – “Лилик” Й. Штрауса
23.04 – о 17.00 – “Маргарета” Ш. Гуно
25.04 – о 17.30 – Вечір оперних арій і української народної пісні. Дири-

гент – Л. Туркевич, мистецький керівник – В. Блавацький. 
26.04 – о 17.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса
27.04 – о 18.30 – ІV Симфонічний концерт (Диригент – Горст-Тану Марг-

раф Соліст – проф. Адольф Штейнер.У програмі – твори Г. Генделя, Л. Бетхо-
вена, Б. Дворжака, Р. Вагнера)

28.04 – о 17.30 – “Мадам Баттерфляй” Дж. Пучіні
29.04 – о 17.30 – Прем’єра 
“Ноктюрн” М. Лисенка. Опера-хвилинка. Лібрето Л. Старицької-Черня-

хівської. Режисер – В. Блавацький, диригент – Я. Барнич, художник – М. Радиш, 
балетмейстер – М. Трегубов – ч.2; “Кавалерія Рустікана” П. Маскань’ї – ч.1.

30.04 – о 17.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса.

Травень 1944 р.
1.05 – о 18.00 – “Сорокатий вечір” 
3.05 – о 17.30 – “Ноктюрн” М. Лисенка, “Балетний дивертисмент”
4.05 – о 17.30 – “Облога” Ю. Косача
5.05 – о 17.00 – “Облога” Ю. Косача
6.05 – о 17.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса
7.05 – о 17.00 – “Маргарета” Ш. Гуно
8.05 – о 17.30 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса
10.05 – о 16.30 – “Аїда” Дж. Верді 
11.05 – о 15.30 – “Пестрий вечір”
12.05 – о 17.00 – “Облога” Ю. Косача
13.05 – о 17.30 – “Циганський барон” Й. Штрауса
14.05 – о 17.00 – “Тоска” Дж. Пучіні
15.05 – о 17.00 – “Коппелія ” Л. Деліба
17.05 – о 16.30 – “Аїда” Дж. Верді
18.05 – о 17. 00 – “Облога” Ю. Косача
19.05 – о 17.30 – “Пестрий вечір”
20.05 – о 16.30 – Прем’єра
 “Трубадур” Дж. Верді (німецькою мовою). Режисер – В. Блавацький,     

диригент – А. Копп, художник – М. Радиш, хормейстер – Я. Вощак. 
21.05 – о 17.00 – “Коппелія” Л. Деліба
23.05 – о 17.00 – “Ноктюрн” М. Лисенка, “Балетний дивертисмент”
24.05 – о 16.30 – “Трубадур” Дж. Верді
27.05 – о 17.00 – “Аїда” Дж. Верді. Диригент – Горст-Тану Марграф.    Гос-

тинний виступ Маргарити Граснікель (Веймар).

Репертуар українського театру міста Львова – Львівського оперного театру ...
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28.05 – о 17.00 – “Кавалерія рустікана” П. Масканьї – ч.1; “Ноктюрн” 
М. Лисенка – ч. 2.

29.05 – о 17.00 – “Коппелія” Л. Деліба. 

Червень 1944 р. 
1.06 – о 18.00 – VІІ Симфонічний концерт. Диригент – Гост-Тану Марграф 

Соліст – Ганс Борке (фортепіано). 
3.06 – о 16.30 – “Трубадур” Дж. Верді. Диригент – А. Копп. Гостинний 

виступ – Г. Еріхсена.
4.06 – о 16.30 – “Маргарета” Ш. Гуно
5.06 – о 16.30 – “Мадам Баттерфляй ” Дж. Пуччіні
7.06 – о 17.30 – Прем’єра
 “Вечорниці” П. Ніщинського. Опера-хвилинка. Диригент Я. Барнич – ч.1; 

“Сільське кохання” К. Данькевича. Інсценізація Є.Вігілєва. Балет – ч. 2.
8.06 – о 17.00 – “Облога” Ю. Косача.
9.09 – о 17.00 – “Вечорниці” П. Ніщинського. – ч. 1; “Сільське кохання” 

К. Данькевича. Інсценізація Є. Вігілєва. Балет – ч. 2.
10.06 – о 17.00 – “Кавалерія Рустікана” П. Масканьї
11.06 – о 16.30 – “Трубадур” Дж. Верді
12.06 – о 17.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса
14.06 – о 16.30 – “Аїда” Дж. Верді
15.06 – о 17.30 – “Вечорниці” П. Ніщинського. – ч. 1; “Сільське кохання” 

К. Данькевича. Інсценізація Є. Вігілєва. Балет – ч. 2.
16.06 – о 17.00 – “Камінний господар” Лесі Українки
17.06 – о 16.30 – “Трубадур” Дж. Верді
18.06 – о 17.00 – “Дон Кіхот” Л. Мінкуса
19.06 – о 17.00 – “Циганський барон” Й. Штрауса. 
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список акторiв, спiвакiв та артистiв балету1

(якi отримали дозвiл від німецької влади на роботу в театрi)

Ахматова Гелена – Лемберг, вул. Зелена, 37/9 – вчитель вокалу 
Адамов Леопольд – Лемберг, вул. Бойова, 4/а – артист танцю 
Аксентiй Iлля – Станиславiв (тепер Iвано-Франкiвськ. – С. М.), вул. Бiсмарка, 5/1 
 – драматург
Анаша Сергiй – Лемберг, вул. Мартiна, 57 – помiчник режисера 
Антонишин Адам – Лемберг, вул. Схiдна, 4/5 – актор
Артеменко Марiя – Лемберг, вул. Сталева, 9/5 – спiвачка хору
Бандрiвська Одарка – Лемберг, вул. Сикстуська, 50/4 – спiвачка
Бедлевич Франц – Лемберг, вул. Кетжинського, 26/3 – оперна спiвачка
Бєляков Алекс – Лемберг, Карпiнського, 9/7– спiвак 
Трач-Блавацький Влад. – Лемберг, вул. Кленова, 16 – художнiй керiвник
Блiхарська Стефанiя – Лемберг, вул. Паркова, 26/17– танцюристка
Болехiвська Стефанiя – Коломия, вул. Марiанiвська, 105– танцюристка
Борисевич Аркадiй – Лемберг, вул. Осiння, 11а/3 – спiвак i композитор
Брилинська-Голіцинська Олена – Лемберг, вул. Обертинцiв, 24 – акторка
Бурке Тадеуш – Лемберг, Тюремний пров., 3/3 – танцюрист
Бикадозiв Леонiд – Лемберг, вул. Сталева, 9/5– танцюрист балету
Хабурський Богдан – Лемберг, вул. Галла, 15/3 – актор
Хiборський Микола – Коломия, вул. Пекарська, 4 – актор
Цугорка Дмитро – Лемберг, Єпископський пров., 15/2– актор
Фон-Арнецька Фелiцiя – Лемберг, вул. Тарновського, 52/4 – артистка-спiвачка
Данилко Олександр – Лемберг, вул. Новомiсячна, 6/8 – актор
Дендяк Михайло – Лемберг, вул. Дугова, 17/9 – спiвак
Дмитраш Гелена – Лемберг, пров. Виспянського, 33/1– оперна спiвачка 
Добровольська Олiмпiя – Лемберг, вул. Здоров’я, 9 – акторка
Духнич Юлiан – Лемберг, вул. Моджеєвсько, 3 – спiвак хору
Дичко Євдокiя – Лемберг, вул. Оперна, 41 – акторка
Фединяк Анеля – Лемберг, вул. Арцiшевського, 8 – танцiвниця балету
Фiтьо Євстахiй – Лемберг, вул. Стефчика (можливо, Стефаника? – С. М.), 
 10/3- оперний спiвак
Фолус Iлько – Лемберг, пл. Бiльчевського, 4 – танцюрист балету
Галас Стефанiя – Коломия, вул. Тiсна, 6 – акторка
Геринович Руфiна – Лемберг, вул. Музейна, 24/7 – танцюристка 

1. ДАЛО, ф. Р-35., оп. 6., спр. 109. – С. 6-11.
Документ не датований. Ймовірно, це весна 1942 р. У випадку складнощiв пере-

кладу власних назв вулиць, подаємо їх мовою оригiналу. Переклад з німецької – Оксани 
Феношиної. 
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Гавричук Софiя – Лемберг, вул. Войтiвська, 8/1 – оперна спiвачка
Гiрняк Iван – Лемберг, вул.Тереси, 22 – актор
Гiрняк Йосип – Лемберг, вул. Здоров’я, 9 – актор
Гiрняк Марiя – Лемберг, вул. Зоряна, 12/3 – акторка 
Гладкий Йоганн – Лемберг, вул. Кетжинського, 76 – оперний спiвак 
Горняткевич Юзеф – Лемберг, вул. Красiцького, 9 – актор 
Горняткевич Наталiя – Лемберг, вул. Красiцького, 9 – акторка 
Горницька Олена – Лемберг , вул. Кленова, 16/5 – акторка 
Грабовський Остап – Коломия, вул. Шуберта, 10 – актор 
Грицик Олександр – Лемберг, вул. Висока, 15/7 – оперний спiвак 
Гупало Йоганн – Болотня 
Iлькiв Андрiй – Коломия, вул. Шуберта, 11 – актор
Iванiв Ярослав Волод. – Саранчуки 
Iванишин Галя – Станиславiв (Iвано-Франкiвськ. – С. М.) – вул. I.Франка, 3
 – акторка 
Яковлiв Олександр – Лемберг, вул. Казимира, 47 – актор 
Янiвський Ярослав – Лемберг, пров. Кошаровий, 10/1 – спiвак хору 
Яремчук Василь – Лемберг, вул. Задвiрна, 30 – танцюрист балету 
Ярославич Олександр – Лемберг, вул. Копернiка, 19/9 – танцюрист балету 
Фон Єджеєвська Валерiя – Лемберг, вул. Черешнева,1 – оперна спiвачка 
Ємець Iван – Лемберг, вул. Клепарiвська, 15 – актор 
Юрчак Володимир Яросл. – Тернопiль, пров. Татарський, 8-а – актор 
Кальченко Олександра – Лемберг, вул. Пулавського, 10/1 – оперна спiвачка 
Калин Валентина – Лемберг, вул. Обертинцiв, 34 – акторка 
Камiнський Стефан – Лемберг, вул. Бема, 23/9 – актор 
Карпяк Гелена – Лемберг, вул. Казимира, 47/7 – акторка
Карпяк Володимир – Лемберг, вул. Казимира, 47/7 – актор 
Кемпе Клавдiя – Станиславiв, вул. Кулiша, 26 – акторка
Кемпе Лавро – Станиславiв, вул. Кулiша, 26 – актор
Керод Ярослав – Лемберг, вул. Пiскова, 28/3 – учасник балету 
Кленк Тадей – Лемберг, вул. Сонячного каменя, 34/1 – учасник балету 
Клiма Iрена – Лемберг, пров. Солодовий, 4/3 – акторка 
Когут Степан – Лемберг, вул. Нємцевiча, 42 – актор 
Когутяк Йоганн – Коломия, вул. Театральна, 20 – актор 
Кокотайло Роман – Лемберг, вул. Гартунга, 17/7 – оперний спiвак 
Комаринська Iрена – Лемберг, вул. Тюремна, 3/1 – танцюристка балету 
Копестинська Барбара – Лемберг, вул. Вiденська, 49 – акторка 
Копп Марiан Юзеф – Лемберг, вул. Зоряна, 29/14 – актор 
Копира Степан – Лемберг, вул. Гродзецьких, 3/3 – танцюрист балету 
Копичук Йоганн – Станиславiв, вул. Бiблiотечна, 7 – спiвак 
Королик Володимир – Лемберг, вул. Валова, 25 – актор
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Козярський Євген – Лемберг, пров. Вороновський, 11/11 – танцюрист балету
Козлов Якiв – Лемберг, вул. Вiденська, 3/3 – актор 
Кравчук Мирослав – Лемберг, вул. Болгарська, 3 – спiвак хору опери 
Крупник Олена – Лемберг, вул. Крашевського, 9/5 – акторка 
Крижанiвська Марiя – Лемберг, пров. Тюремний, 8/16 – акторка 
Крижанiвський Степан – Лемберг, пров. Тюремний, 8/16 – актор
Кривицька Олександра – Лемберг, вул. Довга, 23 – акторка 
Хшановський Станiслав – Лемберг, вул. Копернiка, 15-а/7 – балетмейстер 
Кухар Роман – Лемберг, пл. Кiльцева, 28/1/6 – спiвак хору 
Кудла Євген – Лемберг, пл. Театральна, 1– оперний спiвак 
Кудла Йоганн – Лемберг, пл. Театральна, 1 – актор 
Кульчицька Ольга – Лемберг, вул. Фабрична, 10 – танцюристка 
Купяк Степан – Лемберг, вул. Паулiни, 14/4 – оперний суфлер 
Купчинська Iрена – Лемберг, вул. Обертинцiв – оперна спiвачка 
Курило Євген – Лемберг, вул. Новомiсячна, 6/8 – актор 
Куровський Юзеф – Лемберг, вул. Королеви Ядвiги, 18/6 – акробат 
Лаврiвський Георг – Лемберг, вул. Тюремна, 3/1 – актор 
Лаврiвська Iрена – Лемберг, вул. Тюремна, 3/1 – акторка 
Левицька Марiя – Лемберг, вул. Львiвських дiтей, 57/6 – акторка 
Левицька Вiра – Лемберг, вул. Хорватська, 13/6 – акторка 
Левицький Євген – Лемберг, вул. Хорватська, 13/6 – актор
Лiпчинський Збiгнєв – Лемберг, вул. Шiллера,12/6 – оперний спiвак 
Лiсненко Iван – Лемберг, вул. Ганса Закса, 3/1 – актор 
Лопатинський Ярема – Лемберг, вул. Львiвських дiтей, 57/б – актор 
Лозинський Мирон – Лемберг, вул. Бонфратрiв (Bonfratriwstr), 8/5 – спiвак 
Лозинський Тарас – Бережани, вул. Iзабели, 3 – спiвак 
Луцiв Василь – Нагiрiнка – спiвак 
Лужницький Григор – Лемберг, вул. Ганса Закса, 9/4 – драматург 
Лужницька Нiна – Лемберг, вул. Ганса Закса, 9/4 – акторка 
Луценкiв Аполiнарiй – Саранчуки – спiвак 
Лиско Євдокiя – Лемберг, вул. Зелена, 3/1 – спiвачка 
Маланюк Iрена – Лемберг , вул. Головна, 4/ партер (Haupststr\Part) – 
 оперна спiвачка
Малиновський Василь – Лемберг, вул. Жовкiвська, 11/16 – актор
Мартинець Iрена– Лемберг, вул. Ганса Закса, 3/4 – оперна спiвачка 
Мартинюк Ореста – Лемберг , вул. Сталева, 5/1 (Stahlstr) – спiвачка 
Мельник Марiя – Лемберг, вул. Собiнського, 3/1 – акторка 
Мельник Володимир – Лемберг, вул. Собiнського, 3/1 – актор
Мiцовський Георгiй – Лемберг, вул.Собєшчизни, 10 (Sobieszczyzny) –
 помiчник режисера 
Мусiй Єлизавета – Лемберг, вул. Ленцiнга, 11/3 (Lengzingstr) – акторка 

Список акторiв, спiвакiв та артистiв балету
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Михалюк Стефанiя – Лемберг, вул. Княжа, 24 – оперна спiвачка
Микитович Юзеф – Лемберг, вул. Головна, 16/11 – спiвак хору опери
Миронiв Петро – Коломия, вул. Шуберта, 11 – актор 
Нагiрняк Розалiя – Лемберг, вул. Довга, 23 – акторка 
Налукова Тамара – Лемберг, вул. Довга, 23 – спiвачка хору опери 
Недiлко Оксана – Лемберг, пров. Домбровського, 2/8 – акторка 
Нестеренко Вiра – Лемберг, вул. Гедвiга, 28 – танцюристка балету 
Нижанковська Одарка – Лемберг, вул. Валова, 25/2 – балет 
Опар Максимiлiан – Черемшiв (Станиславiв) – актор 
Ошкамп Клавдiя – Лемберг, вул. Копернiка, 19/9-1 – солiстка танцю 
Острокiвська Любов – Лемберг, вул. Кiчинського, 18/24 (Kitschinskistr) – 
 акторка 
Палiдович Володимира – Лемберг, вул. Оперна, 43/8 – акторка 
Панасюк Софiя – Лемберг, вул. Бальонова, 3/6 (Balonowastr) – оперна співачка 
Панчак Ольга – Лемберг, вул. Кульпаркiвська, 25 – танцюристка 
Парфенова Вiра – Лемберг, вул. Сталева, 9/5 – балет 
Паздрiй Богдан – Лемберг, вул. Казимира, 47/11 – актор 
Пеняк Емiлiя – Станиславiв, вул. Гуцульська, 40 – акторка
Переяславець Валентина – Лемберг, пров. Захаревича, 3/5 – прима балерина 
Плешкевич Емiлiя – Лемберг, Reussenstr, 3 (Руська? – С. М.) – 
 спiвачка хору опери
Плешкевич Марiя – Лемберг, вул. Софiї, 25/5 – спiвачка хору опери 
Поляков Юзеф – Лемберг, вул. Вiнсента Поля, 8 – оперний спiвак 
Попович Марiя – Лемберг, вул. Задвiрна, 30 (Zadworzanska) – оперна спiвачка 
Поспiєва Євгенiя – Лемберг, вул. Вiнсента Поля, 8 – оперна спiвачка 
Прима Рома – Лемберг, вул. Домбровського, 5/4 – танцюристка 
Пристайко Нiна – Лемберг, вул. Вiнсента Поля, 7/5 – акторка 
Пунко Iрина – Коломия, вул. Красiнського, 11 – акторка 
Пунко Степан – Коломия, вул. Красiнського, 11 – актор
Райхан Олександр – Лемберг, вул. Вiнсента Поля, 8/1 – оперний спiвак
Рейнарович Лев – Лемберг, вул. Снопкiвська, 45/1– оперний спiвак 
Романовський Йоган – Лемберг, вул. Бляхарська, 11/5 – оперний спiвак 
Романовська Марiя – Лемберг, вул. Бляхарська, 11/5 – оперна спiвачка 
Романчук Мирослав – Коломия, вул. Шуберта, 11 – актор 
Романчукевич Мирослава – Лемберг, вул. Мiсячна, 16/1 – спiвачка хору 
Роскуч Йоган – Лемберг, вул. Старомiська, 10 – артист балету 
Рубчак Йоган (Iван. – С. М.) – Лемберг, вул. Пекарська, 3/11/10 – оперний спiвак 
Рудакевич Оксана – Лемберг, пров. Солодовий, 4/11/3 – акторка 
Рудакевич Ярослав – Лемберг, пров. Солодовий, 4/11/3 – актор 
Захарчук Микола – Лемберг, вул. Пекарська, 5/7 – артист балету 
Залеський Степан – Лемберг, вул. Угорська, 29/10 – спiвак
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Заклинська Олена – Лемберг, вул. Ленцiнга, 3/1 (Lenzingstr.) – солiстка танцю
Самокiшин Iван – Лемберг, пров. Солодовий, 4/3 – актор 
Сандович Теодор – Лемберг, вул. Угорська, 29/2 – вчитель вокалу 
Санченко Платон – Коломия, вул. Скупнєвiча, 18 – актор 
Сарачинська Констан. – Лемберг, вул. Кордецького, 31 – танц. балету 
Шашаровська Елiза – Лемберг, вул. Жовкiвська, 11 – акторка 
Шашаровський Володимир – Лемберг, вул. Жовкiвська, 11 – актор 
Шейко Галина – Лемберг, вул. Зелена, 3/6 – спiвачка 
Шерегiй Юрiй – Августин – Лемберг, пров. Францисканцiв, 7/10 – актор 
Шеремета Андрiй – Лемберг, вул. Зоряна, 42/17 – актор 
Шевченко Антонiя – Лемберг, вул. Академiчна, 3/7 – спiвачка хору 
Шолкевич Богдан – Коломия, вул. Скупнєвича, 18 – актор 
Швед Нiна – Лемберг, вул. Домагалiчевська, 9 – акторка
Сенишин Роман – Коломия, вул. Шуберта, 11 – актор 
Сердюкова Людмила – Лемберг, пров. Ялинковий, 12/6 – акторка 
Сiкора Марiя – Станиславiв (Iвано-Франкiвськ. – С. М.), вул. Егерлендер, 8
 (Egerlenderstr) – акторка 
Скалозуб Олександр – Коломия, вул. Мiцкевича, 53 – актор 
Славський Осип – Могильниця, спiвак 
Слюсар Марiя – Станиславiв, вул. Калiша, 26-а – акторка 
Смiй (Змiй. – С. М.) Володимир – Лемберг, пл. Стрiлецька, 3 – спiвак
Снiгур Ксенiя – Лемберг, вул. Королеви Ядвiги, 18 – артистка цирку
Сорока Петро – Лемберг, вул. Оперна, 1 – актор 
Слiпенький Орест – Лемберг, пров. Причастя, 32/4 – актор 
Слiпенька Йоганна – Лемберг, пров. Причастя, 32/4 – танцюристка
Совачева Анна – Лемберг, вул. Ганса Закса, 9/4 – акторка 
Стадник Софiя – Лемберг, пров. Байки, 24/3 – акторка 
Стадник Стефанiя – Лемберг, пров. Байки, 24/6 – акторка 
Стадник Йосип – Лемберг, вул. Пекарська, 5 – актор 
Стадник Павлiна – Лемберг, вул. Стефана, 21/6 – акторка 
Стебельський Євген – Лемберг, вул. Ченстоховська, 10 – оперний спiвак 
Стенгель (Штенгель. – С. М.) Вiтольд – Лемберг, вул. Тюльпанова, 6/2 –   
 балетмейстер
Стефанюк Рудольф – Лемберг, вул. Штауфен, 15/10 (Staufenstr.) – актор 
Степова Марiя – Лемберг, пров. Ялиновий, 12 – акторка 
Стешенко Валентина – Лемберг, вул. Романовича, 5/8 – акторка 
Слоневська Францiска – Лемберг, вул. Петчиннська, 41/5 – оперна спiвачка 
Сугробкiна Зiнаїда – Лемберг, вул. Жовкiвська, 11 – балет 
Свiрська Марiя – Лемберг, вул. Сiкстуська, 37 – спiвачка 
Шлемiнська Анеля – Лемберг, вул. Кохановського, 11-а – оперна спiвачка
Тарасевич Стефанiя – Лемберг,пров. Лешан, 2-а (Leschang.) – акторка 

Список акторiв, спiвакiв та артистiв балету
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Тiмченко Олександр – Коломия, вул. Красінського, 6 – актор 
Тiмченко Павлiна – Коломия, вул. Красінського, 6 – акторка 
Ткачук Василь – Коломия, вул. Шуберта, 11 – актор
Чайковський Василь – Лемберг, вул. Грюнвальдська, 11/7 – оперний спiвак 
Черних-Дмитренко Лiдiя – Лемберг, вул. Сiкстуська, 10/10 – оперна спiвачка 
Тимош Богдан – Лемберг, вул. Старомiська, 10 – танцюрист балету
Тимчук Любов – Станиславiв, вул. Липова, 66 – акторка 
Тисяк Дмитро – Лемберг, вул. Генiнга, 14/2 – солiст 
Тисяк Василь – Лемберг, вул. Генiнга, 14/2 – оперний спiвак
Урбанський Омелян – Тернопiль, вул.Уейська, 5 (Ujejskow.) – актор 
Венгшин Катерина – Лемберг, вул. Укропна, 7/14 – акторка 
Вешинський Андрiй – Лемберг, пров. Зимовий, 2/5 – балетмейстер
Вiгiлєв Євген – Лемберг, вул. Мончинського, 7/3 – балетмейстер 
Вiгiлєва Марiя – Лемберг, вул. Мончинського, 7/3 – танцюристка 
Волощук Олексадра – Коломия, вул. Шуберта, 11 – акторка 
Вишневська Алiна – Лемберг, вул. Стефчика, 14 – танцюристка 
Закал Iрена – Лемберг, вул. Зелена, 3/6 – танцюристка балету 
Затварська Олександра – Коломия, вул. Карпiнського, 12 – акторка 
Цiсик Анна – Коломия, вул. Ламкова, 29 – акторка”.
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документи Генерального Губернаторства з архіву нових актів у 
Варшаві (ANN) та Центрального державного архіву громадських 

об’єднань україни (ЦдаГо, Київ)* 

Додаток 1.
“Генерал – губернаторство Лемберг, 12 січня 1942
Округ Галичина
Міський голова у Лемберзі
В управління культури
приміщення театру
Видатками на 1-у і 2-у черги будівництва охоплені ті будівельні роботи, 

які будуть необхідними для того, щоб мати змогу провізорично відновити 
діяльність театру. Однак я настійливо вказую на те, що такий стан ще жодною 
мірою не відповідає мінімальним вимогам пожежної безпеки згідно з закона-
ми Рейху, і, таким чином, ще не створені необхідні підсобні приміщення для 
впорядкованого функціонування театру в більшому обсязі. Поки що може йти 
мова лише про провізоричний стан, який допускається з політичних та куль-
турних причин.

Кошторис видатків і плани 3-ї черги будівництва перебувають у стадії 
розробки. Через відсутність всіх належних документів технічного порядку та 
через невтішний будівельний стан будинку розробка вимагає ще трохи часу. 
Приблизна оцінка витрат на 3-ю чергу будівництва становить від 600 000 до 
800 000 злотих.

Щоб не допустити зволікання у відновленні театральної діяльності, про-
шу на вищевказаній підставі провести переговори з округом для принципо-
вого з’ясування справи, після того, як з боку уряду вийшла постанова про те, 
що обидва театри (йдеться про оперний та драматичний, який відбудовував-
ся. – С. М.) поки що підпорядковуються керівництву міста.

Директор міського будівництва (підпис)”1.

Додаток 2.
”Герман Векслер Домашня адреса:
Керуючий Швайдніц
вул. Водна, 29
Стосовно: німецькі гастролі у Лемберзі
При перевірці тримісячних літніх гастролей у Лемберзі (травень–липень) 

виявилися такі питання:
1) питання щодо театру
В Оперному театрі навряд чи можливо провести такі гастролі, тому що 

* Переклад з німецької – Оксани Феношиної.
1. AAN. – Sygnatura 540, teczka 891. – S. 1-2.
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там розміщений український театр із драмою, оперою та опереткою, й, до того 
ж, там міститься весь адміністративний апарат. Огляд нового театру показав, 
що там можна грати з 1 травня 1942 р., коли будуть проведені необхідні робо-
ти. Приміщення для глядачів (аж до крісел у ложах 1-го класу) і фойє (бракує 
ще картин для прикраси) вже готові за незначними дрібницями.

Сцена може бути готова, установка панорами виглядає цілком можливою 
за умови термінової заявки німецькій фірмі. Полотно для цього, як повідоми-
ли на наш запит, є в оперному театрі. Необхідні приміщення для переодягання 
згрубша вже готові, водопровід та умивальники в частині приміщень вже є. 
Цими приміщенями можна влітку обійтися (підготовка їх: побілка і облашту-
вання) мала бути зроблена до 1 травня ц.р.

Під час літнього сезону можна й далі перебудовувати бокове крило, не 
перешкоджаючи діяльності театру. Майстерня також повинна бути зроблена 
вчасно. Особисті переговори про прискорення проведення робіт були б до-
цільні на місці .

2) Обсяг німецьких гастролей. 
Було запропоновано дати вишукані драму, комедію і маленьку оперетку 

(без хору).
Драму (німецькомовну. – С. М.) можна подати так, щоб не треба було 

боятися конкуренції з українською драмою. Щодо маленької оперети було за-
пропоновано відмовитись від неї, оскільки зумовлені війною труднощі є надто 
великими”2.

Додаток 3. 
“Копія
Міський голова у Лемберзі    Лемберг, 4 жовтня 1943
Ратуша
Уряду Генерал-Губернаторства
Головний відділ пропаганди в Кракові
через Губернатора округу Галичина 
Відділ пропаганди в Лемберзі
Стосовно: драматичного театру – розбудови оркестрової ями. 
Оркестрова яма драматичного театру вміщає 45 осіб. Необхідно так розбу-

дувати оркестову яму, щоб там було місце приблизно для 60 осіб, це нормаль-
ний склад оркестру опери. Шляхом ліквідації першого ряду сидячих місць, 
розширення оркестрової ями можна здійснити без особливих труднощів. Пе-
ребудова коштуватиме згідно з попереднім кошторисом 80 000 злотих.

2. AAN. – Sygnatura 540, teczka 891. – S. 29-30.
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Перебудова буде необхідною, коли у Лемберзі буде організований німець-
кий ансамбль. З різних причин неприйнятним є такий розподіл, що в тепе-
рішньому оперному театрі дають німецькі та українські опери, в теперішньо-
му драматичному театрі – німецькі та українські п’єси та оперети. Тому дра-
матичний театр мав би бути в розпоряджені для німецьких постановок усіх 
жанрів. Також на випадок, що в найближчий час не можна здобути постійний 
оперний ансамбль для Лемберга, перебудова виявилася б доцільною, оскіль-
ки таким чином ряд гастрольних постановок, які до цього часу відбувалися в 
оперному театрі, могли б відбуватися в драматичному театрі. Поряд з цими 
гастрольними постановками в театрі могли б відбуватися українські вистави, 
через що з’являться значні доходи. Рекомендується якнайшвидше розпочати 
роботи з перебудови, які триватимуть, імовірно, 4 тижні, з тим, щоб театр, по 
можливості, швидко можна було використовувати для всіх цілей. 

Прошу надати в розпорядження дотацію у вказаному розмірі витрат, які 
можуть виникнути для цієї необхідної перебудови, яка лежить виключно в ін-
тересах німецької театральної діяльності.

Геллер (підпис)”3. 

Додаток 4.
”І ще одне прохання. Я ще напишу кожному зі співаків, однак Ви від себе 

зробіть теж усе можливе з цього приводу: мабуть, через неуважність я сповіс-
тив пану Альзену і пану Вернігку (співакам. – С. М.), що вони можуть ско-
ристатися двома нічними поїздами, відрізок Відень-Краків, залишитися в Кра-
кові один день, а тоді їхати далі нічним поїздом Краків–Лемберг. Це, мабуть, 
було б зручно для співаків, однак запізнення нічного поїзда Краків – Лемберг 
часто є таким величезним (до 17 годин), що таким чином під питанням могла б 
опинитися вся постановка. Отож, я настійливо прошу, щоб гості 16 числа ско-
ристалися денним поїздом із Кракова, як це було в травні минулого року. Па-
нове мали б бути в розпорядженні на репетиції в середу, 17.3. о 10.00, оскільки 
як Ірміртрауд (нечітко написано. – С. М.), так Адельгофф і Бреннер – це люди, 
які ще не грали цих ролей, і тому обов’язково потребують великої репетиції, 
і, очевидно, також репетиції діалогів у день вистави, тобто в четвер до обіду. 
Можливо, фон Штрайт і пан Вернігк могли б від’їхати на день швидше, тоді 
вони цілком зручно змогли б скористатися й нічним поїздом. Що стосується 
п. Альзена, то, на жаль, це не вдасться, оскільки 15-го він ще повинен співати 
у “Викраденні” (“Викрадення з Сералю” В. А. Моцарта. – С. М.). Однак він 
повинен поспішити, щоб після вистави ще встигнути на нічний поїзд о 23.53”4. 

3. AAN. – Sygnatura 111, teczka 744. – S. 5 (2), 275.
4. AAN. Sygnatura 540, teczka 893. – S. 24-25.
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Додаток 5.
“Уравління культури
театральний відділ 16 червня 1942
Панна Урсула Крістен
Грайфсвальд, / Померанія
вул. Бісмарка, 4
Шановна панно!
Щира подяка за Ваше послання від 5 травня 1942. На жаль, мушу Вам 

повідомити, що підбір акторського складу для місцевого німецького театру 
відкладається на невизначений термін, і тому я не можу розглянути Вашу про-
позицію. Якщо на цей час із Вашого фаху з’явиться вакансія, я повідомлю Вас. 
Вашу адресу я собі записав. Оскільки місцеві терміни цілком невизначені, я 
раджу Вам не чинити собі перешкод у прийнятті подальших рішень. Надісла-
ний матеріал (2 фотокартки та перелік ролей) з подякою повертаю Вам у Ва-
ших інтерсах. Хайль Гітлер!( підпис)”5.

Додаток 6. 
“Лемберг,13 квітня 1943
В касу 
Просимо виплатити панні Дольгаузен за участь у “Збройному майстрі” 
4 вистави по 200 зл. – 800; відшкодування утримання – 450 зл. Усього – 

1250 зл.
(підпис)”6.

Додаток 7.
Постанова облвиконкому та бюро обкому КП(б)У від 1 серпня 1944 р. 
 “Про відновлення роботи Львівського театру опери та балету.
Облвиконком та бюро обкому КП(б) У 
Постановляють:
1). Відновити роботу Львівського театру опери та балету з 15 серпня 

1944  р.
2). Зобов’язати в. о. начальника обласного управліня в справах мистецтв 

тов. Підшебіткіна організувати укомплектуваня театру артистами опери та ба-
лету до 10.08.44 р.

3). Доручити тов. Підшебіткіну та т. в. о. директора театру скласти план 
роботи театру.

4). Зобов’язати начальника ОСМЧА та начаьника управління в справах 

5. AAN. Sygnatura 540, teczka 892. – S.16.
6. AAN. Sygnatura 540, teczka 893. – S.58.
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мистецтв до 15.08. 44 р. скласти кошторис ремонту театру опери та балету й 
подати на затвердженя облвиконкому.

5). Роботу театру опери та балету тимчасово ( до закінчення ремонту теат-
ру опери та балету) дозволити в театрі ім. Лесі Українки.

6). Просити Раднарком УРСР та ЦК КП(б) У взяти театр на республікансь-
кий бюджет.

7). Просити начальника управління в справах мистецтв при РНК УРСР 
допомогти укомплектувати театр кваліфікованими артистами.

Голова Виконкому Львівської  Секретар Львівського Обкому КП(б)
Облради Депутатів
трудящих Козирєв (підпис).  Грушецький (підпис)”�.

Додаток 8. 
“Мiськi театри 
Лемберг,
5 квiтня 1943 
Пану керівникові Вреде
Театр Меллiнi
Ганновер
Дорогий пане керівник!
Прошу вибачення, що я так довго не давався чути: мав страшенно бага-

то роботи i взагалi не займався приватною кореспонденцiєю. Я чув, що Вам 
дуже добре ведеться в Ганноверi, що Ви мали успiхи i дуже задоволенi. Дуже з 
цього радий. Хотiв би сердечно запросити вас – як ми говорили пiд час нашої 
останньої зустрiчi – поставити в нас у Лемберзi (так по-німецькому називали 
Львів. – С. М.) “Летючу мишу”. Вистава має вiдбутися приблизно мiж 20 i 
30 травня, а тодi повторно десь 5–6 червня. Точний термiн подам Вам з Iнс-
брука, куди сьогоднi знову їду у вiдпустку. Звiдси (тобто, з української сторо-
ни. – С. М.) братимуть участь: Альфред: д-р Тисяк, Орловський: панi Черних, 
Д-р Блiнд: Романовський, Франк: пан Блавацький. Решту ролей повиннi грати 
нiмецькi гостi. Пан Вернiг з Вiденської Держопери, який мав великий успiх 
у “Викраденнi з Сералю” i якого дуже люблять у Лемберзi, охоче спiвав би 
партiю Айзенштайна, i щодо гонорару охоче пiшов би назустрiч. Розалiнда, 
Адель, Фрош, д-р Фальк повиннi спiватися гостями. Можливо, я мiг би Вас 
просити постаратися знайти видатних представникiв на цi ролi. Спробую зро-
бити те саме у Віднi i провести переговори з театральним посередницьким 
бюро Карла Штарки. До цього часу Штарка проводив усi гастролi, чим я цiл-
ковито задоволений, i просив би, щоб тi митцi, яких Ви знайдете, також пiдпи-

7. ЦДГАО. – Ф.1., оп. 175. – С. 41
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сували угоди через Штарку. У цьому зв’язку Ви ще матимете звiстку вiд пана 
Штарки. I ще одне велике прохання. Чи могли б Ви, крiм постави, на яку мали 
б прибути на кiлька днiв ранiше за гостей, через попереднi репетицiї також 
взяти на себе роль д-ра Фалька? Звичайно, на Ваше бажання, ми передали 
б iншому спiваковi “Братське соло”, як це часто буває. Я був би Вам справдi 
дуже зобов’язаний, якби Ви могли взяти цю роль. Початково я думав дати цю 
роль українцевi, однак потiм вiдмовився вiд цього. Знайти гостьового спiвака 
на цю роль досить важко, i це тiльки збiльшило б витрати. Прошу Вас, доро-
гий пане Вреде, надiслати менi Вашi мiркування щодо постави i ролi (окремо) 
якнайшвидше до Iнсбруку, вул. Клаудiї, 20. Я домовлюся з паном Штаркою, 
так що для Вас не виникнуть непотрiбнi витрати. Прошу Вас термiново напи-
сати менi, я з 6 квiтня буду в Iнсбруку, i мiж тим вже поговорив зi Штаркою, 
так що ми маємо контакт щодо визначення термiну. Звичайно, я сподiваюся, 
що Ви менi не вiдмовите i що саме в цей час у Ганноверi не буде нової поста-
новки. Тут всi дуже радi знову привiтати Вас у Лемберзi, в цьому можете бути 
впевненими. Мiський голова, д-р Райш, пан Блавацький особливо, i всi iншi 
українськi актори дуже радi почути, що Ви маєте намiр заангажувати їх у “Ле-
тючiй мишi”, коли будете її режисером. Можливо, Ви могли б узяти з собою 
Вашу любу дружину, про яку ми всi згадуємо якнайкраще. 

Сердечнi вiтання з найкращими побажаннями Вашiй дружинi.
Ваш (пiдпис)”8.

Додаток 9. 
“Панові мiському головi
Лемберг
червня 1943
Пан директор Вайдлiх пропонує виплатити українським солiстам “Летю-

чої мишi”, як визнання їх заслуг, такі суми:
панi Лiдiя Черних – 300 зл.,
панові Романовському – 200,
панові Фiтьо – 200.
Просимо Вашого рiшення
(пiдпис)�.

Додаток 10.
“Міські театри
Лемберг

8. AAN. Sygnatura 540, teczka 894. – S.1-2.
9. AAN. Sygnatura 540, teczka 894. – S. 91.

ДоДаТки



2��

29 березня 1943
Оперний театр
Адміністрація
Панові голові
Стосовно: покращення дисципліни глядачів
Ваше подання від 25 березня 1943
Дисципліна глядачів значно покращилася з часу запровадження заходів 

згідно з Вашим розпорядженням про допуск глядачів, які запізнилися, лише 
після перерви. Ми рекомендуємо, з тим, щоб забезпечити найсуворіше дотри-
мання Вашого розпорядження на майбутнє, час від часу, напр. з нагоди поста-
новки “Травіати” – посилити наявні сили поліції.

Тому ми повертаємося до візиту українського директора, який свого часу 
звернувся до Вас зі скаргою щодо зміни початку українських спектаклів. Спра-
ва в тому, що велика частина української публіки пропускає перший акт, оскіль-
ки закінчення робочого часу установ збігається з часом початку укр. вистав. 
Можливо, можна було б якось допомогти у цьому питанні. (Підпис)”10. 

10. AAN. Sygnatura 540, teczka 901. – S. 77
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Фрагменти кримінальної справи андрія петренка – 
першого директора українського театру міста львова – 

львівського оперного театру (1941–1942 рр.)

Про адмiнiстративного керiвника, першого директора Українського теат-
ру мiста Львова – Львiвського оперного театру Андрія Аврамовича Петренка 
(нар 1881, с. Супрунiвка Полтавської обл. – 1957, Львiв), який працював на цій 
посаді від 2 липня 1941 р. до 30 червня 1942 р., в українському театрознавствi 
досі немає комплексного дослідження. Короткі відомості про особу першо-
го директора ЛОТу можна було почерпнути лише з діаспорних видань. Його 
прізвище згадується у першому томі збірника “Наш театр” у статті колишньо-
го працівника колективу Михайла Івасівки “Український Оперний Театр” у 
Львові”. Там, зокрема, написано: “До 1942 р. адм. дир. був А. Петренко, а від 
1942 В. Блавацький”1. 

Єдиною ширшою згадкою, присвяченою А. Петренковi, є коротка стаття 
(очевидно, некролог) Володимира Дорошенка, написана 5 грудня 1958 року у 
газетi “Свобода” (США), що вміщена у другому томі цього ж збiрника. У нiй, 
зокрема, написано: “Андрiй Аврамович Петренко народився на Полтавщинi. 
Перед першою свiтовою вiйною служив на Сибiрi бухгальтером при головно-
му управлiннi будiвництва далекосхiдних залiзниць. Повернувшись у часах 
визвольних змагань на Україну, брав дiяльну участь у них i був, мiж iншим, 
членом дипломатичної мiсiї УНР при урядi незалежної тодi грузинської рес-
публiки в Тифлiсi. З навалою большевикiв на Україну виїхав на Захiд i осiв у 
Львовi, де брав дiяльну участь у працi мiсцевої надднiпрянської колонiї, зок-
рема в Товариствi Допомоги емiгрантам з Великої України та у Видавничiй 
Кооперативi “Хортиця”, де був одним iз директорiв.

Упродовж пару десяткiв рокiв працював при Централi Т-ва “Просвiта”, 
де займав пiд кiнець вiдповiдальне становище. За часiв большевицької iнвазiї 
на Галичину в 1939–40 рр., а потiм у часах нiмецької окупацiї в 1941–43 рр. 
був директором-адмiнiстратором Великого Театру у Львовi. Виїхавши перед 
другим приходом большевикiв до Вiдня, попав там у лабети НКВД i був виве-
зений звiдти на далеке заслання, з якого повернувся незадовго перед смертю 
до Львова, фiзично цiлковито знищений” 2. Про особу А. Петренка згадується 
у книжці відомого українського театрознавця В. Ревуцького (Канада) “В орбіті 
світового театру”3 та в “Спогадах” Володимира Блавацького, вміщених у ній.

1. Івасівка М. “Український Оперний Театр” у Львові // Наш театр. Книга Дiячiв 
Українського Театрального Мистецтва. –Нью-Йорк – Париж – Сiдней –Торонто, 
1975. – Т.1. – С. 326.

2. Дорошенко В. Андрiй Петренко // Наш театр. Книга Дiячiв Українського Теат-
рального Мистецтва. – Нью-Йорк – Париж – Сiдней –Торонто, 1992. – Т. 2. – С. 137.

3. Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Харків – Нью-Йорк, 1995. – C.  42.
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2003 р. Богдан Козак у статті “Палімпсест українського “Гамлета”: пере-
клад і прапрем’єра 1943 року” порушує питання про час перебування А. Пет-
ренка на посаді директора, називаючи різні дати, подані у кількох джерелах: 
“Коли ж пішов з посади директора театру Андрій Петренко? В. Ревуцький у 
книзі “В орбіті світового театру” подає дату приходу В. Блавацького на посаду 
директора – 1 січня 1942 р.”4 Подібну думку висловлює і М. Івасівка5. Проте 
ця інформація викликає у нас сумнів, оскільки у віднайденій нами інформації 
травневого числа “Наших днів” (1942) в рубриці “Хроніка” повідомлялося: 
“Взагалі, Львівський оперний театр ... – це така організація, яка під керівниц-
твом досвідченого директора А. Петренка прямує до щораз більших висот”. 
Як бачимо, А. Петренко у травні ще перебував на посаді директора. Вірогідно, 
що він обіймав цю посаду аж до кінця грудня 1942 р., оскільки відомості про 
те, що В. Блавацький є директором ЛОТу, знаходимо у пресі лише на початку 
1943 р.”6. 

У запропонованому тут матеріалі подаємо на основі архівних матеріалів 
віднайдені нами факти з життя, біографії й діяльності, зокрема у ЛОТі 1941–
1942 рр., Андрія Аврамовича Петренка. Нам вдалося розшукати кримiнальну 
справу Андрія Петренка під номером П-32262, яка зберiгається у Державному 
архiвi Львiвської областi (ДАЛО). Ця “справа”, так само абсурдно-трагiчна 
за своєю суттю, як i звинувачення багатьох працiвникiв сцени 1941–1944 рр., 
проливає, однак, свiтло на деякі невiдомi досi обставини дiяльностi театру зга-
даного періоду. З цитованих тут фрагментів вимальовується постать неорди-
нарної особистостi: дiяльної, нацiонально свiдомої, вiдповiдальної, освiченої, 
талановитої. Обставини тоталiтарних режимів (радянського та нацистського), 
в яких довелося жити та працювати нашому героєвi, спричинилися до викрес-
лення його iменi з iсторiї вітчизняної культури. Фрагменти вперше оприлюд-
неної в журналі “Студії мистецтвознавчі”� кримiнальної справи є безцiнним 
документом i свiдченням специіфки дiяльностi ЛОТу в роки Другої свiтової 
вiйни.

Документи подаємо тут мовою оригiналу” (радянськi слiдчi послугову-
вались лише “великим, могучим языком”). Як зрозуміло із справи, радянські 
“правозахисники” засудили без вини винну людину: доказiв його спiвпрацi з 

4. Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Харків – Нью-Йорк, 1995. – C.  42.
5. Івасівка М. “Український Оперний Театр” у Львові // Наш театр. Книга Дiячiв 

Українського Театрального Мистецтва. –Нью-Йорк – Париж – Сiдней –Торонто, 
1975. – Т.1. – С. 326. 

6. Козак Б. Палімпсест українського “Гамлета”: переклад і прапрем’єра // Вісник 
Львівського університету. Серія мистецтвознавство – 2003. Вип 3. – С. 65.

7. Максименко С. Фрагменти кримінальної справи Андрія Петренка – першого 
директора Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру (1941–
1942) // Студії мистецтвознавчі, 2008. – Ч. 2. – С. 68–89.
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нiмцями не було! Зi справи стає зрозумiло: шукали iншого директора – Воло-
димира Блавацького, який володів німецькою мовою і мiг вiльно контактува-
ти з нiмецьким керiвництвом. Але В. Блавацький у 1944 р. разом з основним 
складом трупи емігрував за кордон, тому віддали на заклання іншу жертву – 
А. Петренка, бо вiн теж був “директором”. За принципом: бий своїх, щоб чужi 
боялись. 

29 серпня 1947 р. у Львовi працiвниками МДБ (майже одночасно iз 
Й. Стадником) був заарештований Андрiй Петренко. В обвинувальному вис-
новку справи зазначено: “речових доказiв по справi нема”8.

“Я, ст. следователь Следчасти МГБ УССР – ст. лейтенант Швыдкий, рас-
смотрев следдело № 5612 по обвинению Петренко Андрея Аврамовича в пре-
ступлениях, предусмотренных ст. ст. 54 – 1 “а” и 54 –11 УК УССР, 

Нашел: 
Петренко А. А., будучи враждебно настроен против Советской власти в 

1919–1920 г.г. служил в петлюровском консульстве “УНР” при меньшевист-
ском правительстве Грузии. После разгрома “УНР” в начале декабря 1920 года 
обвиняемый Петренко вместе с другими украинскими националистами бежал 
в Италию, а с 1925 по 1939 г.г., проживая на территории Западной Украины, в 
г. Львове, состоял в петлюровской организации УДК (украинский допомого-
вый комитет) и одновременно в указанный период работал администратором 
издательства националистического общества “Просвита”. Оставаясь прожи-
вать в оккупированном немцами г. Львове, работал директором оперного теат-
ра, коллектив которого ставил антисоветские постановки. В момент изгнания 
немецкой армии, бежал с последней на территорию Чехословакии, где и был 
задержан. Руководствуясь п.: 9 приказа МВД-МГБ и Генерального прокурора 
СССР N 00279(00108) 72 сс. от 16 марта 1948 года,

ПОСТАНОВИЛ:
Петренко Андрея Аврамовича после определения ему меры наказания на-

править в Особый лагерь МВД СССР. 
Ст. следователь следчасти МГБ УССР Ст. лейтенант Швыдкий (пiдпис)
Согласны (пiдписи)”�. 
До такого висновку, пiсля семи мiсяцiв допитiв, ведення слiдства, при-

йшли “поборники законностi” в УРСР. Вироку передували численнi допити. 
Спочатку – як “затриманого” в 1945 р, а пізніше, у 1947 р. – заарештованого. 
У них – детальна, “згадана” пiд тиском “правопорядку”, хронологiя життя i 
творчостi. Ось вона: “Протокол допроса задержанного Петренко  А. А. [...] 22 
мая 1945 г. Допрос начат в 9 час. 45 мин.

Вопрос: С какого времени Вы (так, з великої літери ввічливо написано в 
оригіналі. – С. М.) проживали в Вене?

8. Тут і далі цитується кримінальна справа А. Петренка П–32262. – ДАЛО.
9. Там само.
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Ответ: В Вене я проживал с августа 1944 года. До этого, с момента эм-
миграции из России в 1920 г., проживал во Львове. 

Вопрос: Где Вы проживали и работали в России до Октябрьской револю-
ции? 

Ответ: До 1913 г. вместе с родителями проживал в Полтаве, затем, полу-
чив среднее образование, поступил работать конторщиком на Киевско-Пол-
тавскую железную дорогу. В том же 1913 г. по вызову начальника техничес-
кого отдела правления постройки Аченско-Метушинской железной дороги я 
выехал в Москву.

(Кiнець с.17, пiдпис Петренка. с.18. – С. М.).
Проработав там счетоводом 6 месяцев, совместно с правлением переехал 

в Петербург и продолжал там работать.Одновременно учился в коммерческом 
институте на экономическо-бухгалтерском факультете. В марте 1914 г. выехал 
в Ачинско-Метушинское правление дороги, дислоцировавшееся в Красноярс-
ке, и до конца октября того же года работал в должности бухгалтера. В послед-
них числах октября 1914 г. выехал в Сочи на постройку Черноморской желез-
ной дороги, где был старшим счетоводом. В марте 1918 г., в связи с болезнью 
матери, я получил отпуск и выехал в Полтаву.

Вопрос: Как Вы могли проехать из Сочи в Полтаву, оккупированную к 
тому времени немцами? 

Ответ: До станции Днепропетровск доехал эшелоном, перевозившим 
части Красной Армии. На этой станции мне стало известно, что дальше ехать 
нельзя, так как с Севера наступают немецкие войска. Я тогда принял решение 
остановиться в одной из деревень до прихода немцев, а затем по оккупирован-
ной территории добраться до Полтавы, что и было мною осуществлено. 

Вопрос: Сколько времени Вы проживали в Полтаве?
Ответ: В Полтаве я проживал с марта 1918 по август 1919 года. После 

приезда явился в Полицию для регистрации, где заявил, что прибыл из Сочи и 
больше не имею намерения туда возвращаться. Получив документы на право 
жительства, я по поручению Украинского 

(Кiнець с.18, пiдпис Петренка, с. 19. – С. М.).
националистического общества “Просвита” выехал в Киевский драмтеатр, 

имея в виду получить там помощь в создании театра в Полтаве. (У Києві – Ко-
мітет українського національного театру за часів Української Центральної 
Ради та Театральна Рада за часів гетьманату П. Скоропадського вживали 
заходів до організації постійних українських театрів у всіх губернських цен-
трах та інших великих містах України. Детальніше про це – у Р. Леонен-
ка – С. М.)10. 

10. Леоненко Р. Перші українські державні театри 1917–1919 роки // Записки нау-
кового товариства імені Шевченка. – Л., 1999. – Т. 237. – С. 137.
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Из Киева привез около 60 (?! – С. М.) артистов, и организовав театр, я стал 
его директором. С приходом советских войск меня назначили заведующим 
труппы первого советско-украинского театра. В этой должности работал до 28 
июля 1919 года, то есть до момента занятия Полтавы деникинскими войсками. 
В начале августа того же года выехал в Сочи, а затем в Тбилиси.

Вопрос: С какой целью Вы туда выехали? 
Ответ: Боясь быть арестованным деникинцами или же призванным к 

ним на службу, я выехал в Сочи и после болезни в ноябре 1919 г. переехал 
вТбилиси, где находился до начала 1920 года.

Вопрос: Чем Вы занимались в Тбилиси? 
Ответ: В Тбилиси я встретил своего знакомого по Полтаве купца Кучеря-

венко, который предложил мне работать у него помощником по хозяйственным 
делам. В конце мая 1920 г. консул петлюровского “правительства” в Тбилиси 
Красковский через Кучерявенко сделал мне предложение поступить к нему 
на работу бухгалтером, на что я согласился. Таким образом, одновременно с 
работой у купца Кучерявенко, я служил в консульстве “УНР” в Тбилиси. В на-
чале декабря 1920 г. вместе с Кучерявенко я эммигрировал в Италию. 

(Кiнець с. 19, пiдпис Петренка, с. 20. – С. М.).
В конце декабря за границу выехали и все служащие консульства.
Вопрос: В каких политпартиях и организациях Вы состояли до эммигра-

ции? 
Ответ: Проживая в России, я в политпартиях и организациях не состоял.
Вопрос: Каковы причины Вашей эммиграции? 
Ответ: В конце 1920 г. Красная Армия разбила основные силы вооружен-

ной интервенции капиталистических стран. Так называемое правительство 
“Украинской Народной Республики” и его армиия к тому времени потерпе-
ли полное поражение. На всей территории Украины была установлена Совет-
ская власть. Поэтому, боясь ответственности перед советской властью за свою 
службу в консульстве “УНР”, я бежал за границу. 

Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались за границей? 
Ответ: В Италии я проживал около двух месяцев, затем переехал в Вену, 

а оттуда примерно через месяц, в марте 1921 г. выехал во Львов. Проживая 
во Львове, я в течение года был артистом драматического театра, но в связи 
с выездом театра из города, перешел на кондитерскую фабрику и работал в 
разных должностях до 1926 г. С 1927 г. я стал администратором украинского 
националистического общества “Просвита”, занимавшегося издательством и 
распространением среди украинского населения литературы националисти-
ческого содержания. В мои функции входило обеспечение издания литерату-
ры и ее рассылка подписчикам.

(Кiнець с.20, Пiдпис Петренка, с. 21. – С. М.). 
В этой должности работал до сентября 1939 года.
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Вопрос: Членом какой организации вы являлись, проживая в Польше? 
Ответ: В Польше я был членом “Украинского Допомогового Комитета” 

и украинского националистического общества “Просвита”. В организацию 
“УДК” вступил в 1925 г., а членом “Просвиты” состоял с 1927 г., т. е. со дня 
поступления туда на работу.

Вопрос: Расскажите о создании контрреволюционной организации 
“УДК”.

Ответ: В конце 1920 г. останки разбитых Красной Армией петлюров-
ских частей и чиновники правительства “Украинской Народной Республики” 
бежали за границу, где приступили к созданию организаций, которые были 
бы способны не только объединить и сохранить кадры белоэмигрантов, но 
и подготовить их для вооруженной борьбы против Советского Союза. Це-
лью этой борьбы ставилось отторжение Украины от СССР и установление 
на ее территории буржуазно-националистического строя. Такая организация 
под названием “Украинский Допомоговый Комитет” была создана в Польше 
в 1923 г. [...]

(С.27. – С. М.).
В мае 1926 г. меня назначили кассиром Львовского филиала “УДК”. В этой 

должности я работал до 1932 г., затем был избран заместителем председателя 
Управы “УДК” и выполнял эти функции до освобождения Западной Украи-
ны Красной Армией в 1939 г. Будучи заместителем председателя Львовского 
филиала “УДК”, я одновременно исполнял и должность администратора изда-
тельства при обществе “Просвита”. С сентября 1939 года и до нападения Гер-
мании на Советский Союз ни в каких организациях не состоял. В ноябре 1942 
года, проживая на временно оккупированной немцами территории во Львове, 
вступил в члены контрреволюционной организации “Украинский Централь-
ный Комитет” – “УЦК” и работал там делопроизводителем отдела культурной 
работы до конца марта 1944 года. 

Вопрос: Расскажите подробно о создании “Украинского Центрального Ко-
митета”.

Ответ: В 1939 г., когда в Западной Украине была установлена Советская 
Власть, враждебно настроенные к Советскому Союзу лица и участники раз-
ных националистических организаций бежали на территорию так называемо-
го “Польского Генерал-Губернаторства” и создали там новую антисоветскую 
организацию, именовавшуюся “Украинским Центральным Комитетом”. Ее 
членами могли являться и лица украинской национальности, проживающие 
на территории польского Генерал-Губернаторства. 

(Кiнець с. 27, пiдпис Петренка, с. 28. – С. М.).
Идеологом и создателем этой организации являлся профессор Краковс-

кого университета – Кубиевич Владимир, 48-50 лет, в прошлом служил в ук-
раинской галицкой армии, преподавал географию, проживая в Кракове. Пос-
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ледний, став на службу немецких оккупантов, надеялся при их помощи стать 
главою будущего украинского националистического государства [...]. Персо-
нальный отдел: в его функции входили приём и увольнение служащих в аппа-
рате “УЦК” и связь с немецким “Арбайтценром”, через который 

(Кiнець с.28, пiдпис Петренка, с. 29. – С. М.). 
участников организации устраивали на работу. Руководил отделом Трач 

Иван, 50-52 лет, уроженец г. Коломыя, Станиславской обл. (очевидно, брат 
або родич В.Блавацького? – С. М.), его отец был председателем суда при быв-
ших польских властях до 1939 года. (Ймовiрно, це вiн й “посприяв” дирек-
торству В. Блавацького? – С. М.). Юридический подотдел входил в персо-
нальный отдел. Его задачей – защита участников “УЦК” и “УДК” перед не-
мецкими властями. Во главе названного подотдела стоял Коновалец Мирон, 
50 лет, уроженец Львовской области, сын попа, родной брат идеолога “ОУН” в 
Польше – Коновальца Евгена [...].

(С. 34. – С. М.).
Вопрос: Какую контрреволюционную работу Вы проводили как участник 

“УДК”?
Ответ: Состоя в организации “УДК” рядовым членом, систематически 

посещал сборища её членов, читал антисоветскую литературу и принимал 
участие 

(Кiнець с. 34, пiдпис Петренка, с. 35. – С. М.).
во всех проводимых мероприятиях этой организации. В 1932 г. меня из-

брали заместителем председателя Управы Львовского филиала “УДК”. Рабо-
тая в названной организации, я организовывал сборища участников “УДК”, на 
которых читались доклады клеветнического содержания против Советского 
Союза. Распространял националистическую литературу среди членов орга-
низации. В связи с оккупацией немцами Западной Украины, в ноябре 1942 
я вновь вступил в члены названного ранее “УЦК” и работал делопроизводи-
телем культурно-просветительского отдела руководящего ядра этой организа-
ции. В мои функции входила переписка с отделами, рассылка националисти-
ческой литературы в подчиненные комитеты. Служба в “УЦК” продолжалась 
до марта 1944 г., то есть до момента моей эвакуации из Львова с отступающи-
ми немцами. В марте 1944 г. в связи с болезнью, работу там прекратил и до 
задержания в г. Вене никакой деятельности не проводил.

Вопрос: Что послужило причиной Вашей эвакуации из Львова в марте 
1944 г.?

Ответ: Как служащий “УЦК”, по предложению руководства организации 
я выехал вместе с другими членами, так как к тому времени к Львову подхо-
дили части Красной Армии. Сначала выехал в местечко Криница, где заболел 
и по собственному желанию выехал в Вену на лечение. 

Записано с моих слов верно, мне прочитано 
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(Пiдпис Петренка. – С. М.). 
Допросил: ст. следователь 2-го отд-я 4-го отдела Укр. “Смерш” фронта 

капитан Гончар”11. 
З наведених тут фрагментiв вимальовується надзвичайно дiяльна й цiлiс-

на натура, вiдкриваються цiкавi факти з до-ЛОТiвського перiоду працi, а го-
ловне: постає особистiсть, що не приховує перед радянськими слiдчими своїх 
симпатiй до “нацiоналiстичної” дiяльностi, якою свідомо займалася протягом 
усього життя. Цiкавими й знаковими є культурно-просвiтницькi, театральнi 
зацiкавлення А. Петренка. Там наш герой, як i бiльшiсть тогочасної національ-
но-свідомої української інтелігенції, шукав однодумцiв не “патентованих” (за 
висловом I. Франка), а iстинних патрiотiв і митців.

“Це була людина велетенської будови (7 футiв росту) i душевної добро-
ти”, – згадував В. Ревуцький12. Наразi нам не вдалося встановити точнiшої 
дати смертi першого директора ЛОТу: дня, мiсяця. У вказаних документах 
вони вiдсутнi: ймовiрно, помер вiн одиноким. У цитованiй кримiнальнiй справi 
зазначено, що нiякого “майна, пiдлягаючого описовi, нема” у “засудженого”. 
Цей факт ще бiльше вивищує дух Андрiя Петренка. Йому й слово (з цитова-
ного нами документа).

“До июля месяца 1941 года я работал главным администратором театра 
имени Леси Украинки в гор. Львове и одновременно исполнял должность на-
чальника снабжения строительства этого театра. 

(Кiнець с. 42, пiдпис Петренка, зворот с. 42. – С. М.).
С июля 1941 г., т. е. уже с приходом во Львов немецких оккупантов, на об-

щем собрании работников театра я был единогласно избран директорм Львов-
ского оперного театра. Моими заместителями были избраны: Блавацкий (Трач) 
Владимир Иванович, художественный руководитель, и Сорока Петр Степано-
вич, режиссер театра. Протокол решения этого собрания был направлен в го-
руправу на утверждение, и в тот же день городским головой, доктором Полян-
ским Юрием Ивановичем, он был утверждён. Директором оперного театра я 
проработал до 30 июня 1942 г., после чего от этой должности был освобождён в 
связи с тем, что на мое место был назначен немец (фамилию его я не помню)”13. 

Тут або вкралася “свiдома” помилка Петренка, який не хотiв деталізувати 
причин його усунення Блавацьким, який, як фольксдойч, користувався бiль-
шою довірою в німецької окупацiйної влади, володів іноземною мовою; або 
так йому “пояснили” пiд час звільнення з посади. 

11. Максименко С. Фрагменти кримінальної справи Андрія Петренка – першого 
директора Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру (1941–
1942) // Студії мистецтвознавчі, 2008. – Ч. 2. – С. 68–89.

12. Валерiян Ревуцький. Лист до С. Максименко вiд 22 грудня 2005 р. Архів автора. 
13. Очевидно, це був Фріц Вайдліх – диригент, музичний директор ЛОТу (1942– 

1943).
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“На протяжении четырех месяцев я был безработным. Затем меня вызва-
ли в бюро регистрации безработных и предложили должность управляющего 
имением возле города Судова Вишня, от которой я категорически отказался. 
После этого мне было предложено поступить куда-либо на работу, ибо 

(Кiнець звороту с. 42, пiдпис Петренка, с. 43. – С. М.).
в противном случае я буду направлен в Германию. Первого ноября 1942 г. 

я поступил на работу в качестве делопроизводителя отдела просвещения в 
Украинский Центральний Комитет (очевидно, це була протекцiя Володимира 
Блавацького через Iвана Трача з Коломиї, який там працював. – С. М.) гор. 
Львова. Одновременно я заведывал книжным магазином, принадлежащим от-
делу просвещения. В этой должности я проработал до 22 марта 1944 года, а за-
тем Украинским Центральным Комитетом (УЦК) был направлен заведующим 
библиотекой в местечко Криница Краковского воеводства (Польша). По приез-
де в Криницу я тяжело заболел и до 22 апреля пролежал в постели. Поскольку 
Криница является курортным местом, я, по назначению врача Савчак, пользо-
вался курортным лечением до августа 1944 года. Должность зав. библиотекой 
я, по случаю болезни, не принял, и все это время существовал на свои личные 
средства. В августе месяце по ходатайству отделения УЦК в Кринице мне был 
выдан немцами пропуск на право проезда в Чехословакию 

(Кiнець с. 43, пiдпис Петренка, зворот с. 43. – С. М.).
для лечения на курорте Песчаное. Однако на этот курорт мне попасть не 

удалось, т. к. проехав примерно 30 километров от польской границы, я был 
задержан чехословацкой жандармерией, которая хотела направить меня в ла-
герь. В это время я случайно встретил инспектора организационного отдела 
Украинского Центрального Комитета Левицкого14 (имени и отчества не знаю), 
к которому я обратился за помощью, чтобы он не допустил отправления меня 
в лагерь. У Левицкого был документ на имя какого-то гражданина с правом 
выезда в город Вену. Зачеркнув фамилию этого гражданина, Левицкий напи-
сал мою фамилию и передал этот документ мне. С этим документом я приехал 
в город Вену 30 августа 1944 года. По приезде в Вену я обратился в отдел Ук-
раинского Центрального Комитета, после чего, как больного, меня направили 
в дом приюта нищих, в котором я пробыл до 21 января 1945 года, т. е. до дня, 

(Кiнець звороту с. 43., пiдпис Петренка, с. 44. – С. М.).
когда этот дом был разрушен англо-американской авиацией. После этого 

я поселился на частной квартире и жил до 6 мая 1945 года. От отдела УЦК я 
получал карточки на хлеб и продукты. 6 мая 1945 года я, как беглец и сотруд-
ник Комитета, был задержан органами Советской контрразведки “Смерш” и 
в конце июня был доставлен в город Львов, в отдел контрразведки “Смерш”. 

14. Очевидно, йдеться про Северина Левицького (1890–1962), який у 1941–1945 рр. 
працював у системі УЦК керівником відділу молоді та був головою Об’єднання праці 
вчителів. 
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Затем я был передан для дальнейшего следствия в УМГБ Львовской области, 
откуда примерно 9–10 июля 1945года был освобождён. 

(Пiдпис Петренка. – С. М.).
Допрос начат в 20.00, 23.08.1947 
Допрос прерван в 1.45.)”.
Найцiннішими, на наш погляд, є факти внутрiшньотеатральної, закулiсної 

або неофiцiйної частини взаємостосункiв нiмецької окупаційної влади та ук-
раїнських керiвникiв ЛОТу, що містяться на 44–45 сторiнках цитованої справи.

“Вопрос: Во время Вашей работы директором оперного театра приходи-
лось ли Вам встречаться с работниками Гестапо? 

Ответ: Примерно в августе или сентябре 
(Кiнець с. 44, пiдпис Петренка, зворот с. 44. – С. М.). 
1941 года я и Блавацкий были вызваны в управление Гестапо по ул. Паль-

чинского (в здание, где ныне находится УМГБ). Мы были приняты работни-
ком Гестапо майором Шенк, в ведении которого находились все культурно- 
просветительские учрежденния гор. Львова. Здесь же присутствовал замести-
тель Шенка капитан Кнорр (имени и отчества не знаю) и сотрудник Гестапо, 
местный украинец Дурбак. Пробыли мы у Шенка более двух часов. Вопрос 
шёл о репертуаре театра, нет ли в репертуаре советских пьес, кто из артистов 
остался в театре. Здесь же Шенк потребовал список сотрудников театра, ко-
торый через Дурбака ему был передан на третий день после нашей беседы. 
О составлении этого списка мной лично было дано распоряжение секретарю 
театра Мусию Роману Федоровичу. Второй раз я был вызван в управление Гес-
тапо зимой 1942 года, где имел беседу с капитаном Кнорр. Кнорр потребовал 
от меня объяснение, почему я держу в театре еврея Шталь, который работал 

(Кiнець звороту с.44., пiдпис Петренка, с. 45. – С. М.).
заведующим сценой. Я ответил, что Шталь является хорошим специалис-

том и что в своём деле он является незаменимым человеком. Однако, несмотря 
на это, Кнорр предложил мне немедленно убрать Шталь, что мной и было 
сделано. Впоследствии я очень часто встречался с Кнорр как в своём театре, 
так и в клубе по ул. 17 вересня. При этом клубе был ресторан, который посе-
щал Кнорр. Я в этом ресторане столовался и поэтому зачастую обедал вместе 
с Кнорр за одним столом, выпивал с ним и т. д. С Шенком я встречался реже, 
однако несколько раз приходилось с ним вместе обедать и выпивать в этом же 
клубе”15. 

Зрозумiло: пильнi радянськi слiдчi розцiнили випадковi зустрiчi в ресто-
ранi як “спiвпрацю” з Гестапо. Тому цей факт слiдством активно мусується на 
допитах. Петренко, зрозумiло, заперечує те, чого не було.

“Майор Шенк и капитан Кнорр интересовались репертуаром театра, на-
шими планами на будущее, артистами театра, в том смысле, что местные 

15.Кримiнальна справа А. Петренка. ДАЛО.
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они или приезжие, какие советские артисты остались в театре. После беседы 
Шенк предложил мне представить ему список артистов театра с указанием фа-
милий, имени, отчества, года рождения, откуда родом – местные или приезжие 
с Востока. Такой список был ему предоставлен спустя три дня после беседы 
через служившего в Гестапо некоего Дурбака, о судьбе которого мне ничего не 
известно. Беседы с указанными сотрудниками Гестапо на какие-либо другие 
темы я не вел.

Вопрос: Часто после этого Вы встречались с майором Шенк и капитаном 
Кнорр?

Ответ: Официально в Гестапо я вызывался второй раз зимой 1942 года 
по вопросу необходимости увольнения из театра

(Кiнець с. 54, пiдпис Петренка, с. 55. – С. М.). 
заведующего сценой еврея по национальности Шталь, о чем я показал 

ранее. Так, приходилось часто встречаться с капитаном Кнорр в клубе по 
ул. 17 вересня, где я столовался, даже с майором Шенк в некоторых случаях 
вместе выпивали за обедом. Эти встречи носили чисто случайный характер. 
Бесед на политические темы не вели, кроме этого, могу дополнить, что наеди-
не с ними я никогда не был, так как не знал немецкого языка, а они – украинс-
кого, и мы не могли совместно вести разговор. 

Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы состояли на связи у со-
трудника Гестапо Кнорр в качестве секретного осведомителя. Следствие тре-
бует от Вас правдивых показаний по этому вопросу. 

Ответ: Я на связи у сотрудника Гестапо капитана Кнорр в качестве сек-
ретного осведомителя не состоял. Не зная немецкого языка, я не мог состоять 
у него на связи, мы не могли бы с ним говорить, а через переводчика я никогда 
не пошел бы на это. Мои показания по этому вопросу соответствуют действи-
тельности. 

Вопрос: Вы настаиваете на этом?
Ответ: Да, на этих показаниях по вопросу моей встречи с сотрудниками 

Гестапо я настаиваю, так как они правильны. 
(Кiнець с. 55, пiдпис Петренка, с. 56. – С. М.). 
Вопрос: Вы имели родственников?
Ответ: Никого из родственников я не имею. 
Вопрос: Назовите родственников, которые были у Вас? 
Ответ: У меня из родственников были: Отец – Петренко Аврам, в 1922 

году умер. Мать – Петренко Агрипина, умерла в 1918 году. Сестер у меня не 
было. Был ещё один брат Никон, 1880 года рождения, последний умер на воен-
ной службе в 1906 году в связи с ранениями, полученными в русско-японской 
войне. 

Допрос начат в 22. 00. Прерван в 2 ч. 05 мин.
Протокол с моих слов записан правильно, мне прочитан вслух. В чём и 

расписываюсь. 
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(Пiдпис А. Петренка. – С. М.).
Ст. следователь – ст. лейтенант Дубцов”. 
Надзавдання слiдства було очевидним: довести факт “спiвпраці” Петрен-

ка з нiмцями. Оскiльки анi доказів, анi свiдчень не вдавалося знайти, у хiд пiш-
ла вигадана версiя. О 23. 50 кадебiсти пропонують нове темне звинувачення. 
Формулюється воно так. 

“Вопрос: Какое лично принадлежащее Вам имущество Вы имеете на квар-
тире, где проживаете?

Ответ: До ареста я проживал по улице М. Кривоноса, дом. 35, кв. 6 у 
гражданки Сосновской Марии, 79 лет. Никакого имущества и ценностей не 
имею. Все, что я имею, находится при мне. Постельные принадлежности так-
же не были моими.

Вопрос: Какие ценности или имущество вы хранили на месте работы в 
библиотеке АН УССР?

Ответ: Никаких ценностей или имущества я по месту работы в библио-
теке АН УССР не хранил по той же причине, как указал выше, за отсутствием 
такового. 

Вопрос: А денежные средства советскими госзнаками Вы хранили в биб-
лиотеке? 

Ответ: Никакими денежными средствами я не располагал и не располагаю
(Кінець с. 67, підпис Петренка, с. 68. – С. М.). 
и заявляю, что деньги советскими госзнаками я в библиотеке не хранил.
Вопрос: При проверке книг в библиотеке, где Вы работали, обнаружена 

некоторая сумма денег Советкими госзнаками. Что Вы можете сказать по это-
му вопросу?

Ответ: Я уже показал, что работал старшим библиотекарем библиотеки 
Львовского филиала академии наук УССР по ул. Б. Хмельницкого, 36, личных 
денежных сбережений не имею. Поэтому, если и найдены в библиотеке деньги, 
они мне не принадлежат. Перед приемом библиотеки последняя длительное 
время находилась на замке, принимая библиотеку, я книг не проверял. Таким 
образом, кому принадлежат найденные в библиотеке деньги, я не знаю” .

На наступному допитi слiдчий знову торкається теми зустрiчi нового 1942 
року у примiщеннi, де тепер розташований театр iм. М. Заньковецької . 

“Вопрос: Кто выступал на этом вечере?
Ответ: На этом вечере по случаю встречи нового года выступали: пер-

вым выступил я, затем Панькивский16, имя-отчества не знаю, который до этого 

16. Кость Паньківський (1907–1973), адвокат, видатний політичний діяч, гене-
ральний секретар Української Національної Ради у Львові (1941), заступник голови 
Українського Центрального Комітету 1942–1945. Детальнішне: Енциклопедія украї-
нознавства. Т. 5. – Л., 1996. – С. 1939. 
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переводил мое выступление, он выехал вместе с немцами, после нашего вы-
ступления давали напитки, затем же, выпивши, выступали Райш, полковник 
Бизанц и еще два или три немца. 

Вопрос: Расскажите о содержании выступления, в частности, лично свое-
го выступления? 

Ответ: Содержание выступлений всех без исключения немцев сводилось 
к расхваливанию немецкой армии, о ее победах. Мое выступление свелось к 
следующему: я поздравил присутствующих гостей, в данном случае немцев, 
и присутствующих артистов с наступающим новым годом, кроме этого, обра-
щаясь к присутствующим, я сказал: “Вспомним те тяжелые годы в прошлом, 
когда нам не приходилось так встречать новый год. На своей украинской земле 
мы не имели украинского театра, а ездили из села в село, и то с ласки комен-
данта полиции”. Больше я ни о чем не сказал. Мое выступление было переве-
дено переводчиком 

(Кiнець с. 73, пiдпис Петренка, с.74. – С. М.).
Вопрос: Кроме того, Вам приходилось выступать в присутствии немцев и 

своих артистов? 
Ответ: Да, в мае 1942 года, в помещении теперешнего Обкома партии по 

ул. Советской, тем же Райшем был устроен второй вечер по случаю приезда 
во Львов некоторых директоров немецких театров, в том числе директора Бер-
линского театра. На этом вечере из артистов присутствовали Блавацкий, ряд 
других артистов, которые владели исполнением немецких вещей, в основном 
солисты, фамилии их не помню. С немецкой стороны присутствовали: Райш 
и директора немецких театров. Причем должен сказать, что как раз к этому 
времени хотели организовать во Львове немецкий театр, для чего подбирали 
артистов. После выступления артистов на этом вечере один или два немца 
выступили в том смысле, что они не ожидали таких 

(Кiнець с. 74., пiдпис А. Петренка, с. 75. – С. М.).
талантливых исполнителей среди украинских артистов (виділено нами. – 

С. М.), похвалили за хорошее исполнение. Затем выступили Блавацкий и Райш, 
а после него, как директор театра, взял слово я. В своем коротком выступле-
нии я поблагодарил немцев за ту оценку, которую они дали артистам украин-
ского театра и пояснил о тяжелых условиях, в которых до немцев работали 
артисты-украинцы (ці справедливі, але невигідні радянським слідчим зізнання 
А. Петренка стали підставою для звинувачення у співпраці з німцями. Виділе-
но нами. – С. М.), т. е. повторил вторую часть своего выступления на первом 
вечере по случаю встречи нового года, о чем я показал выше. 

Вопрос: Какие антисоветские высказывания были Вами приведены при 
выступлении?

Ответ: Антисоветских выступлений я в своем выступлении не приво-
дил. Я только, как в первом, так и во втором выступлении, подчеркивал, что в 
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прошлом, значит до прихода немцев, на своей украинской земле украинцы не 
имели своего театра (виділено слідчим. – С. М.)”. 

Допрос начат в 21. 30. Окончен в 1.45”.
Виділене тут речення було пiдкреслене у справi слiдчим, очевидно, як 

найбiльше звинувачення проти А. Петренка: мовляв, як це окупанти – німці 
дали українському театрові в Галичині більше творчої свободи, аніж Польща 
чи радянська влада?! 

Дуже важливим свiдченням є також виписка iз протоколу допиту Гербер-
та Кнорра, вiйськовополоненого радянськими вiйськами, 28 червня 1947 р. з 
м. Сталiно.

“Вы 2 июня 1947 года на допросе показали, что Вами в начале января 1942 
года был завербован житель города Львова Петренко. Уточните, когда был за-
вербован, где, и его практическая деятельность? 

Ответ: Как я указал ранее на допросе, Петренко (имя и отчество не пом-
ню) мною завербован в начале января месяца 1942 года. Завербован мною 
лично в одной из комнат оперного театра. Вербовал через переводчика моего 
отдела Дурбак Йогана. Подписка, как правило, от граждан оккупированных 
территорий не отбиралась, за исключением только немцев. Причину этому я 
точно объяснить не могу, но было, кажется, на этот счет указание, и указыва-
лось, чтобы подпиской не отпугивать людей, так как очень многие боялись 
давать подписки. Псевдонимы также не давались. Псевдонимы давались толь-
ко агентам, которые работали в гестапо. Моя агентура и Петренко на доне-
сениях подписывали фамилию, но эти донесения хранились и не подлежали 
разглашению, как совершенно секретные документы. Цель вербовки Петрен-
ко была следующая: Петренко до вербовки работал заместителем директора 
театра города Львова (йдеться про драматичний театр ім. Лесі Українки у 
Львові 1940–1941 рр. – С. М.), где работал до оккупации. Имел авторитет и 
большие связи среди работников искусства и интеллигенции города, а поэто-
му был завербован для освещения и выявления настроений интеллигенции по 
отношению к проводимой политике Германии на Украине. В работе Петренко 
был инициативен, а выполнял только даваемые мною задания и сообщал, как 
население и работники театра в основном реагировали на проводимую рабо-
ту в театре на немецком языке. Нужно сказать, что на основании имеющихся 
данных в СД Петренко характеризовался как один из сторонников Бендеры, 
где на одной из вечеринок высказывал в пользу бендеровцев, что не отража-
ло политику, проводимую немцами, так как бендеровцы ставили своей целью 
создание самостийной Украины, без протектората Германии. После вербовки 
Петренко был лично у меня на связи, за все время, а работал он вплоть до 
отступления немцев из города Львова, дал примерно 15 донесений, главным 
образом о настроении артистов и других лиц гор. Львова, с которыми ему при-
ходилось встречаться. Конкретно проходящих по его данным сейчас не пом-

Фрагменти кримінальної справи андрія петренка...



300

ню, но особого интереса его данные не заслуживали. Встречался я с Петренко 
в здании театра, в ресторане, казино и в других местах, в кино и т. п. Хочу 
сказать, что с ним также несколько раз встречался начальник Управления СД 
Галиции Шенк. При отступлении немцев из города Львова он остался там.

Вопрос: Петренко как агент получал материальную помощь от Вас?
Ответ: Денежные вознаграждения или другую помощь Петренко, как 

агент, от меня или от кого-либо другого не получал”.
Уважний читач одразу зауважить певнi розбiжностi: нiмецький полонений 

говорить про агентуру директора ЛОТу до кiнця окупацiї, тобто до 1944 року. 
Ми ж знаємо, що Андрiй Аврамович Петренко був директором театру лише 
один сезон 1941–1942 рр. Отже, тут існує суттєва розбіжність у датах і фактах. 
На сторiнках 82–89 кримiнальної справи П – 32262 читаємо з цього приводу 
доповнення Герберта Кнорра, якого уже привезли до Львова як вiйськовополо-
неного для надання свідчень 3 лютого 1948 р. 

“Вопрос: Являлся ли Петренко Вашим секретным осведомителем? 
Ответ: В качестве секретного осведомителя Петренко у меня на связи 

не состоял и мною не вербовался. Я не пожелал его вербовать, по причине 
того, что не владел украинским языком, а он не владел немецким. Мною как 
от директора оперного театра от Петренко были затребованы статистические 
данные на артистов театра с указанием данных: фамилии, имени, отчества, 
национальность, о количестве зрителей, о количестве денежного сбора. Ста-
тистические данные подписывались Петренко и Блавацким. Нас эти данные 
интересовали с той целью, чтобы знать вкусы зрителя и, с другой стороны, 
старались иметь состав артистов только по национальности украинцев. Такие 
данные представлялись нам ежемесячно, в некоторые месяцы такие данные 
приносил сам Петренко в расположение отдела СД, в другие я отбирал сам в 
его кабинете. Летом 1942 года Петренко из театра был уволен и по служебным 
делам я с ним не сталкивался. После этого я однажды встретил Петренко в 
одном из ресторанов города Львова, но никаких бесед я с ним не вел. 

Вопрос: По каким причинам Петренко был уволен из театра? 
Ответ: В январе 1942 года в помещении оперного театра руководителем 

пропаганды Райш был устроен вечер с распитием спиртных напитков, на ко-
тором присутствовал я, начальник отдела СД майор Шенк, руководитель отде-
ла пропаганды на территории Галиции Райш, артисты оперного театра, в том 
числе и Петренко. На этом вечере выступал с речью Райш, содержание речи 
я точно не помню, но она была плохо выдержана, так как выступал выпивши. 
После него выступил Петренко, содержание его выступления в ясной форме 
было направлено на построение самостийной Украины: “мы, украинцы, бу-
дем бороться за построение самостийной Украины”. После этого, до июня 
1942 года, мы изучали Петренко, а затем, как не внушающего доверия, из те-
атра уволили (Виділено нами. Ось у чому причина звільнення Петренка: німці 
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боялися будь-яких проявів українського націоналізму не менше від радянських 
партійних ідеологів! – С. М.). 

Вопрос: Какие другие данные Вы имели о националистической деятель-
ности Петренко?

Ответ: От своих секретных осведомителей, кого именно, не помню, я 
получал данные о националистических высказываниях Петренко, однако о его 
практической деятельности в организации украинских националистов я дан-
ных не имел.

Вопрос: Вы ранее в протоколе допроса от 23 июня 1947 года показали, что 
Петренко лично Вами был завербован

(Кінець с. 87., підпис Г. Кнорра, с. 88. – С. М.).
в январе 1942 года в качестве секретного сотрудника СД. Чем объяснить 

эти противоречия в Ваших показаниях?
Ответ: По-видимому, меня не понял на допросе 23 июня допрашивающий 

меня сотрудник, или это результат неправильного перевода переводчиком. 
Показания, данные мною в протоколе допроса от 23 июня 1947 года, отно-
сятся к Блавацкому, так же работавшему директором оперного театра, 
последний работал директором театра до дня освобождения города Львова 
Советскими войсками. Петренко я не вербовал и на связи у меня он не со-
стоял, моя связь с Петренко выразилась только в изложенном мною выше. В 
части того, что я в протоколе допроса от 23 июня 1947 г. характеризовал 
Петренко как украинского националиста (Виділено нами. Помилка переклада-
ча… Воїстину, класичний випадок з комою у вироку “Казнить, нельзя помило-
вать”. – С. М.) соответствует действительности.

(Кінець с. 88, підпис Г. Кнорра, с. 89. – С. М.).
Вопрос: При чтении настоящего протокола Вы пожелали внести поправ-

ки. В чем именно?
Ответ: Вечер в январе 1942 года проводился не в помещении оперного 

театра, а в одном из ресторанов гор. Львова, названия которого я не помню, 
недалеко от театра. Вторая поправка заключается в том, что в настоящее время 
не могу утверждать, что Петренко лично приносил мне в отделение СД ста-
тистические данные о составе артистов театра, однако такой возможности не 
исключаю. Больше всего приносил эти данные Блавацкий”.

Таку фатальну “помилку” (за класифікацією високого жанру трагедії) яку 
Герберт Кнорр (до його честі!) помітив і виправив у протоколі допиту, однак 
її свідомо не врахувало слідство (тому цю справу, серед багатьох інших, сьо-
годні можемо розглядати у трагіфарсовому ключі ідеологічної системи). Ві-
домо: радянське правосуддя не помилялось. Це коштувало А. Петренкові тю-
ремного ув’язнення. І хоча по справі Петренка допитували численних нових 
“свідків” – колишніх працівників ЛОТу: заарештованого Йосипа Стадника, 
артистку цього ж театру Олену Горницьку, Петра Сороку (кримінальні справи 
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яких нам вдалося розшукати та частково опублікувати), але ніхто не підтвер-
див факту співпраці А. Петренка з німцями. 

Давав, зокрема, покази як свідок і заслужений артист України Іван Рубчак. 
Їхні відповіді прояснили ймовірну причину звільнення з посади А. Петренка. 
Ось що говорив І. Рубчак: “По слухам от артистов, кого, не помню, мне извес-
тно, что Блавацкий, бежавший с немецкими войсками, работавший тогда ди-
ректором по художественной части театра, был в плохих взаимоотношениях с 
Петренко, имел близкие связи с немецкими войсками, в частности с Гестапо, 
он добился увольнения из театра Петренко”. Це ж підтвердила й Ніна Леснов-
ська, помічник режисера ЛОТу (на с. 102 цитованої справи). 

Але, на жаль, їхні докази не пом’якшили вироку підсудному, вже хворої 
й немолодої людини. І хоча в жодному з пред’явлених радянським слідством 
звинувачень А. Петренко не визнав себе винним, а єдиний свідок – Г. Кнорр 
підтвердив, що на зв’язку з німцями насправді був директор В. Блавацький, а 
не А. Петренко, радянське судочинство було невблаганним. Каральна машина 
запущена: Андрій Петренко у 1948 р. був звинувачений за статтями 54-1 “а” 
та 54-11 УК УРСР та висланий для відбуття покарання терміном на 5 років 
у виправно-трудові табори “Пешлагу” “без конфискации имущества за отсут-
ствием такового” .

В обвинувальному висновку зазначалось: “вещественных доказательств 
по делу нет”. До речі, впродовж слідства Андрій Петренко жодним негатив-
ним словом чи натяком не згадав Володимира Блавацького!

Згідно з Законом України від 19 квітня 1991 р. “Про реабілітацію жертв 
політичних репресій” Андрій Аврамович Петренко посмертно (помер у Львові 
1957 р.) був реабілітований. У цитованій тут кримінальній справі П-32262, яка 
зберігається в Державному архіві Львівської області, немає довідки про дату 
смерті та місця його поховання. Наші пошуки не привели наразі до з’ясування 
цього факту. На стор. 122 цитованої справи вказано лише дату звільнення із 
заслання – 25 квітня 1953 року. 

Отже, сезон 1941–1942 рр. Андрій Петренко працював в Українському те-
атрі міста Львова – Львівському оперному театрі директором. Чотири роки 
1953–1957 прожив після звільнення з радянських концтаборів. Запропонована 
розвідка не претендує на вичерпність і потребує подальшого, комплексного 
вивчення діяльності А. Петренка – культурного та громадського діяча України 
першої половини ХХ ст., жертви політичних радянських репресій та культур-
ного геноциду. 
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 “спраВа” Йосипа стадника 
(Фрагменти кримінальної справи № П-19658 

Архіву УСБУ у Львівській області)1

Запропонований матеріал є фрагментом кримінальної справи № П-19658 
архіву УСБУ у Львівській області, який зберігається там із грифом КДБ 
“Зберігати вічно”. Загалом справа займає 217 аркушів рукопису і машинопи-
су (часто на обох боках аркуша) і є своєрідним узагальненням трагічної долі 
багатьох представників української інтелігенції в Галичині 1930–1940 рр., які 
змушені були пережити “сталінську адаптацію”. Їх вина, як і Стадникова, 
полягала в тому, що вони – надто українці, надто інтелігенти, надто пат-
ріоти. Мовою радянської влади це формулювалось як “зрадник батьківщи-
ни”, “антирадянська діяльність”. Саме ці звинувачення були висунуті проти 
Стадника. Їх неможливо було довести. Слідство тривало майже два роки. 
На час арешту “підсудному” минув 71 рік...

З об’ємної справи подаємо лише фрагментарно найпринциповіші доку-
менти. Вважаємо за недоцільне їх редагування та переклад: документація 
велась на “понятном, общедоступном языке”. Хай не здивує читача неточ-
ність дат (зокрема, дати народження Стадника – там вказано не 1876, а 
1877 р.), прізвищ, географічних назв, орфографії та пунктуації. Слідчі не були 
“местные”, до їх функцій належало карати “націоналістів”, а не встановлю-
вати істину. Із зрозумілих причин їхніх прізвищ не подаємо. У кінці публікації 
окремо подаємо коментарі. 

Отож, 23 червня 1947 р. в місті Сталіно в 11-у табірному відділенні був 
допитаний військовополонений офіцер колишньої німецької армії Герберт 
Кнорр. На допиті він, зокрема, сказав, що під час німецької окупації Львова, де 
він служив начальником німецької служби СД в 1941–1944 рр., його заступник 
Вернер Фокт завербував таємним агентом Йосипа Стадника. Війна закінчи-
лася, Фокт розчинився в часі, Кнорр потрапив у полон і своїми свідченнями 
витворив низку нових жертв...

Твердження Кнорра (як побачимо далі зі справи) – абсолютно безпідстав-
не. Очевидно, Кнорру було запропоновано “засвідчити” цей “факт”. І саме це 

1. Детальніше про це у статтях: Максименко С. Справа його життя // Просценіум. – 
Львів, 2001. – Ч. 1. – С. 20–35; Максименко С. Фрагменти кримiнальної справи Йо-
сипа Стадника П – 19658 архiву УСБУ у Львiвськiй областi // Записки НТШ. – Львiв, 
2003. – Т. ССХLV : Працi Театрознавчої комісії. – С. 641–665; Maksymenko S. Josyp 
Stadnyk, Director and Actor of the Ukrainian Theatre of the City of Lviv in 1941–1942 // 
Journal of Ukrainian Studies 31, nos. 1–2. – Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2006. – 
Р. 117–134. 
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твердження стало зав’язкою нашої трагедії. Якби в цій історії, як deus ex 
machinа, з’явився сам Фокт і був до кінця чесним (як людина) і сумлінним (як 
працівник СД, який прикривався знайомством із родиною Стадників явно не в 
інтересах служби), то, можливо, розв’язка була б іншою.

Але – у нашій невигаданій історії діють конкретні особи, знані митці, 
відомі і не дуже. Тож нехай вони говорять.

“Протокол допроса
гор. Львов 
7 августа 1947 г.
Я, ст. о. Уполномоченный 3 отделения 2 отдела УМГБ Львовской области 

ст. лейтенант Н., допросил Стадника Иосифа Дмитриевича, 1877 года рожде-
ния, уроженца с. Валява, Перемышльского повита Львовского воєводства, ук-
раинца, беспартийного, со средним образованием, работающего режиссером 
Львовского театра музкомедии, проживающего в гор Львове по ул. Сталина, 
д. 24, кв.11.

Гражданин Стадник предупрежден, что об ответственности за дачу не-
правдивих показаний по ст. 89 УК УССР он предупрежден.

Підпис Й. Стадника.
Вопрос: Назовите состав вашей семьи.
Ответ: жена Стадник София Андреевна, 1888 года рождения, домохозяй-

ка, проживает в г. Львове по ул. Сталина, д. 24, кв.11-а, сын Стадник Михаил 
Иосифович, 1903 года рождения, работает инженером Львовского газового за-
вода, проживает по вышеуказанному адресу, дочь Стадник по мужу Геляс Сте-
фания Иосифовна, артистка театра имени Горького2, проживает там же. Дочь 
Стадник Софья Иосифовна, 1923 года рождения, работает в театре оперы и 
балета певицей, проживает по вышеуказанному адресу.

Вопрос: Расскажите свою краткую автобиографию, начиная с момента са-
мостоятельной трудовой деятельности.

Ответ: В 1894 году в гор. Львове я поступил в единственно существо-
вавший театр “Украинской беседы” актером, в котором я впоследствии стал 
работать режиссером и затем художественным руководителем и директором.

В 1914 году я был мобилизован в австрийскую армию, где в качестве ря-
дового находился в действующей армии и в 1915 году я был пленен русски-
ми войсками. В 1918 году из г. Тамбова, где я проживал как военнопленный 
австрийской армии, возвратился в гор. Львов. Уточняю, что из гор.Тамбова 
я сначала приехал в гор. Киев и работал в Киевском театре, руководителем 

2. Сьогодні Перший український театр для дітей та юнацтва.
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которого был Садовский, и только в 1920 году я возвратился в гор. Львов3. По 
приезде в гор. Львов, я снова поступил в Галицкий театр актером. Впослед-
ствии в этом же театре я работал режиссером, а затем и его художественным 
руководителем.

В этом театре протекала вся моя сценическая деятельность вплоть до ус-
тановления Советской власти на территории Западной Украины.

Кінець с. 15 – внизу підпис Й. Стадника.
С.16:
Вопрос: Какое служебное положение вы занимали в период 1939–41 го-

дов и принимали ли какое участие в политической жизни страны?
Ответ: С момента установления Советского общественного строя на 

территории Западной Украины и до начала войны Советского Союза с Гер-
манией я работал во вновь организованном во Львове драматическом театре 
имени Леси Украинки первоначально режиссером и одновременно замести-
телем директора театра, а в последний год – художественным руководителем 
этого театра.

В 1941 году общественностью Радеховского района я был выдвинут кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета УССР. При баллотировании моей кан-
дидатуры по Радеховскому избирательному округу я был избран депутатом.

Вопрос: При каких обстоятельствах вы остались проживать на оккупиро-
ванной немцами территории?

Ответ: Я объясняю это следующими причинами:
во-первых, до последнего дня мне никто не объявил о необходимости эва-

куации вглубь территории Советского Союза;
во-вторых, за депутатами Верховного Совета Студинским, Франко, Ван-

дой Василевской были высланы специальные машины, для меня же транспорт-
ных средств партийные и Советские организации не выделили;

Кінець 16 с. – підпис Й. Стадника.
Зворот 16 с.:

3. Тут Стадник не зовсім точно вказує на дату свого повернення з полону. У спо-
гадах В. Василька згадується, що наприкінці 1916 р. Стадник уже працював в театрі 
М. Садовського, а в кінці січня 1919 – Садовський з групою акторів виїхав спочатку 
до Вінниці, а потім до Кам’янця-Подільського (див: Василько В. Театру віддане жит-
тя. – К., 1984. – С. 330, 109, 140). “[...] Від травня 1919 р. маємо тільки 2 українські 
театри, а то: “Новий львівський театр” в Тернополі під управою вибраного управителя 
А. Бучми; Український театр (З.О.У.Н.Р.) під дирекцією Йосипа Стадника” (Демчук 
Т. Галицькі театри на Великій Україні в 1919–1920 pp. / Театральне мистецтво – Л., 
1922. – Вип. 6. – С. 3–5). “Пізніше, у 1922 р., Орденською радою 3-ї залізної дивізії 
було порушено справу про нагородження орденом Залізного Стрільця директора і 
режисера, актора Йосипа Стадника” (див: Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські теат-
ри. – Л., 1997. – С. 70–71).
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в-третьих, вся моя семья в это время находилась не во Львове, а в Кар-
патских горах, на киносъемке нового Советского фильма. Этими причинами я 
объясняю невозможность своего выезда вглубь Советского тыла4.

Вопрос: Проживая на оккупированной немцами территории в г. Львове, 
где и кем вы работали?

Ответ: На третий или четвертый день после оккупации немцами гор. 
Львова я отправился в театр им. Леси Украинки, где в последнее время рабо-
тал в качестве художественного руководителя. В театре я встретил артистов 
Блавацкого5, Петренко6 и Сороку�, которые мне заявили, что артисты меня как 
художественного руководителя не признают потому, что вся общественность 
гор. Львова и в особенности украинская молодежь, выступает против меня 
за то, что я себя скомпрометировал при Советской власти своею депутатской 
принадлежностью, что, якобы, я, будучи депутатом Верховного Совета, не от-
ражал воли и интересов Украинского народа, не брал под свою защиту арес-
тованных органами Советской власти украинцев и т. д. В этот же день про-
исходили сборы актеров, на которых был избран директор театра Петренко, 
заместители директора Блавацкий

Зворот 16 с. – Підпис Й. Стадника.

4. Й. Стадник, очевидно, не хотів залишати Львова ні на початку війни, ні в її кінці. 
У травні 1941 р. під час зустрічі із Василем Васильком у Львові Стадник пропонував 
йому: “Ми вас так заховаємо, що жоден німець не знайде. Пересидите лиху годину, а 
потім будемо працювати разом” (див. Василько В. Театру відданне життя. – Київ, 1984. 
– С. 332). “Про евакуацію театру вже заздалегідь була мова, але ніхто того не зробив ор-
ганізовано, бо Шерегієві німці у червні 1944 р., як “чужинцеві” (мав паспорт із протек-
торату), наказали виїхати до Чехії. Старий віком Стадник сказав мені, що нікуди дальше 
не поїде, та він і не надавався до такого діла” (Цегельський Юрій. Підкарпатський театр 
у Дрогобичі (1941–1944) / Наш театр. Книга Діячів Українського Театрального Мистец-
тва у 2 Т. – Т. І. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1975. – С. 764 –766).

5. Володимир Блавацький (справжнє прізвище – Трач; (1900–1953) – актор, режи-
сер, організатор театральної справи. У 1944 емігрував за кордон. Помер у Філадельфії 
(США).

6. Андрій Аврамович Петренко (1881–1957), був членом дипломатичної місії 
УНР при уряді незалежної Грузинської республіки в Тифлісі. “Виїхавши перед другим 
приходом большевиків (тобто в 1944 р. – C. M.) до Відня, попав там у лабети НКВД і 
був вивезений звідти на далеке заслання, з якого повернувся незадовго перед смертю 
до Львова, фізично цілковито знищений” (див: Дорошенко В. Андрій Петренко // Наш 
театр. Книга Діячів Українського Театрального Мистецтва у 2 Т. – Т. 2. – Нью-Йорк; 
Париж; Сідней; Торонто, 1992. – С. 137).

7. Петро Степанович Сорока (2.04.1891, Львiв – 20.09.1950, Анжеро-Судженськ 
Кемеровської обл., РФ) – актор, режисер, організатор театральної справи, адмiнiстра-
тивний працiвник у дирекцiї Українського театру міста Львова – Львівського оперного 
театру. 
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С. 17:
и Сорока. На этих сборах актеров мне пришлось выступить в ответ на те 

обвинения, которые делали мне актеры. В своей речи я заявил, что в депутаты 
я был избран самими же актерами, но отнюдь не по своей воле. Будучи депу-
татом Верховного Совета, я не обладал такими большими правами и полномо-
чиями, чтобы иметь возможность освобождать из тюрем арестованных укра-
инских представителей. (Рукою Стадника дописано: Це були збори акторів, 
ніяких представників громадянства не було. Це не було бажання реабілітації, 
лише спростування фактів).

Таким образом, перед артистами и украинскими националистами мне 
пришлось реабилитировать себя и показать как человека, далеко стоящего от 
политики.

Сразу же после этих сборов меня назначили актером и режиссером Львов-
ского оперного театра. В этом театре я проработал примерно около 8 месяцев, 
т. е. до июня месяца 1942 года, а затем из театра был уволен.

Вопрос: По какой причине вы были уволены из театра, кто вас увольнял, 
откуда исходило указание об увольнении вас из театра?

Ответ: Однажды в июне месяце 1942 года при входе в театр портьер мне 
вручил письмо, исходящее от “Штадтгауптмана” гор. Львова, в письме кратко 
и сухо было сделано мне предупреждение о том, что я увольняюсь по приказу 
Штадтгауптмана из театра.

Кінець 17 с. – Підпис Й Стадника.
Зворот с. 17:
якобы по сокращению штатов.
Вопрос: Продолжайте ваши показания.
Ответ: После моего увольнения из театра ряд артистов посетили Штадт-

гауптмана с ходатайством о возвращении меня на работу в театр. Через не-
сколько времени меня вызвал к себе Блавацкий и заявил, что могу обратно при-
дти в театр работать актером. Однако, снова возвратиться в театр я отказался, 
и, таким образом, я остался без работы. Примерно по истечении 3-х месяцев 
после моего увольнения из оперного театра директор Института народного 
творчества, размещавшегося по ул. Францишканской, Супрун8 предложил мне 
работу в своем институте в отделе профессионального искусства в качестве 
консультанта этого отдела. Я изъявил желание. В Институте народного твор-
чества в отделе профессионального искусства в качестве консультанта я про-
работал примерно месяцев пять, а затем по собственному желанию уволился. В 
мои функции как консультанта входили: определение способностей актера, его 
амплуа на сцене, определение размера заработка актера. Впоследствии [...]

Кінець звороту 17 с. – Підпис Й. Стадника.

8. Помилка у прізвищі, насправді – Северин Сапрун (1897–1950), священик, цер-
ковний діяч, емігрував у 1944 р. Помер у Парижі.
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С. 18:
я совместно с Сапрун работать не согласился и из института уволился, как 

я уже показал, по собственному желанию. Я остался без работы. Тогда Сапрун 
мне заявил, что в провинциальных городах Западной Украины организовыва-
ются театры и я имею возможность получить вакантную должность директора 
одного из периферийных театров. Не имея возможности устроиться на работу 
во Львовский театр, я дал свое согласие выехать в гор. Дрогобыч на должность 
директора городского театра (Доповнення – рукою Стадника дописано: В Дро-
гобыче я был директором местного театра, не городского).

Директором театра в гор. Дрогобыче я работал вплоть до освобождения 
города частями Советской Армии.

Вопрос: Какой контингент зрителей обслуживал ваш театр в гор. Дрого-
быч?

Ответ: Театр в г. Дрогобыч являлся общедоступным.
Вопрос: Как бывший депутат Верховного Совета УССР во время вашего 

пребывания на оккупированной немцами территории вы подвергались каким-
либо репрессиям со стороны немецких карательных органов?

Ответ: Примерно в сентябре 1941 года меня вызвал к себе в кабинет за-
меститель директора оперного театра

Кінець с. 18. – Підпис Й. Стадника.
Зворот с. 18:
Блавацкий и заявил, что ко мне зайдет агент гестапо Д. и будет со мною 

беседовать. Блавацкий при этом сообщил мне, что в Гестапо на меня имеется 
донос о моей прошлой депутатской деятельности.

И действительно в этот же день в режиссерскую комнату зашел Д., от-
рекомендовавшийся как сотрудник одной из газет. Д. интересовался общими 
вопросами моей жизни и работы, совершенно не затрагивая прежних сторон 
моей жизни.

Вторично, по истечении некоторого времени, Блавацкий опять мне заявил, 
что на меня еще есть доносы в Гестапо, что эти доносы, якобы, делает артист 
оперного театра некий К.

Но каким-либо репрессиям со стороны немецких карательных органов за 
весь период проживания на оккупированной немцами территории как в гор.
Львове, а также и Дрогобыче я не подвергался.

Вопрос: Вызывались ли вы на допросы в Гестапо или другие какие-либо 
немецкие органы?

Ответ: Примерно в июне месяце 1942 года директор оперного театра 
Блавацкий передал мне, что с полиции “Sicherheits polizay” (Зихерхайте по-
лицай) звонили о моей явке в полицию. Я явился в это полицейское немецкое 
учреждение,

Кінець звороту с. 18. – Підпис Й. Стадника.
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С. 19:
размещавшееся вверх по улице Кадетской. Принимал меня начальник поли-

ции, немецкий офицер, по фамилии его сейчас не помню. Единственной фразой 
его было: “Я хотел посмотреть на вас, действительно ли вы такой старый, как про 
вас говорят”. Больше начальник полиции со мной ни о чем не разговаривал.

Вопрос: В каких взаимоотношениях вы находились с директором Львовского 
оперного театра Блавацким?

Ответ: Блавацкий первое время являлся заместителем директора опер-
ного театра, а затем – директором. Я же работал режиссером этого театра. Бла-
вацкий был честолюбив, эгоистичен, стремился доказать перед другими работ-
никами театра свое личное превосходство, кроме своего личного авторитета 
не признавал ничьих других мнений. На этой почве между мною и Блавацким 
возникал целый ряд расхождений в творческой деятельности театра.

Вопрос: Чем же в таком случае объяснить, что Блавацкий посвящал вас в 
работу Гестапо и заявлял вам о Д. и К., как об агентах Гестапо?

Ответ: Вне вопросов театральной деятельности мы с Блавацким находи-
лись в нормальных взаимоотношениях,

Кінець 19 с. – Підпис Й. Стадника.
Зворот 19 с.:
и я вторично подтверждаю, что о Д. и К. Блавацкий мне лично говорил как 

об агентах Гестапо.
Вопрос: Кого вы знали из официальных сотрудников Гестапо?
Ответ: Из официальных сотрудников Гестапо мне известны:
Шенк – офицер Гестапо, часто его видел в оперном театре во время спек-

таклей.
Кнорр – сотрудник Гестапо, заходил в оперный театр на спектакли. Кро-

ме того, я также знал одного сотрудника с “Зихергайте полицай” по фамилии 
Фокт, последний часто приходил до Блавацкого, из чего я заключаю, что Фок-
ту было поручено обслуживать оперный театр. Фокт ухаживал за моей доче-
рью Стефанией [...]. Допрос прерван.

Показания записаны с моих слов правильно. Мною прочитаны лично, в 
чем и расписываюсь.

Підпис Й. Стадника.
Допросил: Ст. о/ Уполном. 2/2 отд УМГБ Л/О
Ст. лейтенант (підпис. – С. М.)
Дополнения: (написані рукою Стадника. – С. М.)
1. В Дрогобыче я был директором местного театра, а не городского.
2. До Штадтгауптмана во Львове ходила депутация Львовских громадян 
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интервенновать на щот моего увольнения з оперного театра в лице Дкр. Бар-
винского�, проф. Сімовича10 и др.

3. Как Депутат репресіям со стороны немцев я не был подвергнут как и 
все другіе оставшиеся депутаты: Др. Возняк, Др. Панчишин та другіе. 

4. Доносы на Гестапо йшли по ліній моей прошлой и Депутатской діятель-
ности.

5. Про Д. и К. как работников Гестапо говорили вообще актори [...].
6. С Шенком и с Кнором я не говорив никогда и в их учреждении я не був, 

и никакой связи с ними не имел.

ПРОТОКОЛ 
судебного заседания
1948 года, февраля “24” дня, Военный Трибунал пограничных войск МВД 

Львовского округа гор. Львова, на закрытом судебном заседании в составе:
Председательствующего: капитана юстиции 3.
старшины С. 
И членов: 
старшины Б.
При секретаре: Капитане Г. с участием защиты адвоката Бузина и пере-

водчика Г. в “17” час “00”мин. председательствующий открыл судебное за-
седание и объявил, что будет слушаться дело по обвинению Стадник Иосифа 
Дмитриевича, в преступлении, предусмотренном ст. 54 – 1”а” УК УССР11.

Секретарь доложил: Подсудимый Стадник в судебное заседание достав-
лен под конвоем.

Вызываемые по делу свидетели: Кнорр, Горницкая и Петренко в судебное 
заседание доставлены под конвоем.

Председательствующий удостоверился в самоличности подсудимого, ко-
торый о себе показал:

9. Тут ідеться про Василя Барвінського (1888–1963) – композитора, піаніста, му-
зикознавця, який у 1946 році вже був засуджений радянською владою на 10 років поз-
бавлення волі, а значить, свідчення Стадника вже не могло йому зашкодити.

10. Йдеться про Василя Сімовича (1880–1944) – видатного мовознавця, філоло-
га, культурного діяча, члена НТШ, професора Львівського університету (1939–1941), 
редактора “Українського Видавництва” (1941–1944) (див. Енциклопедія українознавс-
тва. – Т. 8. – Л., 2000. – С. 2840–2841).

11. Стаття звучить так: “За зраду батьківщини, тобто за дії, вчинені громадянами 
Союзу РСР на шкоду воєнній моці Союзу РСР, його державній незалежності або недо-
торканості його території, як от: шпигунство, видача воєнної або державної таємниці, 
перехід на сторону ворога, втеча або переліт за кордон”. Покарання – розстріл з кон-
фіскацією всього майна, а при пом’якшуючих обставинах – позбавлення волі термі-
ном на десять років”. (Кримінальний кодекс Української РСР. – Київ, 1958 р. – С. 19).
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Я, Стадник Иосиф Дмитриевич, 1877 г. рождения, уроженец с. Валява, 
Перемышлянского повита /Польша/ (йдеться про Перемишльський повіт. – 
С. М.), проживал до ареста в г. Львове, из рабочих, служащий/артист/, образо-
вание среднее, разведен12, жена с дочерью проживает во Львове, б/партийный, 
с 1941 г. по окончание своих полномочий в 1946 г. был депутатом Верховного 
Совета УССР, не судим.

Под стражей по данному делу с 8 августа 1947 г. С копией обвинительного 
заключения ознакомлен.

20 февраля 1948 г.
Председательствующий объявляет, что по делу будет учавствовать пере-

водчик Г. и предупреждает его об ответственности за дачу ложных переводов 
в суде по ст.89 УК УССР.

Зворот с. 139:
Председательствующий удостоверяется в наличии свидетелей, разъясняет 

им их обязанности в суде и предупреждает их об ответственности за дачу лож-
ных показаний в суде по ст. 89 УК УССР и дал распоряжение об удалении их 
из зала судебного заседания.

Председательствующий объявляет состав суда, разъясняет подсудимому 
его право на отвод составу суда, разъясняет ему его права в суде и спрашива-
ет его, имеет ли он какие-либо ходатайства перед судом в начале судебного 
следствия.

Подсудимый Стадник отвечает:
Отвода составу суда не имею, свои права в суде понял, ходатайств не 

имею.
Адвокат – отвода составу суда и ходатайств не заявил.
Судебное следствие.
Председательствующий оглашает обвинительное заключение, разъясняет 

подсудимому сущность предъявленного ему обвинения и спрашивает у него, 
признает ли он себя виновным, а также желает ли он давать суду показания.

Подсудимый Стадник отвечает (тут і далі підкреслено у справі. – С. М.):
Сущность предъявленного мне обвинения понята, в предъявленном мне 

обвинении виновным себя не признаю. Показания суду давать желаю.
Председательствующий спрашивает мнение адвоката о порядке исследо-

вания дела.
Мнение адвоката: Я предлагаю исследование дела начать с допроса свиде-

телей, а затем допросить подсудимого.
С. 140:

12. Офіційно Стадник не був розлучений, жив “на віру” з Олександрою Шелюх 
(за національністю – полька), яка працювала касиром в одному з кінотеатрів, а 1944 р. 
виїхала в Польщу (протокол допиту кримінальної справи П-19658, С. 24–25, 96).
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ВТ (Військовий Трибунал. – С. М.), совещаясь на месте, определил: Иссле-
дование дела начать с допроса свидетелей, а затем допросить подсудимого.

Допрос свидетелей. Свидетель Кнорр Герберт Эрнст, 1908 г. рождения, из 
торговцев, по национальности немец, подданный Германии, член Н.С.Д.А.П. 
с 1929 года, последнее время служил начальником отделения СД, военное зва-
ние капитан, пленен частями Советской Армии 10 мая 1945 г. Подсудимого 
Стадник знает с 1942 г. Отношения с ним нормальные.

По существу дела свидетель Кнорр показал:
С 1941 года и по день оставления Львова немецкими войсками я работал 

в качестве начальника отделения СД, которое ведало надзором за всеми культур-
ными и учебными заведениями на территории Западной Украины.

В средине 1942 г. в помещении оперного театра мне был представлен под-
судимый Стадник, с которым я провел беседу на разные темы.

Кінець с. 140.
Зворот с. 140:
Это был первый и последний случай, что я встречался с подсудимым 

(?! – С. М.) Стадник. Кто мне представил в то время Стадник, я сейчас уже не 
помню.

На вопросы адвоката Бузина свидетель Кнорр отвечает: 
После того случая я с подсудимым Стадник виделся очень много раз, но 

разговаривать вообще не разговаривал. Не исключена возможность, что мне в 
1942 г. Стадник представил мой подчиненный Фокт.

Давая показания на предварительном следствии, я говорил, что Стадник 
около 50 лет, но сейчас он выглядит очень старым. Я его не видел около 4-х лет, 
а поэтому он, видимо, имел какие-то переживания, очень сильно изменился.

Я не могу подтвердить своих показаний в той части, что якобы он – Стад-
ник писал свою автобиографию и передал ее мне. Я утверждаю, что Стадник 
мне биографии, написанной своей рукой, никогда не давал и я у него ее не про-
сил.

Кінець звороту с. 140.
С. 141:
Лично я и мой подчиненный Фокт собрали разный материал, касающийся 

биографии подсудимого Стадник, на основании которого составили его био-
графию и затем вложили в дело, которое мы завели на Стадник. Кроме этого, 
в сборе биографических данных на Стадник мне помогал мой переводчик Д. 
Я собирал материал для того, что на основе его биографии я мог составить ха-
рактеристику Стадника, т. к. я хотел его завербовать в свои агенты и крайне 
нуждался в этом. После этого я дал своему подчиненному Фокт задание уста-
новить связь с подсудимым Стадник и завербовать его в агенты.

Семью Стадник я хорошо знаю, она состоит из четырех человек: жена Стад-
ник, один сын коммунист – по специальности артист, второй сын инженер и 
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дочь Стефания работает артисткой в оперном театре. Личность Стадника меня 
интересовала потому, что он имел огромное влияние 

Кінець с. 141.
Зворот с. 141:
среди всех артистов Западной Украины, а также с 1940 г. был избран депу-

татом Верховного Совета УССР.
С самого начала немецкой оккупации Стадник не выступал против немец-

ких властей, а наоборот симпатизировал немцам. Это можно подтвердить тем, 
что он, Стадник, неоднократно присутствовал на банкетах, устраиваемых немец-
кими властями в оперном театре и в театре им. Заньковецкой (мова про при-
міщення театру, в якому з 1944 р. працює театр ім. М. Заньковецької. – С. М.).

Но с кем точно он встречался, я сказать не могу, т. к. прошло уже бо-
лее пяти лет и я все забыл. Что лично Стадник как агент сделал для немцев, 
я сказать не могу, мне известно лишь то, что он давал сведения на артистов 
Дрогобычского театра и присылал репертуар театра для отчета перед отделом 
немецкой пропаганды.

Подсудимый Стадник был завербован в агенты моим подчиненным Фок-
том, а после работал на связи у Паулишкиса в г. Дрогобыч. Они и могут под-
твердить о том, что Стадник был агентом немецких органов СД.

Кінець звороту с. 141.
С. 142:
Фокт мне заявлял, что он завербовал подсудимого Стадник в агенты СД 

на квартире у подсудимого. Лично Фокт получал сведения у Стадник устно, а 
затем доносил мне в письменном виде. Основное содержание этих сведений 
состояло в том, что в них давалась краткая характеристика каждого артиста 
и их настроение по отношению к немцам. Как начальника отделения СД меня 
эти сведения очень интересовали, хотя Гестапо и другие немецкие карательные 
органы могли этим не интересоваться.

Я лично не имел возможности завербовать Стадника в агенты, т. к. у меня 
не было для этого времени и я поручил это дело Фокту

На вопросы суда свидетель Кнорр отвечает:
Когда мы вербовали кого-либо в агенты, то на него составляли биографию 

и две карточки, одна из которых оставалась у нас на месте, а вторая посыла-
лась в высшие органы разведслужбы немецкой армии.

Кінець с. 142.
Зворот с. 142:
Кроме того, составлялся один формуляр, в который заносилось все то, что 

агент проделал за определенный период времени. Личное дело на Стадника как 
агента СД составлял лично я. По правилу личное дело на агента заводилось.

Я еще раз повторяю суду, что вербовал в агенты Стадника не я, а мой под-
чиненный Фокт. Расписка от Стадника не отбиралась, т. к. это был общий по-
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рядок, что все граждане не немецкого подданства расписок не давали в том, 
что они дают свое согласие сотрудничать с органами СД. Задания Стаднику 
давал Фокт, а в Дрогобыче Паулишкис, т. к. я получал из Дрогобыча сведения, 
составленные Паулишкис на основании материалов, данных ему Стадник. В 
этих сведениях Паулишкис освещал состояние культурной жизни в Дрогобыче. 
Когда Стадник уезжал на работу в г. Дрогобыч, то лично я поинформировал

Кінець звороту с. 142.
С. 143:
Паулишкис, что к нему для связи послан агент Стадник.
Стадник был послан в Дрогобыч потому, что он в оперном театре во Льво-

ве не имел должности, но его переезд в Дрогобыч был согласован с отделом 
пропаганды. Лично я как с агентом Стадник не разговаривал. 13 января 1942 г. 
был на вечере в оперном театре, но не помню, чтобы Стадник выступал с ка-
кой-либо речью. На вопросы адвоката Бузина Кнорр отвечает: Я утверждаю, 
что Стадник был на связи у Паулишкис, т. к. последний составлял все сведе-
ния на основании докладов Стадника. Дача этих сведений в круг обязанностей 
директора театра не входила, а он их давал как секретный осведомитель.

На вопрос суда свидетель Кнорр отвечает:
При направлении Стадник в г. Дрогобыч его личное дело оставалось у меня, 

т.к. они вообще никуда не отправлялись, а оставлялись в отделе кадров. Я был 
во Львове до июля 1944 г., т. е. до дня оставления Львова немецкой армией.

Кінець с. 143.
Зворот с. 143:
Допрос свидетельницы Горницкой Елены Николаевны13: Горницкая Еле-

на Николаевна, 1909 г. рождения, в период немецкой оккупации проживала в 
г. Львове, работала артисткой в оперном театре, образование среднее, до арес-
та работала в театре музкомедии. Подсудимого Стадник знает очень хорошо. 
Отношения с ним хорошие. По существу дела показала:

Я лично не помню, чтобы подсудимый Стадник в период немецкой оккупа-
ции выступал где-либо с речью и восхвалял немцев и следовательно, я об этом 
не говорила. Следователь в свою очередь задал мне вопрос, “а что бы говорил 
Стадник, если бы он выступал на митинге в присутствии немцев?”

Я следователю ответила, что ясно: он бы говорил против Советской влас-
ти и восхвалял немцев. Исходя из этого, следователь и записал, что я ему яко-
бы говорила о том, что

Кінець звороту с. 143.
С. 144:

13. Спочатку Олена Горницька (1909 – ?) давала свідчення проти Стадника (стор. 
65–66, 67 кримінальної справи № П-19658), а потім змінила свої покази. Очевидно, 
перші свідчення у неї ревно “вибивали”. В кінці 90-х померла у Львові.
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Стадник выступал на митингах и восхвалял немцев. Я видела, что подсу-
димый Стадник работая в оперном театре, встречался там в присутствии всех с 
капитаном Кнорр и Фоктом.

На вопросы адвоката Бузина свидетель Горницкая отвечает: 
О том, что подсудимый Стадник якобы отрекался от своего депутатского 

звания и выбросил свой депутатский значок, мне ничего неизвестно, но этот 
разговор я слышала от Блаватского. Но поясняю суду, что Блаватский и Стад-
ник жили между собой очень плохо. Примерно на третий день после вступ-
ления немцев во Львов в 1941 г. Стадник в фойе оперного театра выступал с 
речью, но о чем он говорил, я сейчас не помню.

На вопросы суда свидетель Горницкая отвечает: 
В период работы Стадника в театре была поставлена по указке немецких 

властей антисоветская пьеса: “Прокурор 
Кінець с. 144.
Зворот с. 144:
Дальский”. Но Стадник в ее постановке участия не принимал и роли не 

имел. Руководил этой постановкой режиссер Блаватский. О том, что Стадник 
сотрудничал с немцами, мне ничего неизвестно. На вопросы подсудимого 
Стадник свидетель Горницкая отвечает: 

Я помню, что Стадник дважды выступал при немцах: один раз 13 января 
1942 г. и второй раз – на собрании актеров. Но что говорил он в своих выступ-
лениях, я не помню.

Свидетель Петренко Андрей Аврамович, 1884 г. рождения, уроженец 
с. Чупруновка, Полтавского р-на, Полтавской области, образование незакон-
ченное высшее. Подсудимого Стадник знает, отношения с ним нормальные.

По существу дела показал: 
2 или 3-го июля 1941 г. по инициативе Блаватского было созвано общее 

собрание коллектива оперного театра. На собрании было около 80 человек ар-
тистов. Здесь я был избран директором оперного

Кінець звороту с. 144.
С. 145:
театра, Блаватский и Сорока заместителями.
Я помню, что перед собранием кто-то из артистов сказал Стаднику, что он 

не может быть избран в руководство театра, т. к. он при Советской власти был 
депутатом Верховного Совета УССР. В результате этого заявления Стадник 
очень обиделся и выступил здесь на собрании, заявляя всем, что его обвиняют 
совершенно неправильно, т. к. депутатом его избрали мы сами, хотя он этого 
и не хотел потому, что он артист и стоит далеко от политики. Кроме этого, он 
заявил, что уже 50 лет на сцене и не может ее бросить и просил всех не оттал-
кивать его от себя, т. е. от коллектива. В это время он, Стадник, был сменным 
режиссером оперного театра. 13 января 1942 г. в театре им. Заньковецкой был 
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устроен вечер по поручению немецкого шефа пропаганды Рейша, на котором 
присутствовали около 15 человек представителей немецких властей. Кроме 
этого, присутствовал представитель Украинского центрального комитета Пань-
кивский14 и 100 человек артистов. Выступали с приветственными речами

Кінець с. 145.
Зворот с. 145:
я, а затем шеф немецкой пропаганды Райш и один немецкий полковник.
Подсудимый Стадник не говорил на этом вечере ни слова и был никем не за-

мечен, что он находится там. Мне известно, что подсудимый Стадник выступал 
всего единственный раз на профсоюзном собрании артистов оперного театра. 
Но он ни словом не обмолвился против Советской власти. Кроме этого, я был 
вместе со Стадник еще на трех профсоюзных собраниях, но Стадник ни на од-
ном их них не выступал, а наоборот подвергался разным нападкам со стороны 
других артистов, но он не отвечал на эти выпады. В 1942 г. я был с работы снят, 
а на мое место был поставлен директор немец. Через три дня после того, как 
был уволен я, был уволен с работы Стадник и двадцать артистов. После этого я 
со Стадник не встречался.

На вопросы адвоката Бузина свидетель Петренко отвечает:
В качестве директора Львовского оперного театра я работал с 2 июля 

1941 г. по 30 июня 1942 г.,
С. 146:
а подсудимый Стадник был в это время в качестве сменного режиссера. 

Стадник был уволен с работы в оперном театре 1 июня 1942 г.
На митинге в фойе оперного театра с антисоветской речью Стадник ни-

когда не выступал. При выступлении на митинге в 1941 г., а также и в 1942 г. не 
было случая, как это некоторые неправдиво говорили, что Стадник якобы сорвал 
и затоптал ногами свой депутатский значек15.

Антисоветская постановка “Прокурор Дальский” была поставлена теат-
ром в то время, когда я был директором театра. Стадник в этой постановке 
участия совсем не принимал, т. к. я это твердо знаю. Ставил эту постановку 
режисер Блаватский, на что он и получал разрешение у шефа пропаганды Рай-
ша.13 января 1942 г. и в последующее время мне точно известно о том, что он, 
Стадник, нигде на митингах не выступал и не восхвалял немцев.

14. Кость Паньківський (1907–1973) – адвокат, видатний політичний діяч, гене-
ральний секретар Української Національної Ради у Львові (1941), заступник голови 
Українського Центрального Комітету (1942–1945) (Енциклопедія українознавства. 
Т. 5. – Л., 1996. – С. 1939).

15. Насправді, кoли Стадник повернувся з Дрогобича, де проживав під час свого 
директорства, до Львова, то не застав у помешканні ані Олександри Шелюх, ані 
свого значка депутата Верховної Ради УРСР (протокол допиту кримінальної справи 
№ П-19658. – С. 24 – 25, 96).
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На вопросы суда подсудимый отвечает: 
Вопросов к свидетелю не имею. 
Кінець с. 146.
Зворот с. 146:
Допрос подсудимого. Подсудимый Стадник по существу дела показал:
Показания свидетеля Кнорр я полностью отрицаю, т. к. я ему вообще ни-

каких донесений не давал и агентом не был. После моего прихода на работу в 
Дрогобычский театр я все свои полномочия, что касалось с немцами, возло-
жил на своего заместителя, т. к. он прекрасно говорил по-немецки16.

Только через три месяца после моего приезда в Дрогобыч ко мне пришел 
немецкий офицер Паулишкис и потребовал от меня список на сотрудников те-
атра и репертуар театра. Примерно через неделю все эти списки и репертуар 
были направлены Паулишкису. Второй раз ко мне Паулишкис приходил в театр 
еще один раз и сообщил, чтобы театр был хорошо подготовлен, т. к. на днях 
приедет немецкая труппа.

Кінець звороту с. 146.
С. 147:
Агентом гестапо я не был и меня никто на это дело не вербовал.
Утверждение Кнорра, что я был агентом СД, неверное, т. к. его, по всей 

вероятности, неверно информировал Фокт.
На вопросы адвоката Бузина подсудимый Стадник отвечает:
Когда я в 1942 г. приехал в Дрогобыч, то Паулишкис был уже в Дрогобыче 

и работал в СД вплоть до изгнания немцев из территории Западной Украины. 
После того, как я был уволен из оперного театра во Львове, я был без работы в 
течение трех месяцев. Но я все же не хотел уходить со сцены и просил у Бла-
ватского работы, но он предложил работать актером. От предложения Блават-
ского я вначале отказался, но после дал свое согласие. Спустя неделю я вновь 
отказался работать актером и выехал по собственной инициативе работать в 
Дрогобыч, где Художественный совет при горуправе назначил меня директором 
Дрогобычского театра17.

Кінець с. 147.

16. Йдеться про Юрія Августина Шерегія (1907–1990) – актора, режисера, драма-
турга, організатора театральної справи, директора, заступника директора Підкарпатсь-
кого театру в Дрогобичі (1941–1944). Емігрував у 1944 р. до Чехії, помер у Братиславі.

17.  “Стадник у Дрогобичі жив дуже скромно, з театру майже не виходив. Теат-
ральна комісія пропонувала йому різні помешкання, відповідні до його становища, 
але він ніякого мешкання не хотів. Перші кілька днів спав у вітальні в Шерегіїв, а 
відтак перенісся спати на канапу [...]. Ми вважали його мешкання в одній із кімнат 
дирекції за дивацтво, бо на це не було ніякої потреби, але дир. Стадник так хотів, так 
йому подобалось, і на це не було ради”. (Цегельський Ю. Підкарпатський театр у Дро-
гобичі (1941–1944) /Наш театр... – Т.1. – С. 762).
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Зворот с. 147:
Работая в театре г. Дрогобыч, я по службе давал списки артистов театра и 

репертуар шефу С. Д. Паулишкису. 2 или 3-го июля в 1941 г. я действительно 
выступал в оперном театре на собрании с речью, но я никого и не к чему не 
призывал, а просто дал ответ на провокационное заявление артиста Сороки, т.к. 
он заявил мне, что я был депутатом Верховного Совета УССР, а поэтому и не 
могу быть допущен в руководство театра. В своем выступлении я заявил: что я 
был вне политики, в депутаты Верховного Совета не просился, а меня избрали, 
арестованных, будучи депутатом, я освобождать не мог, т. к. тюрьмами я не за-
ведовал, и что портрет, который был сделан с меня за 20 тысяч рублей, делал не 
я по своей воле, а для меня его сделало правительство УССР и одновременно 
заявил, что мне поста не надо в Руководстве, а я буду простым актером.

Кінець звороту с. 147.
С. 148:
Немецкого офицера Фокта я знаю, но он в моей квартире никогда не был. 

В квартире дочери он, может, и бывал, но у меня никогда.
На вопрос суда свидетель Горницкая отвечает:
Подсудимий Стадник уже около 15 лет проживает отдельно от своей жены 

и дочери, т. к. он с ней разведен.
На вопросы суда подсудимый Стадник отвечает:
Против Советской власти я никогда не выступал, а наоборот везде старался 

помочь советским людям. Даже когда поступило распоряжение немецких влас-
тей эвакуировать театр из Дрогобыча в Германию, то я всемерно тормозил эва-
куацию и в конце концов сорвал ее и театр остался цел.

Фокт и другие немецкие офицеры ко мне никогда не ходили.
Кроме списков артистов и репертуара я немецким властям ничего никогда 

не давал. Агентом я не был никогда.
Зворот с. 148:
Подсудимый судебное следствие не дополнил. Адвокат – судебное след-

ствие не дополнил. Председательствующий объявляет судебное следствие за-
конченным и предоставляет слово адвокату Бузину для защиты подсудимого 
Стадника.

Выступление адвоката.
Я считаю, что предъявленное подсудимому Стадник по ст. 54 –1”А” УК 

УССР не нашло своего подтверждения в ходе судебного следствия.
В его действиях могли бы быть признаки, подпадающие под ст. 54–3 УК 

УССР, но они не доказаны. Прошу суд при вынесении приговора подсудимому 
Стадник учесть его преклонный возраст, его трудовую деятельность и вынес-
ти ему справедливый приговор, оправдательный приговор.

Председательствующий предоставил последнее слово подсудимому Стад-
ник. В последнем слове подсудимый Стадник
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С. 149:
просит суд не лишать его свободы.
В 19 ч. суд удалился на совещание для вынесения приговора.
В 19 ч. 30 м. Председательствующий оглашает приговор и разъясняет 

осужденному порядок кассационного обжалования приговора.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения оставить 

прежней, т. е. содержание под стражей.
В 19 ч. 40 м. судебное заседание объявлено закрытым.
Председательствующий: – Підпис
Секретарь: – Підпис 
Секретно
ПРИГОВОР
Именем Союза Советских Социалистических Республик
1948 года, февраля “24” дня, Военный Трибунал пограничных войск МВД 

Львовского округа в гор. Львове, в закрытом судебном заседании в составе:
Председательствующего: 
Капитана юст. З.
Членов: Старшина С. 
Старшина Б. 
При секретаре Капитане Г. 
Без участия обвинения с участием адвоката Бузина и переводчика Г.
Рассмотрел дело по обвинению Стадник Иосифа Дмитриевича, 1877 года 

рождения, уроженца села Валява Перемышлянского повита /Польша/, посто-
янно проживавшего до ареста в гор. Львове, украинца, гражданина СССР, из 
семьи служащего, служащего, образование среднее, б/ партийного, женатого, 
ранее, со слов несудимого, в преступлении предусмотренном ст. 54 – 1– а УК 
УССР 

УСТАНОВИЛ.
Подсудимый Стадник в период оккупации немецко-фашистскими захватчи-

ками гор. Львова работал режиссером Львовского театра оперы и балета. Неод-
нократно на собраниях артистов, на которых присутствовали немецкие офице-
ры карательных органов “СД” и “Гестапо”, Стадник выступал с речами, в кото-
рых восхвалял фашистскую Германию и клеветал на Советсткую власть. Так, 
в первых числах июня м-ца 1941 года, выступая на собрании с приветственной 
речью по адресу немецких оккупационных властей, отрекался от своей депу-
татской принадлежности и бросил под ноги свой значок депутата Верховного 
Совета УССР. Как режиссер театра

Зворот с. 150:
Стадник проводил постановку различных пьес и опер антисоветского, на-

ционалистического содержания. На основании изложенного Военный Трибунал 
признал доказанной виновность подсудимого Стадник в совершении преступле-
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ния, предусмотренного ст. 54–10 ч. П УК УССР18, а не ст. 54 –1– а УК, как ему 
было предъявлено обвинение.

Руководствуясь ст. 296 и 297 УП
ПРИГОВОРИЛ:
Стадник Иосифа Дмитриевича по ст. 54–1– А УК за недоказанностью предъ-

явленного ему обвинения по суду оправдать, а на основании ст. 54–10 ч. П УК 
УССР с санкцией ст. 54– 2 УК УССР лишить свободы с содержанием в ИТЛ 
сроком на десять /10/ лет, с последующим поражением в политических правах 
по п. п. “а, б, в, г” ст. 29 УК на пять лет, без конфискации имущества за отсут-
ствием такового у осужденного. Срок отбытия наказания исчислять с зачетом 
предварительного заключения с 8 августа 1947 года.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, в Военный Три-
бунал В/ МВД Украинского Округа через Военный Трибунал, вынесший дан-
ный приговор в течение пяти дней с момента вручения осужденному копии 
приговора.

Подписи: Председательствующий: Підпис
Члены: Підписи”
Цього ж дня, 24-го лютого о 23 годині Стадник одержав виписку з “При-

говора”, а 1-го березня до Військового Трибуналу Військ МВС Українського 
Округу у м. Києві надійшла касаційна скарга Стадника, написана його адвока-
том Бузіним. Стадник і його правозахисник вірили у правоту і почали шукати 
правду “нагорі”. У скарзі, зокрема, було написано:

“Судебное следствие, как это видно из протокола судебного заседания, 
вовсе не собрало доказательств для осуждения меня по какой бы то ни было 
статье УК. Предварительным следствием, как это видно из материалов дела, 
допрошено большое количество свидетелей. Эти свидетели ничего конкретно-
го не показали в отношении меня, а если некоторые и давали показания по по-

18.  Стаття 54 – 10 ч. ПКК УРСР формулюється так: “За пропаганду або агітацію, 
яка полягає в заклику до повалення, підриву або послаблення радянської влади чи 
до вчинення окремих контрреволюційних злочинів, а також за розповсюдження чи 
виготовлення або зберігання літератури того самого змісту“. Диспозиція 54 – 2 КК 
УРСР містить: “За збройне повстання або вторгнення з контрреволюційною метою на 
Радянську територію озброєних банд, захоплення влади в центрі або на місцях з тією 
самою метою і, зокрема, щоб силоміць відірвати від Союзу РСР і окремої Союзної 
республіки будь-яку частину її території або розірвати укладені Союзом РСР з 
іноземними державами договори”. Міра покарання – розстріл або оголошення ворогом 
народу і позбавлення громадянства республіки та СРСР і вигнання з території СРСР 
назавжди з допущенням при пом’якшуючих обставинах зниження до позбавлення 
волі на термін не менше трьох років з конфіскацією майна (Кримінальний кодекс 
Української РСР. – К., 1958. – C. 22–23, 20). Оскільки майна у Стадника не було, то 
суд йому “вділив” аж десять літ.
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воду, якобы, имевшему место выступлений с моей стороны на собраниях или 
митингах артистов с антисоветскими высказываниями, то все они говорят, что 
от кого-то слыхали, причем от кого именно, не называют, сами не видали и не 
слыхали. Так, например, свидетель Дьяконов В. на л. д. 59 дает такие показания: 
“Стадник выступал на митинге в гор. Львове, где произносил ярые антисоветс-
кие речи, публично растоптал свой Депутатский значок”.

А на л. д. 62–63, 64 тот же свидетель Дьяконов В. при допросе у другого 
следователя изменил свои показания и пояснил, что о выступлении слыхал от 
некоего Боярского Дм. Плат., который умер, и от др. лиц, причем от кого, не 
помнит, сам же тогда во Львове не был...

[...] Наряду с этим целый ряд других свидетелей охарактеризовали меня с 
положительной стороны. Так, свидетель Станковский Л. Б. /л. д. 72 об.73/, Куд-
ло / л. д. 76 об / Шуль /л. д. 81 / и другие пояснили, что я относился к артистам 
хорошо, особенно к тем, которые прибыли из Восточных областей УССР.

Эвакуировать театр, несмотря на распоряжение немецких властей, не со-
бирался, в чем меня некоторые немецкие пособники упрекали, заявляя, что я 
жду прихода красных и своего депутатства. Причем эти свидетели показали, 
что при приближении линии фронта стали появляться надписи, неизвестно 
кем написанные: “Да здравствует Депутат Верховного Совета УССР Иосиф 
Стадник”. Все это говорит за то, что я не сотрудничал с немецкими оккупан-
тами и не восхвалял их.

Единственный свидетель – Горницкая Елена Николаевна /находится под 
стражей/, хотя и показала на предварительном следствии, что, якобы, я высту-
пал с антисоветской речью на митинге или собрании, восхваляя при этом не-
мецкую армию, но и она постепенно изменила свои показания...

[...] В постановке пьесы антисоветского содержания я участия не прини-
мал и никакой роли не исполнял, т. к. был тогда в отъезде в гор. Станиславе. 
1 июня 1942 года я был уволен с работы во Львовском театре оперы и балета,

После того, как меня сняли с работы по представлению Блавацкого /бежал 
с немцами/, который тогда был директором театра, я через некоторое время 
решил уехать на работу в другой город и уехал на работу директором Дрого-
бычского театра, должность эту я подыскал сам.

За бытность моей работы в должности директора Дрогобычского театра, 
я с немцами не сотрудничал, а выполнял исключительно свои профессиональ-
ные функции, о чем подтверждает целый ряд свидетелей.

Как видно из изложенного, В/Т правильно оправдав меня по ст. 54–10-а 
УК необоснованно осудил меня по ст. 54–10 УК УССР, т.к. приговор вынесен в 
противоречии с материалами, добытыми в судебном заседании.

Этим В/Т нарушил также ст. 296, 297 УПК УССР.
Я старик, мне 71 год, вся моя трудовая деятельность неразрывно связана 

с театром, где я работал, неся в массы украинскую культуру. Такое суровое 
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осуждение и при такой старости вряд ли переживет человек, осужденный за 
совершенное им преступление, а тем более я не смогу отбыть это наказание, 
т. к. необоснованное осуждение меня безусловно отразится на мне и в мораль-
ном отношении.

Поэтому я все же надеюсь, что Советский суд не оставит мою жалобу без 
внимания и вынесет справедливое решение в отношении меня.

На основании изложенного 
ПРОШУ
Приговор Военного Трибунала войск МВД Львовского округа отменить и 

в порядке статьи 346–347 УПК дело в отношении меня прекратить.”
Ця касаційна скарга (подана із скороченнями, яка в особовій справі займає 

сторінки 152–155), логічно мала б стати одночасно кульмінацією і розв’язкою 
згідно з нормальними законами цивілізованого світу. Але в нашій історії вона 
стала, на жаль, початком другого пекельного кола допитів, протоколів, по-
шуків неіснуючих звинувачень і свідків, яких не було.

До речі, у Києві, здається, Військовий Трибунал Військ Міністерства 
Внутрішніх Справ Українського Округу, який розглядав скаргу Стадника, був 
об’єктивнішим і лояльнішим, аніж “правозахисники” на місцях.

Так, у їхньому документі – відповіді (сторінки кримінальної справи 162–
163) зазначається:[...]

“предварительное и судебное следствие по делу проведено недостаточно 
полно – руководствуясь ст. 346 п.2 4.348 п.3 УПК УССР приговор отменить и 
дело вернуть в тот же трибунал для вторичного рассмотрения со стадии пред-
варительного следствия”.

І хоча нові свідчення колишніх співробітників, знайомих Йосипа Дмит-
ровича Стадника (протоколи допитів на с 172 – 190) не виявили ніяких “зло-
чинів” незаконно ув’язненого, справу з ним необхідно було завершувати.

Тому 23 червня 1948 р. начальник слідчого відділу УМДБ по Львівській 
області затверджує Постанову про нове звинувачення Стадника (с. 171) “Ра-
нее предъявленное СТАДНИКУ Иосифу Дмитриевичу обвинение по ст. 54–10 
ч. П УК УССР отменить.

Стадника Иосифа Дмитриевича привлечь в качестве обвиняемого по 
ст. 54 – “А” УК УССР, о чем объявить обвиняемому под расписку в настоящем 
постановлении.

Копию постановления направить прокурору.
Ст. Следователь Следотдела УМГБ ЛО
Капитан С. 
Согласен: Нач. Отд-ния Следотдела УМГБ ЛО
Капитан У.
Настоящее постановление мне объявлено
23 июня 1948 г.
Підпис Й. Стадника.”
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Ось так: за що боролись... Справа явно заходила в глухий кут… 24 червня 
1948 р. (с. 196) обвинувальний висновок, де вказано, що “вещдоказательств 
по делу нет”, сформулював: “дело № П-19658 по обвинению Стадник Иосифа 
Дмитриевича направить Военному прокурору погранвойск МВД Львовского 
округа для заключения и направления дела на рассмотрение Особого Совеща-
ния при МГБ СССР с ходатайством об избрании меры наказания Стаднику 10/
десять/ лет ИТЛ (Исправительно-трудовой лагерь. – С. М.) без конфискации 
имущества за отсутствием такового у обвиняемого”. 

Вже 15 жовтня 1948 року Помічник Військового Прокурора Військ МВС 
СРСР підполковник юстиції В. надсилає до Львова Постанову, де, зокрема, 
написано (стор. 201–202) “...Никакой связи с немецкими карательными орга-
нами не имел, антисоветских высказываний с его стороны не было и показа-
ния свидетелей в этой части он отрицает. Основанием к аресту Стадник послу-
жили показания быв. начальника отделения Львовского “СД” немца – Кнорр 
Герберта, который показал, что Стадник был завербован в качестве секретного 
сотрудника Львовского “СД” по освещению политического настроения среди 
артистов театра оперы и балета.

В 1942–43 г.г. по предложению “СД” Стадник был переведен в Дрогобыч-
ский театр и там был на связи у Паулишкиса. Сведения от Стадник были ин-
формационного характера. Все эти показания Кнорр подтвердил в судебном 
заседании ВТ 24.ІІ.48 г.

В судебном заседании ВТ Горницкая Елена свои показания изменила [...] 
Другие допрошенные свидетели факты измены Родине и антисоветскую 

агитацию со стороны обвиняемого Стадник не подтвердили.
Военный трибунал 24.ІІ.48 г. обвиняемого Стадник приговорил по ст. 54–

10 ч. ІІ УК УССР к 10 годам ИТЛ, а обв. по ст. 54–1 “а” УК за недостаточность 
предъявленного обвинения прекратил / л. д. 150 /. Определением Военного 
Трибунала войск МВД Украинского округа от 13.IV.48 г. по жалобе осужден-
ного приговор по делу Стадник отменен, дело возвращено на доследование 
для допроса новых свидетелей, могущих подтвердить предъявленное обвине-
ние /л. д. 162–163/.

При проведении доследования новых материалов по делу Стадник добы-
то не было, однако следственные органы настоящее дело направляют для рас-
смотрения в Особое Совещание при МГБ СССР, считая, что рассмотреть дело 
в суде не представляется возможным, так как свидетель Кнорр вызван в суд 
быть не может.

Учитывая особенности этого дела и руководствуясь ст. 221 УПК РСФСР
ПОСТАНОВИЛ:
Дело по обвинению Стадник Иосифа Дмитриевича возвратить начальни-

ку УМГБ Львовской области для оформления и направления в военный трибу-
нал по подсудности с вызовом свидетеля Кнорр.

“СпРаВа” йосипа Стадника
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Военный прокурор ВП Войск ВД СССР Капитан Юстиции Л.”.
Той, хто найбільше любив Україну і ніякого майна, окрім жертовної 

любові до національного театру, “не нажив”, з приходом “червоних” став 
“зрадником Батьківщини”, за що й був засуджений на 10 років позбавлення 
волі.

– То я ще маю жити десять літ? – сказав Стадник, почувши вирок суду.
Десять років для 71-річного чоловіка, зламаного морально, дійсно було 

терміном фантастичним.
Протоколом 35 “Особого Совещания при Министре Государственной Бе-

зопасности Союза ССР от 18 июня 1949 г”(с. 203 кримінальної справи) було 
вирішено:

“Стадник Иосифа Дмитриевича за принадлежность к агентуре немецкой 
контрразведки заключить в исправительно-трудовой лагерь, сроком на десять 
лет, считая срок с 8 августа 1947 года”.

У скеруванні (с.204 кримінальної справи) вказано точну адресу “Согласно 
персонального наряда ГУЛАГА МВД СССР 9/СО 34441 Дубравный лагерь”.

Додому Стадник повернувся у серпні 1954, після смерті “батька народів”. 
Був хворим, морально розчавленим. Коли в родинному домі, де ним всі опіку-
валися, вчасно не сідали до столу, жартував: “А там порядок був, у вас – 
нема...”.

“Пам’ятаю останню ніч – я сиділа коло нього, ми згадували нашу мо-
лодість, працю в театрі, і він немов ожив, – згадувала дружина Йосипа 
Дмитровича Софія Стадникова, – а вранці я прилягла, і мене замінила Зонця. 
В котрийсь час вбігла і закричала: “Мамо, тато помер”.

Коли актори винесли тіло – сонце яскраво засвітило, стало тепло і ясно, 
сама природа виряджала великого артиста на вічний спокій”19. Це було 8 груд-
ня 1954 року.

Стараннями доньки Софії, сина Михайла лише у 1990 році великого пат-
ріота національного мистецтва, актора, режисера, організатора театраль-
ної справи Й. Стадника було реабілітовано – посмертно.

19.  Коваль Я. Софія та Йосип // Україна. Наука і культура. – К., 1984. – Bип. 23. – 
С. 410–411.
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Володимир Блавацький – мистецький 
керівник, режисер і актор Львівського 
оперного театру.
З архіву Віри Левицької  (зберігається 
на кафедрі театрознавства та ак-
торської майстерності ЛНУ ім. Івана 
Франка.

Трупа Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру, 1941 р. 
З архіву Тетяни Шустер. 



Йосип Гірняк – режисер Львівського 
оперного театру 1942–1944 рр.

Йосип Стадник – режисер 
Укранського театру міста 
Львова – Львівського оперного 
театру 1941–1942 рр.

Людвіг Сольський – Скупар у виставі “Скупий” Ж.-Б. Мольєра. 
Світлина з альбому Яніни Дунін (З фондів Театрального музею у Варшаві) 



Богдан Паздрій – актор, режисер 
Укранського театру міста 

Львова – Львівського оперного 
театру 1941–1944 рр.

Іван Іваницький – режисер Львівського 
оперного театру 1942–1944 рр.

Учасники вистави “Ріка” М. Гальбе. Сидять: Віра Левицька та Йосип Гірняк; 
стоять (зліва направо): Євген Курило, Іван Іваницький, Володимир Блавацький, 

Орест Сліпенький. Львів, вересень, 1942 р. З архіву Віри Левицької.



Службове посвідчення диригента ЛОТу Нестора Горницького. 
З родинного архіву Галини Яреми.

Нестор Горницький
(3.02.1906–30.06.1978)



Ярослав Вощак. 
Диригент ЛОТу, 1942 р.

З родинного архіву 
Наталії Слободян.



Тетяна Шустер. Артистка хору 
Львівського оперного театру.
З родинного архіву Тетяни Шустер.

Посвідчення артистки балету 
Наталії Слободян, 1942 р.
З родинного архіву 
Наталії Слободян.



Леся Кривицька. Артистка 
Львівського оперного театру 
(1941–1944 рр.) .
З родинного архіву Галини Яреми.



Віра Левицька – Гертруда, 
Богдан Паздрій – Клавдій 

у виставі “Гамлет” В. Шекспіра.
 Режисер – Й. Гірняк, 1943 р.

З архіву Віри Левицької.

Володимир Блавацький – Гамлет у 
виставі “Гамлет” В. Шекспіра. 
Режисер – Й. Гірняк, 1943 р.

Обкладинка буклету 
“Гамлет” В. Шекспіра. 



Сторінка з буклету “Гамлет” В. Шекспіра. З архіву Віри Левицької.



Сцена з вистави “Степовий гість” Б. Грінчека. Режисер – Й. Гірняк. 
Львівський оперний театр, 1942 р. З архіву Віри Левицької.

Зліва направо: Володимир Блавацький, Іван Лісненко, Йосип Гірняк, Леся Кривицька 
у виставі “Облога” Ю. Косача. Режисер – Й. Гірняк. Львівський оперний театр, 1943 р. 

З архіву Віри Левицької.



Йосип Гірняк – Рейнгольд Ульріхс, Віра Левицька – Рената у виставі “Ріка” М. Гальбе. 
Режисер – І. Іваницький. Львівський оперний театр, 1942 р. З архіву Віри Левицької.

Володимир Блавацький – Генріх 
Дорн, Віра Левицька – Рената у 

виставі “Ріка” М. Гальбе. 
Режисер – І. Іваницький. 

Львівський оперний театр, 1942 р. 
З архіву Віри Левицької.



О. Левицький, Євген Левицький, Ярослав Пінот-Рудакевич, Богдан Паздрій. 
Калуш, 1936 р.



Євген Курило. Артист 
Львівського оперного театру.

Володимир Королик. Артист 
Львівського оперного театру.

Документ з фондів Генерельного губернаторства.
АAN. – Sygnatura 540, teczka 904. – S. 11.

Олександр Божедан. Артист 
Львівського оперного театру.

З архіву Мирона Лукавецького.



Документ з фондів Генерельного губернаторства.
АAN. – Sygnatura 540, teczka 896. – S. 25.



Документ з фондів Генерельного губернаторства.
АAN. – Sygnatura 540, teczka 896. – S. 5.



Документ з фондів ДАЛО. Ф-Р-51, оп. 1, спр. 97. – С. 22.



Документ з фондів ДАЛО. Ф-Р-51, оп. 1, спр. 74. – С. 22.

Документ з фондів ДАЛО. Ф-Р-51, оп. 1, спр. 89. – С. 74.



Документ з фондів ДАЛО. Ф-Р-51, оп. 1, спр. 89. – С. 80.

Документ з фондів ДАЛО. Ф-Р-51, оп. 1, спр. 74. – С. 92.





























































Програмка до вистави “Паливода XVIII століття” І. Тобилевича. 
Режисер – Петро Сорока. З фондів ДМТМКУ  н. / доп. 10515 (1).


