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Кафедра театрознавства та актор   ської 
майстерності факуль тету культури 
і мистецтв Львівського наці онального 
універ ситету імені Івана Франка вислов
лює щиру подяку академіку Національ
ної Ака демії наук України професорові 
Леонідові Руд ниць кому за всебічну під
тримку ідеї видан ня те атро знавчих 
праць Григора Луж ниць кого та допомогу 
в збиранні матері алів, що були видру
кувані за кор доном. Дякуємо за спри ян ня 
в пошуках матеріалів директорові Науко
вої біб ліотеки університету імені Івана 
Франка Богда нові Якимовичу та завідува
чеві  від ділу укра їніки Анелі Соловйовій; 
вдячні працівникам Львівської наукової 
біблі отеки імени Васи ля Стефаника НАН 
Ук ра  їни, завіду вачеві від ділу мис тецтв 
Сте па нові Костю ку та завідувачеві  від 
ділу україніки Євгенові Наконеч ному. 
Дякуємо також дирек торові ЦДІА Укра
їни у Львові Діані Пельц. Скла даємо щиру 
подяку родині Григора Луж ниць кого в 
США, його синові Олексан дерові Луж
ницькому та доньці Христині Куль чиць
кій за надан ня фінан сової допо моги у 
виданні цих книжок. Дяку ємо сту ден  там 
театро знав чого від ділен ня філоло гічного 
факультету ЛНУ ім. Івана Франка за 
допомогу у збиранні матеріалів.

Подяка
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“ЧАС ЗБИРАТИ КАМІННЯ!”
(слово від упорядника)

Українське театрознавство увійшло в ХХІ ст… Вільний 
вибір, вільний пошук, широкий простір досліджень! Проте най-
ретель ніше мусимо коригувати нашу театрознавчу думку з 
напрямом пошуків сучасної європейської театрознавчої науки. 
Ця наука мала безперервну у часі еволюційну тяглість, не 
зазнавала утисків, репресій і заборон, вільно творила різноманітні 
школи, течії, напрями, нагрома дивши багатий фактологічний 
мате ріал, що дає театрознавцям міцний науковий фундамент 
для  розумін ня і дослідження сучасних театральних процесів. 
Укра їнське ж театрознавство, щоб надолужити втрачене, мусить 
активно збирати наукові праці, документи, статті, листи, світлини, 
спогади, театральні часописи, рецензії, розкидані упродовж віків 
вітрами історії та суспільно-політичними подіями по різних 
архівах, приватних колекціях, сховищах як в Україні, так і за її 
межами. Разом з тим з не меншою наполегливістю аналізувати 
і і фіксувати явища сьогоднішнього театру. Нові  публікації, а 
також пере видання цілої низки “забутих” театрознавчих праць 
по кликані прискорити процес творення об’єктивної історії націо-
наль ного театру і шляхів його розвитку в майбутньому. 

  Кафедра театрознавства та акторської майстерности 
філологічного факультету Львівського національного універ-
си тету імени Івана Франка з перших днів створення 1999 р. 
визначила одним із своїх важливих завдань здійснити пере   -
видання театро знавчих праць Д. Антоновича, С. Чарнецького, 
М. Воз няка, Г. Лужницького, П. Руліна. У 2001 р. було  переви-
дано книжку Дмитра Антоновича “Триста років україн ського 
театру 1619-1919 рр.”. Сьогодні повертаємо у науковий обіг 
театральний доробок Григора Лужницького (1903-1990) – одного 
з най визначніших дослідників українського театру.
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Постать Григора Лужницького –  письменника, драматурга, 
театрального критика, історика театру, історика церкви,  громад-
ського діяча –  на жаль, менш відома в Україні, ніж за кордоном, 
куди він був змушений емігрувати після Другої світової війни. 
Проте без його праць неможливо в усій повноті усвідомити роз-
виток української драма тургії і театру в Галичині у 30-40-х рр. 
та зрозуміти діяльність українського театру в еміграції у 50-
70-х рр. ХХ ст. Його праці з’єднують штучно розірваний історич-
ний процес розвитку українського театру та театрознавства. 

Першу зустріч Григора Лужницького зі сценою можна 
датувати 1922 р., коли він переклав для Українського театру 
товариства “Українська бесіда”  п’єсу Оскара Вайльда “Ідеаль-
ний муж”. Першу публіка цію з проблем драматургії знаходимо 
на сторінках часопису “Пос туп” за 1927 р. – “Бернард Шов і 
Честер тон”. Першу теат раль ну рецензію зустрічаємо у львівській 
газеті “Новий час” за 22 жовтня 1928 р. під назвою “З нагоди 
гостинних виступів Просвітян ського театру у Львові”.  Першу 
статтю з історії театру “Театр в історії галицького відродження”  
опубліко вано 1936 р. в “Календарі для всіх на 1937 р.” Остання 
театро знавча  розвідка “Liturgical Elements in the History of the 
Ukrainian Theater” – побачила світ 1987 р. у США на сторінках 
журналу “The Ukrainian Quarterly” (n. 3-4).

Г. Лужницький мав ґрунтовну університетську освіту і 
добру наукову школу. “У своїх підходах до науково-дослідниць-
кої  праці взагалі Г. Лужницький користувався вказівками своїх 
професорів – д-ра Яна Махаля, в якого він докторизувався у 
Празькому університеті, та д-ра прав і філософії Гайдріха Шмі-
да, професора Віденського університету: не йти протореними 
шляхами й точно перевіряти здобутки минулого; а від професора 
д-ра Олександра Оглоблина він засвоїв собі щей третю вказівку: 
крім знання, велику (часом і верішальну роль) у дослідах відіграє 
інтуїція”*. У широкому науковому і творчому колі зацікав лень 
Г. Луж ницького театр посідав не останнє місце. В його театро-
знав чих дослідженнях можна простежити вплив німецької 
театро знавчої школи. Що правда, не зустрічаємо у Г. Лужниць-
кого посилань на праці осново положника німецького, а відтак і 

*В. Ящук, Л. Рудницький. Коротка біографія Григора Лужницького 
// Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. СС102. Філологічна 
секція. Збірник праць і матеріалів на пошану Григорія Лужницького. – 
Львів-Торонто. – 1996. – С. 10
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європейського, театрознавства Макса Гер рманна, рівно ж як і на 
публікації Карла Нессена. Проте знаходимо у нього неодноразові  
посилання на дослідження Артура Кучера, який розробляв у 
німецькому театрознавстві напрям етнологічних витоків театру 
з танцю і жесту. 

Григор Лужницький – учений, якому притаманна широ-
ка професійна обізнаність, точність і сумлінність у визначенні і 
розкритті того чи іншого мистецького театрального явища. Його  
наукові праці і статті широко проілюстровані великою кількістю 
по силань на вітчизняні та іноземні джерела. Г. Лужницький,  як і 
німецькі театрознавці, досліджував театр не крізь призму літера-
турознавчих концепцій та розвитку дра матургії, а як окреме мис-
тецтво, в структурі якого п’єса була однією із складових частин 
вистави. У пошуках істини він мав наукову сміливість дискутувати 
і не погоджуватись з висновками відомих учених, скажімо, таких,  
як Іван Франко та Михайло Возняк.

Григор Лужницький – драматург, який збагатив націо наль -
ний ре пер туар історичними, релігійними і сучасними темами. У 
30-х рр. ХХ ст. його п’єси “Ой, Морозе, Морозенку”, “Ой, зійшла 
зоря над Почаєвом”, “Слово про Ігорів похід”, “Дума про Нечая”, 
“Голгота”, “Камо грядеши?”, “Лицарі ночі”, “Муравлі”, “Посол до 
Бога”, “Жабуриння”, “Подружжя у двох помешканнях”  та інші 
часто з’являлися на афішах українських театрів Галичини, а у 
повоєнних роках – на еміграції. 

Григор Лужницький – театральний критик, який не тільки 
висвітлював тогочасний театральний процес, а й прагнув накрес-
лити шляхи його поступу, акцентуючи увагу на виховній і консо-
лідаційній функціях театру. У статті “Місія українського театру”, 
написаній 1936 р., він дорікав українській громадськості, яка, 
перебуваючи у полоні гасел “письменник виховує народ, працює 
для народу”, недооціню вала суспільне значення театру і драми. 
Але і сам театр, на думку Григора Лужницького, не бачив себе 
в нових політичних обставинах. Лужницький вважав, що укра-
їнській сцені конче потрібна оздоровча сатира, фарс і ґротеск: 
“Безумовно, що більша частина нашої суспільности була б до гли-
бини душі обурена “висміюванням найдорожчих почу вань”, – але 
тоді вона “не прочуняла б з цього гнітючого сну, не витворила б 
людей з пристрастями”. Саме у відсутности реаль ного критич ного 
погляду на навколишнє життя бачив Григір Луж ницький один 
з моментів поразки нашої державности у 1918 р. На його думку, 
ми були тоді дуже “вихованими”. Пишучи в 1936 р. цю статтю, він 
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пророче дивився у 1939 та 1941 рр., закликав сучасників скинути 
полуду з очей, критично подивитись на світ.

Григор Лужницький – історик театру, який сміливо взявся 
окрес лити і визначити витоки та форми прадавнього українського 
театру, подаючи власну його періодизацію. Під цим оглядом не-
завершена  “Історія українського театру” ще не знайшла свого 
наукового аналізу в нашому театрознавстві. Вагомим і актуаль-
ним є внесок Г. Лужницького у дослідження розвитку релігійного 
театру в Україні. Його праці “Христос як герой у візантійських 
і східно слов’янських літургічних містеріях”, “Літургійний театр 
в Україні”, “Літургійні елементи в історії українського театру” 
становлять сьогодні незаперечне наукове підґрунтя для окре-
мого розділу в історії національного театру. Лужницький також 
присвятив кілька праць драматичній твор чости І.Франка та його 
ставленню до українського театру в Галичині: “Театрально-
соціоло гічні елементи в драматичній творчости Івана Франка”, 
“Драма тичність поетичних образів творчости Івана Франка”, 
“Іван Франко про завдання і цілі театру”. Важливими для розу-
міння діяльности мандрівних галицьких театрів є його публіка ції 
про творчість Йосипа Стадника, Олександра Загарова, Миколи 
Бенцаля, Володимира Блавацького, Ганну Совачеву та інших 
театральних діячів.

Останні роки ХХ ст. в Україні були позначені зацікавленням 
до творчої спадщини Григора Лужницького, зокрема як драма-
турга і театрознавця*. У 2001 р. вийшла праця С. Хороба “Історія 
української релігійної драми кінця ХІХ – поч. ХХ ст.”, у якій 
розглянуто і релігійну драматургію Григора Лужницького. 

Видання, яке здійснює кафедра театрознавства та актор-
ської майстерности Львівського національного університету 
імени Івана Франка спільно з Українським Вільним Універси-
тетом (Мюнхен), є найповнішим зібранням театрознавчих праць 
Григора Луж ницького. Воно упорядковане у двох томах. Перший 
том охоплює засадничі наукові театрознавчі праці, які розташо-

*Рудницький Л. Драматургія Григора Лужницького // ЗНТШ. –  1992. – 
Т. ССХХVI. – C. 185-209; Збірник матеріалів на пошану Григора Лужницького 
(1903-1990) // ЗНТШ. – 1996. – Т. ССХІІ; Хороб С. Українська релігійна 
драма і Григор Лужницький // Луж ницький Григор. Посол до Бога / Упор., 
примітки С. Хороба. – Івано-Франківськ, 1996. – C. 236-243; Лужницький Г. 
Вибране: Історичні драми та наукові праці / Упор., літ. ред., вступна стаття і 
наук. коментарі С. Хороба. – Івано-Франківськ, 1998. – 274 с. 
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вані у тема тично-хронологічному порядку. Другий том поділено 
на два розділи. У першому в тематично-хронологічному порядку 
розташовано статті з питань становлення і розвитку національної 
драматургії та діяльности театру в Галичині у різні його періоди, 
а також статті про зарубіжну драматургію. Другий розділ містить 
зібрані у хронологічному порядку рецензії на вистави українських 
та польських театрів у Львові.  Мову і стиль автора залишено без 
змін, правлено пунктуацію та друкарські помилки в окремих сло-
вах. При різному орфографічному написанні прізвищ дотри мано 
одного варіанту. До кожного тому подано іменний покажчик та 
коментар.  Авторські посилання позначено арабською нумера цією, 
коментарі – астериском. Видання адресоване історикам теат ру, 
культурологам, студентам-театрознавцям, рівно ж як і по ціно-
вувачам української театральної історії. Воно покликане поглибити 
і розширити знання з царини історії національного театру.

Богдан КОЗАК

Народний артист України,

Член-кореспондент АМУ, професор 
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ГРИГОР ЛУЖНИЦЬКИЙ

Життя і творчість Григора Миколая Лужницького заслу-
говують на окрему обширну студію, і при сучасній ситуації в 
Україні можна надіятися, що швидше чи пізніше таку студію 
хтось на рідних землях таки напише, можливо у формі док тор-
ської дисертації або наукової монографії. Така студія повинна б 
містити і короткий родовід Г. Лужницького, адже історія його роду 
відіграла певну ролю у його творчості. Рід Лужницьких походить 
із чеської землі. 1853 р.  о. Іван Лужницький був парохом у селах 
Сороцько Скалат ського повіту,  Митниці і Юзефівці; а в Шема-
тиз мі за рік 1874 читаємо, що парохом Сороцька став його син,   
о. Ми колай Лужниць кий, активний на громадській ниві священик. 
Син Миколая, о. Леонід Лужницький (1869-1951), це батько 
Григора, відомий священик-науковець, катехит, автор низки 
праць з ділянки історії Церкви, етики та християнської моралі, 
член Святоюрської Капітули, а згодом – почесний крилошанин 
(1924), іменований Слугою Божим Митропо литом Андреєм. Мати 
Григора Лужницького, Клементина Кузьма (1873-1942), була 
дочкою Гоф рата Григора Кузьми, віцепрезидента Найвищого суду 
у Відні, людина великих мистецьких талантів (вона прекрасно 
деклямувала й була концертовою піяністкою, хоч ніколи публічно 
не виступала, буду чи відданою своїй ролі дружини святоюрського 
каноніка). Вона дуже причинилася до розвитку мистецького 
таланту Григора Лужницького. Можна тут до певної міри говорити 
про свого роду “духов ні гени”, що їх одідичив Лужницький: 
християнську духов ність, глибоку непохитну віру в Бога, нахил до 
науки та відданість своїй Церкві та своєму народові – від  батька; 
захоплення красою, мистецький талант (що включав також гру на 
форте піяні) та ве лику неприборкану любов до життя (це, що німці 
називають Lebensfreude, а французи – joie de vivre) – від матері. 
До Лужниць кого можна, мутатіс мутандіс, застосувати віршик, що 
його Ґете написав про своїх батьків:
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Vоm Vаtег hаb’ ісh dіе Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Vоm Мütterchen  die Frohnatur,
Die Lust zu fabulieren.

Отже, немає сумніву, що спадковість грала велику ролю в 
житті та творчості Григора Лужницького. Ця спадковість умож-
ливила йому почати своє творче життя поезією та театром, відтак 
перейти до універ ситетської праці та науки взагалі, але при тому 
завжди тримати живий творчий контакт зі світом літератури, 
культури й театру.

Другий чинник у житті Григора Лужницького – довкілля. 
Не слід забувати, що він народився у Львові і що духовний світ 
Львова, Галичини, а тим самим Австро-Угорщини, був йому рідний 
і близький. Григор Лужниць кий втілював всі кращі культурні 
прикмети цього мікрокосмосу його буття – міста Львова, як і 
його макрокосмосу – австрійської імперії. Він належав західній 
культурі, але рівночасно був глибоко вкорінений у свій рідний 
галицький український світ. Цю тезу чи, може, краще кажучи, 
це тверджен ня підтримує факт, що Г. Лужницький перш за все 
дивився на Україну і на її культуру, як на окремішну сукупність 
між Сходом і Заходом, коріння якої є глибоко в східній землі, 
але духовне обличчя якої обернене до Заходу. Це ми можемо 
спостерегти вже із самих заголовків його творів, наприк лад: 
“Українська Церква між Сходом і Заходом”, його найважли-
віший твір в ділянці історії,  видрукуваний 1954 р., і “Ukrainian 
Literature within the Frame work of Worldliterature”, 1961 р. В 
обох випадках бачимо, як він задивлявся на Україну, українську 
культуру й на себе. Тут слід теж підкреслити, що Лужницький 
дивився на світ через призму Заходу. Його світогляд був сильно 
обумовлений західною культурою. Він читав польські, чеські та 
німецькомовні твори і видання, перебуваючи навіть в Америці; 
з них, він черпав інформацію про сучасне життя. Натомість          
Г. Луж ницький, хоч і знав російську літературу, нею не дуже 
цікавився, і ні російська мова, ні російська література не сповняла 
у його житті такої функції, як  згадані нами мови й літератури. До 
того ж довкілля варто зачислити осіб, з якими він жив; у першу 
чергу, його старшого брата Олександра (Олега) Лужницького 
(1893-1979), який помер у Браті сляві, і сестру – Юлію Марію 
Рудницьку (1895-1985). Не без впливу на молодого Лужницького 
був також його швагер – Іван Теодор Рудницький (1886-1951), 
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сотник УГА, співтворець Листопадового Зриву та адвокат у 
Львові, в домі якого він мешкав, коли студіював у Празі, і Слуга 
Божий Митрополит Шептицький, до якого Г. Луж ниць кий мав 
величезну пошану та пієтизм до кінця свого життя. Очевидно, 
найважливішою особою у житті Лужниць кого була його дружина 
Ніна Конашинська (1902-1984), видатна акторка українського 
театру, яка після одруження (1937) присвятила все своє життя, 
щоб уможливити його працю для добра україн ської культури. 
Подружжя Лужницьких мало двох дітей: Христину (1938) та 
Олександра (1940). Інші особи, які мали вплив на духовний та 
інтелек туальний ріст Лужницького, згадані далі в тексті.

Приглядаючись до літературно-наукової спадщини Григора 
Лужницького, можна свідомо ствердити, що він був людиною 
відродження у сучасному значенні цього вислову. Він сам, зі 
скромности, відкидав таке твердження про свою працю жартів-
ливими словами: ,,Я не знаю нічогісінького про ботаніку”, 
натякаючи на факт, що він не був обізнаний зі стислими науками 
й тим самим не міг претендувати на таке означення. Але сьогодні 
цілком ясно, що термін ,,людина відродження”, чи, як це кажуть 
німці, – Renais sancemensch,  при щоденному розвитку цивілізації, 
а особливо комунікативних засобів, не може охопити всі ділянки 
людського духа. І тому, якщо ми приймемо поділ, що його свого 
часу подав Тойнбі та який спрощено менш-більш можна сфор-
мулю вати так: всі здобутки людського духа належать до сфери 
культури, а здобутки розуму – техніки – до сфери цивілізації, 
– тоді стає ясно, що в такому контексті Лужницький був справді 
“людиною відрод ження” sui generis, справжнім носієм україн-
ської культури. Вистачить тільки назвати ці ділянки та жанри, 
у яких він працював, щоб доказати це не лише багатогранне, а 
й універ сальне зацікавлення, що було притаманне його духові. 
Лужниць кий був поетом, письменником, драматургом, істориком, 
журна лістом, театрознавцем та іконознавцем, літературним 
критиком та істори ком літератури, але навіть ці означення не 
дають повного образу його творчости. Згадану універсальність 
творчости Лужницького чи не найкраще виявляє нам його праця 
“З нотатника шпарґа ляра”,  постійна тижнева рубрика, яка 
друкува лася у католиць кому щоденникові ,,Америка” повних 30 
років (1959-1988). Саме тут віддзеркалено його всебічність, його 
інтелектуальні зацікавлення, які, просто кажучи, не знали меж. 
Ця праця робить Лужницького ясно й недво значно істориком 
української культури, раr ехеllеnсе і, слід додати, було б це 
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великою втратою для української культури, якби цей “Шпарґа-
ляр” не появився згодом окремим виданням.

На превеликий жаль, Григор Лужницький відійшов у 
вічність, не написавши авто біографії чи спогадів. Така праця 
була б прекрасним джерелом вивчення української культури ХХ 
століття, як і джерелом кращого пізнання інтелектуальної історії 
міста Львова. Все ж таки, згаданий “Шпарґаляр”, як і великий 
архів Лужницького, який включає теж магнітофонні стрічки з 
його виступів на радіопрограмах “Голос мирян” і “Голос україн-
ської діяспори” у Філадельфії, залишаються вартісним резерву-
аром знання та інформації про наше буття, і треба надіятися, 
що його спадщина таки стане згодом предметом дослідження 
науковців.

Життєвий шлях Григора Лужницького багатогранний і 
інтересний. З уваги на слабке здоров’я, Григор Лужницький 
вчився перші чотири роки вдома. Першого серпня 1914 р. він здав 
вступний іспит до академічної гімназії у Львові, але згодом, коли 
царська влада 1915 р., зайнявши Львів, замкнула всі гімназії, між 
ними – гімназію Сестер Василіянок, українські учителі, свідомі 
свого обов’язку, вчили дітей приватно; Григора Лужницького 
вчила мати Софронія Ерделі, ЧСВВ, яка дала йому дуже добре 
підготу ван ня, так що він всю гімназію перейшов з відзначенням.

Ще як гімназист, Лужницький у 1918 р. брав участь у  
визвольній боротьбі – він переносив листи, передавав інформацію 
і співпрацював зі сотником Іваном Рудницьким та іншими членами 
УВО у боротьбі проти окупанта українських земель. Ці його ранні 
кроки за свободу України знайшли відгомін у нарисі “Мій перший 
подвиг” (Новий час, 1918).

Літературну творчість розпочав Лужницький віршем 
п. з. “Туга”, написаним з приводу смерти Дарії Дрималик, 
доньки директора Музичного Інституту ім. Лисенка у Львові, 
яка померла на 15-му році життя під час епідемії шкарлятини; 
вірш цей видру кувано у студентському журналі “Наше життя” 
(Львів, 1920). Згодом вийшла його збірка поезій п. з. “Вечірні 
смутки” (1924), опубліковано перше оповідання “Або плач, або 
кров” (Поступ, 1927). Але можна, безумовно, ствердити, що сила 
молодого Лужницького-мистця була у драматургії. Він, як відомо, 
є автором численних п’єс, ревій і перекладів драм, які мали 
чималий успіх у галицькому театрі, й можна припускати, що якби 
доля була інакша, якби була українська держава, то Лужницький, 
напевно, став би видатним драматургом; бо є це беззаперечний 
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труїзм, що національний театр потребує незалежної держави, 
щоб рости і розвиватися.

Драматичний талант Лужницького знайшов форум у театрі 
„Україн ська бесіда” під режисурою Олександра Загарова. Для 
цього теат ру Лужницький переклав п’єсу Оскара Вайльда 
“Ідеальний муж”, яка йшла в його перекладі довгі роки на 
українській сцені. Спів праця зі Загаровом, який був на 50 років 
старший від Лужницького, була дуже продуктивною та корисною 
для розвитку молодого драматурга. Канцелярія Загарова зна-
ходи лась в приміщен нях Музичного Інституту ім. Лисенка у 
Львові, і там Лужницький познайомився з такими акторами 
української сцени, як: Микола і Олена Бенцалі, Іван Рубчак 
та Йосиф Стадни к. Саме тут і частково під впливом цих осіб 
зродився жанр української релігійної драми, що її основником 
був Григор Лужницький.

Слід підкреслити, що побожність Лужницького, його глибока 
віра в Бога, яка відбилася майже  в усій творчости, а головно 
у його драматургії, зродилася доволі рано в його житті. Будучи 
учнем 7-8 кляс, Лужницький став засновником “Марій ської 
дружини” та співробітником львівського журналу “Поступ”, 
який редагував о. д-р Йосиф Скрутень, ЧСВВ. В травні 1921 р. 
Лужницький здав матуру і записався на студії в Україн ському 
Тайному Університеті, а 1922 р. став засновником і членом 
Товариства українських католицьких письменників ,,Логос” 
та членом видавництва цієї ж назви і самостійним видавцем 
бібліотеки перекладів зі світової літератури п. н. „Бібліотека 
Меріяма”. В Тайному Університеті Лужницький слухав виклади 
таких корифеїв української науки, як: Василь Щурат, Іван Белей, 
Кирило Студинський та Мирон Кордуба.

У березні 1922 р. Лужницький виїхав до Ґрацу на дальші 
студії в університеті ім. Карла Франца, а згодом перенісся до 
Праги, де завершив студії докторатом із “landabilem legitimis” 21 
червня 1926 р. Тема його дисертації “Розвій української лірики 
19-го століття”. Під час студій, 1925 р., він був делегатом від 
українських Марійських товариств на Марійський міжнародний 
конгрес у Празі, на якому виступив з промовою-критикою 
польського уряду за переслідування Української Католицької 
Церкви в Галичині. Ця промова причинилася до того, що йому 
тимчасово заборонено повернутися до Львова і він дальше 
проживав у Празі у швагра Івана Рудницького та сестри Юлії. 
У Празі Луж ницький був спів робітником місячника “Національна 
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думка” та співредактором “Студентського вісника”. Згодом, 1927 р., 
Луж ниць кий повернувся до Львова, щоб прийняти редак торство 
журналу “Поступ”, який став відтоді місячником літератури 
і життя, і цю працю викону вав до 1931 р. Був він теж спів-
редактором щоденника “Новий час” як театральний рецен зент 
та референт церковних справ, і редактором серії “Українська 
бібліотека”, що її видавав Іван Тиктор. Крім того, Лужницький 
видавав для Тиктора що три місяці один випуск п. з. “Ама-
торський театр”.

Свою діяльність як драматург українського театру роз винув 
Лужниць кий у 1930-х рр. На сценах Львова й Золочева ішли його 
“Жабуриння”, музична комедія на шість відслон, у виконанні 
ансамблю “Богема” під режисурою Петра Сороки, і музична 
комедія “Подружжя в двох мешканнях” (музика Балта ровича), 
що її перебрав театр Яреми Стадника і ставив по всій Галичині. В 
той же час став дуже діяльним театральний ансамбль “Заграва” 
під режисурою Блавацького, в рамках якого Лужницький був 
літературним критиком. Театр “Заграва” ставив першу драму 
Лужницького “Ой Морозе, Морозенку” і згодом інші його п’єси, 
за виїмком драм “Інваліди” й “Мотря”, що йшли в театрі під 
режисурою М. Бенцаля.

Театральна кар’єра Лужницького обірвалась тимчасово з 
приходом большевиків. Під час першої большевицької окупації 
Галичини “Заграва” перестала існувати. Тоді Лужницький, щоб 
не попасти в руки НКВД, вів курс української мови у жидівській 
гімназії. Працював він там п’ять місяців і завжди мило згадував 
цю свою працю для жидів, які його дуже цінували.

Згодом Лужницький став молодшим співробітником Акаде-
мії Наук, в мережу якої включено НТШ, а всі члени якого стали 
її співробітниками. Членом НТШ Лужницький став ще в 1927 
р. і присвятив цій найстаршій українській академії наук все 
своє наукове життя. Тодішній ректор Львів ського універ ситету 
Кирило Студинський призначив Лужниць кого своїм асистен том, 
а Михайло Возняк – членом літера турознавчої секції як спеція-
ліста у справах театру. Одним із завдань секції було опрацьо-
вувати твори Франка, і Лужницький опрацьовував його драми, 
які згодом, після війни, появилися у видавництві Академії Наук, 
але без жодної згадки про Лужницького.

Після кількох місяців большевицької окупації львівський 
театр почав знову діяти; спершу ставили п’єси Корнійчука, а 
відтак інших совєтських драматургів. Лужницького назначено 
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керівником львівського театру, але від Кирила Сту динського (якого 
большевики вивезли) довідався, що він призначений на страту, 
тому переховувався в одного поляка аж до приходу німців.

З приходом німців театр ожив. Почала діяти драматична 
школа, в якій викладав Лужницький. В той же час він працював 
і в Оперному театрі Львова, був керівником Літературно-
мистецького клюбу та головою Союзу українсь ких письменників, 
що кількісно й якісно створив основну ланку Клюбу.

В серпні 1944 р., Лужницький із родиною і батьком о. Лео-
ні дом Лужницьким виїхав до Турки над Стриєм, а звідтам – до 
Ґрацу. Як колишній студент університету, він мав змогу працю-
вати там і після війни; 1945 р., його призначено асистентом 
професора Гайнріха Фелікса Шміда, керівника сло в’ян ського 
відділу університету. Згодом Лужницький опрацьовував габіліта-
ційну працю на тему “Die Entstehung des ukrainischen Theaters” 
й після габілітації, розпочав викладацьку діяльність. Викладав 
Луж ницький курси слов’янських літератур, головно української 
і польської, до 1949 р.; був він теж професором-гостем Католиць-
кого богословського факультету в 1947-1949 рр., викладаючи 
історію Церков Сходу й порівняльну літургіку східних церков. 
Лужницький здійснив низку публічних викладів про пере сліду-
вання УКЦ в Україні та про життя і діяльність Слуги Божого 
Митрополита Андрея, дописував до різних австрійських журна-
лів, між ними – до католицького тижневика “Die Furche” та 
наукового журналу “Blick nach Osten”.

При кінці 1949 р. Лужницький переїхав з дружиною та 
дітьми до Філядельфії. Батько Лужницького, о. Леонід, переїхав 
до доньки Юлії Рудницької та її мужа Івана, що проживали тоді 
у таборі втікачів у Білфелді, Північна Німеччина. У Філядельфії 
Луж ницький став співредактором, а згодом редактором като-
лицького щоденника “Америка” і на цій посаді працював з 
перервами до 1963 р. У “Місті братньої любови” Лужницький 
розвинув обширну наукову та педагогічну діяльність. В роках 
1959-1965 він був професором-гостем в Пенсильвоканійському 
університеті, служив теж керів ни ком Народного університету, 
продеканом факультету літератури УТГІ з Мюнхену (філія в 
Нью-Йорку), викладав у мистецькій студії у Філядельфії під 
проводом професора Петра Мегика, виступав часто з викладами 
на Філя дельфійській філії Українського Католицького Універси-
тету ім. Клемента Папи. Разом з Л. Мид ловським (1903-1981 рр.) 
Лужницький заснував Асоціяцію Української Католицької Преси 
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у вільному світі (1952 р.) й став першим її головою, а з Володи-
миром Дорошенком (1879-1963 рр.) та Данилом Богачевським 
(1890-1985 рр.) заснував Осередок Праці НТШ у Філядельфії. В 
НТШ Лужницький розвинув інтенсивну діяльність,  – головно в 
рамках філологічної секції, містоголовою якої він був в 1950-х і 
60-х роках; у 70-х та 80-х роках, аж до смерти, служив заступ-
ником голови НТШ.

При тому всьому Лужницький не занедбував свою теат-
ральну діяльність. Драма і театр залишилися його великою 
любов’ю на все життя. На терені Філядельфії він співпрацював з 
такими видатними режисерами українського театру, як Володимир 
Бла ваць кий, Богдан Паздрій та Володимир Шаша рівський і, як це 
виказує список його праць, залучений до цього огляду, працював 
дальше у жанрі драми та театрології. Луж ницький, знаний під 
цю пору головно за свої літературні твори, себто за свої повісті 
і за свою науково-журна лістичну діяльність, був передусім 
драматургом та театральним діячем. Можна сказати, розглядаючи 
його ранню творчість, що він дійшов до історії Церкви через 
драму, й що ця сама любов до своєї Церкви й свого народу, що 
її знаходимо у його п’єсах, знайшла своє місце і в його науковій 
діяльності – історика Церкви. Лужниць кий є, в пе ршу чергу, 
поетом-драматургом, який став істориком, і правдиве насвітлення 
його творчости вимагає узгляднення та аналізи його театральної 
спадщини. Він краще, ніж будь-хто із його сучасників, зрозумів 
значення та ролю театру для поширен ня релігійного духа та 
виховання здорової національної свідомости. Це глибоке розумін-
ня театру Лужницький висловив ще 1936 р. у часописі “Новий 
час”: “Театр – це, мабуть, найголовніший засіб ”пропаганди”, – це 
зрозуміли відразу большевики і їхні теоретики. Те, що діється на 
сцені, стоголосим відгомоном відбувається в серці тисячі глядачів 
і ні один твір слова не має такого непереможного впливу (в першу 
чергу) на маси, як театральне мистецтво. Адже ж глядач бачить 
на сцені розв’язку тих питань, які, якщо навіть доходять до нього 
з якихось інших сторін, то не в такій силі, не в такій зустрічі з 
іншими питаннями й (що найголовніше) не в такому оформленні, 
як він собі це уявляв. Словом, світогляд сотень-тисяч глядачів 
формується під непереможним впливом ідеї автора, під мистець-
ким виконанням акторів. Можливо, що світогляд (чи хоч би якесь 
почування) не одного глядача стре пенеться, стриво житься чи, 
навіть, гостро зареагує на якусь непідхожу йому ідею автора, 
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але вірно кинене у виді слова зі сцени на залю, кільчи ться, по 
волі чи по неволі”.

Закінчуючи цей короткий огляд життя і творчости цього 
найбіль шого християн ського драматурга України, нагадаємо 
слова Ярослава Грицько в’яна, який у посмертній згадці про 
Лужницького (Наше слово. – Варшава, 1990, – Ч. 18) ствердив 
наступне: “Згадані й незгадані (тут) твори... мають свою вагу – 
забезпечують авторові належне місце в українському письменстві 
й науці. Його відданість українській культурі буде символом 
життєвої сили нашого народу!”

Леонід РУДНИЦЬКИЙ
доктор філологічних наук, 
академік НАН України, професор 
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ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

Щоб схарактеризувати як слід українське театральне мистец-
тво, перш усього треба познайомитись з точним визначенням, тобто 
дефініцією мистецтва взагалі, а театрального мистецтва зокрема. 
Мистецтво – це хист перетворювати дійсність і давати нам есте-
тич ну насолоду. Розрізнюємо мистецтво статичне, як, наприклад, 
архітектура, малярство, й мистецтво динамічне, як театр, поезія, 
музика. А коли ж знову ми схотіли б точніше означити, що це є 
театр, то на визначення поняття “театр” ми вживаємо звичайне 
означення: синкретичне мистецтво, тобто театр, –  це сполука 
різ них ділянок мистецтва: музики, танку, поезії, малярства й ін.

Українське театральне мистецтво є одною із найстаріших 
ділянок української культури, рівночасно українське театро-
знавство, тобто наука про театр, – одна із наймолодших українських 
наукових ділянок. На вид воно дуже дивно: чому одна із най-
старіших ділянок культури – а на основі археологічних розкопок ми 
можемо сміливо твердити, що українська культура є найстарішою 
культурою на Сході Європи і одною із найстаріших культур серед 
усіх слов’ян, – чому ж така ділянка культури, як театр, одразу ж 
не стала предметом дослідів театрознавства взагалі, а українського 
театрознавства зокрема, хоч український театр впродовж століть 
жив, ріс і могутнів.

На опізнення театрознавства як наукової ділянки (і не тільки 
у нас, але теж і в Західній Європі) вплинули дві основні причини:

1. Аж до 1930-х років дослідники театрального мистецтва не 
могли визначити, що є основною клітиною, скажімо, праклітиною 



24   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³ ÏÎ×ÀÒÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

театру. Довгий час думалось, що первісним елементом теат-
рального мистецтва є діалог, тобто розмова між двома або 
кількома особами. А що діалог є одним із підбудов літературного 
твору, то ці літера турні твори, які у своїй суті належали до 
театрального мистецтва, наприк лад п’єси, зараховувано до 
історії літератури. І таким чином, чисто театральні твори ставали 
ділянкою літератури, а для театрознавства не залишалось ніякого 
матеріалу для розсліду.

Не менші спори йшли на тему акції чи дії. Мовляв, літера-
турний твір із на пру женою драматичною акцією належить до 
театру. А між тим виявилось, що є дуже багато літературних 
творів із сильною драматичною акцією, але сценічними вони зовсім 
не є. Отже, який твір можна назвати сценічним, театральним, 
які елементи мусить цей твір мати в собі, щоб його можна було 
зачислити до театрального мистецтва?

І це була перша причина, чому театральне мистецтво так 
пізно стало пред ме том наукового досліду, тобто чому так пізно 
стало окремою ділянкою науки.

2. Друга причина опізнення випливає із першої: не маючи 
куди зачислити теат раль не мистецтво, його поділили між собою: 
історія літератури, письменства, і етно гра фія, тобто історія 
народо знавства, наука про духовну й матеріальну культуру, побут 
та вірування даного народу. Обидві ці науки, ділячи між собою 
театральне мистецтво, зробили з цього неначе свої підвідділи. І 
ще досі навіть деякі наші вчені до історії літератури зачисляють 
драматичне письменство, хоч незабаром мине півстоліття, коли 
драми, комедії, п’єси і весь т. зв. сценічний матеріал став уже 
здобутком нової ділянки науки – театрознавства, театрології. Бо 
сьогодні уже по всьому світі існують театрознавчі інститути чи 
театрознавчі кафедри при університетах.

Пролом у дослідах театрального мистецтва, тобто створення 
із театрознавства одної з ділянок науки, зробив німецький учений 
Артур Кучер. Він перший – а за ним пішла ціла низка інших 
науковців-дослідників театрального мистецтва – ви двиг нув і поклав 
в основу розгляду театру й драми первісний, основний еле мент 
– танок. Не що інше, а тільки танок є праклітиною театрального 
мистецт ва, та нок є найпростішою і найстарішою формою театру. 
Танок створив міміку (тоб то уміння за допомогою рухів і різних 
виразів тіла відтворювати думки й чуття), танцюрист є батьком 
актора. Ні акторства, ні драми не винайшов ніхто. Це взагалі було 
без пот реб и, бо в культурному своєму рості й акторство, й драма 
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сягає пра дав ніх початків. І щоб пізнати праелементи театру, 
не починаймо ні від режисера, ні від актора, ні від драматурга-
письменника, ні від сцени. Це все є пізніші на верс ту вання. А 
найстарішою клітиною театру був танок, танок, який зробив 
мистець кий вияв тіла, міміку. Ні теоретично, ні практично 
ніякого театру й ніякої драми не можна уявити собі без міміки. 
А вслід за мімікою йшло малювання тіла, маска, костюм і всі ці 
квіти, гірлянди, пера, мушлі, шкури, що вдягали (чи вдягають у 
первісних народів ще до сьогодні) танцюристи чи танцюристки, 
це ніщо інше, як неодмінний і постійний театральний реквізит, 
тобто необхідні речі до театральної вистави, щоб приховати свою 
особистість, а пре дставити чужу, іншими словами кажучи, щоб 
стати актором.

І йдучи слідом проф. Кучера, ми також змогли покласти 
підвалини під початки історії українського театрального мистецтва 
й ствердити, що український театр не повстав у 1619 р.,  як це 
дотепер твердили українські театрознавці, а початки українського 
оригінального театру сягають давніх, дохристиянських часів. І так 
як матір’ю одного із найстаріших і по формі своїй найкращих 
театрів – старогрецького театру є релігійні й народні обряди, 
так матір’ю українського театру, матір’ю української драми є 
українські народні обряди.

Отож, ми на основі наших дослідів можемо з певністю 
твердити, що в давніх дохристиянських часах на Україні 
існував  т. зв. поганський театр. А складався він із чотирьох 
фаз: 1) весняного театру (про це находимо дрібні згадки у наших 
старовинних хроніках про “бісівські танки” чи інші “плясанія’’, 
тобто цей обряд, що ми його у фольклорі звемо веснянки або 
гагілки; 2) літнього театру (обряд “Купало”, який уже є повно-
варт ною і першою сюжетною сценічною драмою); 3) зимового теат-
ру – обряд колядок і щедрівок і 4) обряду весілля,  тобто цього 
вершка драматичного наснаження, на род ної п’єси-видови ща, із 
хорами, як у грецькій драмі, окремими солоспі вами й танками.

І коли ми дальше підемо у своїх розслідах, то побачимо, 
що в Х-XII ст., коли в Київській Русі–Україні наступив розквіт 
державного життя, створився окре мий княжий естрадний театр.

Український княжий театр за свою основу мав два елементи: 
речитатив, тобто спів, наближений до декламації,  на тлі музичнім, 
і величання. Розвинувся ук раїн  ський княжий театр із української 
лицарської пісні, що її подавано із музичним супроводом, на тлі 
інструментів, про які маємо згадки в наших літописах.
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І таким чином, щойно тепер, коли маємо хоч і згрубша й 
не зовсім докладно, але все-таки певні дані про початки, тобто 
праклітини українського театрального мистецтва, ми можемо 
прослідити дальший розвиток історії українського театру, який 
рівномірно розвивався на цих своїх основах, ще в сивій давнині 
могутнів і ріс під впливом розвитку театрального мистецтва Західної 
Європи. Для цілої низки дослідників українського театру (Д.Анто-
нович, М.Возняк, а навіть І.Франко) було просто незрозумілим 
явище, що в XVII ст., докладніше в 1620-1640-х рр., ук ра їнський 
театр “стояв на височині (так пише Антонович у книзі “300 років 
ук ра їн сь кого театру”), відповідній до європейського театру”. Що 
більше, в тому ж часі ми бачимо на Україні т. зв. шкільну драму, 
поєднану із народними сценками, з тан ками й співами (т. зв. 
інтермедії або інтерлюдії). І Антонович, а за ним і другі до слідники 
театру, одверто признаються: “Чи такий театр (тобто 17-го ст.) 
переса дже но на Україну із Заходу, чи він на Україні розвивався 
аналогічно із Західною Європою, сказати тепер важко...”.

Сьогодні можемо усім театрознавцям сказати одверто: 
українське театральне мистецтво створив сам собі український 
народ. Український народ не одержав,  як інші народи,  теат-
рального мистецтва у спадщину ні від грецького, ні від якого-небудь 
іншого західноєвропейського театру, бо це театральне мистецтво є 
в його крові ще з померклих, забутих віків. Ці театральні елементи, 
що створили український театр, нерозлучно зв’язані, з одного боку, 
з природою, серед якої жили наші предки, а з другого боку – із 
прикметами української духовності, україн сь кого світогляду.

Розглядаючи український народний світогляд, ми бачимо, що 
перш за все на чоло вибивається у цьому світогляді емоційність 
і сентименталізм, чутливість і ліризм. Ці прикмети виявляються 
головно в естетизмі українського народного життя (сади, городці 
коло хат, квітники, вишивки й т. п.) та в його обрядовості. Одною 
із характеристичних сторінок емоціоналізму  є український гумор, 
цей гли бо кий вияв артистизму української вдачі. Враз із цими 
рисами йдуть у парі інші елементи: неспокій і рухливість, більш 
духовні, як зовнішні, риси й в основі своїй зв’язані з певним 
артистизмом, із устремлінням до переходу в усе нові й нові форми. 
Немає сумніву, що одним із головних моментів історичного розвитку 
цих рис українського національного характеру треба вважати 
постійне тло української історії, природу України. Цією основою 
усталення духовних, психічних рис Україн ців був перш за все  
степ. Те почуття безмежно могутнього, безмежно великого, що 
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викликають море, ліс і гори, находимо й у степу. Степ лучить 
у собі ширину й розмах краєвиду з буйним розквітом життя 
природи, в’яже зі собою естетичне, а враз із ним релігійне, 
величне почуття.

І коли ми із театрального боку приглянемося до рис україн-
ського народного характеру, то відразу ж завважимо, що емоцій-
ність, чутливість, гумор, естетизм, тобто тяготіння до краси, чи 
навіть психічна рухливість – це елементи, на які складається ду-
ховна сторінка як автора, так і актора-подавця, чи з другого боку, 
сприй мача-глядача, тобто цих основних трьох факторів театраль-
ного мистецтва. І саме тому треба шукати прапочатки історії 
ук ра їн ського театрального мистецтва у первісному, народному 
танково-музичному мистецтві, для якого сценою був степ, бо на 
ньому відбувалася танкова, поетична музично-драматична дія.

І розглядаючи по черзі весняний театр наших прабатьків, 
ми бачимо, що на вид т. зв. веснянки чи гагілки, тобто пісні, що їх 
створив наш народ на привітання весни, це по суті один сце ніч-
ний твір, одне велике видовище, яке складається з різно манітних 
картин і яке йшло в різних місцях на так само улаш то ваних 
сценах, з такими ж реквізитами й серед таких самих природних 
декорацій і з такими самими розпланованими ситуа ція  ми, що їх 
ми сьогодні звемо мізансценами.

У веснянках ми маємо хороводи, ми маємо основний елемент 
сцени, т. зв. умов ність, де відбувається дія, те, що ми сьогодні 
звемо “сценічною рампою”. Та кою, наприклад, сценічною рампою 
є три колики,  вбиті в землю в одному із наших найстаріших 
хороводів, т. зв. “Кривому танці”. І в цьому найстарішому (до 
речі, якого походження досі неустійнене) танку-рецитації маємо 
мистецький вияв тіла, сценічний рух, відповідні костюми й навіть 
режисера, тобто цієї дівчини, яка провадить хоровод, виробляючи 
різні зиґзаґи й викрутаси.

А, наприклад, у сцені (теж архаїчній) “Володар” маємо 
хоровий діалог, умовну декорацію міста, сценічні паузи, скріплені 
пантомімою (тобто вистава без слів, тільки міміка й жести), 
сатиричні елементи й інші.

А дальше, знову ж у літньому театрі, ми маємо уже п’єсу 
на три дії “Купало” (якщо ми, очевидно, розглядатимемо цей 
обряд із сценічного боку). Народна драма “Купало”, яку присвоїли 
собі згодом не тільки українські письменники і драма тур ги 
(Кирило Тополя, М. Старицький, А. Вахнянин та інші), але й 
московські пись менники (О. Вельтман, П. Байський, X. Купрієнко), 
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і польські письменники (О.Ґроза чи Р.Зморський), як драматичне 
видовище має, крім цілої низки сценічних елементів, що їх 
стрічаємо у веснянках, уже в дослівному значенні на тяк на 
правдивий театр, бо має публіку – глядачів. Акція цього видови-
ща, осно вою якої є пісні, кружляє біля суті життя українського 
хлібороба в його най більш різноманітних проявах, себто одружен-
ня, щасливе й нещасливе життя, розлука. А вся тенденція в 
цьому видовищі – це пря муван ня до добробуту в родин но му 
оточенні, щасливе кохання як основа родинного добробуту, 
врожай та достаток у господар стві як основа матеріаль ного 
добробуту.

І тоді, коли “Купало” із візуально-театрального боку – це 
найбільш кольорис тич не й найбагатше на ефекти драматичне 
видовище (відповідна гра світлотіні, пален ня і топлення гільця, 
нічні процесії із смолоскипами, скакання через огонь і т. ін.), 
колядки  (репертуар зимового театру) – це магічний поганський 
театр, в якому го лов ну роль грає магія слова. Колядка, а, як 
знаємо, завдяки нашій Церкві коляд ки ще з передхристиянських 
часів на Україні найбільше схоронилися, бо їх Церква адаптувала,  
– це з театраль ного боку однодрама, різнорідна за змістом, одно-
рід на за формою. Найкраще ця однодрама заховалась у гуцулів, 
хоч численні подібності на хо димо по всій українській землі. Тут 
же ми маємо репетиції, тобто проби, маємо точно означений 
реквізит, і в цій однодрамі найсильніше проявляється пантоміма, 
рецитація і діалог. Колядки вносять у початки театру зовсім 
новий еле мент – маски. Колядники, як відомо, перебирались 
за козу, ведмедя й ін. І справдішнім, може, завершенням цих 
праклітин україн ського театрального мистецтва є найсильніше 
драматичною дією і наснажене акцією видовище – весілля. Тут 
уже не тільки самі персонажі є пластично витончені, в цьому 
видовищі не тільки поодинокі хори (дружок, свашок, дружбів) 
передають внутрішні настрої (по стать матері), але весілля – 
це вже монументальне у своїй красі свято двох родів, з яким 
в’яжеться усе, що найцінніше й суттєво основне в народі: діти, 
достаток і сила роду. І не диво, що наш весільний обряд став 
складовою частиною сотень наших п’єс і драм.

І на цій основі, на цьому фундаменті українського театраль-
ного мистецтва, яким є українські народні обряди, розвинувся і 
зріс у силу український театр. А елементи, чи, скажімо, опилки 
цього фундаменту, ми бачимо у різних формах у кожній епосі, в 
кожному періоді історії нашого театру. Чи це буде XVII ст., коли 
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між строгоповажними трагедіями епохи козацького бароко 
ми бачимо веселі сценки (інтермедії, інтерлюдії) із народного 
життя, що дали привід до створення української комедії, чи це 
буде епоха україн ського ренесансу XIX ст., період “народних 
оперет”,* що їх за по чатку вав безсмертний Іван Котляревський 
своєю “Наталкою Полтавкою”, чи це буде епоха побутового 
реалізму, початки XX ст., де, може, найсильніше проявився цей 
первісний елемент (т. зв. п’єси зі співами й тан цями), чи, врешті, 
це буде найновіший період, т. зв. революційно-модерний театр 
– період, що триває від 1917 р. по сьогодні й який обіймає нові 
форми й здобутки режисерії, як і сценографії, тобто театрального 
малярства, усі відтінки сценічного слова й тому подібне – всюди 
ми бачимо ці праклітини оригінального українського театрального 
мистецтва. Проявляються вони в різних формах і в різних видах, 
і навіть у підвідділі сьогоднішнього театрального мистецтва, в 
цьому модер но му наскрізь підході, що ми його звемо технологією 
акторського мистецт ва, де обговорюється природу й логіку акції 
сценічного слова, способу вияву дії внутрі й дії ззовні, значення 
мовчанки й сили діалогу на сцені, – навіть у цьому наскрізь 
модерному й найновішому сьогодні підході до сценічного слова 
актора  криється не що інше, а старовинний елемент, відомий у 
наших колядках, – магія слова, цей невловимий чар сценічного 
вислову, який перетворює дійсність.

Бо, по суті, коли б ми хотіли коротко з’ясувати театральне 
мистецтво, то це є слово,  яке матеріалізується при помочі вияву 
тіла (танок, міміка, маска) і яке, подане актором зі сцени, має 
силу уміння витворити у глядача духовну естетичну насолоду 
(пере творення дійсності, мистецтво гри).

І саме тому українське театральне мистецтво в історії 
всесвітнього театру за ймає окремішне місце, бо, як справедливо 
завважує відомий болгарський театро зна вець С.Мляденов, 
“слов’ян ська драма є своєрідним типом драми, який відзна ча ється 
ліризмом, основаним на елементах народної поезії, і така драма 
ста не колись зразком нової драми”. І тому не дивно, що впродовж 
свого вікового існу ван ня український народ шукав у своєму 
театральному мистецтві і опіки, і піддер ж ки, й завжди знаходив 
там оборону своїх прав і красу своєї духовності, й у своєму театрі 
черпав силу до дальшої борні за свої права. Черпав силу у цьому 
слові, про яке так влучно й так чудово писав у вступі до своєї 
збірки “Думки й пісні та ще дещо”, виданій 1839 р., видатний 
український романтик Амвросій Метлинський.
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“Українець – пише Метлинський, – чи закипить у ньому 
гнів, туга обніме його, чи зм’якне серце його, розманіжиться 
воно, чи буде він у жартівливо-веселому настрою – все він 
може висловити у своїй мові, вилеліяній не на мертвому ґрунті 
граматики, але на побоєвищі, в розпалі помсти, на вольних 
бенкетах козацтва, в гулящому житті гайдамаки, – в мові, 
випещеній у тужливих жалях за батьків щи ною бездомного 
бурлаки на чужині, в піснях кохання, розпалених гарячим по-
ці лун ком коханків, і в піснях розлуки, зроджених палючими 
слізьми дівочих очей, в ніжних і журливих словах матерів до 
синів, з якими вони щодень гото вились розстатись на довго-довго, 
якщо не навіки!”

Це слово – це історія України, й цю історію скриває в собі 
й черпає з неї повсякчас свою силу і міць  українське театральне 
мистецтво!



ПРАУКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 

Рік 1932, певно, буде зворотним відліком у ділянці театро-
знавства. Цього року один із найкращих німецьких театрознавців, 
професор Театрознавчого Відділу Університету в Мюнхені д-р 
Артур Кучер у своїй глибокій праці “Елементи театру”1  обгрун-
тував те, над чим тривалий час працювали дослідники сценічного 
мистецтва – основні елементи театру. Кучер своїми твердженнями 
сміливо й рішуче відмежував театрознавство від інших видів 
творчості, даючи початок новому напрямкові, опертому на наукові 
основи.

Театрознавство в Західній Європі вже давно прагнуло стати 
самостійною нау ко вою дисципліною, та, на жаль, усі спроби в 
цьому не зуміли відокремити історії театру від інших дисциплін 
– чи то літератури (драма), чи малярства (сцена)2 . Театрознавчі 
досліди поодиноких епох історії театру чи навіть спеціальні праці 
із цієї ділянки3  ніяк не могли вийти на шлях усамостійнення 
театро знавства як нау ко вої дисципліни, й тому не диво, що 
такої міри дослідник театру, як Макс Герман у своїй праці про 
театр Середньо віччя і Ренесансу4  признається, що “Wir haben 

 
1 Kutscher A. Grundriss der Theaterwissenschaft. I Teil. Die Elemente 

des Theaters (Duesseldorf, 1932). Про Кучера та його діяльність див.: 
Deutsches Buehnen Jahrbuch (Berlin, 1943); про його театрознавчі досліди: 
“Fuer Artur Kutscher”. Ein Buch des Dankes (Duesseldorf, 1938).

2 D’Ancona. Origini del Teatro Italiano (Torino, 1891), Parfait. Histoire 
du Theatre francais, Prutz. Geschichte des  deutschen Theaters (Berlin, 1847).

 3 Fleming. Geschichte des Jesuitentheaters (Berlin, 1923), Maassen J. 
Drama und Theater der Humanis ten schule або Wickihaelder H. Grundzuege 
zu einer Psychologie des Theaters (Zuerich, 1926); пор. теж Fritz A. Ziel und 
Aufgabe der Theatergeschichte (Literarische Warte, 1903, IV, 10). Першу 
його єзуїтську теорію театру Pontanus. Institutines poeticae (Ingolstadt, 
1954).

 4 Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und 
Renaissance. – Berlin, 1914.– S. 3.
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den Wunsch, und zwar den berechtigten wunsch eine theater-
geschichtliche Wissenschaft zu besitzen, wir besitzen sie aber noch 
ganz und gar nicht. Ja, wir wissen noch nicht einmal die Aufgaben 
der kuenftigen Wissenschaft gebuehrend abzugrenzen”5 .

Не кращий стан справи був і в нас на Слов’янському Сході 
Європи. Тихонра вов6 , згадуючи про драматичний характер народ-
них свят та ігор, стверджує, що “давні початки театральних вистав 
були всюди однакові: народна драма виростає і виокремлюється 
як самостійна із тієї епічної поезії, яка ґрунтується на учених 
переказах народу. Ось форма загадки, питання і відповіді; вона 
є настільки близька діалогові, що з неї може легко виникнути 
невеличка народна драма. Значить, фор ми загадки вносять в 
епічну поезію драматичний елемент”. І Тихонравов, обго во рю-
ючи (для прикладу) старі німецькі м’ясопустні п’єси Fastnacht-
spiele, твердить, що це “низка драматизованих загадок”, тобто 
ви ходить, що загадки мають драма тич ний елемент. Але п’єси 
м’ясопустні Fastnachtspiele – це драматизовані загадки. Хіба ж 
треба те, що має в собі драматичний елемент, ще драматизувати, 
зрештою, як в такому випадку означити цього роду процес?

Ця плутанина в термінах “драматичний” і “сценічний”, 
цей брак диференціації поетичних видів позначилися не тільки 
на старій школі літературознавців минулого століття, але 
позначаються й до сьогодні. В новішій праці проф. О.Білецького 
“Старинный театр в России”7 , як твердять рецензенти,  “помітне 
недостатнє заглиблення в ца ри ні загального процесу, в розгляд 
української обрядовості з боку її драматичних моментів, цілковита 
безпорадність з мето дологічного боку”...

Не менша плутанина існує серед українських літера туро-
знавців у поняттях “драми”, “драматичності” чи “драматургії”, з 
одного боку, і “театром”, “сценою” чи “сценічністю”, з другого боку; 
оминаючи старі погляди О.Огоновського8  чи авто рів навчальних 

 
5 “У нас є бажання, а саме: законне бажання мати історію теат-

ральної науки, але ми її ще зовсім не маємо. Так, ми навіть ще не вміємо 
належно розмежувати завдання майбутньої науки”

6 Начало русского театра // Сочинения. – Москва, 1898. – Т. ІІ. – С. 52.
7 К.Копержинський в Зап. Іст. Філ. Від. ВУАН, кн. IV, ст. 254-257, 

К., 1924.; П.Рулін в Зап. Іст. Філ. Від. УАН, кн. V. К., 1925. т. 218.; М.Мар-
ковський в Зап. Іст. Філ. Від. кн. V. К., 1925, ст. 234-235 {Праця Бєлєцького 
вийшла у Москві 1923 р.).

8 Історія літератури руської. – Львів, 1887-1894.
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підручників О.Барвінського, А.Шамрая9 , М.Зерова10 , В.Коряка11 , ні 
С.Єфремов12 , ні М.Возняк13  не відрізняють драматичного письмен-
ства від літера ту ри, а про початки театру, йдучи второ ваними 
шляхами своїх попередників, повто рю ють про “зародки драма-
тичних елементів в українських людових обрядах”.

Не варто говорити, що серед українських літературознавців 
не було зацікав лен ня драмою чи театром. І.Франко ще в 1894 р. 
починає свої “історичні обриси” (недокінчені) про “Русько-україн-
ський театр”14  і пише їх виключно в аспекті історії літератури 
театру. Правда, Франко у передмові заявляє, що він “не силувався 
на пи сати вповні наукову історію нашого театру”, а тільки дає 
“загальний нарис, ске лет такої історії”. Але і Франко зводить 
минуле історії нашого театру до “за род ків”: “коли загальним 
виразом “драма” обіймемо певну історію, не тільки висказану 
словом, але також виражену дійством, то мусимо признати, що 
народ наш (як майже кожен інший) від незапам’ятних часів мав 
у своїх обрядах і звичаях багаті зародки драми”.

Уже згадуваний М.Возняк у своїх численних працях із 
проблем драми також дає матеріали лише до історії драматургії, 
натомість до історії театру не вносить нічого нового.

Тільки 20-ті роки нашого сторіччя кидають деякі проблиски 
в напрямі до слі дже ння історії театру. Тут чимала заслуга відво-
диться працям відомого театролога П.Руліна, який у багатьох 
матеріалах, рецензіях, замітках і статтях добивався, на жаль, 
надаремне, точного з’ясування завдань історії та історика театру15 .

Де ж, отже, шукати джерела українського театру? Найлегше 
починати історію українського театру шкільною драмою. І такі 
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 9 Українська література // Рух, 1927.
10 Нове Українське Письменство // Слово, 1924.
11 Нарис історії української літератури. – 1925.
12 Історія українського письменства. – Ляйпціґ, без року вид. – Вид. II.
13 Історія української літератури. – Львів, 1920-1924.
14 Возняк М. Нескінченна друком праця І.Франка з історії україн-

ського театру // Річник Україн сько го театрального музею. – Київ: ВУАН, 
1930. – І. – С. 41-75.

15 Рулін П. Завдання історії українського театру // Річник Україн-
ського театрального музею, я. в. – С. 9-40; його ж: Студії з історії україн-
ського театру // Записки Істор. Філ. Відд. кн. V, 1925, С. 207; рецензія на 
О.Кисіля “Шляхи розвитку українського театру” // Зап. Істор. Філ. Відд. кн. 
ІІ-ІІІ, 1923, С. 236; Проблеми драматургічної аналізи, “Література” І Збірник, 
ВУАН, Київ, 1928, С. 228; Вивчання глядача // Культура й побут”, 1926, ч. 25.
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літературознавці, як М.Возняк чи В.Рє занов (за Морозовим, 
Тихонравовим та ін.) повторюють, що хоч “в україн сь кій традиційній 
літературі, в українських народних обрядах, піснях, віруваннях 
тощо були своєрідні зародки української драми, їх не підхопила 
стара українська драма й Православна Українська Церква, – пише 
М.Возняк16 , – не прийшла їм на допомогу зі своїм Богослужінням, 
як це було із середньовічною драмою у Західній Європі. Таким 
робом, – стверджує Возняк, – лишилося на Україні місце для 
тре тього чинника, що починав звичайно старий театр, а саме: 
для шкільної драми, котра дала початок українській драматичній 
літературі”.

Це твердження Возняка аж ніяк не заважає йому доводити, 
що ще в дохристи ян ських часах у широкому колі народних 
обрядів “усе набувало драматичну фор му, скрізь поставав поділ 
ролей, діалог... солісти... хор... жвава акція.

До деяких пісенних обрядів долучалося ще в додатку пере-
вдягання поодино ких осіб у шкуру звірів, важливе з того погляду, 
що замінювало театральні костю ми й закінчувало їх драматичний 
характер”. В іншому місці Возняк (зовсім пра виль но в цьому 
випадку) твердить, що “наше весілля... (подібне) до старовинних 
класичних містерій або трагедій Софокла з їх хорами, строфами й 
антистрофами”. Тут, окрім всього, для Возняка це тільки “зародки”, 
бо таки “із Західної Європи прийшли в Україну готові початки 
українського театру, а не витворилися на місце вім ґрунті”. Значить, 
ні театральні костюми, що “закінчували драматичний харак тер”, ні 
поділ ролей, ні діалог, ні солісти, ні хор, ні, врешті, “жвава” акція, 
на думку Возняка, до початків театру не належать.

Цей, як нам видається, фальшивий шлях наших літературо-
знавців зробити істо рію українського театру чи драми підвідділом 
історії літератури і впхати її в періодизацію історії літератури 
цілковито неприйнятний. Правда, були в цьому напрямку й не чис-
ленні винятки: О.Барвінський у своєму підручнику історії укра їн-
ської літератури17  шкільну драму називає (дуже правильно, на нашу 
думку) “другостепенною формацією драматичного письменства”.

Лише недавно М.Грушевський у своїй капітальній праці 
“Історія української лі те ра ту ри” відчинив ворота в історію 
українського театру. Він перший, обговорюючи на сторінках своєї 
праці основні елементи театру, тобто ритм, танок і згодом дра-

16 Історія Укр. Літ. III, С. 163.
17 Львів, 1920-1921, І, С. 234.
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ма тичну дію, поклав підвалини під історію українського театру. 
Так, як це зробив Артур Кучер під історію театру взагалі.

Кучер обґрунтував основні елементи театру у згаданому 
дослідженні таким чином: “der Tanz ist die Urzelle des Theaters, 
er ist eine einfachste und aelteste Form. Der Tanz ist die Urzelle des 
Mimus und der Dramas – der Taenzer ist der Vater des Mimen – und 
des Schauspielers”18 . Ще більше – Кучер твердить, що “niemand 
hat die Schauspielkunst  und das Drama erfunden, das war ueber-
haupt nicht noetig, weil beide mit den Menschen und ihrer Kultur 
gewachsen sind aus urtuemlichen Anfaengen”19 .

Щоб пізнати праелементи театру, далі доводить Кучер, не 
починаймо ні від ре жи сера, ні від актора, ні від письменника, ні, 
зрештою, від сцени. Це все долучи лося згодом. Найпримітивніша, 
найдревніша рушійна сила форми театру – міміка як мистецький 
вияв тіла. Ніякого театру й ніякої драми не можна собі уявити ні 
тео ретично, ні практично без міміки. А за тим іде малювання тіла, 
маска, костюм. Всі ці квіти, гірлянди, пера, мушлі, шкури – це 
ніщо інше, як неодмінний і постій ний театральний реквізит, щоб 
приховати свою індивідуальність, а представити чужу20 .

Значить, на думку Кучера, праклітиною театру є танок, а 
знову ж найстаршою, первісною, формою театру й драми є міміка. 
До цих двох елементів Кучер долучає третю рису – костюм. Тим 
часом М.Грушевський, обговорюючи на сторінках зга да ної “історії 
україн ської літератури” генезу танку, йде ще далі21 : в джерелі 
танку він до бачає утилітарно-естетичні мотиви й тим пояснює 
елемент краси, який виразно виступає, наприклад, у примітивній 
техніці. На думку Гру шевського, “це продукт вільної творчості. 
Вільна творчість неминуче підлягає мистецьким на хи лам. Це 
глибоко закладено, – пише Грушевський, – у фізичних прикметах 
природи, тільки ясно неусвідом лений закон симетрії, ритму й 
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18 “Танець є праклітиною театру, він є найпростішою і найдавнішою 
формою, театр є праклітинкою міміки і драми (танцівник є батьком 
міміки) та актора.”

19 “Ніхто не винайшов мистецтва сцени і драми, в цьому взагалі не 
було потреби, бо обоє з’єднані з людиною та її культурою з незапам’ятних 
часів” – ор. сіt. – C. 38, 39, 53-54.

20 Пор.: Gregor J. Das Buehnenkostuemen in historischer, aesthe-
tischer und psychologischer Analyse. – Zuerich-Wien, 1925; Balgue R. Die 
Maske des Schauspielers. – Leipzig, 1942.

21 Грушевський М. Історія української літератури.– Львів, 1923.–
С. 29-39.
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гармонії, який виступає перед нами у вільних комбінаціях не 
тільки органічної, але навіть і неорганічної матерії”.

“Таким чином, – твердить Грушевський, – ритмічно-симе-
тричний гармонійний характер, що його ми спосте рігаємо від 
перших років людської творчості, лежить в самих її основних 
законах. Ритм просторовий і ритм часовий (ритм в просторі 
й ритм в русі) проймає цю творчість. Прояв ляється він як в 
естетичних прикметах її матеріальних про дуктів (початки 
пластичного мистец тва), так і в процесі твор чос ті, в ритмі творчої 
праці, творчої діяльності, у викладі фізичної і психічної енергії. 
І воно ж, врешті-решт, переходить у такі форми мистецтва, як 
ритм фізичного руху (танок, пантоміма, драматична гра), як 
ритм голосу й звуку інструментально го (спів, музика) і, врешті, 
з розвитком артикульо ваної мови – як ритм людського слова, 
тобто словесне мистецтво в широкому значенні цього поняття”*.

Як бачимо, твердження М.Грушевського повністю пере-
гукуються з тверджен ням А.Кучера: “закон ритму й гармонії”, 
кажучи словами Грушевського, – це не що інше, як “мистецький 
вияв тіла в танку”, цій праклітині театру, згідно з доказом Кучера.

І коли під цим кутом висвітлення ми підійдемо до історії 
українського театру, то побачимо, що: 1) початки українського те-
атру й української драми сягають до хрис ти янських часів, набува-
ючи росту та сили і не втрачаючи своїх основних еле мен тів; 2) ці 
початки, чи згодом ріст, не є ніякими “зародками”, а самостій ним 
теат  ром у повному розумінні цього слова; 3) не є правильним 
твер дження, начебто Українська Церква (як це доводить М.Воз-
няк) не до помогла розвиткові україн сь ко го театру чи української 
драми, а навпаки, в рамках обряду Української Церкви створився 
своєрід ний літургічний театр, літургічна дія, незвичайно ори гі-
наль ний прояв не театру в церкві – як це було у латинському 
світі – а церк ви в теат рі; 4) що основ ні елементи українського 
театру із до христи ян ських часів збереглись до сьогодні у нашому 
т. зв. побуто во  му театрі, й тому виключено припущення, на чеб то 
початки ук раїнського театру чи української драми розвинулися 
під впливом Захід ної Європи й як наслідок цього; 5) не виключе-
но, з огляду на територію Ук ра ї ни як на прабатьківщину слов’ян, 
що саме на цих землях, у цій скарбниці най багатшого фольклору 
постали початки праслов’янського театру22 .

 
22 Dirr A. Dr. Die Ukraine Heimat der Indogermanen? // Sued deutsche 

Mo nat shefte.– Februar, 1924.– S. 193-196; Reallexikon der  in do ger  manischen 
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Врешті, такі дослідники слов’янського театру й драми, 
як Ф.Вольман чи К.Лю цер на, виключають твердження, начебто 
слов’янський театр постав під впливом західно європейського 
театру. Люцерна просто пише, що так, як “aus dem Mythos ist das 
grie chische Drama entstanden, aus Literatur und Gesellschaftskult 
das der Fran zo sen, aus Sage und Geschichte das englische und das 
deutsche” – то “das suedslavische Nationaldrama entwickelt sich 
aus der Ballade” [“Грецька драма виросла з міту, французька – з 
літе ра тури та суспільного культу, англійська й німецька – з саґи 
й істо рії; “південно-слов’янська національна драма розвивається 
з балади”]23 . І ми теж сміємо стверджувати, що матір’ю україн-
ського театру, української драми є українські народні обряди.

Ще у сиву давнину, як ми про це згадували у своїх до-
сліджен нях, на Україні існував первісний, погансько-християнський 
(християнський з огляду на пізнішу адап тацію) театр, театр, котрий 
був витвором і власністю, де брав участь і на ви до ви ще якого 
дивився неолітичний україн ський хлібороб. Цей театр – це наші 
вес нян ки, колядки, обряд “Купала”, обряд весілля та ін. Більше 
того, коли приди ви мо ся ближче до праклітин театру, збережених 
у нашій народній творчості, то побачи мо, що відповідно до свого 
народного календаря український хлібороб мав свій театр, у якому 
постійно відбувалися вистави: весною-влітку і восени-зимою.

Щоб дати тільки коротенький нарис т. зв. весняного театру, 
ми у своїх дослі дже н нях, розглядаючи веснянки й гагілки з 
театрально-сценічного боку24 , дійшли до висновку, що веснянки 
– це не тільки велика п’єса (з однією основ ною темати кою і 
безліччю побічних); її віссю є мистецький вияв тіла разом із 
словом, піснею. Ця найпримітивніша, первісна п’єса йшла в різних 
місцях на так само облаш то ва них сценах, з тими самими рекві-
зитами, в таких же уборах-костюмах, з так само розпланованими 
ситуаціями й в тому часі. А коли усвідомимо собі, що одним із 
основних елементів сцени є умовність місця, т. зв. сценічна рампа, 
то знаходимо її в одному з архаїчних хороводів, т. зв. “Кривому 
танці”: три колики, забиті в землю у виді трикутника. У хороводах 
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Alterkunde von O.Schrjeder. – Strassburg, 1901.– S. 878; Rohrbach P. Dr. 
Die Ukraine als europaeisches Problem. – S. 177-181.

 23 Luzerna Camilla. Das Balladendrama der Suedslaven.– Leipzig, 
1923.– S. 5.

 24 Історія Українського Театру, яка незабаром появиться друком 
у вид-ві “Київ” у Філадельфії.
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“Володар” чи “Король” маємо вже хоровий діалог, надзвичайно 
влучне мімічне виконання заданої ролі (пантоміма, “дрова вози”)25 . 
Граціозною, єдиною у своєму роді мімічною картинкою є хоровод 
“Білоданчик”, під час якого хор співає, а дівчина, яка сидить під 
час співу мовчки, мімічно ілюструє все те, що дівчата виконують: 
вдає, що пливе по Дунай чику, пригладжує волосся, миє обличчя, 
натягає черевики й т. ін. Є картини багаті на акцію, як, на при клад, 
“Просо”, зміст якого походить з домонгольських часів (Алферов 
і Гру зин ський)26 , чи “Ворон” (уже з мізансцени), що є повністю 
закінченими одноак тів ками.

Схоже можна сказати й про літній театр русалії27  – це 
підложжя, на якому від бу валася велична феєрія-видовище “Купа-
ло”. Незалежно від релігійного підґрунтя, обряд “Купало” можна 
назвати першою сюжетною драмою взагалі28 , яка мала ве ли кий 
вплив на подальший розвиток українського театру29 . В “Купало” 
надибуємо не тільки всі ці театральні елементи, що ми їх поодиноко 
бачили в картинах веснянок, але тут маємо уже справу з театром 
в прав дивому значенні цього слова, з публікою й глядачами. Акція 
“Купало”, основою якої є пісні, кружляє біля суті життя україн ського 
хлібороба в його найбільш різноманітних проявах, себто одруження, 
щасливе чи нещасливе життя, невдоволення з кохання, розлука. І 
вся тенденція в “Купало” – це прямування до добробуту в родинному 
оточенні, щасливе кохання як основа родинного (духовного) добро-
буту, врожай та достаток у господарстві як основа матеріального 

 
25 Грушевський М., ор. сіt., 141-146.; Труды этнографическо-

статистической експедиции... П.П.Чу бин  ского, СПб, 1872, т. III; Гнатюк В. 
Гаївки. Матеріяли до української етнології, т. XII. Львів, 1909.

26 Історія української культури, В.Радзикевич, Письменство, С. 278. 
Львів, 1937.

27 Петров В. З української обрядової поезії народньо-календарного 
циклю І-II. Русалії та Купалля. – Берлін: Укр. Наук. Інститут, 1944.

28 Труды, ор. cіt. 1, ст. 41; Камінський В. Свято Купала на Волин-
ському Поліссі // Етнографічний Вісник. – Київ, 1927. – К. 5.– С. 11- 23.

29 Пор. К.Тополі “Чари”, Н.Вахнянин опера “Купало” (вистав. в 
київ. опері 1928-29), М.Старицько го “Ніч під Івана Купала”, М.Леонтович 
“Русалчин Великдень” і ін.; у московській літературі: О.Вельт ман “Свето-
славич” (роман, 1835), П.Байскій “Сказка о кладехъ” (роман, 1830), 
В.Пассек та ін.; у поль сь кій літературі: А.Groza. Hryč, dramat ukraiński 
w 5 aktach (Wilno, 1858), R.Zmorski. “Noc swiętego Ja na”, пор. St.Zdziar-
ski. Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIX w. (Warszawa, 1901, S. 377), 
В.Гнатюк. Ук ра їн ський фольклор у польських переробках (Етнографічний 
Вісник.– Київ, 1928.– Кн. 7.– С. 156-157).
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добробуту. І тут маємо з інтригою – поза сценою є один пер со наж, 
який кермує цілою акцією: відьма, ворог цього добробуту. Щоб 
про ти ста вити цьому персонажеві поза сценою, на кону виводяться 
найсильніші живила при роди: земля, вогонь і вода. “Купало” з 
візуально-театрального боку є незвичай но кольористич ною драмою. 
Вміло підібрана гра світлотіней, підпалення і затоп лен ня гілок, нічні 
процесії із смолоскипами – все це дає прекрасний сценічний ефект.

А щоб зрозуміти, чому наш український обряд весілля є 
повновартісною на род ною драмою (як і з цим, врешті, й погоджу-
ються усі літературознавці), треба коротко згадати про зимовий 
театр, чи радше про його репертуар – колядки й щедрівки.

Українські колядки, ці українські веди, як їх назвав М.Драго-
манів30 , мають у змісті те, що можна досліджувати відбитки 
релігійних ідей від найдавніших часів до найновіших. На це 
справедливо звертав свою увагу О.Веселовський, який ствер джував, 
що це, мовляв, неначе пісні, де у зіпсованому вигляді передаються 
риси різдвяної драми, що її представляють ті, що ходять з вертепом 
і звіздою31 . З те атрального боку це своєрідний рід одноактових 
п’єс у трьох явах і займають во ни проміжне місце між “Купалом”, 
тобто закінченою уже формою дохристиян ського театру, й зовсім 
іншим – за формою й за змістом – княжим театром.

Стверджено вже безсумнівно32 , що колядки у цілій своїй 
величі й красі збе ре гли ся тільки в Україні й то завдяки нашій 
Східній Церкві. Тим часом у західних сло в’ян вони щезли й є 
тільки нового походження. Але з колядками історія україн ського 
театру входить у фазу т. зв. магії слова. Дух уяви примітивної 
людини був мітичний і маґічний, а колядки за своєю генезою – 
це первісні маґічні формули, де заклинач є актором, бо під час 
заклинання він грає роль або майбутнього “я”, або вищої сили 
(тут треба відрізняти заклинання типу бажань, які збереглися у 
нашо му щоденному житті по сьогодні).

Найкраще збереглася сценічна форма колядок у гуцу лів33       
(з уваги на географіч не положення). Тут ми маємо справи уже 
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30 Розвідки М.Драгоманова про укр. народну словесність і письмен-
ство.– Львів, 1899.– Т. 1.

31 Спб. Ведомости, 1875.– № 278. гл. вище.
32 Caraman P. Obrzęd kolędowania u Słowian i u Rumunów. – Kraków, 

1933.– S. 266. Досліди Кара ма на показали помилку Грушевського (1, С. 148); 
Гнатюк В. Колядки й щедрівки // Етнографічний Збір ник. – Львів, 1914.– 
Т. XXXV.– Ч. 1.

 33 Етнографічний Збірник. – тт. XXXV і XXXVI.
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зі сценічним ансамблем, який відбуває свої про би-репетиції. 
Головний актор – герой на зразок “Choregoi” зветься береза (Гру-
шев ський, обговорюючи гуцульські колядки, згадує, що “брезая” 
– по-болгарськи “маска”, а румунське “бреза” – замаскований). 
Тобто колись герой був замас ко ва ний, мав маску. Крім того, в 
колядці є спеціальні ролі “носильників”, танцюристів-”плєсан-
ників”, є і власні оркестранти. Колядка як одноактівка має пролог 
і епілог; всі ж колядки збудовані ідентично: пролог почи нається 
одним танком, який пере ходить у другий, що закінчується т. зв. 
підвіконною колядкою. Епілог зв’язується обрядовим танком з т. 
зв. подякою і переходить на подвір’я у звичайний танок.

І тут ми стрічаємося з дивною на вигляд неконсеквенцією: 
колядники є вісту на ми щастя, добробуту, найвищо го оптимізму, 
в колядках бачимо ідеальні, зумис не гіперболізовані образи 
багатства, слави чи величі хазяїна або його сім’ї. Коляд ки є 
піснями перемоги життя і... існують колядки для померлих34 .

Це явище є дуже цікаве й немає сумніву, що походження 
колядок для помер лих є твором багато пізнішим. Але саме тут є 
зв’язок з т. зв. літургічною дією, літургічним театром.

Колядки й щедрівки вносять у початки театру ще один 
новий елемент – маски35 . Ще до недавніх часів колядники 
в Україні ходили з козою, кобилою чи ведмедем, а деякі з 
колядників перебиралися за жінок.

Отже, ми помічаємо, що цілий дохристиянський пер-
вісний театральний сезон українського хлібороба був такою 
мірою гармо ній но збудований, як гармонійно створила йому 
життя українська природа. Ми не бачимо ніяких зиґзаґів чи 
неза вер шень, ніяких збочень чи натягувань. Театр розвивається 
при родно, несилувано: гагілки, легкі, різноколірні, повні весняного 
пробудження, творять малі образки-картинки, які зливаються 
в одну могутню п’єсу пробудженого весною життя. І в тому 
захопленні маленький дзвінок застереження: треба підготуватись 
до поваж но го співжиття з демонами оточуючої нас природи. В 
літньому театрі відбувається приготування до драми “Купало”. 
Життя природи йде вперед. Мистецтво ж, щоб не залишитись 
позаду, мусить іти з нею: знову легкий, несилуваний перехід (об-
жин ки), аби у твердих, неначе морозом скованих, формах колядок 

34 Грушев., ор. сіt. – Caraman ор. сіt. ст. 153., Гнатюк II, ст. 268.
35 V.F.Rziga, Неизданные сочинения М.Грека, Byzantinoslavica, Rocnik 

VI, Praha, 1935-1936, S. 105-108.
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виявити вели чан ня і з магічною силою побажати на майбутній 
достаток та гармонію життя.

Ця гармонія співіснувала з природою. Гармонійне астрально-
сценічне схоплен ня найважливіших проявів життєвого бігу україн-
ського хлібороба мусило знайти свій завершений вияв у новій 
драматично-сценічній формі – весіллі. Весілля – це справді велична 
драма народного театру, яка навіть і сьогодні не втратила своєї 
вартості та мала великий вплив як в українській, так і в чужих 
літературах36 . Весілля – це свято не тільки двох родів чи двох 
статей. З весіллям в’яжеться все, що найцінніше в роді: діти, 
достаток, сила роду37 . 

Та між тим, коли дохристиянський театр створив 
український хлібороб силою свого вродженого драматичного 
таланту й усі свої чи то взаємовідношення, чи ставлення до 
оточуючих його демонів природи, всі свої пристрасті, почування і 
настрої вдягнув у мистецьку сценічну форму й у цьому художньо-
образному царстві жив сам і користав з нього, побіч цього як 
наслідок державно-соціальних обставин створився новий розділ 
в історії українського театру – княжий театр.

Княжий театр – театр княжих часів – це окремий розділ 
пер шої доби історії українського театру. Незалежно від того, чи еле-
менти дохристиянського театру водночас діють серед широ ких мас 
хлібо робської України (хай навіть частково у розбитому виді, тобто 
або відкинені християнством, або адаптовані ним, або просто у т. зв. 
двоєвір’ї, щоб врешті вилитись у повному смислі слова в “народ ний 
театр” (обряд весілля), – театр княжих часів, який був ест радним 
театром, мав за ос нову два елементи – речитатив і величання у 
музичному супроводі гудців, свир ців і ін.38  (скоморохів не беремо до 
уваги, бо це були весельчаки, жонглери, сьо год нішні комедіанти).

Княжий театр розвинувся з лицарської пісні. Репертуаром 
його були драматич ні поеми і, як зазначив М.Грушевський, усі ці 
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36 Пор. Д.Антонович. Триста років українського театру.– Прага, 
1925.– С. 186.

37 Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології.– Прага, 
без року вид.; його ж Матеріали до української етнології, т. VIII; Abra-
ham W. Zawarcie malzenstwa w piewotnem prawie polskiem.– Lwow, 
1925; Кагаров Е. Що визначають деякі українські весільні обряди // 
Етно графічний вісник.– Київ: УАН, 1926.– С. 27; Цвєтко. Символічні 
речі й обряди в болгарському весіллі в порівнянні з українським // 
Етнографічний Вісник.– Київ, 1928.– Кн. 6.– С. 1-15.

38 Niederle L. Slovenske Starozitnosti. Dil III, sl. I, Praha, 1921.– S. 707-726.
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поеми були “витвором київської школи того часу, бо всі пам’ятки 
(того часу) мають певну формальну схожість”39 . Коли ми з боку 
речитативу поглянемо на такі величні пам’ятки нашого минулого, 
як “Слово о полку” чи “Слово Адама” або, для прикладу, візьмемо 
ритміку реф ре нів панегірика князеві Романові Галицькому, 
уривок з якого зберіг нам Галицько-Волинський Літопис:

...устремил бо ся бяше на погания 
яко і лев – 
сердит же бисть 
яко і рись 
і губяше я 
яко і коркодил – 
і прехожаше землю їх 
яко і орел – 
храбр бо бі 
яко і тур,

і порівняємо із тодішнім візантійським театром профанів40 , то 
побачимо, що тематично княжий театр придбав нові сюжети й нові 
мотиви, дав почин і сценічно оформив монолог, але основна суть 
залишилася та сама. Коли в дохристиянській добі український 
хлібороб у гагілках-веснянках величав весну й творчу силу 
при ро ди, коли в “Купало” поклонявся силам природи, коли в 
колядках магією слів ве ли чав своїх найближчих, то в княжому 
театрі пред метом величання став перший хлібороб і хазяїн 
української держави – князь.

Після занепаду самостійної княжої держави бачимо цікаве 
явище: естрадний княжий театр (як і його репертуар, лицарська 
пісня) заникає, народні обряди, які є не зародком, але первісним 
театром, неначе ховаються у нетрях збірного життя населення 
(пригадаймо послання наших митрополитів і єпископів), а на 
першому плані бачимо літургічну дію, літургічний театр.

Тут слід зазначити, що під літургічною дією, літургічним 
театром ми не розу мі є мо релігійного театру (кінець XVI ст.), як це 
розумів Франко. Ми беремо до уваги те, про що згадував М. Возняк: 
“драматичність”, “театральність” візан тій сь ко го Бого служення41 . 

39 Грушевський М. Op. сit, ІІ.– С. 166-231.
 40 Theocharides G.J. Beitraege zur Geschichte des byzantinischen 

Profantheaters im IV. Und V. Jhr. // Byzantinische Zeitschrift.– 1942.– 
D. 42.– 1.– 212 s.

 41 Історія української літератури, ор. сіt, ІІІ.– С. 154-155.
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І ми хочемо тут ствердити, що коли після занепаду україн ської 
державності Церква фактично ставала одиноким прибіжищем і 
пристани щем, “драматичні, театральні Бого служення”, кажучи 
словами Возняка, уберегли український театр від цілковитого 
занепаду й дали поштовх театрові нової доби.

Пригляньмося, якими шляхами це йшло: з театрального, 
сценічного боку у Бо го служеннях ми вже не маємо першого, 
основного театрального елементу – мис тець кого вияву тіла 
(Ausdruck skunst des Koerpers), залишилися тільки жести. Зна-
чить, літургічна дія обмежила міміку, цілковито усунула танок 
(в нашому обряді, в коптійському обряді процесії відбуваються 
при танках), але піднесла до найвищо го ступеня цей елемент, 
який у модерному театрі став головним, основним – слово. Коли 
ж слово в до християнському театрі базувалося на несподіванці, 
поєднанні чи навіть обмані, в літургічній дії воно ґрунтується на 
вірі. І воно є або 1) передачею влади (свячення), або 2) виявом 
влади (освячен ня), або 3) прощенням.

Літургічна дія є статична, бо вона ґрунтується не на акції, 
а на слові; відтворен ня спомину акції (Служба Божа) діється за 
допомогою слова.

Коли придивимося до облаштування Церкви в нашому 
східному візантійсько-слов’янському обряді, то побачимо, скільки 
театральних елементів криється в зов ніш ній формі літургічної дії: 
сцена відділена від глядача (вживаю театральні тер мі ни) іконо-
стасом, докладно зазначені просценіум (місце дияконів), гардероб 
(за хрис тія), прототип куртини (завіса, царські ворота), згори 
розплановано (режису ра), де хто має стояти чи сидіти (єпископ), 
точно означені одяги, костюми тощо.

А головною особою драматичної дії виступають Бог, Ісус 
Христос, сюжетом є ласка Божа, а об’єктом – людина.

З уваги на сюжет літургічну дію можна поділити на дві 
групи: 1) вистави, в яких суб’єктом є Ісус Христос, об’єктом – 
людина, сюжетом – ласка Божа; 2) вистави, в яких суб’єктом-
об’єктом є Ісус Христос.

До першої групи відносяться Служба Божа, Вінчання і 
Похорон, до другої гру пи – Воскресна Утреня, правдивий зразок 
драматично-театрального твору слов’ян сько-візантійського Бого-
служення. 

Таким чином, перед нами постає питання: хоч загально 
прийнято, що початки українського театру – це рік 1619, хоч 
в міжчасі була в нас і релігійна, шкільна драма,* все це не 
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утвердилося чи радше не дало поштовху до такого, ми б сказали 
навіть, спонтанного зриву специфічного для українців театраль-
ного видовища (що згодом дійшло аж до карикатури), яким був (і 
навіть ще й до сьогодні є) т. зв. побутовий театр в Україні. Різні 
дослідники по-різному пояснювали це, по-різному мотивували. 
Але, на нашу думку, невмотивовано, необґрунтовано, отже, 
непере кон ли во зробили це.

Лінія розвитку українського театру не росла виключно під 
якимсь чи чиїмсь впливом, не з допомогою якихось “зародків”, 
а просто й нормально, маючи два го лов ні джерела: 1) народні 
обряди, 2) обряд Української Церкви. До прийняття хрис тиянства 
лінія розвитку театру від первісних форм (танку) у гагілках 
дійшла до магії слова (у колядках). З прийняттям християнства 
і української державності лінія розвитку розгалузилась: на 
княжий естрадний театр і літургічний театр, літургічну дію. Після 
занепаду української державності народний, дохрис тиян сь кий чи 
радше назвім його погансько-християнський театр серед народних 
мас зачах силою обставин і росту Церкви. Коли ж прийшло 
національне пробуджен ня, то елементи праукраїнського театру 
з’єдналися в одне ціле із театральною формою наших церковних 
обрядів і створився по бутовий, етнографічний театр. Тільки 
цим (поруч, звичайно, з іншими причинами) можна пояснити 
такий величезний ріст побутового театру, з одного боку, й такий 
величезний відгомін та реакцію загалу, з другого боку. Бо широкі 
маси перед очима мали літургічний театр і збережені в собі 
елементи праукраїнського театру. А коли в модерному театрі на 
чільному місці стало слово, то це не було ніякою новиною для 
історії українського театру: магію слова витворив наш народ 
у “Купалі” й колядках, а Церква “перед віками освятила його 
древньою мудрістю “в началі бі Слово”.



45

СТАРОВИННИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 

Первісний (дохристиянський) театр

Театр як синкретичне мистецтво у своїх початках сягає 
фольклору, і тому по чат ків українського, як і взагалі слов’янського, 
театру треба шукати в первісному, танково-музично му, поетичному 
мистецтві. Найстарішими елементами театру є міміка і танок, до якого 
долучається третя прикмета – малювання тіла, тобто перевдягання, 
що згодом перетворилося на костюмологію і характе ризацію.

Метою первісної ритмізованої пісні й танку, тобто зародку 
театру, було досяг ти утилітарно-естетичного ефекту. Зго дом 
первісний театр діставав “богослужеб не” забарвлення. У зв’язку 
з магією почав скріплюватися дальший елемент театру – слово, 
яке теж було тісно зв’я зане з розвитком пісні й танку і яке зго дом 
як сценічне, пластичне слово відме жувало театр від усіх інших 
ділянок ми стецтва.

Український фольклор зберіг елементи цього первісного 
українського театру, де естетичний театр здебільшого ще не 
був відокремле ний від утилітарно-магічно го, а виконавці – 
від глядачів. Відповідно до народного ка лендаря українського 
хлібороба поган ських ча сів, його річного сільськогосподарського 
кола, до якого при  єднувалися різні акти його життя, можна 
реконструювати його первісний сезонний театр.

Весняний театр складається з весня нок. Веснянки як цілість 
мають спільні сце  нічні й тематичні моменти, всі вони відбува ються 
в точно означений час і на точ но озна ченому місці, при таких 
же специфічних декораціях, реквізиті й костю мах, мають точно 
означені дійові особи, дію-акцію (конфлікти, інтриги), танок і піс ню, 
слово – прозовий діалог, міміку і пантоміму, точно означені типи. 
Тема тич но всі веснянки об’єднані мотивом весни, а радість життя, 
що в них виявляється, побіч містичних мотивів, які є основою 
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по одиноких картин, викликає пародію і сатиру. Крім багатства 
картин і форм, весняний театр має одну характеристичну рису, 
яка зберігається в усі періоди українського театру ,– масовість.

Літній театр. Літній поганський театр України був, можна 
думати, зв’язаний з позамогильним світом і складався з двох 
частин. Перша частина припадала на Мавський, або “навій 
Великдень” (два  тижні по Зелених Святах). Друга частина 
літнього поган ського театру – це вистава “Купало” (тепер 23-24 
червня). “Купа ло” як драма складається з трьох основних дій на 
тлі широкого орнаменту релігійно-демонологічного характеру. 
Перша дія – це влаштування гільця, вона є вступом. Друга дія 
– це з’єднання. Третя дія – розв’язка і закінчення. Сценічно 
“Купало” є вершком поганського театру. Тут ми знаходимо всі 
театральні елементи, що їх зустріча ємо у ве снянках; ми маємо 
діло з театром у справжньому значенні цього сло ва, бо є і сцена, і 
глядач. Тенден ція драми – це прямування до добробуту, вро жаю 
і достатку в господарстві. “Купало” з візуально-театрального боку 
– най ба гат ша кольористичністю і найефектніша драма україн-
ського народного театру.

Осінні звичаї не виявляють скільки-будь виразних теат-
ральних елементів.

Зимовий театр можна вбачати в ко лядках і щедрівках. 
Колядки з театраль но го погляду – це монодрами, в яких завжди 
ви ступає одна особа, окремо чи в хорі, а хор є музично-словесним 
акомпанементом для монологу. Кожна колядка – це мо но драма 
в трьох діях, різнорідна змістом, однорідна сце нічною формою. 
Найкраще сценічна форма збереглася в гуцулів, хоч численні 
паралелі знаходимо по всіх ук раїн ських землях. Колядки й 
щедрівки вносять новий елемент, а саме ма ски. До останніх часів 
на Україні ходили колядники з козою або кобилою, рідше – вов-
ком. Деякі перебиралися на жінок (тепер головно на Маланки й 
на Василя 31.ХІІ-1.І. ст. ст.), бо жінкам колядувати заборонено.

Княжий (дружинний) театр

З моментом постання української княжої держа ви і прий-
няттям християнства старий народний театр роздвоївся. Одна 
його гілка під впливом християнства і почасти державної системи 
збереглася в народі і ство ри ла пізніший народний театр (весіл ля), 
друга – під впливом державної систе ми офор милась у княжий, 
дружинний театр. Основою княжого театру були скоморохи й 
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шпільмани – елемент захожий чи то з Німеччини, чи з Візантії 
і Балкан, який діяв у більш або менш мистецькій формі по 
всіх дворах тодішньої Європи. Але ско мо ро хи, шпільмани чи 
свистільники, хоч і залишили по собі широку популярність (досі 
наявні назви сіл по Україні), були українському сценічному 
духові чужі. Вони театру не створили.

Княжий театр спирався на лицарську пісню, маючи за 
основу два елементи – ре читатив і величання. Репертуар княжого 
театру скла дався, мабуть, із драматич них поем, що, маю чи 
речитативний характер, подавалися на му зичному тлі, в супроводі 
музичних інструментів. Тематично княжий театр залишив 
дальшим ча сам нові сюжети й нові мотиви: оборона батьківщини, 
служба князеві, помста за по кривджених, лицарська честь. Із 
занепадом княжої держави княжий театр пере дає народному 
театрові свої персонажі (“князь”, “княгиня”, “бояри”).

Народний театр

Віссю українського народного театру є весілля як своєрід-
ний народний драматичний твір. Весілля можна розглядати з 
погляду його драма тич ної будови, встановлюючи технічну форму 
її, докладні образи персонажів, точну режисерію, включно з 
мізансценами і реквізитом, гру й почування дійових осіб, що 
їх ілю ст рує хор або сольова пісня в кульмінаційній точці п’єси 
(пісня про чоботи). Пер віс на оригінальна українська весільна 
драма складалася з двох головних частин – з двох самостійних 
драм, які, хоч сюжетом, будовою, розміром і часом дуже різ-
нять ся між собою, творять одне ціле й одночасно є самостійні й 
сценічно заокруглені. Одна частина – це весілля, пер шою дією 
якого є сватання, дру гою – заручини, а третьою – властиво 
весілля. Друга частина – це перезва. Пер ша частина охоплює 
такі сюжетні мотиви: умикання молодої, ворожне ча й за ми ре н-
ня двох родів, розподіл священного хліба, напад на дім молодої 
і т. д. Кінчається весілля прощан ням молодої з рідною хатою 
і від’їздом до хати чоловіка. Перезва сюжетно охоп лює такі 
первісні еле менти: впровадження до родини нового члена з 
іншого роду, обряд очищення і публічне призначення молодої 
матір’ю нових поколінь. У ве сіл лі головною дійовою особою є 
мати. Мо лодий і молода, хоч навколо них оберта єть ся вся дія, 
цілком пасивні. Активними дійовими особами є мати молодої, 
дя дь ко-староста, дружко. До побічних належать батьки молодої, 
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свекруха, свашки і інші, окрему роль має хор. В перезві провідну 
роль грає спочатку дружко, а в міру росту акції – молода.

Літургійна дія

Елементи театральності мала в собі християнська 
богослужба, в її візан тій сько-балканській формі сприйнята на 
Україні. Слово, яке в народному театрі у зв’язку з мімікою мало 
тільки частинно вирішний вплив, в лі тургійній українській дії 
дійшло до вершка своєї сили. В літургійній дії маємо діло уже 
з по стій ною “сценою”, урядженою і обставленою відповідним 
“реквізитом”, без якого не може відбутися дія. Слов’янсько-
візантійська церква деякими рисами побудови нагадує нам театр: 
точне відмежування (іконо стасом) мі сця діяння від залу, чітке 
оз начення просценія (місце диякона), гардероба (захристія), 
сполучена безпосеред ньо із сценою, своєрідний прототип завіси 
(царські двері і церковна завіса) і т. д.

Християнин родиться, вінчається і умирає в оформленні 
літургійної дії. Дія, в якій проходять ці три головні моменти 
життя християнина, не висуває його як суб’єкт (із уваги на 
драматичну акцію), а тільки як об’єкт. Голов ною особою дра ма-
тичної дії є Бог, Ісус Христос, заступником якого є (посередньо 
або безпо се ред ньо) священик, сюжетом є ласка Божа, а об’єктом – 
людина. Зразковим драма тич но-театральним твором слов’янсько-
візантійської літур гійної дії є Воскресна Утре ня, омовення ніг у 
Чистий Четвер.

Літургійна дія – це “театр” містично-умовний, збудований 
на вірі. Віра велить нам мо нологом звертатися до Бога; віра 
велить нам діалогом потверджувати своє хотіння; слово, насичене 
й основане тільки на вірі, велить нам виконувати жести; віра, що 
зродила пошану, наказує нам зберігати статичність у присут ності 
Бога. Літургійна дія – це відтворення того, в що ми віримо на 
основі Євангелія.

Українська літургійна дія сприйняла у себе деякі елементи 
українського на род ного театру, а з другого боку – сильно позна-
чилася на всьому народному театрі, пройнявши собою останній і 
пристосувавши до дат церковних свят.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 

І Частина 

СТАРА ДОБА УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 
ВІД ХІ ст. ДО 1619 р. *

Вступ

Історія українського театру – це історія одної із найстарі-
ших діля нок української культури, й рівночасно українське 
театро знавство – це одна із наймолодших україн ських наукових 
діля нок. Причиною цього є те, що український театр, який є 
невід’ємною части ною українського культурного життя, не був 
досі предме том науко вих дослідів, а, навпаки, як театр, так і 
дра ма були, згідно з твер джен ням дотеперішніх дослідників, 
підвідділами історії літератури чи етнографії, і їх досліджувано 
тільки з цього боку.

Таким чином, предметом досліду стала головно драма, тобто 
сце ніч ний мате ріал, а із поля наукових дослідів усунено як, з 
одного боку, подавача, тобто актора, з уваги на його відношення 
до мис тець ко-театрального вияву та театральних засобів, так, 
з другого боку, знову й самого сприймача, тобто публіку – гля-
дача. Рів ночасно з цим предметом досліду не могли стати усі ці 
сценічно-театральні вар тості, які разом із ціннощами гри актора, 
обстановок, виведенням на сцені маскою чи світлом творять те 
суцільне, що його звемо теат ром. Головними причинами опізнен-
ня розвитку істо рії театро знав  ства як окремої наукової ділянки 
були, на нашу думку, історія літе ра  ту ри й історія етнографії. 
Незрозуміння драми-п’єси й трак ту ва ння її як мовної чи літе-
ратурної пам’ятки1,  а не як сценічного ма те ріа лу, було цією 

1 Порів. дискусію В. Рєзанова з В. Перетцом в “Записки Історично-
філо логічного Відділу УАН” в Києві, кн. XV. 1927. стор. 227-230.
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основ ною помил кою історії літера тури, яка не тільки опіз ни ла 
розвиток театрознавства, але й у ве ли кій мірі припи ни ла його 
ріст. Не в меншій мі рі причинилася до того й історія етно графії, 
яка основні первні початків те атру, що скривалися у народних 
обрядах, не старалася розглянути з театраль но го боку, ціллю сво-
єю вважаючи антропологічний, соціологічний чи первісно-куль-
тур ний підхід2.  Ці фальшиві підходи чи то історії літератури, чи 
то історії етно гра фії в пер шу чергу дуже від’ємно відбилися на 
дослідах слов’янського театрознав ст ва вза галі, а історії чи радше на 
початках історії українського театру зокрема. Сьо год ніш ні до слі ди 
сло в’ян ської драми й театру виявили основну правду, що так як 
“з міту ство ри ла ся грецька драма, як з літератури й суспільного 
культу – французька, як із саґи й історії – англійська й німецька, 
так півден нослов’янська національна драма постала з балади”,3  
що більше, коли сьо год ні шні досліди ствердили, що “сло  в’ян ська 
драма є своєрідним типом драми, який від зна чається ліризмом, 
осно ва  ним на елементах народної поезії, і така драма стане ко лись 
зраз ком нової драми”4 , нашим завданням буде саме відтво рити із 
сивої давнини ці ха рак теристичні елементи праукраїн сь ко го театру 
й праукраїнської драми, що їх ук ра їн сь кий театр не одержав у 
спадщину ні від грецького, ні від якого-небудь ін шо го захід но-
європейського театру, бо він їх мав і має у собі ще з померклих, 
забутих віків. Ці театральні елементи нерозлучно зв’я зані як, з 
одного боку, з природою, серед якої жили наші пред ки, так і з 
прикметами української вдачі, духо внос ті й світогляду.

На чоло аналізи українського народного світогляду вибива-
ється перш за все емо ці ональ ність і сентименталізм, чутливість і 
ліризм5.  Ці прикмети виявляються головно в естетизмі україн ського 
народного життя, в його обрядовості. Одною із харак теристичних 
сторінок емоціоналізму і є український гумор, цей глибокий вияв 
артистизму української вдачі. Враз із цими рисами йдуть впарі 
дальші: неспокій і рухливість, більш психічні, як зовнішні, риси і в 
основі своїй зв’язані з певним артистизмом натури, з устремлін ням 
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2 Кримський А. Розвідки, статті та замітки. – Київ, 1928.– І-XX-

VI.– С. 14-20.
 3 Camilla Luzerna. Das Balladendrama der Südslaven.– Leipzig, 1923.
 4 Mladenow St., Wakarelski Chr., Kodow Chr. Realne podstawy łączności 

Słowian // Ruch Słowianski.– Lwów, 1929.– ą 6.– S. 250; Wollman Fr. Dr. Bulharské 
drama, 1928.

 5 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.– Прага, 
1931.– С. 15-20.; його ж. Філосо фія на Украї ні.– Прага 1926.…, 
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до пере хо ду в усе нові й нові форми. Немає сум ніву, що одним із 
головних моментів історичного розвитку цих же рис україн сь ко го 
національного характеру треба вважати постій не тло української 
історії, при ро ду України. Цією основою уста лення психічних рис 
українців був перш за все степ6.  Те почуття безмежномогутнього, 
безмежновеликого, що викли ка ють мо ре, ліс і гори, находимо і в 
степу. Степ лучить у собі ширину й розмах краєвиду з буй  ним 
розквітом життя природи, в’яже зі собою естетичне, а враз із ним 
релігійне почуття.

Коли ж ми із театрального боку приглянемося до рис 
україн ського народного харак те ру, то зразу ж завважимо, що 
емоціо нальність, чутливість, гумор, естетизм чи навіть пси хіч на 
рухли вість – це ж елементи, з яких складається духовна сторінка 
як ав тора, так і актора-подавця чи сприймача-глядача, тобто цих 
основ них трьох факторів театрального мистецтва. Таким чином, 
треба шукати прапочатків історії українського театру тільки у 
первіс ному, народному, танково-музичному мис тецт ві, для якого 
сце ною був степ, бо на ньому відбувалася танкова, поетично-
музична дія.

Першим, що завдав рішучий удар нашій традиційній 
схемі періодизації у трак ту ванні усної словесности у нашій 
літературі, був М.Грушевський. “Він рі шу че й безком про мі сно 
поставив найстаріші твори усної поезії на сам початок розвитку 
україн ського словесного мистецтва, а також дальші періоди 
письмен ницького роз вит ку переплів дослідами про різні роди 
усної словесності, всюди там, де письмен ниць кі й усні словесні 
твори сво єю ґенезою часово сходи лися. Це нове упорядку ва н-
ня матеріалу показалося єдино доцільним не лише з уваги на 
свою хроноло гічну послідовність, але також тому, що в зовсім 
новому світлі поставило нам перед очі справу взаємин між усною 
і писаною поезією та важні сюжетні й стилістичні зв’язки чи 
аналогії” 7 .

І вслід за тим М.Грушевський8,  розглядаючи найстарші 
тво ри усної поезії як початок розвитку українського словесного 

6 Інакше: Феденко П. Вплив історії на український народній 
характер.– Прага, 1942; Пор.: Мір чук І. Світогляд українського народу.– 
Прага, 1942; Крупницький Б. До світогляду українсь ко го наро ду.– Берлін, 
1943.

7 Гнатишак М. Історія української літератури.– Прага, 1941.– І.– С. 22.
8 Грушевський М. Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ-

Львів, 1923.– Т. І.– С. 29-39, 43, 77.
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мистецтва, відчинив ворота до досліду прапочатку істо рії укра-
їнського театру. Він перший, обговорюючи на сторінках своєї істо рії 
літератури основ ні елементи театру, ритм, танок і зго дом щойно 
дра ма тич ну дію, заклав під ва лини під істо рію українського театру.

Театрознавство в Західній Європі уже давно старалось 
стати самостійною нау ко вою дисципліною, та, на жаль, усі 
спроби не зуміли відокремити історію театру від ін ших дис цип-
лін. Театро знавчі досліди поодиноких епох історії театру, а то 
навіть і спеціяльні праці із цієї ділянки, ніяк не могли вийти на 
шлях усамос тій не н ня театрознавства як наукової дисципліни9. 

У час, коли західноєвропейські дослідники старались схо-
пити й точно озна чити еле мен  ти театру10,  щоб мати можність 
покласти підвалини під початки історії театру, в українській 
на уці (в не меншій мірі, як і у дослідників інших слов’янських 
літе ратур) до майже найновіших часів існує неясність поглядів 
на “драматичність” і “сценіч ність”, брак поділу між драматичним 
письменством і інтер претацією його – театром. Ціла низка україн-
ських літера туро знавців11 , йдучи втертими шляхами, стверджу-
ють існування “зародків дра ма тичних (в розумінню театральних) 
еле мен тів в українських людових обрядах”, але, за виїмком 
М.Гру шевського, ніхто цих “за родків” не ста рав ся прослідити. 
Навіть І.Фран ко12,  який живо цікавився історією усесвітнього 
театру, пише свої “історичні обриси” про театр виключно під ку-
том історії літератури теат ру, мовляв, він “не силувався написати 
впов ні наукову істо рію нашого театру”, а тільки дає “загальний 
нарис, скелет такої істо рії”. Але й Фран ко, так врешті як і деякі 
театрознавці13, обмежує минуле історії нашого театру до “зарод-
ків”: “коли загальним виразом “драма” обіймемо певну історію, не 
тільки виказану словом, але також висловлену дійством, то мусимо 
признати, що народ наш (як майже всякий другий) від непам’ятних 
часів мав у своїх обрядах і звичаях багаті зародки драми”.

 
9 Лужницький Гр. Праукраїнський театр // Записки НТШ. – Нью-

Йорк–Париж, 1956.– Т. 165.– С. 60-73.
10 Kutscher A. Die Elemente des Theaters. Grundriss der Theater-

wissenschaft.– Düsseldorf, 1932.– I. Teil; Gregor J. Weltgeschichte des 
Theaters.

 11 О. Огоновський, О. Барвінський, А. Шамрай, В. Коряк, М. Зеров, 
С. Єфремов, М. Возняк та ін.

 12 Возняк М. “Русько-український театр”. Нескінчена друком праця 
І. Франка з історії українсь кого театру // Річник Українського Театраль-
ного Музею. – Київ: ВУАН, 1930.– І.– С. 41-75.

 13 Антонович Д. Триста років українського театру. – Прага, 1925.
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Щойно 20-ті роки нашого сторіччя кидають деякі проблиски 
в напрямі роз слі ду історії театру. В цьому чималі заслуги у своїх 
працях поклав відомий театролог П.Ру лін, який у численних 
працях, рецензіях, замітках і статтях добивався, на жаль, нада-
ремно, точного з’ясування завдань історії та історика театру.

Не беручи до уваги потреби точного з’ясування первісних 
еле ментів театру, ук раїн ські літературознавці чи навіть театро-
знавці14 початком української драми й ук ра їнського театру по-
клали “шкі ль ний театр” (1619 р.)*, а до цього часу “в україн сь кій 
тра диційній літературі, в українських народних обрядах, піснях до 
танцю, віру ваннях тощо були своєрідні зародки української драми”. 
Що більше:  в до хрис тиянських часах, у широкому крузі народних 
обрядів “усе приймало драма тич ну форму, скрізь по  ставав поділ 
– роль… діалог… солісти… хор… жвава акція. До деяких пісенних 
об ря  дів примушувалося ще в додатку переби рання поодино ких осіб 
у шкуру звірів, важливе з того погляду, що заступало теат ральні 
костюми й закінчувало їх драматич ний характер”. Наше весілля 
подібне до старовинних класичних мі стерій або тра ге дій Софокла 
з їх хорами, строфами й антистро фами”15. Значить, ні театральні 
костю ми, що “закін чували драма тичний характер”, ні поділ ролей, 
ні діалог, ні солісти, ні хор, ні врешті “жвава акція”, на думку 
літературо знав ців, до історії те атру (до року 1619-го) не належать.

Між тим театрознавчі досліди в Західній Європі з метою 
з’ясування елементів чи радше праелементів театру пішли цим 
шляхом, що його вказував М.Грушев сь кий, а що відкидали (з 
уваги на історію літератури) літературознавці. У 30-х рр. на  шого 
сторіччя театрознавство на зовсім нові рейки звернув А.Кучер, 
видви га ю чи й кладу чи в основу як розгляду театру, так і розгляду 
драми, основний елемент – танок. “Та нок є праклітиною театру, 
він є найпростішою і найстарішою формою те атру. Танок є 
праклітиною міму й драми, танцюрист є батьком мімів і батьком 
актора. Ні актор ст ва, ні драми не винайшов ні хто, це взагалі було 
безпотрібне, бо в культурному своєму рості й акторство, й драма 
сягає прадавніх початків.

Щоб пізнати праелементи театру, не починаймо ні від 
режисера, ні від актора, ні від письменника, ні від сцени. Це все 
є піз ніші наверстування. Найпримітив ні шою, найстарішою рушій-
ною силою форми театру є міміка як мистецький вияв тіла. Ні 

 14 М. Возняк, Д. Антонович та ін.
 15 Возняк М. Історія Української Літератури. – Т. І-ІІІ.– Львів, 

1920-1924.
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теоре тично, ні практично ніякого театру й ніякої драми не можна 
собі уявити без міміки. А за тим іде малювання тіла, маска, ко-
стюм. Всі ці квіти, ґір лян ди, пера, мушлі, шкури – це ніщо інше, 
як неодмін ний і постійний театральний реквізит, щоб при ховати 
свою індивідуальність, а представити чужу”16. 

Таким чином, праклітиною театру, його праелементом 
є танок, найстарішою ж, первісною формою театру й драми є 
міміка. До цього долучається третя ри са – маска, костюм. Між 
тим М.Грушев ський, обговорюючи ґенезу танку17,  доба чує в ній 
утилітарно-естетичні мотиви, а не тільки релігійний культ. Цим 
можна поясни ти елемент краси, який сильно виступає, наприклад, 
у примітивній техніці. Це продукт сво бід ної творчості. Свобідна 
творчість неминуче підлягає мистець ким нахилам. Це гли боко 
заложений у фізичних прикметах природи, тільки ясно неусві-
домлений закон симетрії, ритму й гармонії, який виступає перед 
нами у свобідних комбінаціях не тільки органічної, але навіть і 
неорганічної матерії.

Ритмічно-симетричний гармонійний характер, що його ми 
спостерігаємо від пер ших років людської творчості, лежить у 
самих її основних законах. Ритм прос то ровий і ритм часовий 
(ритм у просторі й ритм у часі) проймає цю творчість. Проявля-
ється він як в естетичних прикметах матеріальних її продуктів 
(початки пластичного мистецтва), так і в процесі творчості, в 
ритмі творчої праці, творчої діяльности, у ви ла дуванні фізичної 
і психічної енергії. І воно, кінець-кінців, пере хо дить у такі фор ми 
мистецтва, як ритм фізичного руху (танок, пан то  міма, драматична 
гра), як ритм голосу й інструментального звуку (спів, музика) і 
врешті з розвитком артикульованої мови – ритм людського слова, 
тобто словесне мистецтво в ши рокому значенні цього слова.

Як бачимо, твердження М.Грушевського покриваються пов ніс-
тю з тверджен ня ми А.Кучера: “закон ритму й гармонії” у Гру шев-
ського – це ніщо інше, як “мис тець кий вияв тіла в танку” у Кучера.

І коли ми під цим кутом насвітлення підійдемо до історії 
ук раїнського театру, то побачимо, що:

1) початки українського театру й української драми сягають 
дохристиянських часів і, прибираючи на рості й силі, не тратять 
своїх основних елементів,

 
16 Пор. ч. 10, стор. 19, 20. Gregor J. Das Bühnenkostüm in historischer, 

däthetischer und psycholo gi scher Analyse.– Zürich–Wien, 1925; Balgne R. Die Maske 
des Schauspielers.– Leipzig, 1942.

17 Я. в. 29-39.
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2) ці початки чи згодом ріст не є ніякими “зародками”, а 
са мостійним театром у повному значенні цього слова,

3) не є вірним досьогоднішне твердження18 , начебто україн-
ська Церква не до по  мо гла розвиткові українського театру чи 
української драми, а, навпаки, в рамцях обря ду української 
Цер кви створився своєрідний літургічний театр, літургічна дія, 
оригі наль ний прояв не театру в церкві, як це було у латинському 
світі, а церкви в театрі,

4) що основні елементи українського театру із дохристиян-
ських часів захова ли ся до сьогодні у нашому т. зв. побутовому 
те атрі й тому виключений здогад, на чеб то початки українського 
те атру чи української драми розвинулися під впливом Західної 
Європи, й як вислід цього

5) не виключене, з уваги на територію України як на пра-
батьківщину слов’ян, що саме на Україні, цій скарбниці найба-
гатшого фольклору, повстали початки прасло в’ян ського театру 
і врешті

6) матір’ю українського театру, матір’ю укра їнської дра ми 
є українські народні обряди.

Періодизація історії українського театру

Хоч деякі українські літературознавці відзначили драму 
як окрему ділянку пись  мен  ства то навіть т. зв. “шкільну драму” 
звали “другостепенною формацією дра  ма тич ного письмен ства”19,  
крім спроби періодизації Д.Антоновича історії україн ського 
театру (роки 1619-1819, 1819-1881, 1881-1917, 1917-1919), досі* 
повної періодизації істо рії україн сь ко го театру немає, з уваги 
як, з одного боку, на виключність досліду у ділянці літе ра тур ної 
історії драми, так знову ж, з другого боку, на брак дослідів у 
ділянці історії театру20.

 
18 Возняк М. Історія української літератури. – Т. І-ІІІ. – Львів, 

1920-1924.
 19 Барвінський О. Історія української літератури.– T. I-II.– Львів, 

1920-21.– T. І.– C. 234.
 20 Антонович Д. Триста років українського театру.– Прага, 1925.– 

C. 3-4. Пор. теж: Петров Н.М. Очерки истории украинской литературы 
XIX ст.– Киев, 1884.– С. 16-17; Марковський М. Рецензія на А. Бєлєцкого 
“Ста ринный театр в России” // Записки Іст.-філ. Від. УАН.– 1925.– Кн. 
V.– С. 234.

²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÓ



56   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

У нашій періодизації історії українського театру слід 
поділити розвиток і ріст його на дві головні доби: 1) старинний 
український театр і 2) новий український театр.

Історія старинного українського театру – це історія роз вит ку 
драматичних форм староукраїнських народних обрядів і театраль-
ні засоби вияву їх, що започатковані в дохристиянську добу, 
адапто вані християнською Церквою, відкинені насильно на ки не -
ною шкільною драмою, чужою для українського театру, найшли 
захист, хоч, може, й не в цілому, в новому українському театрові.

Історія знову ж нового українського театру – це уже історія 
мистецтва актора, істо рія завершення розвитку сценічного слова, 
історія розвитку костюмології, режисерії і обстанови. Це історія 
розвитку мистецької лінії акторів, репертуару, глядача  теат рів.

Перша частина історії українського театру – це основа,  
друга – ріст, розвиток і розцвіт.

І. Стара доба українського театру триває від XI-XVII ст. 
(до кладніше від XI ст. до 1619 р.).

II. Нова доба українського театру триває від XVII ст. по 
сьо годні (докладніше від 1619 р. по сьогодні)*.

Стару добу започатковує поганський театр, але тому, що 
його адаптувало христи ян ство й ми про нього довідуємося з 
пам’ятни ків, які залишилися нам після введення християнства, 
ми цей період звемо

а) погансько-християнський театр,
незалежно від нього, а то навіть і рівнобіжно з цим періодом 

розвивається на Україні
б) княжий театр,
який є зовсім відмінний своєю формою і своїм стилем і який 

закінчується, тобто вливається в
в) народний театр, що знову, частинно відокремившись, а 

частинно залишив шись в народі, проявляється як
г) літургійна дія.
Літургійною дією, тобто театром у церкві, доба старого 

укра їнського театру без по середньо лучиться з добою нового 
українсь кого театру.

Щодо часових меж усі ці періоди сплітаються взаємно й 
на віть княжий театр, який, згідно зі своєю формою, повинен 
зникнути враз із кінцем Київської Держа ви, ще довго (аж до 
XVI ст.) приховується в народі.

Усі дотеперішні огляди українських театрознавців по-
годилися на дату 1619 р. як на початок українського театру**. 
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Йдучи їхнім шляхом, ми беремо теж згаданий рік (виставлення 
інтермедій Я.Ґаватовича) до уваги не як початок театру взагалі, 
але як по чаток нової доби українського театру, яка ділиться на:

а) театр козацького бароко,
б) театр українського ренесансу,
в) театр побутового реалізму,
г) революційно-модерний театр.
Театр козацького бароко – це роки 1619-1788. Роки 1619-

1705 – це початки ук ра їн  сь кого класичного театру та розвиток 
шкільної драми. Роки 1705-1728 – це золо тий вік української 
класики, в якому паралельно розвивається українська комедія, 
започатко вана інтермедіями, постає чи радше оформлюється 
вертеп, з упадком якого, тобто 1788 р., кінчається театр козацького 
бароко.

Театр українського ренесансу – це роки 1819-1864. Започат-
ковує цей період “на  род на оперета”* “Наталка Полтавка”21 
І.Котля рев ського. Це період псевдокласи циз му, крі пацьких 
театрів і, врешті, історія театрів поодиноких міст, театрального 
будів ницт ва, тех ніки й підприємців. А все це навіяне ідеями 
роман тизму, ідеєю відродження української народності, яка 
прагне виявити себе у правдивому, про фе сійному театрі.

Театр побутового реалізму – це роки 1864-1917. Цей 
період – це “золотий вік” українського театру, розвиток опери 
й бале ту, сценічного репертуару й мистецтва актора, театральної 
осві ти й критики, що його не в силі були спинити навіть важкі 
об ставини недержавної нації.

Революційно-модерний театр – це період, що триває від 
1917 р. по сьогодні. Обні має він нові форми й здобутки режисерії, 
сце нічного слова, сценографії, тобто теат раль ного малярства, істо-
рію вишколу українського актора й шукання нових форм театру 
та нового репертуару.

Таким чином, як стара доба, так і нова доба складаються 
з чотирьох періодів, що є різні щодо часу, але суцільні у змісті.

21 “Думаю, що правильніше завершувати “Енеїдою” шкільну 
літературу переходової доби, а почи на ти нову добу нашої літератури 
“Наталкою” то го ж Котляревського, як втілення ідей нового відро дже-
ння, ідей роман тичної народності, котрим навіяне це відродження” // 
Гру шевський М. Історія ук раїн ської літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ–Львів, 
1923.– Т. І.– С. 84.
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СТАРА ДОБА

А. ПОГАНСЬКО-ХРИСТИЯНСЬКИЙ ТЕАТР

ВЕСНЯНИЙ ТЕАТР

Світоглядове підложжя

Староукраїнські хроніки, писані чи то ченцями автохтонного 
походження, чи про сто перекладувані із старого візантійського 
письменства, мають строгоукраїнський характер, а тим самим 
неприхильний, а то навіть і ворожий до всіх тодішних по ган ських 
обрядів чи звичаїв. Очевидно, перші християнські писання не 
могли нічого цікавого для себе найти в тодішньому українському 
поганстві, й тому ми сьогодні не маємо повних даних, які б нам 
правдиво насвітлювали тодішні українські поганські обряди чи 
богослужби. Якщо тут і там у хроніках находимо дрібні згадки 
про “бісів сь кі танки” чи “плясанія”, тобто ці праклітини початків 
нашого театру, то вони, на  жаль, не відтворюють нам правдивого 
чи то так доклад ного й повного образу тодіш них обрядів22. 

Не меншій контролі треба піддати й чужоземні джерела, 
авто ри яких, як пред став  ни ки панівних народів, звисока гляділи 
на буття “кочуючих півдиких сло в’ян”23 , описуючи ці країни з 
точки погляду колоній. Та уже на основі досьогод ніш них дослі дів 
мо жемо ствердити безсумнівно, що тодішня поганська культура 
України не була зовсім така безвартісна, як би можна було собі 
уявити на основі старо українських лі те ратурних пам’яток чи 
інших чужоземних вісток.

Тодішня Русь-Україна була єдиною державою на Сході 
Європи, в якій христи ян  ст во не зустріло кривавого опору з боку 
поган ських мас24.  Воно, врешті, й не мо г ло стрінути, бо поганська 
укра їнська релігія мала в собі три основні елементи, що їх мало 
й християнство: 1) наші предки були глибоко релігійні й вірили 
в одну без смерт ну Істоту, 2) вони вірили в позамогильне життя, 

22 Mansikka V.J. Die Religion der Ostslaven. І. Quellen.– Helsinki, 
1922; Яковлев В.А. К литератур ной истории дpeвнepуccкиx cбopникoв.– 
Одесса, 1893.

23 Кордт В. Чужоземні подорожні по Східній Європі до 1700 р. // 
Збірник Істор.-філол. Від. УАН.– Київ, 1926.– № 38.

24 Фальшиво Азбукинь П. Очерк литературной борьбы пред-
ставителей христианства с остатками язычества в русском народе // Русск. 
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3) вони були моральними й чес ни ми у відношенні до себе й дру-
гих. Етичні вартості української поганської культури існували, 
отже, уже до приходу християнства, хоч і в необтесаному виді; їх 
вигладило, дало їм тверді основи щойно християнство, але вони 
були вроджені з природи25. 

Беручи до уваги, що українці є “з усіх індоґерманських 
на родів єдиним наро дом, який споконвіку залишився на своїй 
землі”26, й не входячи ближче в розгляд пи тання, чи саме Україна 
не є прабатьківщиною слов’ян27,  п’ять українських племен – 
поля ни, де ревляни, сіверяни, бужани й волиняни – згідно зі 
згад кою літопису28, залишилися до сьогодні на своїх місцях. Ці 
пле мена  були нащад ками старих неолітичних хлі бо ро бів, яким 
ліси й багна дозволили зберегти свою територію і вдержатися 
на своїх місцях аж до історичних часів Київської Держави. Вони 
збе регли свою традицію зі своїми специфічними прикметами й 
особ ливостями, вони зберегли прадавні обряди, танки й співи, 
свої культи і звичаї, а разом з цим – елементи праукраїнського 
театру у його розкішній поетичній формі.

Фоном, на якому відбувалася дія українського поганського 
театру, а рівночасно ім пульсом до творчості, була природа, ця 
природа, яку півтора століття пізніше “від кри ли” московські 
письменники29, називаючи Україну “нашою Аркадією”, і яка по 

филолог. Вест.– Варшава, 1892-1898.– Т. 28, 35, 37, 38, 39. За Азбукіним 
ці самі помилки на ходимо у Грушевського М. Історія української літера-
тури. – Т. І-ІІІ.– Київ-Львів, 1923.– Т. І.– С. 78, 88, 142, 143, 165, 168; 
Лужницький Гр. Українська Церква між Сходом і Заходом. Нарис історії 
української Церкви. – Філадельфія, 1954; його ж. 1000-ліття християнства 
в Україні. – Філадельфія, 1956; його ж. Історичні основи українського 
католицизму // Логос, 1954.

25 Лужницький Гр. Українська Церква між Сходом і Заходом. 
Нарис історії української Церкви. – Філадельфія, 1954; його ж. 1000-ліття 
християнства в Україні. – Філадельфія, 1956; його ж. Історичні основи 
українського католицизму // Логос, 1954.

26 Reallexikon der Indogermanen. Von O. Schrader.– Strassburg, 1901.– 
S. 878. Urheimat der Indogerma nen; Dirr A. Dr. Die Ukraine Heimat der Indoger-
manen. // Süddeutsche Monatshefte.– Februar, 1924.– S. 193.

27 Rohrbach P. Die Ukraine als europäisches Problem // Süddeutsche Monat-
shefte.– Februar, 1924.– S. 177-181. 

28 Лавр. Літ. під р. 898.
29 Сиповський B. Україна в російському письменстві // Збір ник 

Істор. філол. Від. УАН.– Київ, 1928.– Ч. 1.– № 58.
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сьогодні заваготіла величезним впливом не тільки на українській, 
але й на польській і московській літературах.

Серед цієї природи, де жили старі українські племена, міг 
існувати тільки анімізм і антропоморфізм, бо богом був ручай, 
богами були дерева, що у сріб листій мря  ці місячної ночі шептали 
собі тайни, богами були мавки, русалки, мольфари. Кож ний і кожне 
з цих богів мав своє царство,  яке було краще й більш розкішне, 
як який-небудь руками створений храм. Але найкращим, найбільш 
величним храмом усіх цих богів, які всупереч олімпійським богам, 
жили в найкра щій згоді, була саме природа. “Українці є релігійні, 
але вони не розтрясають доби, ре  лігія для них є більш спра вою 
серця, як інтелекту”30 , не диво, отже, що драматич них, як це 
бачимо у старо му грецькому театрі, конфліктів між українським 
хлі бо ро бом а його богами не могло бути. Лежить це вже у природі 
українця, що він радше відбо роняється, як нападає, вдача його 
більш дефензивна, як офензивна. Це характерна риса оборони, це 
саме й є шлях серця, а не шлях розуму.

Що в українському фольклорі не заховалися міти й що 
досьогодні не маємо ще як слід науково опрацьованої української 
мітології, не перешкоджує нам до га ду ватися в існування мітів у 
прадавніх часах.31  На формування нашого театру не є ви рішне 
іс ну ва н ня мітів чи спеціально лунарно-астрального міту32  або 
чи україн сь ка мітологія бу ла витвором чужим чи своєрідним 
– для початків українського театру важне й ви ріш не є те, чи 
купальський (згодом святоіванський) обряд (вес нян ки-гагілки) 
або ко ляд ки мали в собі праелементи театру.

У висліді можемо ствердити, що усі поганські обряди укра їнців 
мали в собі не тіль ки праелементи театру, скажімо, зародки, але, як 
побачимо пізніше на при кла дах, ці праелементи були вже сильно 
розбудовані у театральному змислі цього слова. По руч з цим поганські 
українські обряди мали богослужебний ха рактер. Ви росли вони на 
основі почитання пантеїстичного харак теру, так, як ми це ба чимо 
у початках грець  кого театру, й так, як воно дотепер захо валося 
в індійській дра мі33,  й мали в собі мітичний, маґічний елементи.

 
30 Lepkyj В. Die Seele unseres Volkes // Süddeutsche Monatshefte.– 

Februar, 1924.– S. 170-173.
31 Lehrbuch der Religionsgesсhichte. Hg. v. A. Bertholet u. E. Leh-

mann.– Tübingen, 1925.– I.– S. 100.
32 Колесса О. Люнарно-астральний мітологічний сюжет у старинній 

українській колядці // Записки НТШ.– Т. ХСІХ.– С. 299.
33 Brückner A. Mitologja Słowiańska – Mitologja Polska.– Warszawa, 1924.
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Світ уяви примітивної людини був мітичний і маґічний34 , 
і таким же мітичним (від ношення людини до таємної сили) і 
ма ґічним (заклинання) був театр українців-поган. А що він не 
міг розростися до вишин старогрецького театру, то це тільки 
тому, що в україн ському поганстві міт не еволюціонував до цієї 
міри, щоб на сту пив зудар між людиною і вищими силами. Коли 
б мітичний світогляд нео лі тич  но го українського хлібороба ішов 
шляхом інтелекту, коли б для українців уся ке буття так, як для 
греків, було індивідуальне й конкретне, коли б так, як у греків, 
навіть чис ло й місце було індивідуальне й конкретне35 , – то немає 
сумніву, що ук ра їн ський поган ський театр, маючи за основу 
богослужебні обряди, мав би побіч усіх театраль них прикмет 
ще й драматичний конфлікт. Але поганський українсь кий театр 
розви вав ся шляхом серця, бо емоціоналізм та чутли вість були й 
є рушій ни ми силами релі гії українця.

І відповідно до свого народного календаря український по-
ганський хлібороб мав свій театр, в якому відбувалися постійно 
вистави, як весною-літом, так осінню-взимі.

Веснянки

Розглядаючи весняний театр українського хлібороба поган-
ських часів, ми держа  ти мемося його річного, сільськогосподар-
ського круга, цього руштування, до якого дочіплювалися різні 
акти його життя36. 

Погляд, що християнство передчасно розбило й зруйнувало 
релігійну систе му, якою був річний календарний круг37,  не 
вповні відповідає правді. На нашу дум ку, навпаки, християнство 
на Україні не тільки що не розбило чи зруйнувало поган ську 
релігійну систему, але в головному схоронило її посьогодні, 

 
34 Janko J. Î praveku slovanském.– Praha, 1912; Brückner A. Wierzenia 

religijne і stosunki rodzinne // En cy klopedja Polska.– T. IV.– 2.– V.
35 Чижевський Д. Нові досліди над історією астрології // Етно-

графічний Вісник.– Київ, 1929.
36 Грушевський М. Історія української літератури. – Т. І-ІІІ.– 

Київ-Львів, 1923.– Т. І.– С. 201, 141–142, 144; Чубинский П. Труды этно-
графическо-статистической экспедиции в западно-русский край.–Спб., 
1872.– Т. III; Матеріали до української етнології. – Львів, 1904.– Т. VII; 
1909.– Т. XII; 1912.– Т. XV; Етнографічний збірник.– Львів, 1898.– Т. V.

 37 Грушевський М. Як вище.
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встанов лю ючи туди свої свята й таким чином закріплюючи її за 
собою. І коли історикові літератури може видаватися, що коро-
тенькі 4 або 8-мистрічкові гагілки чи веснян ки – це залишки або 
уривки якогось більшого чи довшого обряду, історикові театру 
ясно, що усі ці ніби повривані чи недокінчені куски мають між 
собою театральний зв’язок, бо належать до однієї п’єси. Йдучи 
цим шляхом, історики театру мусять дійти до зовсім інших ви-
сновків, до яких доходили до слідники літератури чи етнографії.

Дослідники етнографії огляди народного календаря почи-
на ють з місяця січня, до слід ники літератури здогадуються, що 
річний календарний круг починався приблиз но за місяць перед 
“колядою”, і двотижневий період між Воведенієм (21 лист. ст. ст.) 
і св. Варварою (4 грудня ст. ст.) відповідав римським брумаліям. 
А що брумалії були популярні в тракійських країнах, тобто на 
цьому ґрунті, де стрі ну лися слов’янсько-тракійські впливи, здо-
гадне Воведеніє притягнуло до себе згадані торжества з різ ни ми 
символами розродження, які згодом розплилися в різдвяному 
нашому циклі чи в досвітчаних забавах.

Але коли брумалії і навіть залишили свій вплив на різдвя-
ному циклі, тобто на зи мо вому театрі на Україні, то вони були 
закінчен ням, а не початком театрального се зо ну. Бо найбільш і 
найкраще сценічно оформлений є літній, осінній і зимовий театр, 
найслабше – весняний театр.

Згідно з етнографічними записами про “час і його поділ” 
рік ділиться на чотири пори року: “весну, літо, осінь, зиму”,  
значить, рік починає вес на. Дуже мож ливо, що по чаток нового 
господарського року міг починатися коло Воведенія чи Андрія, 
але початок театрального сезону починався, без умовно, з весною.

Християнство заховало нам драматичний діалог – свято 
“Стрітення”, що є наче про логом до відчинення весняного теат-
рального сезону українського поганського театру, себто зустріч 
зими з лі том.

Літо: Помагай Біг, тобі Зимо!
Зима: Дай Боже здоров’я!
Літо: Бач, Зимо, що я наробило й напрацювало, ти поїла 

й попила. Пересердя охопило Літо, воно ж стільки вложило 
труду й праці й у висліді панування Зими по ля стоять оголені, 
дерева безлисті, городи пусті. Кинулось Літо на Зиму й по ча ли 
вони моцюватись “котре котрого переможе”… у висліді, “як на 
Стрітення теп ло, то пере ма гає Літо, а якби ніде не капнула стріха, 
то зима мусить ще додержу ва ти”38.
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Не є виключено, що цей пролог був колись відіграний на 
сце ні, фоном якої було безмежне українське небо, а кулісами – 
роз логі українські поля.

І хоч, може, на часок Зима ще перемагає, але земля 
будиться що раз більше до нового життя.

Появою ж перших птахів починається підготовчий пе-
ріод до відчи не н ня ве  сня но го театру. Це, точно означуючи39,  24 
лютого ст. ст. празник “оберте нія”, себ то, як заховало нам його 
християн ство, “Обрітеніє чесной глави Йоана Хрес тителя”. В 
цей день, каже нарід, птахи “обертаються з вирію, чоловік до 
жінки обертається” (тобто починає її більше любити), а діти їдять 
багато хліба40. 

Нарід слідкує крок за кроком за вістунами весни, люди за-
кликають весну, во ро жать, радісно стрічають кожний весняний 
прояв. “От байбак виходить з нори на свя то св. Явдохи. Свисне 
три рази та знов ляже на другий бік, а ховрашок тільки пере-
вер  неться.”

… А хто ранком вийде на річку, то побачить, як щука розби-
ває хвостом лід.

… А з вирію летять журавлі, жайворонки.
Український хлібороб звертається до гоголя, до жайворонка, 

до ремеза, щоб або приспішити прихід весни, або перестерегти, з 
уваги на поворот зими, надто скоре при буття улюблених пта хів.

І цей період, який починався 24 лютого ст. ст., а кінчився 
святом Благові щен ня, цебто 25 березня ст. ст., що його в літе-
ратурі звуть вигляданням весни, в історії театру ми на звемо 
підготовчим періодом.

Весняний театр відкривався святом Благовіщення, тобто 
дня 25 березня ст. ст. (7 квітня н. ст.), і започатковують його 
веснянки або, як їх звуть на західних землях України, гагілки.

Веснянки – це один сценічний твір, одна п’єса, що скла   да єть-
ся з різноманітних картин, яка йшла в різних міс цях на так само 
улашто ваних сценах, при такій самій об станові, з цими самими 

38 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции 
в западно-русский край.– Спб., 1872.– Т. III.– С. 6.

39 М. Грушевський завважує тут цікаве явище, що цей термін 
сходиться докладно з календарем Кар ла Великого, де “весна починається” 
– “ver oritur” – 23 лютого.

40 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции 
в западно-русский край.– Спб., 1872.– Т. III.– С. 7.
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реквізитами й серед таких са мих декорацій, з так само роз-
планованими ситуа ціями та в цьому самому часі.

П’єса “Веснянки” починається однохоровими піснями без 
ігор, хороводами, під час яких співаються привіти весні, заклики 
та скликування на гаївку. Тематика цієї інтродукції є часто пере-
плітана жартами як по відношенню до хлопців, так і до дів чат, в 
загальному ж вона  проста й невибаглива.

Першим основним елементом сцени є т. зв. умовність місця, 
де відбувається дія. Кожний сценічний образ п’єси “Веснянки” 
має таку умовність, таку сценічну рам пу, як би ми це назвали 
сьогодні. Такою сценічною рампою є три колики, вбиті в землю у 
виді трикутника в одному із наших найстарших хороводів – т. зв. 
“Кри во му танці”. Весняний театр починався майже завжди “Кри-
вим танком”, дія якого є проста й не ском плікована, має власну 
мелодію і власне лібрето.

На сцені, яку означують точно колики у формі трикутника, 
стають святково вдяг не ні дівчата, беруться за руки й двома ряда-
ми обходять трикутник, співаючи:

Кривого танцю йдемо, 
Кінця му не знайдемо: 
то вгору, то вдолину, 
то в ружу, то в калину,

або

А в кривого танця 
Да не виведу коньца, 
Треба його да виводити, 
Конець ладу ізнаходити.41 

В цьому архаїчного походження сценічному образці 
бачимо такі елементи теат ру: мистецький вияв тіла, умовність 
місця, сценічний рух, костю ми й точно неозна че ну постать 
режисера-корифейки, тобто цієї дів чини, яка провадить хоровод, 
виробляючи різні зиґзаґи й викрутаси. Та у дальших сценічних 
картинках веснянок ми находимо ще й інші сценічні прикмети.

Ось в картині “Володар” дівчата стають у два ряди, один 
проти другого, так, щоб був рівний один і другий ряд. Оба ряди 

 
41 Гнатюк В. Гаївки // Матеріали до української етнології.– Львів, 

1909.– Т. XII; Kolberg Î. Pokucie. Obraz etnograficzny.– Kraków, 1882.– Т. 1.– 
С. 153.
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чергу ються піснями, тобто ведуть з собою ан тифонний спів, 
хоровий діалог. Кількість дієвих осіб збіль ше на, бо двоє дівчат 
бере на руки дитину й носять її довкруги ка пища (церкви) – в 
тому випадку капище (церква) є сценічною рам пою, зумовлює 
сцену. Коли закінчать співати останню строфу, другий ряд роз-
сту пається і ділиться на дві по ловини, творить неначе ворота, 
якими переходить перший ряд. По мінявшись таким чином 
місцями, дівчата починають знову співати:

І хор: “Володар, володарочку, 
          Одчини да ворітечка!” 
II хор: “Хто воріт кличе?” 
І хор: “Царскії служечки!” 
II хор: “А якого царя?” 
І хор: “Царя Олександра!” 
II хор: “Що ж нам за дар везуть?” 
І хор: “Срібло та золото!” 
II хор: “Що ж нам цього мало!” 
І хор: “Що ж ми вам придамо?” 
II хор: “Що ж ви нам придаєте?” 
І хор: “Мізиннеє дитя!” 
II хор: “А в чім теє дитя?” 
І хор: “У сріблі та в злоті!” 
II хор: “На чім воно сидить?” 
І хор: “На золотім кріселку!” 
II хор: “А чим воно грає?” 
І хор: “Червоним яблучком!” 
ІІ хор: “А чим воно крає?” 
І хор: “Золотий ножик має, 
          Дорогую тарілочку, 
          Цілуй білую ручку!”

В картині “Король”42  акторський ансамбль збільшується, 
бо хлоп   ці й дівчата бе руть ся за руки й стають кругом, тобто 
зазна ча ють точно сце ніч ну рам пу. Біля круга ходить Король, 
значить – головна дієва осо ба, довкруги якого вся драматична 
акція крутиться, і йому співають:

 
42 Усі цитати з: Гнатюк В. Гаївки // Матеріали до української 

етнології.– Львів, 1909.– Т. XII.– С. 17-104 або Чубинский П. Труды 
этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край.–
Спб., 1872.– Т. III.– С. 32-108.
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Кругом города ходе, король, 
Вибіра дівчину, король. 
Приступи близенько, король, 
Поклонися низенько, король.

Значить, з тексту довідуємося, що круг дівчат і хлопців 
представляє (декорація) город-місто, чи докладніше кажучи, 
мури, якими місто було окружене. Коли хор скінчить пісню, 
король входить у середину круга, тобто до міста,  до якої-небудь 
дівчини й питає в неї: “Чи підеш за мене заміж?”. Ця відповідає 
тому: “Не піду, у тебе нема штанів” або “сорочки”, або чого 
другого. Після цього прозового діалогу король виходить з круга 
(тобто з міста), знову ходить довкруги, а хор співає цю саму 
пісню. Король – знову ж таки після скінчення пісні – підходить 
до другої, третьої дів чи ни, просить їх піти заміж за себе і так 
аж до останньої. Всі дівчата йому від ка зу ють, мовляв, у нього 
немає або чобіт, або шапки, або він дуже поганий й таке інше. 
Остання дівчина з круга, коли він питається: “Дівко, дівко, чи 
підеш за мене?”, по го джується – “піду” – каже вона. Тоді король 
палички, які збирає по землі, кла де їй, наче гостинці, на плечі, 
вона їх відкидає, і на цьому кінчиться перша частина кар ти ни.

У другій частині, скільки грачів-акторів є, кладуть (звичайно 
на стіл) руки доло ня ми униз, одна рука на другу, щоб стала 
копичка. Перший, чия рука нижче усіх, виймає її з-під низу й 
кладе зверх усіх і каже: “перший”, за ним те ж роблять останні, 
при го во рюючи “другий”, третій каже: “нижник”, четвертий: 
“вишник”, п’ятий: “краля”, шос тий: “король”. І кому випало “ко-
роль”, той стає королем. Усі останні йдуть до ньо го на послуги 
й на послухання. Один з дієвих осіб каже королеві: “Королю, 
Ко ро лю я твій слуга!”

Король на це: “Що ти мені за слуга?”
Дієва особа: “Що звелиш, усе буду робити!”
Король приказує: “Дрова вози!”
Дієва особа йде, нагнувшись до стола, повезе лобом по столі, 

аж загуде – це він дрова везе.
Король наказує іншому дрова рубати. Цей стукне ліктем 

по столі й махає рукою, начебто дрова рубав і т. д.
У цій сценічній картині маємо до діла із зовсім іншою 

сценіч ною будовою, як в ін ших картинах. В першій яві картини, 
де стрічаємося з героєм дії, хор під час сце нічної паузи (оглядання 
дівчат, ходження довкруги), з одного боку (у двох перших стріч-
ках), вияснює ситуацію і інтерпретує поведінку героя, з другого 
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боку на зна чує йому його дальшу акцію (у двох останніх стрічках). 
Якщо починається діалог, хор замовкає, герой веде акцію сам. 
Між героєм і дієвими особами, ко ролем і дів чатами наступає 
конфлікт, бо дієві особи про тиставляться намірам героя.

Услід за цим маємо до діла з поширенням кількості рекві-
зитів. В гру входять палички й стіл.

У другій частині картини “король”, тобто у другій яві, 
яка може бути й першою явою з уваги на вибір героя, маємо 
до діла, крім чистого прозового драматичного діалогу, ще з 
мімікою чи радше пантомімою. Дієві особи представляють мімічно 
виконування завданої ролі, ролі слуги короля.

Такі мімодрами стрічаємо у весняному театрі дуже часто. 
Мімічна гра спо лу че  на зі співом і пародійним танком, є часто 
змістом цілих сценічних картин. Напр., у картинці “Козел” дів чата 
роблять колесо (сценічна рампа), а одна йде до сере ди ни.

Всі (співають): Ой Див, Див та й Ладо, повідай, панно, 
правду, повідай, панно, правду!

Одна: Що вам маю казати, що маю повідати?
Всі: Як у вас ґосподарі скачут, як вони підскакуют?
Одна (штигулькає і співає): Ой вось так вони скачут, ой 

вось так підскакуют.

І показує як скачуть ґосподині, парубки, паненки й т. д.
Ґраціозною мімічною картинкою на тлі хору явля ється 

“Білоданчик”. Дів ча та стають навколо, а одна сідає в сере дині і 
їй співають:

Ой, Іване, Білодане, 
Білоданчику, Білоданчику, 
Ой попливи, Білодане, 
По Дунайчику. 
Пригладь собі, Білодане, 
Головиченьку, головиченьку, 
Умий собі, Білодане, 
Біле личенько, біле личенько.

Насунь собі, Білодане, 
Черевиченько, черевиченько. 
Їми себе, Білодане, 
За підбоченько, за підбоченько, 
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Шукай собі, Білодане, 
Посестриченьки, посестриченьки.

Під час цього співу дівчина, що сидить, робить все так, 
як дівчата співають: вдає, що пливе по Дунайчику, пригладжує 
голо ву, миє собі обличчя, натягає черевики, ло ви ться попід боки, 
а як заспівають “шукай собі посестриченьки”, тоді встає, а дру га 
сідає на її місці, й картина йде далі.

Ця мімічна ілюстрація до хорового співу приймає деколи й 
сати рич ний характер, як, наприклад, у картині “Слабий дідусь”.

В цій картині дівчата стають в колесо, а одна дівчина 
всере дині колеса сідає на землю і стогне, удаючи слабого діда. 
Хор співає:

Вставай діду, вівці пасти! 
Наш дід розстогнався, 
Наш дід розболівся.

Далі кажуть дідові пасти кури, гуси, качки, воли, коні, 
часом завдають і інші роботи, але дід усе вдає хорого. Аж коли 
при кінці хор співає:

Вставай, діду, паску їсти! 
Наш дід підфатився, 
Та й до паски причіпився!

Як бачимо, поганський театр відбиває у собі теж і побутові 
моменти родинного життя у сатиричному на світленні.

У сценічній картині “Дід і баба”, в якій акторський склад 
збільшується до сорока осіб, дівчата беруться за руки і вибирають 
із-посеред себе дві особи, – одну, яка пре дстав ляє бабу, другу, що 
представляє діда. “Баба” ходить в середині круга, а “дід” за нею, 
тобто сцена є поділена на дві половини – одна части на є призначена 
для одної дієвої особи, друга для другої, щоб вони безпосередньо не 
могли зі собою зустрітися. Акція від бувається без діалогу, мімічно, а 
діалог, який пояснює зміст “інтриги”, перебирає на себе хор (дівчат), 
який співає, коли “дід” силкується зло вити “бабу”, щоб її побити:

Чолом баба, чолом дід, 
Сварилися за обід; 
За головку часнику 
Сварилися до смерку.

Багатою на акцію являється сценічна картина “Просо”, 
щодо змісту якої усі до  слід  ни ки погодилися на перед монґольські 
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часи й яку, помилково, літературо знав ці залічили до “народного 
те атру”43. 

В картинці “Просо” дівчата вибирають (назначують ролі) 
“ма тір” і “хазяйку”, а всі решта – це “дочки”. Дівчина, що грає 
ролю “матері”, стоїть перша в ряді, дівчина, що грає “хазяйку”, 
стоїть на боці. Дівчата, що грають “дочок”, стають одна коло 
другої. “Хазяйка” бере паличку (довжиною в аршин) в руки, 
підходить до матері й питає:

І ЯВА
Мати й хазяйка

Хазяйка: Де твоя дочка?
Мати: На що вона тобі?
Хазяйка: Щоб йшла просо жати.
Мати: Десь на тому кінці.

ІІ ЯВА
Хазяйка іде на другий кінець ряду й, 

стаючи перед останньою “дочкою” (дівчи ною)

Хазяйка й дочка
Хазяйка: Казала мати, щоб ти йшла до нас проса жати!
Дочка: Якого?
Хазяйка (підносить палку вище своєї голови): Такого!
Дочка: Не достану.
Хазяйка (опускає паличку вниз і говорить): Такого!
Дочка: Не нагнусь.

Щоб її наклонити до роботи, хазяйка обіцює, що: “куплю 
тобі сорочку”,  “у мене є”, – відповідає дочка. Хазяйка (усе 
діалогом) обіцює купити спідницю, хустку, фартух, чо боти, 
свитку, лисяче хутро, та на все дістає відповідь дівчини: “у мене 
є”. І вреш ті розсердившись, б’є дівчину-дочку паличкою, ця в 

 43 Алферов А. и Грузинский А. Допетровская литература и народ-
ная по эзия.– Москва 1914.– С. 350. (народная драма); Радзикевич В. 
Історія української культури. Письменство. – Львів, 1937.– С. 278. (по чат-
ки драми). В обох випадках автори беруть найменш театральну відміну 
гагілки, двохорову гагілку.
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тікає вбік матері, а хазяйка бі жить за нею, кричучи: “а замуж, 
а замуж”. І картина тоді кінчиться, поки хазяйка не обміняється 
діалогом з усіма дочками-дівчатами.

Сценічно, отже, акція в “Просі” уже настільки розвинена, що 
її можна по ді ли ти на яви, сцени, діалогово вона уже так поширена, 
що ступнево під  ні ма єть ся (“куплю тобі”), і врешті маємо й вершок 
акції, тобто, коли не хо чеш пра цювати й маєш придане, йди собі 
заміж.

З п’яти яв-сцен складається сценічна картина “Ворон”, 
в якій актори, що відіграли свою роль, сходять зі сцени. В цій 
картині дієвими осо ба ми є во рон, мати, дів чина й діти. Напереді 
стоїть мати, за нею, сильно взяв шись за пле чі, стоять діти, 
першою з дітей є дівчина й во на держиться матері. Всі під про-
водом і за плечима матері під ходять до ворона, який сидить на 
землі й риє паличкою землю. Під час такої мізан сце ни йде діалог:

І ЯВА
Ворон, мати, дівчина, діти

Мати: Вороне, вороне, що ти копаєш?
Ворон: Ямку.
Мати: Нащо?
Ворон: Окріп варить.
Мати: Нащо?
Ворон: Твоїм дітям очі заливать.
Мати: За що?
Ворон: Я понапікував, понаварював, а вони прийшли, пови-

їдали, листоч ка ми понакривали та й пішли.
Мати (звертається до дітей): Чи правда, діти?
Діти: Неправда, неправда!
Мати: Окрутнуся двічі, тричі, Чи всі мої діти?

(Числить і, бачучи, що ворон хоче їх зловити,
 кричить: Гай, гай!)

II ЯВА
Ворон починає бігати й старається зловити останню 

“дитину”, мати бігає так, щоб завж ди бути перед вороном, а 
діти стараються бути за матір’ю. Коли воронові вда єть ся схопити 
котрусь дитину, він її відводить вбік і садить окремо – вона 
вже не бере участи в дальшій грі. І так, коли виловить усіх, 
залишається тільки дів чина. Тоді ворон сідає знову на землю і 
починає копати ямку.
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ІІІ ЯВА
На сцені мати, ворон і дівчина

Мати: Вороне, вороне, що ти робиш?
Ворон: Ямку.
Мати: А в мене є красна дівчина, та не вдариш!
Я піду на торжок та куплю дівчині красне намисто.
Ворон: А я вкраду.
Мати: А я тобі голову проб’ю.
Дівчина: Вороне, вороне, де твоя каша?
Ворон: На полиці.
Дівчина: А я виїм.
Ворон: А я тебе києм.
Мати: Вороне, вороне, що за тобою?
Ворон: Макогін.
Мати: Бий же мою дівчину навздогін.

IV ЯВА
Дівчина втікає, ворон біжить за нею з тростинкою і, коли 

вдасться йому вдарити три рази дівчину, то відводить її до дітей.
Тоді всі діти сідають разом, беруться за руки, сильно дер-

жать ся. Мати приходить до них і старається розірвати їхні руки.      
І коли їй це вдасться (а звичайно “діти” їй в тому помагають), 
то ця дитина належить до неї. Відтак знову сідають на лаву й 
знову беруться за руки.

V ЯВА
Ворон підходить до них і старається відірвати одне від дру-

гого. Кого відірве, цей уже не грає. Коли всі перейдуть у вла ду 
ворона, він кладеться на землю. Діти хова ють ся. Мати не до зволяє 
йому дивитися, і він їх мусить найти. Ці, яких він не най шов, 
можуть його бити, поки він не прибіжить під опіку їх матері й 
“дівчини”. Тоді виста ва кінчається.

Етнографічний запис “Ворона”, поділений тільки на яви й 
діалог, наглядно ствер  джує, що ця картина, нічого не додаючи 
й нічого не віднімаючи, є гото вою за кін че ною одноак тівкою. 
Уже цих кілька картин, що ми їх тіль ки ґрафічно офор мили із 
сценічного боку, доказує, якою театральністю ви знача ють ся на 
вид зви чай ні собі етнографічні записи. А коли знову візьмемо до 
уваги, що деякі хороводи, як “Кривий танець” або такі картини, 
як “Воротар” або “Про со”, сягають праісто рич них часів і не 
завжди по змісті є нам вповні зрозумілі, із театрально-сценічного 
боку є вони бездоганні.
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Весняний поганський театр, одначе, не дивлячись на 
багатство картин, їхню сце  ніч ність і колоритність костюмів 
тодішнього ча су (реконструюючи собі на осно ві народного 
мистецтва) та на масовість дієвих осіб, ця масовість тягнеть-
ся крізь усі періо ди українського театру, аж до революційної 
модерни включно, не має в собі ма гії слова, не є поклоном у бік 
великого невідомого, ні боротьбою з таємними силами.

Усі картини є переповнені радістю, веселістю, живучістю, 
до зудару між таєм ни  ми силами природи й українським погансь-
ким хліборобом не доходило. Адже ж ук ра їн ський поганський 
хлібороб не змагався з природою, він не видирав від неї силою 
те, що було конечне для його існування, вона, природа, обдарову-
вала його своїми добрами так щедро, що він не потребував “потом 
лиця свого добувати хліб свій”.

ЛІТНІЙ ТЕАТР

“Навій Великдень”

Літній поганський театр українського хлібороба зв’язаний 
уже з позамогиль ним світом. Цей театральний сезон можна 
по ділити на дві частини. Перша части на, яка, по суті, є теж 
підготовчим пері одом, це русалії або, як зве їх народ, “мавський” 
чи “навій Велик день”. Цей період починався при кінці травня 
і тривав звичайно тиждень, а спеціальним днем був десятий 
понеділок, тобто два тижні по Зелених святах44.

Друга частина літнього поганського театру була вистава 
“Купало”, що почи на ла ся 23 червня ніччю й кінчалася 24 червня 
ранком.

Про русальний тиждень маємо згадки в “Повісті временних 
літ”45, де згадано, що неділя русального тижня припадала на “30 
дня місяця майя”, в Лаврентіїв сь ко му спи с ку русалії згадуються 
під р. 1068.

Щодо назви “мавський” або “навій Великдень”, то це слово 
зв’я зане зі старо ук ра їн ським “навь”, “навіє”, тобто померший, 

 44 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции 
в западно-русский край.– Спб., 1872.– Т. III.– С. 186; Грушевський М. 
Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ-Львів, 1923.– Т. І.– С. 186.; 
Murko Ì. Das Grab als Tisch. Wörter und Sachen.– Heidelberg, 1910.– Bd. II.– S. 142.

 45 Іпатіївський список під 1174 роком.
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мрець, небіжчик. Мабуть, первісний ха рак  тер свята був зв’язаний 
з культом небіжчиків-батьків. Та згодом “навка” чи “мав  ка” за-
губило пер вісне значення помершого члена родини й злилося з 
понят тям нехре ще них душ, пільних німф, духів збіжжя, жінок-
потопельниць та взагалі усіх, що по мер ли неприродною смертю 
або родилися неживі.

Згодом русалії, з уваги на адаптацію християнства, прибра-
ли форму помників-тра пези46.  І хоч в цьому обряді, в якому 
поган ські елементи змішалися з християн ськи ми, находимо теж 
чи мало драматичного, цей обряд до театру не належить і для 
роз витку його не має вартости.

Русалії – це підложжя, на якому відбувалася велична мі-
стерія-вистава “Купало”. Уже по театральних орнаментах ми 
ба чимо процесійний характер русалій, себто ха зяйки оприскують 
молоком шлях, куди йде товар на пасовища, на межах піль кож-
ний хазяїн кладе по кусочку хліба, а в усіх текстах русальних 
пісень має мо багато зна чні слова рефренної закраски:

проведу русалочки до бору, 
сама вернуся до дому…

Русалок, які впродовж зими жили в озерах і річках, треба 
відвести до лісів, а що вони хоч і веселої вдачі, ганяють по полях, 
гойдаються на галузках, танцюють і спі  ва ють в житі, то роблять 
і великі шкоди (головно в хазяйствах), а дівчат і паруб ків во ни 
можуть і на смерть залоскотати. Тому заміжні жінки й ха зяїни 
уря джу ють спільні громадські обіди по полях і не пра цюють, а 
русалки в подяку за це, що їхній день шанується, сте режуть 
їхнього поля од всякого лиха. В день, посвяче ний русал кам, 
дівчата й парубки не показуються на полі.

Відводили русалок до борів чи на поля, чи з-над води в 
ліс дуже святочно. Та тор жест во це мало наскрізь релігійний 
характер,  насичений драматич ни ми елемен та ми, тобто уча сники 
процесії мали на собі маски, а героїня руса ль чи них проводів, та, 
що представляла собою русалку, була вдягнена в усе черво не47,  

 46 Стоглав під 1551 роком; пор.: Murko М. Das Grab als Tisch. Würter 
und Sachen.– Heidelberg, 1910.– Bd. II.– S. 142.

 47 Петров В. З української обрядової поезії народно-календарного 
цик лу // Український Науковий Інститут. – 1944.– І-ІІ.– С. 6 і далі; 
Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в 
западно-русский край.– Спб., 1872.– Т. III.– С. 187–192.
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по мож нос ті нове, з вінком на голові. Дівчина, що представляла 
русалку, ходила по селі з під нятими над голову й перев’язаними 
червоною хусткою руками. Обличчя у неї теж завішене червоною 
хусткою, а ходила вона в окруженні 2-4-ох русалок. І коли уже 
ці ле село, всі мешканці його заквітчались вінками з пахучих трав і, 
тримаючи в ру ках стеблини любистка, зібралися разом, починався 
похід-процесія. Всі вихо ди ли за село в бір провожати із піснею на 
устах з рік та озер русалок, і в лісі починалися гулянки. Таким 
чином, після цього дня (себто в пер ший понеділок після святого 
тижня або Зелених свят) можна уже було купатися, русалок з 
процесією спроваджено в ліс, і вони вже нікого не залоскочуть.

Такі самі русальні проводи стрічаємо у білоруському й у ве-
ликоруському фольк  ло рі, такі самі переодягнення у вінки й кві ти.

Текст пісень, які заховалися по сьогодні, відбивають теж 
зміст цього обряду й рів но часно мають у собі уже й заклинання-
звернення до русалок:

Проводили русалочки, проводили, 
Щоб вони до нас не ходили, 
Да нашого житечка не ломили, 
Да наших дівочок не ловили.

Мета цієї торжественної процесії ясна, але й рівночасно 
з цим ці процесії витво рю вали серед загалу уже релігійний 
настрій. І коли самі русальні проводи до театру не належать, 
вони сповня ють функцію підготови до якоїсь поважнішої дії, до 
якоїсь поваж ної і уже скристалізованої імпрези, якою і являється 
драма “Ку пало”.

І у відношенню українського хлібороба до русалок, тобто ду-
хів, які живуть на йо го полях, в його житі, у його ріках та граються 
по його лісах, ми не бачимо якогось ворожого відношення, теж 
годі дочутися якогось поважнішого зудару-кон флік ту. Русалки не 
домагаються якихось спеціальних жертв, ні молитов-заклинань, 
вони хочуть тільки, щоб їх відповідно по шановано й торжественно 
спроваджено до їхніх житлових місць. Що більше, вони за це стають 
неначе на службу у селян, охо ро  няють їхні поля від всякого лиха.

Не забуваймо, що українські русалки – це витвір україн-
ської природи.

Релігійне підложжя драми “Купало”

В уяві українського хлібороба поганських часів уся окру-
жаюча його природа жи ла. І не буде помилкою, коли скажемо, 
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що ще сьогодні для українського хлібо ро ба “земля – це мати 
наша”48,  найстрашніший проклін для нього – це “щоб тебе свята 
зем ля не прийняла”, а при поклонах до сьогодні українські селяни 
цілують землю. А за поганських часів український хлібороб пер-
соніфікував і дерева, й рос ли ни, й звірят, і усе, що його окружало, 
що пере шкоджувало чи допомагало йому в його існуванню.

Безмежні ліси, ріки й озера були мешканнями цих духів, 
що він їх звав русалками, чугайстрами, хованцями, домовиками, 
польовиками, водяниками чи іншими “блудами”49.  Усе це жило 
тісно із людиною, помагало їй або старалося шкодити, за ле жить чи 
це був добрий, чи злий дух. Демонологія українського поганського 
хлібо ро ба була така широка, як широкою і безмежною була кра-
їна, в якій він жив; демоно ло гія була такою багатою, як багатою 
була “мати його” земля. Український хлібороб неначе злився із 
цією демонологією так, як злився з природою. Усі його бажання, 
під свідомі хотіння чи свідоме планування було основане на при-
роді, яка знову в свою чергу мала постійно своїх виконавців у 
демонології.

Письменник М. Маркевич у своїм творі “Украинские мело-
дии” (Москва, 1831) пише, що “в Малороссіи – все оживлено, все 
имеет дар слова; в древнем дубе таит ся существо неземное, в 
оставлен ном доме есть еще жители, хотя и невидимые, река есть 
обитель существ прелестнейших… здесь все является в блеске 
поэзии. Змеи, устре мя глаза свои в солнце, питаются лучами его. 
Волшебница снимает звезды с не ба и прячет, как камни драго-
ценные… утоплен ники выходят со дна речного, чтобы греться на 
лучах месяца…”50 .

І хоч як гармонійно жив український хлібороб з окружаю-
чими його духами, був один такий день у році, в якому чарівниці 
й всі злі духи були у повні сил своїх. Цей день, а радше ніч, це 
була найбільш загрозлива хвилина сонця звороту на осінь, тоді, 
коли уся природа досягає вершка розросту свого, коли зілля й 
рослини наливаються цілющими, лікувальними соками, коли 

48 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции 
в западно-русский край.– Спб., 1872.– Т. I.– С. 36.

 49 Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонології // Етно гра-
фіч ний Збірник.– Львів, 1903.– Т. XV; 1912.– Т. XXXIII, XXXIV; Онищук 
А. Матеріали до гуцульської демонології // Ма те ріали до ук ра їн ської 
етнології. – Львів, 1909.– Т. XI.– С. 1-139.

 50 Сиповський B. Україна в російському письменстві // Збір ник 
Істор. філол. Від. УАН.– Київ, 1928.– Ч. 1.– № 58.– С. 268.
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заворожені дерева почи нають зі собою гово ри ти й коли на один 
мент цвіте цвіт щастя, папороті.

Це ніч з 23-го на 24 червня, ніч під свято Івана Купала. 
Український хлібороб знав, що в цю ніч треба зосередити всю 
духовну силу свою, щоб опертися навалі таєм них сил, які поста-
раються пошкодити добробутові його, його сім’ї, чи звих ну ти його 
май бутню долю. Український хлібороб знав, що перед таємними 
силами мож на за без пе читися, що їх можна злагіднити до цієї 
міри, що вони, якщо не стануть у най гір шо му випадку байдужі, 
то навіть прийдуть у поміч.

І український хлібороб усе найкраще почування, усі найдо-
рожчі дари свого ду ху – поезію вдягає у драматичну форму, 
найвищу мистецьку форму, щоб при по мочі її не оборонятися, а 
тіль ки забезпечити себе перед евен ту аль ни ми май бут ні ми загро-
за ми з боку таємних сил. Бере він до помочі пре багатий ор на мент 
поган сь кого театру, усі вірування, закли нання чи віщування, 
бере до по мо чі наймогутніші живла природи  – воду51,  бо ж 
він і мо лив ся до води (“ти очи ща єш луги й береги, очисть мене 
від всього злого; болізні й слабості”) й вогонь, бо “ми шануємо 
вогонь, як Бога, він наш дорогий гість”52. Він бере до помочі усе 
сценічно-театральне знання, яке до цього часу ви творив у собі 
під час весняного поганського театру, й творить дра му, яка є 
завер шенням поганського театру, “Купа ло”.

“Купало” – це не тільки перша сюжетна драма взагалі53,  
це не тільки вершок роз вит ку поганського театру,  це джерело 
розвитку й росту українського театру взагалі.

Сценічна повновартність драми “Купало”

Русальні проводи, хоч і багаті на театральні елементи, по 
своїй суті є сце ніч но-ста тич ні й таким чином в історію театру вони 
не входять; їхня мета – це збу дження цього молитовного настрою 
серед тодішньої публіки-глядачів, яка має чи то брати безпосе ред-
ню участь у виставі драми “Купало”, чи бути глядачем, але не в 
сьо годнішньому розумінні, майже па сивним, а навпаки, настроєм 

 
51 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции 

в западно-русский край.–Спб., 1872.– Т. I.– С. 41.
52 Там само.– С. 43.
53 Петров В. З української обрядової поезії народно-календарного 

цик лу // Український Науковий Інститут. – 1944.– І-ІІ.– С. 23.



77

своїм, без по середньо зв’язаним із вико нав  цями й із самим твором. 
І коли ру саль ні проводи є, сказати б, підго тов чим періодом для 
цілого загалу, драма “Купало”, зараз же після закінчення весня-
нок, починає “йти” на репетиції у самих акторів54.

Спершу в дівочому ансамблі: пісенна підготовка прова-
диться переважно в свята, хоч  подекуди і  в будні. Дівчата 
або сидять і співають, або водять кружала. Зви чай но на довші 
репетиції-проби збираються на майдані в селі або на вигоні, 
себто на точно означені місця. І тут треба зазначити, що ці 
проби-репетиції від буваються в поважному настрої, можна б його 
назвати молитовно-мистецькому. І цей настрій співачок неначе 
раз у раз підноситься, прямуючи до цього, щоб усю радість, міць 
та силу приро ди вилляти в святкування Купала.

Репетиції йдуть як, з одного боку, шляхом вивчення лібре-
то та режи сер сь ких си туацій, так, з другого боку, на при дбання 
потрібного реквізиту, тобто ви го товле н ня окремого дерева, трісок, 
дров на багаття, оздоблювання цього дерева, постачання про-
дук тів на страви й виготовлення кулів та соломи, а подекуди й 
опу да ла на спален ня.

Сцену роблять парубки: з п’яти купалових дерев, одне 
найбільше станов лять по середині, а інші чотири вкопують з чо-
тирьох боків. Навкруги вкопаних де рев па руб ки будують амфі-
театр: стовпці закопують в землю, а на них кла дуть дошки й 
таким чином зал має лавки.

Місцем, де відбувається “Купало”, є звичайно головний 
майдан на селі або якийсь вигін за селом, часом велика поляна 
в лісі або левада за селом.

Драма “Купало” складається із трьох основних дій. Кажу, 
ос новних тому, що як  що брати до уваги чисельні роздріблення 
купальського свята та широкий орна мент релігійно-демонологіч ного 
підложжя, цих дій буде більше. Сюди, наприклад, можна зачислити 
й купальську драматичну картину “Кострубонько”, й “Похорони 
Ярила”, які тематично зв’язані тісно з драмою “Купа ло”, але 
сценічно не вносять вони нічого нового. Є це картини короткі своїм 
змістом, без акції, збудовані на хо рах і діалогах. Те ж саме можна 
сказати про такі драматичні сцени, як пускання вінків на воду, 
ві щу вання чи інші. Все це стоїть у тісному тема тичному зв’язку 
з драмою “Купало”, і є місцевості, де цей сценіч ний орнамент 
долучається до голов ної драми.

²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÓ

54 На основі: Камінський В. Свято Купала на Волинському Поліссі  
// Ет нографічний вісник.– Київ, 1927.– Кн. 5.– С. 11-23.
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Та основою драми “Купало” є три дії. Усі дії мають зміну 
сцени, і вершок акції міститься в третій дії, згідно зі за конами 
драми.

Перша дія відбувається т. зв. вшануванням гільця. Запалив-
ши на ньо му свіч ки (берестяні, воскові чи бере зові), дівчата 
хороводом стають навколо, співають і кружляють. Хором завда-
ють питання, хором відповідають, а крім цього, хор переплі-
тає діалоги поодиноких дівчат. Відповідно до обрядовості (тут 
головними вказів ка ми є зауваги режисера) або сідають на вкруги, 
або, закінчуючи співи, переводять кру жіння. На сцені весь час 
під час акції горить багаття. Дія ця, маючи за фон без  крає небо, 
кулісами – ліс чи село, а рефлек торами – багаття (воно му-
сить горіти впро довж цілого вечора й вночі), творить візуально 
правдиву теат ральну ілюзію, якщо ще візьмемо до уваги й 
кольористику свя точ но вдягнених дівчат-акторок. Акцію ді вочого 
хору переплітує елемент гу мо ру й жартів парубків, які згідно 
з вка зів ка ми тексту стараються відтя жи ти поважний настрій і 
внести радість у п’єсу.

Таким чином перша дія – це вступ. У своїх піснях дівчата 
співають про Купа ла, про сватання, про таємних духів, відьм, які 
загрожують добробутові хлібо роб сь ких ро дин. Діло ясне: їх треба 
собі з’єднати, перед ними треба забезпечитися.

Змістом другої дії є забезпечення і з’єднання цих духів.
Друга дія  – це пир. Коли відспівається пісень, усі сідають за 

страву. Готується ка пус няк, рибу та горох, вдосталь буває горівки. 
Під час пиру-вечері акція набирає на силі, співи стають гучніші, 
голосніші, пісні більш радісні, більш жартівливі. У люди ни, яка в 
честь окружаючих її демонів віддала плоди землі, щоб забезпе-
чи ти ся перед ними, приходить відтяження, самопев ність. Демони 
уже не будуть загро жу вати її долі, її добробутові, її існуванню.

Наступає третя дія, яка закінчує драму “Купало”. Третя дія, 
як, врешті, згідно зі законами драматургії, є найбільш мальов нича й 
найбільш багата на сценічні ефекти. Гільце розривають на кусники, 
ламають, вищипують гіллячки й або топлять у річці, або спалюють 
в огнищі, а попіл розсівають. А деколи (на Житомирщині) дівчата 
не суть купалове гільце, оздоблене свічками, на цвин тар, співаючи 
пісні, де згадується про відьму. Набравши у фар тухи землі зі свіжої 
могили, вертаються з гільцем до села. Тут обходять з ним село й 
насипають взятої землі під ворітьми кож ної оселі. Де є відьма, там 
повинна вона, на думку селян, вийти напроти гільця. Після цього 
гільце топлять у найглибшому місці річки.
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Гільце спалене, і з тим моментом зв’язана остання сцена тре тьої 
дії – скакання через вогонь і розкидання вогню по полях і по селі. 
Одні парубки беруть головні горіючого дерева й біжать з ними в поле, 
у ліс та розкидають довкруги. Другі ска чуть по оди ноко або парами 
(парубок з дівчиною) через вогонь. Скакання парами від бу ва єть ся так, 
що пара держиться за руки й скаче разом. Влучне скакання віщує 
парі щастя, невлучне – недолю, не щастя. Якщо хтось опечеться або 
обсмалиться, то його життя “обсмалить” або “обпече”.

На цьому кінчається драма “Купало”.
Зі сценічного боку драма “Купало” є вершком поган ського 

театру. В ній находимо ми усі театральні елементи, що ми їх 
поодиноко розглядали в карти нах веснянок, а крім цього, маємо 
тут до діла з уже у правдивому зна че н ні цьо го сло ва театром, 
з публікою і глядачами. Акція драми, якої ос но вою є пісні, 
кружляє біля суті життя українського хлібороба в його найбільш 
різноманітних проявах, себто одруження, щасливе й нещасливе 
життя, незадово лен ня з кохання, розлука. І вся тенденція в драмі 
– це прямування до доб ро буту в родинному оточенні, щасливе 
кохання як основа родинного добробуту, врожай та достаток у 
господарстві як основа матеріального добробуту.

Та є один персонаж, який кермує цією акцією, чи радше 
який надає їй від по від ний біг, персонаж, який є поза сценою, –  
це відьма, ворог цього добробуту. Дієві осо би згадують часто про 
неї в лібрето (піснях)55.  Щоб протиставитися цьому персо на же ві 
поза сценою, на сцені виводиться найсильніші атути природи – 
землю, вогонь і  воду.

“Купало” з боку візуально-театрального – це найбільш 
кольористична й най  більш ефектна драма. Вміло підібрана гра 
світлотіні, палення і топ ле ння гіль ця (чи, як воно в списку дієвих 
осіб називається, Марени й Купала), нічні про цесії зі засвіченими 
свічками – все це дає в найвищому ступені теат рально-сце ніч ний 
ефект, причому конфлікт, зудар в акції є між героєм-людиною 
і відьмою-демонами.

Вплив “Купала” в театрі і літературі

“Купало” є не тільки вершком поганського театру взагалі, 
але має він посьогодні величезний вплив не лише на український 

55 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экс педиции 
в западно-русский край.– Спб., 1872.– Т. III.– С. 199.
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театр і українську літера ту ру, але також і на поль ську та 
московську.

“Дуже колоритним музичним  явищем на сцені побутового 
українського театру явився звичай з більшою або меншою етно-
графічною докладністю ставити народні обряди, мелодії яких 
часто зберігають архаїчні риси і представляють великий музич-
ний інтерес. Особливо часто для музичних картин на сцені вико-
рис то ву вали пісні весільного обряду, а іноді й сцени весільного 
дійства. Біль ше або менше заокруглені сцени, або тільки музичні 
номери з весільного обряду вставлено у Старицького в п’єсах 
“Чорноморці” й “Циганка Аза”; ще більші музичні сцени весілля 
у п’єсах Кропив ниць ко го “Дві сім’ї” і особливо “Пісні в лицях”,  
Тобі ле вича  “Паливода XVIII ст.”,  Янчука  “Пилип Музика”; сце-
ни сватан ня пішли ще від Котляревського з “Наталки Полтавки” 
і стрічаються у п’єсах Квітки “Сватання на Гончарівці”, Шевчен-
ка “Назар Сто до ля”, Кропивницького “Зайди го ло ва” і в багатьох 
інших. Інші обрядові пісні, як, наприклад, колядки, вставлено у 
п’єсах Шевченка  “Назар Стодоля”, Старицького “Ой не ходи, 
Грицю”, “Різдвяна ніч” тощо. Веснянки – у Тобілевича “Бон дарів -
ні”, купальські пісні – у Старицького “Ніч під Івана Купала”. Цей 
звичай вставляти на родні обряди до побуто вих п’єс почався від 
давна, а іноді обрядові сцени давали зміст і для цілих п’єсок. У 
Галичині була сцена “Весілля”, яку ще в кінці 30-их рр. виставляв 
Р. Мох, і звичай використо ву ва ти обрядові дійства для сцени 
не упадав більше ста років. Тіль ки чим далі, тим ставилися до 
цього звичаю з біль шою етно графічною до три ма ністю, а при кінці 
Лисенко на заса дах музичної етнографії опрацював для сцени три 
циклі обрядо вих пісень: колядки, вес  нян ки й купаль ську справу. 
Ці побутові сцени пред став ляють свіже і, може, одне з більш 
цікавих музич них явищ в укра їнському театрі”56.

Та не менш цікаво, що досьогодні ніхто не призадумався глибше 
над цим одним “з більш цікавих явищ в українському те атрі”, ніхто не 
де інде, а в поган сь  кому теат рі (веснян ки, купало, колядки), а згодом 
в народному теат рі (ве сілля) не шу кав початків українського театру 
зо крема, а почат ків слов’янсько го театру взагалі.

Зворот українського нового театру до свого праджерела 
був зовсім логічний і оп  рав  даний умовинами специфічного росту 
українського театру. Від вершка поган сь ко го театру “Купала” 
про стий шлях до драми-феєрії, що її в україн сь кому театрі до 

56 Антонович Д. Триста років українського театру.– Прага, 1925.– C. 186.
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вижин мистецтва піднесла Л. Українка у своїй драмі-казці “Лі со-
ва пісня”. Пер шим, що започаткував цей шлях, був К. Топо ля, що 
своєю оперою-казкою “Чари” (ви да на в Москві 1837 р., виставлена 
з музикою О.Марковича в Чернігові 1866 р.) нав’я зав нитку 
зв’язку нового українського театру зі старим праджерелом. А цю 
зв’язь під силили Н.Вахнянин своєю оперою “Купало” (ви дана у 
Львові 1892, виставлена в Київському оперному театрі 1928-29), 
М.Ста риць кий своєю п’єсою “Ніч під Івана Купала” (перерібка 
сценічної повісті Ша бель ської “Накануне Ивана Купа ла”57 ), 
М.Леонтович своєю, на жаль, недокін че ною оперою “Русальчин 
Великдень” (1890-1900) та врешті С.Черкасенко своєю драмою 
“Казка старого млина” (Київ, 1914).

В українській літературі цей “неоромантизм”, як його охре-
стили критики, найшов відгук у найкращих своїх представників, 
як у М.Коцюбинського (“Тіні за бу тих предків”, “Відьма”), О.Ко-
билянської (“В неділю рано зілля копала”), М.Черемшини й т. д.

У московській літературі “Купало” найшов сильний відгук 
у зв’язку з сюжетами з українського життя. Побіч геніального 
представника московського письменства, ук ра їн ця з роду, М.Го-
голя, який в 1831 р. видав оповідання “В ніч під Івана Ку па ла” 
(первісний заголовок “Басаврюк”), є ще ціла плеяда менших 
“бож ків” пись мен ст ва, які чи то в сирому виді, чи опрацьовані 
своєю творчою фантазією, на Ку паль ські те ми писали. О.Вельтман 
(“Светославич”, роман, 1835), П.Байський (“Сказка о кла дах”, 
роман, 1830), О.Чуж бинський (“Чугуевскій козак”, роман, 1838 
і 1839), X.Куп рієнко (“Малороссійскія повести”, 1840), В.Пассек 
(“Очерки Россіи”, опис Купала, 1840) і інші.

Знову ж, коли приглянутися ближче процесові деформації 
ку пальської обрядо вої пісні в побутову пісню58  і пісню-баляду, 
себ то, коли прослідити докладніше од ну з купальських пісень, 
яка віді рвалася від свого календарного застосування і втратила 
свою прак тичну функцію, а зв’язалася з групою пісень баладного 
ти пу, – можна лег ко нав’язати зв’язок з ґенезою слов’янського 
театру. Що біль ше, О. Ве се лов сь кий59  наводить німецький переказ 
з Австрії, на основі якого Ганс і Ґрета, бідняк і дів чина з багатого 
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 57 Записки Істор. Філ. Відд. Української Академії Наук.– Київ, 
1928.– Кн. XVI.– С. 245.

 58 Петров В. З української обрядової поезії народно-календарного 
цик лу // Український Науковий Інститут. – 1944.– І-ІІ.– С. 27-32.

59 Там само.– С. 31-32.
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роду, покохали один одного, але не маючи можності подружи-
ти ся, так довго дивилися один на одного, поки не пере твори ли-
ся в квіти. І Ве селов сь кий відзначає, що Гансом і Ґретою звали 
ляльки, які на “Іва нів день” вішали на ви со ку гілку, об мотану 
соломою. Цю гілку ставили посередині вогнища й, коли ляльки 
зго ряли разом з гілкою, парубки й дівчата починали стри бати 
через вогонь. Цим західно європейським обрядам відпові дають 
українські – Ганс-Іван, а Марена або Мари на східної Цер кви 
відповідає Ґреті-Марґариті західної.

І кидаючи далекосяглі паралелі – чи ж “Zaczarowane koło”     
Л. Ридля не було при йня те як відродження польської драматич-
ної поезії?60

Український “Купало” захопив і польську літературу, 
головно т. зв. епіґонів україн сь кої школи, себто О.Ґрозу й 
Р.Зморського. Ґроза у своїй драмі “Нгуć”, (dramat Uk ra іńс ski w 
5. aktach, Wilno, 1858) подає обряд Купала доволі ориґінально. 
Головно пісня, в якій хлопці й дівчата просять Купала вийти з 
лісу й обійти гаї, ліси й поля –

Obchodź nam Kupało lasy kalinowe! 
Obchodź nam Kupało gaje barwinkowe! 
Niech rośnie kalina, barwinok się ściele, 
Niech nam nie zabraknie kwiatów na wesele –

належить до цікавих відмін цього обряду61.
Р.Зморський у своїй поетичній повісті „Noc świętego Jana” 

торкається теми папо ро тиного квіту62.
І так український “Купало”, маючи безпосередній зв’язок 

із західноєв ро пей ськи ми цьо го роду видовищами, своїм впливом 
за хопив обох літературних сусідів сво їх, Поль щу й Росію.

ОСІННІЙ ТЕАТР

Осінній поганський театр є тільки переходом між літнім 
і зимовим театром і ніяких спеціальних видовищ у нього не 

60 W. Feldman.
61 Гнатюк В. Український фольклор у польських переробках // 

Етногра фічний Вісник.– Київ, 1928.– Кн. 7.– С. 156-157.
62 Zdziarski St. Pierwiastek ludowy w poeziji polsk iej XIX w.– Warszawa.– 

S. 377.
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находимо. Єдиною сторінкою об рядового характеру є в осінньому 
театрі обряд обжинок (6 липня – Спаса, в тому часі на Україні 
жнива) і зв’язаний з цим – для етнографів і літера ту ро знавців 
не звичайно інтересний – обряд т. зв. “Спасової” або “Волосової 
бо ро ди”. Погоджуючись на тому, що в обряді “бороди” або “кози”,  
як його звуть по інших місцях,  ми маємо залишки маґічного 
обряду, етнографи найшли цікаві паралелі цих залишків у всіх 
слов’янських народів, а надто у німців і францу зів у Бретанії.63

Та обряд цей, як і, врешті, й цілі обжинки, ніякого сценіч-
ного елементу в собі не ма ють. Обжинкові пісні в більшості 
належать до класи робочих64 пісень, і хоч в за стіль них обжин-
кових піснях можна найти аналогії з весільними коровайними 
пісня ми, а навіть із величальними – усі пісні є сценічно-статичні, 
немає в них ні пластики слова, ні сценічної акції. Знову ж цілий 
обряд обжинок – хоч і були спроби його ін сце нізувати для потреб 
ама торських театрів65  – не має передумови театру, умовності 
сцени, ні драма тичних моментів.

Деякі обжинкові пісні мають діалоговий характер, як, на-
приклад, високопое тич на

Ой добраніч, широкеє поле, 
Жито ядрянеє! 
Добраніч, на здоровля!

Нива звертається до жниць:

Жниці молодії… 
Приходьте завтра раненько, 
Як сонейко зійде, росиця опаде… 

Але –

Вже сонейко зійшло, росиця опала, 
А мої жнійки не бували. 

63 Зеленін Д. “Спасова борода” східньослов’янський хліборобський
обряд жни вар ський // Ет нографічний вісник.– Київ, 1929.– Кн. 8.– С. 115; 
Кримський А. “Во ло сова борода” // Юві лей ний збірник на пошану 
академіка Д.Й.Багалія.– Київ, 1927.– С. 74.

64 Грушевський М. Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ-
Львів, 1923.– Т. І.– С. 194.

65 Дужий П. Обжинки, обрядова картина в 2-ох відслонах.– Краків: 
Українське Видавництво, 1941.
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Чи повтомилися, чи поморилися, 
Чи на мене нивку, забулися?

Та жниці заспокоюють ниву:

Ми не позморилися, не повтомлялися 
І на тебе, нивку, не забувалися66.

Можливо, що колись – згідно зі здогадами етнографів – ці 
пісні були анти фон но співані, але з уваги на брак структурального 
зв’язку пісенного слова з мімікою і тан ком їх до театру залічити 
не можна.

Єдині елементи, які могли перейти із обжинок до зимового 
театру, тобто колядок, це маґія слова, з якою стрінемося в 
колядках і величаннях, хоч це останнє поши ре не майже в ці лому 
поган ському театрі.

ЗИМОВИЙ ТЕАТР

Окреме місце займають в історії погансько-християнського 
театру колядки й щедрівки.

Грецького походження, адаптовані повністю, а то й під-
силюва ні християн сь кою Цер к вою, вони є класичним прикладом, 
як народна звичайна пісня із обрядо во-маґіч ної форми перетворю-
валась поволі у правдиво-мистецьку форму. Вони є правдивим 
дорогоцінним джерелом праслов’янського порозуміння, а рівно-
часно з цим вони від тво рюють у своєму змісті цілу низку епох, 
даючи образи, починаючи від передкняжої епохи, а кінчаючи 
су часними часами, задержуючи притому, одначе, свою питому, 
сце нічну форму.

Не диво, що дослідники етнографії та літературознавці 
на звали українські ко ляд  ки українськими Ведами67. По їхньому 
змісті можна досліджувати відтіни релі гій них ідей від найдавні-
ших часів до найновіших. Є колядки, що нагадують гімни Індрі, 

66 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспе диции 
в западно-русский край.– Спб., 1872.– Т. III.– С. 241.

 67 Розвідки М. Драгоманова про українську народну словесність 
і пись мен ст во. – Львів, 1899.– Т. І; Збірник філологічної секції НТІІІ.– 
Т. II.– С. 115-120, 291; Гру шевський М. Історія української літератури. 
– Т. І-ІІІ.– Київ-Львів, 1923.– Т. І.– С. 149 і далі; Чубинский П. Труды 
этнографическо-статистической экспе ди ции в за падно-русский край.– 
Спб., 1872.– Т. III.– С. 265-436.
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є колядки зі слідами найстаршого натуралістичного культу й 
світогляду, в деяких ко ляд ках зіллялися образи християнських 
святих з обра зами етнографічних богів, опі ку нів хліборобства, в 
деяких – знову можна найти сліди чогось у роді богу міль ства та 
пантеїстичного світогляду; є колядки книжно-бурсацького ха-
рактеру із Бого гласників XVІ-XVII вв., є колядки, в яких нахо-
димо образи, взяті з побуту дру жи ни князів, удільних часів, 
кра євиду степового Чорномор’я, ловецьких трофе їв, відгомонів 
місь кого життя з його різними ремісничими корпораціями-цехами.

І вже раніш літературознавці звернули справедливо увагу, 
що колядки – це не на че пісні, в яких у попсованому виді пере-
даються риси різдвяної драми, яку пред став ляють ті, що хо дять 
із вертепом і звіздою68. 

Уже по змісті колядок, незалежно навіть від їхньої своє-
рідної сценічної фор ми, яку можна б назвати однодрамою, ми 
находимо в цьому змісті й впли ви шкіль но го театру й, з другого 
боку, відламки княжого театру69,  незалежно від літургічної дії. І 
цікаво, що колядки, які впродовж віків розвивалися під охороною 
і за до помогою християнської церкви та сприймали впливи різних 
культурно-мис тець ких проявів по оди ноких епох, не змінили своєї 
форми. Форма колядок зали ши лася незмінна, одно драм на.

В історії українського театру колядки як однодрами з 
уваги на свою форму займа ють тому клинове місце, що ця форма 
межує, з одного боку, із закінченою уже навіть у подробицях 
сценічною формою поганського театру п’єсою “Купало”, з дру го го 
ж боку, стоїть вона на межі із зовсім іншим по формі й по змісті 
кня жим теат ром. Внаслідок адаптації і допомоги християнської 
церкви сценічна форма колядок зв’язалася з літургічним, хри-
стиянським театром, та знову ж, будучи старшою по по хо дженню, 
заховала в собі чимало рис поганського театру.

68 Веселовский О. // Сп. Ведомост.– 1875.– № 278; Розвідки 
М. Драгоманова про українську народню словесність і пись мен ст во. – 
Львів, 1899.– Т. І.

69 Напр., Зв’язки з епохою княжого театру: “накривайте столи 
тисовії” (Чубин ский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции 
в западно-русский край.– Спб., 1872.– Т. III.– С. 336), “накривайте 
килимами” (Там само.– С. 337); зв’язок з літургічною дією: колядка “Діва 
днесь” (Там само.– С. 333) це дослівний кон  дак з Літургії на Різдво, 
колядка “Крикніте ангели” (Там само.– С. 340.) це текст Повечерія 
Великого.
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Ось чому колядки займають в історії розвитку нашого театру 
окремішне місце. Ко лядки в цілій своїй величі й красі найкраще 
заховалися на Україні70  й, безумовно, є це заслугою Української 
Церкви. Колядки розвивалися і розвиваються на Україні під про-
текторатом Церкви. Може, це з уваги на церковні братства, може, 
тому, що Церква має з цього прибуток, бо “колядники беруть з 
церкви скарбону й хрест (для провід ни ка більший, а для себе 
менший), а у церковного старости дзвіно чок”71,  а, може, прос то 
тому, що східна, так толерантна Церква сама створила в себе 
один із най кра щих театрів. Таким чином, обряд колядування 
не тільки не втратив нічого на своїй си лі, але зискав на повазі, 
бо став освячений Церквою. Рівночасно його первісні при кме ти 
за ховалися у всій своїй силі, а що найважніше, якась частина 
орга нізаторських атрибутів і почестей, що спершу належали до 
про відника, перейшла на священика, а коляди заховали свою 
нетикальність. Крім цього, така сполука допомогла про ни кнен ню 
ре лігійних мотивів до коляд особливо, коли в церковнім братстві 
брали участь дяки. Незалежно можна ствер дити рішуче, що під 
протекційним крилом Східної Церк ви, так толерантної, обряд 
коляд не упав, але тим краще міг пере ховатися і змі ц ни тись72 .

Зовсім інше становище зайняла латинська Церква73.  Заник-
нен ня, а радше дека данс коляд у поляків (“fantazja twórcza jest 
zupełnie spętana a bogactwo i różno rod ność mo tywów całkowicie 
unicest wione”) можна пояснити нетолерантністю ерархії латин-
сь кої Церкви, яка нищила поганські обряди. Аналогічне явище 
–  цілко вите щезнення похоронних пісень, що їх поляки мусіли 
мати, так як українці, білоруси, румуни чи інші народи Сходу.

“Факт, що коляди находимо у поляків тільки на цих землях, 
які сусідують з укра їн цями, не мусять бути запозиченням, може 
бути, що старий обряд коляду ва н ня міг тільки схоронитися 
поблизька народу, серед якого був у розцвіті. Для обряду гнаного 
і вигонюваного з усюди, ці околиці були єдиним місцем схорони-
ща, де їх не могла винищити латинська церква”.

70 Caraman Đ. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: Polsk. 
Akad. Um., 1933.– S. 266.

71 Там само.– С. 13, 19-20.
72 У Грушевського помилковий погляд: Грушевський М. Історія 

української лі те ратури.– Т. І-ІІІ.– Київ-Львів, 1923.– Т. І.– С. 148.
73 Caraman Đ. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: Polsk. 

Akad. Um., 1933.– S. 207, 234.
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Доходимо, отже, до висновку, що „obrzęd (kolędowania) u 
Mało-Białorusinów przed  sta wia jednolitość doskonałą i jednorodną, jakiej 
może nigdzie indziej nie znaj dzie my. Jedyna różnica między obrzędem 
mało ruskiego i białoruskiego polega na tern, że ta ostatnia zdradza wybitną 
schyłkowość w porównaniu z pierwszą”74.

Уже в театральному орнаменті колядок находимо сильно 
роз винені драма тич ні елементи, що їх можна закваліфікувати 
до маґічного поганського те ат ру, цієї підбудови коляд кової 
одно драми. Маґічний поганський театр, змістом якого було 
заклинання, мав колись дуже широко розгалужені форми, як, 
напр., у болгарів, де коляда, в якій запрошувалося Бога, була 
драматичною інсцені зацією, а у мордви нів була справдішним 
театром. У румунів досьогодні форма заклинання є наскрізь дра -
матична75.  Колядки  по своїй ґенезі – це первісні магічні форму ли, 
де заклинач є ак тором, бо під час заклинання він грає роль або 
майбутнього “я”, або вищої сили. Але тут мусимо відрізнити за-
клинання типу бажання (які схоронилися у нашому що де нному 
життю по сьогодні) від заклинань, в якому драматичний елемент 
виступає в різкій формі, що є основою маґічного театру76.

В театральному орнаменті колядок стрічаємо найчистішу 
й найстарішу форму ма ґіч ного театру, в якій находимо усі теат-
рально-сценічні елементи, від сцени почина ю чи, а реквізитом 
кінча ючи.

В ніч під Різдво іде хазяїн і хазяйка (або син і дочка) 
сумерком до саду. Мужчина не се сокиру, жінка перевесло зі 
соломи. Обоє спиняються перед безплідним дере вом, жінка 
заходить за дерево, немов боронячи його, мужчина замірюється 
на нього со кирою. Починається діалог:

Жінка (дерево): Не рубай мене, буду вже родити!
Мужчина (господар): Ні, зрубаю, чомусь не родило?
Діалог повторяється три рази (маґічна формула). За третім 

разом:
Жінка (дерево): Бійся Бога, не рубай! Буду родити лучше 

за всіх!
Мужчина: Гляди ж!

74 Caraman Đ. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: Polsk. 
Akad. Um., 1933.– S. 234-5, 266.

75 Там само.– S. 422-25.
76 Два типи заклинача: 1) суб’єктивно-л іричний (просить, благає) 

і 2) епіч но-драматичний (опові да ння про що йде).– Caraman Ð. Obrzęd 
kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: Polsk. Akad. Um., 1933.– S. 428.
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Після цього жінка перев’язує дерево перевеслом77. 

Ця сценка, яка є поширена у сербів, болгарів, румунів78  і 
дуже слабо у поляків, най чистішу форму заховала в українців. В 
українців виконавці – це ак то ри (один грає пана саду, розгніва-
ного, що дерево не хоче родити, а другий – жінка, сим  вол плодю-
чості, репрезентує дерево, бо кожне дерево у фантазії на роду 
є чимсь в роді жінки). Жінка в ролі дерева просить виба чення, 
обіцює поправу. Обв’язування пе ре веслом, крім маґічно-симпа-
тич ного значення, може мати значення маґічно-наслі дов не, бо 
дерево так опоясується перевеслом, як вагітну жінку поясом. 
Рівночасно плодючість жінки переходить від неї на дерево.

В українців маємо до діла з умовністю місця, сценою, 
актора ми, реквізитом, діалогом, акцією і закінченням, у сербів, 
болгарів і румунів хазяйка, боронячи дерева, не говорить від 
його імені, не персоніфікує його, тільки говорить від себе, тобто 
інтер ве ніює, у поляків знову ж бере участь тільки одна особа, 
тобто діалогу нема.

Колядка – це, як ми вже згадали, однодрама, різнорідна по 
змісті, однорідна по сценічній формі. Найкраще ця однодрама у 
своїй сценічній формі заховалася у гуцу лів, що, врешті, зрозуміле 
з уваги на географічне положення, хоч численні паралелі нахо-
димо по всій українській землі.

Колядники-актори ще перед виступом – колядуванням – 
від бувають численні проби, бо при виголошуванні тексту вони не 
сміють помилитися79, як театрально-сце ніч ний ритуал, так і текст 
мусить бути докладно вивчений. Помилка яка-небудь вважається 
“гріхом”. Значить, існує віра в характер святості коляд, віра, 
яка піддер жує традицію маґічних формул, саме тому колядки є 
найбільш кон сервативні. 

Ансамбль акторів-колядників зветься у гуцулів “табором”, всі 
актори80 мусять вмі  ти грати на трембіті. Головний актор, герой, який 
веде акцію, чи провідник, на зра   зок “хореґой”81,  зветься “береза”82 , 

77 Пор. зустріч літа у весняному театрі.
78 Caraman Đ. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: 

Polsk. Akad. Um., 1933.– S. 410-13.
79 Caraman Đ. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: Polsk. 

Aka de  mia Um., 1933.– S. 468-70; Гнатюк В. Коляди й щедрівки // Етно-
графічний збір ник.– Львів, 1914.– Т. 35.– І.– С. XV.

80 “Як відбуваються коляди у Гуцулів” – запис П.Ш.Доникова // 
Етнографіч ний збірник.– Львів, 1914.– Т. 35.– І.– С. XVI-XXXIV.
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носильники, які несуть заколядоване, – “ко ні”, гумо ристична 
дієва особа, яка викликує сміх, – “уферма”83. Крім цього, в кож -
но му ан самб лі-таборі є балет, танцюристи-“плєсанники”, з котрих 
кожний має то пі  рець, і оркестранти. Кожний колядник-актор 
має необхідний реквізит, дзвіно чок, прив’яза ний до правої руки.

Колядують у точно означений час –  по Святій Вечері, 1 і 
2-го дня свят аж до Йор да ну84. 

Щойно, коли колядники відколядували, народ вважає, що 
по чалися свята. На Укра ї ні священик ділить ансамблі колядників, 
і перша колядка відбувається в його хаті. Щойно потім ансамблі 
розходяться по селі.

Як зближаються колядники до хати, в якій мають 
колядувати, трубач-трем бі тар трубить на трембіті. Це неначе 
фанфара, що дія починається, театраль ний ґонґ.

На даний знак “берези” колядники здержуються і замовка-
ють. Починається пан то міма – вступ, обрядовий танок, починає 
грати скрипка, відтак трембітарі, а коляд ни ки разом з “плєсан-
никами”-танцюристами зачинають танцюючи іти тричі до хати 
й назад. Наблизившись до хати (усе те діється мовчки, тільки на 
тлі музики), почина ють інший

1) танок: танцюристи вихиляються ритмічно то в одну, то в 
другу сторону, це на га дує якийсь архаїчний, з померклих часів 
ре лігійний танок, а то тим більше, що його часом виконують 
сиво волосі ґазди;

2) танком підходять під дім і стають звернені обличчям до 
правого вікна (ліва сторона в повір’ю народу є нещаслива).

Тоді “береза” просить дозволу заколядувати й хор починає  
т. зв. підвіконну ко ляд ку.

Як бачимо, вступ (пролог-пантоміма), започаткований 
фанфа рою, можна поді ли ти на дві частини: мімічний танок, який 
ділить ся на дві окремі частини, з яких друга кінчається І-ою явою 
акції, тобто підвіконною колядкою.
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81 Посмертні писання М. Дикарева // Збірник філологічної секції 
НТШ.– Львів, 1903.– Т. VI.– С. 185. Мітоло гіч ні уривки…

82 М. Грушевський у “Історії української літератури” (Київ-Львів, 
1923.– Т. І.– С. 155) за Матеріалами до української етнології (Т. XV.– С. 
23) наводить також наз  ву “счинальник”. “Бре зая” = болгар. маска, румун. 
“бреза” = замаскований.

83 “Уферма” – означення новішого походження.
84 Гнатюк В. Колядки й щедрівки.– Т. І-II // Етнографічний 

збірник.– Львів, 1914.– Т. XXXV, XXXVI.
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І відслона

II ява: Виходить хазяїн з хазяйкою і роздає дарунки: колач 
“березі” й гроші коляд ни кам. “Береза” подає їм хрест, хазяїни 
цілують його, а хазяйка обв’язує його пасмом лену. Хазяїн 
просить колядників до хати.

Ill ява: “Береза” велить усім зняти шапки, усі знімають і 
входять в хату, поздоровляючи присутніх в хаті.

II відслона

IV ява: В хаті стоячи співають привітальну колядку.
V ява: Хазяїн просить сідати, “береза” сідає на першому 

міс ці, хазяїни частують, причому колядники співають кожному 
зо крема, після віку, а то навіть і звання, ко ляд ку й рецитують 
по бажання.

У заможніших хазяїнів скрипач починає грати до танку, й 
колядники гуляють спер шу з хазяйкою або, якщо є, з гістьми, а 
навіть між собою. Ті, що не гуляють, роз ка зують дотепи.

VI ява: Після частування і відспівання кожному зокрема 
колядок-побажань ко ляд ники стають і стоячи співають столову 
колядку.

VII ява: Колядники дістають подарунки й гроші, причому 
“береза” виголошує від повідну промову, до якої хором словно 
– начебто діалогово-рефренно – акомпа ні ю  ють колядки. Це 
закінчення властивої акції зветься поколяда, значить, на рід 
усвідомляє собі новий театральний момент, і що цікаво – по-
коляда у повній своїй фор мі задержалась тільки в українців. 
Закінчення мають свої точні формули. Форму ла ця творить ці-
лість з формального боку із колядою і не може бути поділена. 
Тільки в українців існує такий текстовий перехід – стереотипний 
вірш, який всюди повторя єть ся:

А за сим словом, будь же нам здоров” 
або

“А за сим словом в дзвіночки дзвоним,
В дзвіночки дзвоним, низько ся клоним.

VIII ява: Кінцевий момент – подяка столова, що між “бе-
резою” і колядниками має форму короткого діалогу, який неначе 
заохочує колядників до подяки:

Береза: Панове колядники! (Старша форма: Хлопці-
молодці!)

Колядники: Чуємо!
Береза: Здойміть шапочки!
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Колядники: Так чинимо! (знімають шапки)
Береза: Дарує нас пан ґазда колядов!
Колядники: А ми його щастям та здоровлям
(і тут наступає довге хорове побажання врожаю, добробуту, 

здоров’я і т. д.)
Часом всі побажання висказує “береза”, а хор тільки 

зміцнює їх окликом: “дай Боже”.
Береза: Дай вам Боже здоровлє!
Колядники: Дай Боже!
Береза: І дома спокій!
Колядники: Дай Боже!
Береза: І в коморі достаток!
Колядники: Дай Боже! і т. д.

ІІІ відслона й епілог – пантоміма

ІХ ява: “Береза” дає усім хрест до цілування, і починається 
вихід, так, як вхід: “плєсанники” повторяють обрядовий танок, 
ідуть назад від стола до порога, причому легко колишуться на 
боки, вертають знова до стола, а поклонившись йому тричі, при -
сі да ють три рази і задом виходять на двір. На подвір’ю колядники 
разом з тан цю рис тами творять коло, т. зв. “круглик”, беруть 
до середини хазяйку, хазяїна та скри па ча, а коли цей заграє, 
танцюють співаючи.

Опустивши подвір’я, танцюють по дорозі ще яких 100-200 
кро ків.

Під час дії “береза” свої накази подає дзвінком, який у 
нього є більший, як в ін ших. Звичайно дзвонить він на початок або 
на закінчення коляди. Під час коляду ва н ня всі актори-колядники 
легко дзвонять дзвіночками і притупують ногами в такт коляди.

Як бачимо, колядка має в собі усі потрібні театрально-
сценіч ні елементи, коли ми обряд її поділимо згідно зі сценічними 
ви могами на яви. Кожна ява-сцена відповідає як, з одного боку, 
змістові різнорідності тексту, зміні осіб, так, з другого боку, зміні 
місця і різнорідності настроїв. Лінію дії маємо чітко зазначену: вона 
починається під віконною колядкою, міцніє в привітальній колядці, 
вершок осягає в столовій ко ляд ці. В поколяді лінія дії спадає, щоб 
ще раз піднестися в подяці столовій і скін чи ти ся. Рами прологу й 
епілогу збудовані ідентично: пролог починається одним тан ком, 
який переходить в другий і лучиться з підвікон ною колядкою. 
Епілог лучиться обрядовим танком (танок прологу № 2) із подякою 
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стола і переходить на подвір’ю в звичайний та нок (танок прологу 
№ 1).

Колядники є вістунами щастя, добробуту, найвищого опти-
мізму, в колядках бачи мо ідеальні, вмисно перебільшені, гіпер-
болізовані образи багатства, слави, величі господаря чи рідні 
його85. Колядки є піснями перемоги життя, і тут ми стрічаємося 
на вид – але тільки на вид – з дивною неконсеквенцією: з коляд-
ками для померлих86. 

Колядки для померлих мають спеціальний обряд: дома, 
де хтось під час року по мер, хазяйка запалює воскову свічку 
й при ліплює її до хліба87,  що лежить на столі. Це є знак для 
коляд ників, що в цій хаті помер хтось з родини. І колядники, 
відспі вав ши згідно зі звичаєм, кожному присутньому колядку, на 
само му кінці співають помер шо му. По змісті, померший просить 
у живих молитви, а він за них не забуде, є часом опис, як ангели 
його душу в рай несли, а коли приходять слова:

Як встаньмо, браття, ми си підведім, 
Ми си підведім, всі руки складім, 
Всі руки складім, молитву скажім 
За цю душечку, що відсив пішла 

всі колядники стають і в найвищому релігійному скупченні 
відмов ляють “Отче наш” або іншу молитву.

Колядки для померших є твором часів християнських і, ма-
буть, не найдав ні ших. Дуже можливо, що вони88  повстали в роз цвіті 
середньовіччя, коли такий ідеал поза гро бового життя, таку надію 
і такий оптимізм, який нам представляють українські коляди, успів 
глибоко вритися в уяву християнських людових мас. Та незалежно 
від цього, земське поняття позагробового жит тя сприяло тільки пов-
ста н ню колядок для померших, бо, на думку народу, – а ця думка по 
сьогодні жива – між одним життям і другим різниці немає. Культ 
померших є в українців спеціаль но просто перманент ним культом 

 
85 Грушевський М. Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ-

Львів, 1923.– Т. І.
86 Caraman Р. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: 

Polsk. Aka de  mia Um., 1933.– S. 153; Гнатюк В. Колядки й щедрівки.– Т. І-II 
// Етнографічний збірник.– Львів, 1914.– Т. XXXV.– С. 268.

87 Цей сам звичай існує в Монтенеґро – М. Murko, Das Grab als 
Tisch, стор. 82.

88 Caraman Р. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: 
Polsk. Aka de  mia Um., 1933.– S. 153.
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і так, як за поганських часів дух помершого існу вав і жив, так 
він і доте пер живе й співділає з живучими. Українці дотепер, як, 
мабуть, і перед віками, не розділюють земського життя від поза-
гро бового, а вва жа ють одне й друге життя ціліс тю неро зривною, 
а смерть – дверима, якими переходиться з одної кімнати в другу.

Тематично театр стрічається з культом позагробового життя 
у християнській фор мі щойно в колядках. Тут ми маємо нитку 
зв’язи з літургічною драмою, зна чить, ціл ко вито християнською 
по формі. Що ж до поганських голосінь, то вони не мають у собі 
нічого театрального. Форма голосіння є цілковито не теат ральна 
й не сценічна89,  навіть коли б ми хотіли зв’язати слово з ритмом 
мелодії. Те ж саме тор кається – сьогодні майже в ціл ковитому 
занику – забав із трупом і при трупі90.  Хоч у цих забавах можна 
найти й діалоги й навіть акцію в поодиноких сце нах, так як 
врешті у кожній людовій забаві, вони формально до театру, ні 
до його по чат ків не належать. Драматично-теат ральні елементи 
поган ських похоронних об ря дів не створили цілості, так як, 
наприклад, “Купало”, не стали підготовкою до якоїсь містерії, 
так як, наприклад, русалії, ані не оформились самостійно, як 
це ми бачимо у ве сіль ній драмі. Не створили вони заокруглених 
сценічних образків, як ми це бачили в гагілках, ані зразкових 
однодрам, якими є колядки.

Побіч цієї нитки зв’язку з літургічною дією колядки безпо-
середньо лучаться з кня жим театром, не тільки тематично, але 
також і формально. Колядки по суті сво їй – це похваль ні пісні, 
величальні, їх можна назвати одами або гімнами. Встанов лю-
вання імен власних до коляд є саме доказом, що даний Н. Н. є 
героєм усіх цих не ймовірних пригод, є найкращий і найславніший. 
Ніде так не знаходимо ви раз но го ідеалу народного життя, як в 

89 Свєнціцький І. Похоронні голосіння. Гнатюк В. Похоронні звичаї 
// Етно гра фіч ний збірник.– Львів, 1912.– Т. XXXI-ХХХП.

90 Кузеля З. Посижіня і забави при мерлім // Записки НТШ.– 
Львів, 1915.– Т. 122.– С. 103; Порів ня ти: Колесса Ф. Українські народні 
думи 
у відношенню до пісень і похоронних голосінь // Записки НТШ.– Львів, 
1915.– Т. 132.– С. 1-3. З. Ку зе  ля в статті “Українські похоронні звичаї” 
(Етнографічний збірник.– Т. 31-32.– С. 143) пише, що це загальний 
звичай і наводить Beichtfrage Burńhard’a з Вормс з XI ст.: “et cantasti ibi 
(при мер ці) diabolica саrmina et fecisti ibi saltaciones, quas pagani diabolo 
docente adiuvenerunt”. Поодинокі сценки-забави поміщені на С. 227-229, 
239, 266-276. Деякі забави (обручка) стали загальнотоварись ки ми.

²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÓ



94   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

колядках. І саме тому, що закінчення коля док мають в собі, як 
врешті кожний гімн, багато речитативу, а головно, подяки, які 
щодо змісту не різ няться від поколяд, але щодо форми є зовсім 
відмінні,  зв’язок їх з княжим театром дуже сильний. Подяки 
не є подані ні прозою, ні віршем, але висловлювані в ритмічних 
реченнях, яким часом не бракує і риму, найчастіше асо нансу, й 
вони не є співані, тільки рецитовані91.

Колядки й щедрівки вносять у початки театру ще один 
новий елемент, а саме маски. На Україні ходили колядники з козою 
або кобилою, ведмедем, рідше – вов ком. Деякі перебираються за 
жінок (головно на Маланки, останній день східного ка лендар-
ного року 31. XII), тому що жінкам заборонено колядувати, й за 
Василя (перший день нового року 1. І.). У західних українців у 
навечерія Нового Року або на сам Новий Рік колядники тяг нуть 
плуг, а часом несуть старі чепиги, наслідуючи орання і сів бу. В 
Чортків ському повіті у вечір перед Новим Роком ходять по хатах 
з плугом, представляючи орання, причому посипають землю 
вівсом і кукуру дзою… Та цей сценарій уже загибає, получившись 
з Маланкою і масками.

Серед щедрівок чисто аґрарного характеру, що їх співають 
колядники, тягну чи плуг, цікаві з уваги на маски є щедрівки:

Гей! Гей! 
Чи спиш, чи чуєш, пане господарю! 
Прийшли коло твої хати орати. 
Гей! Гей! 
Дві синиці в колісниці, 
Два медведі у переді, 
Дві курці у ярмурці

або друга щедрівка:

Да й наняла медведика 
За плугом ходить. 
А вовчика сіренького 
Волів погонить. 
А зайчика куценького 
Передні водить. 

91 Будова голосінь в головній основі нерівномірно ритмічна, 
відповідає протяг ло му речитативу в повільнім маршовім темпі.– Етно-
графічний збірник.– Т. 31-32.– С. 3.
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А лисичку – Парасицю 
Обідать носить.

Немає сумніву, що мотив цей стоїть у тісному зв’язку з 
мас ками деяких звірят (го ловно ведмідь і рідше вовк), які товари-
шували колись обрядові щедрівок і ко ля док. А щодо старинного 
походження цього мотиву, то найкраще ілюструє його “Сло во 
проти скоморохів” Максима Грека92  чи інших.

Зв’язок колядок і гагілок  
із народним театром – весіллям

Українські колядки, про які колись Шафарик писав, що 
“wděku plné ty pros to ná rodni, čisté, wonné kwéty gsanu mi milé neg-
ináč nešli drahocenné perly”93,  мають безпосередній формаль ний 
зв’язок з подібними їм врешті гагілками. Неза леж но від цього, 
чи думка М. Мурка, що, мовляв, гагілки теж є зв’язані з культом 
помер ших94,  є справедлива, ми тісний зв’язок між укра їнськими 
колядками й гагіл ка ми находимо в першу чергу в болгарів у 
краліцьких і лазарських піснях-інсцені за ціях95. Те саме заховали 
румуни, сербо-хорвати та інші слов’яни. На Україні на то мість 
драматична сценка під назвою “кралька” заховалася тільки на 
пограниччі українсько-білоруськім (гомельський повіт, кол. моги-
лівська ґубернія)96.

Щодо сценічної форми, то гагілки зовнішньо (обмеження 
сце ни, підібрання від повідних  спеціально святочних уборів-ко-
стюмів, різноманітність сюжетів) пред  ставляються краще, на-
томість драматична форма колядок є більш сувора, більш проста 
та рівночасно з цим більш театрально-класично прозора. Але як 
га гіл ки, так і колядки, перші більш лірично-драматичні по формі, 

 
92 Riga V.F. Неизданные сочинения М. Грека // Byzantinoslavica.– 

Praha, 1935-1936.– Ročnik VI.– S. 85. (С. 105-108).
93 Матеріали до історії українсько-чеських взаємин // Українсько-

руський ар хів.– Львів, 1921.– Т. XV.– С. 33-34.
94 Murko М. Das Grab als Tisch. Wörter und Sachen.– Heidelberg, 

1910.– Bd. II.– S. 152.
95 Caraman Đ. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: Polsk. 

Aka de  mia Um., 1933.– S. 576-577.
96 Caraman Đ. Obrzęd kolędowania u Słowian j u Rumunów.– Kraków: Po lsk. 

Aka de  mia Um., 1933.– S. 594-606. Wpływ pieśni obrzędu wiosennego nŕ kolędy.
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другі знову більш епічно-драматичні, творять, коли ми глянемо 
на цілий погансько-християнський те атр, якщо із перспективи 
те атрального сезону слідкуватимем за розвитком фор ми цього 
театру, прекрасні рами для одної цілости, зливаючися з нею в 
одно, а рів но часно гармонійно контрастуючи з нею.

Ще раз треба тут підкреслити, що цілий погансько-хри-
стиян ський театральний се зон українського хлібороба є так 
гармонійно збудований, як гармонійно ство ри ла йому життя 
українська при рода. Ми не бачимо ніяких заложень чи недотяг-
нень, ніяких скоків, ні натягувань. Театр розвивається природ но, 
несилувано. Гагілки, легкі, різноколірні, повні запалу весняного 
пробудження, творять малі ґраціозні об разки, принадні своєю 
невимушеністю і безжурною радістю, образки, що злива ють-
ся в одну могутню п’є су пробудже ного весною життя. І в тому 
за хоп  лен ні ма лень кий дзвінок остороги – Літний театр. Треба 
приготовитися до поваж ного спів жит тя із демонами окружаючої 
нас природи. І в літньому театрі йдуть приготува ння до того, 
щоб забезпечити себе і щоб в драмі “Купало” повновартісно сце-
нічно виявити свій драматичний талант. Та життя природи йде 
невпинно вперед, мистец т во, щоб не лишитися позаду, мусить 
іти з нею. І знову легкий несилуваний пере хід – обжинки – на 
це, щоб у твердих, моро зом скованих формах колядок вия ви ти 
величання і маґічної сили побажання на майбутній достаток і 
гармонію життя.

Ця гармонія співжиття з природою, гармонійне театрально-
сценічне схоплення найважливіших проявів життєвого бігу укра-
їнського хлібороба мусіло найти свій завершений вислів у новій 
драматично-сценічній формі – весіллю. Весілля звемо народним 
театром, тому що воно є святом не тільки двох родів чи двох 
статей, але що з ним в’яжеться усе, що найцінніше й суттєво-
основне в народі: діти, доста ток і сила роду. І рушійну силу 
подружжя, еротичні моменти ми находимо і в гагілках-веснянках, 
і в “Купа лі”, і в колядках. В’ються вони крізь цілий поган сь ко-
христи янський театр червоною лентою, щоб врешті найти своє 
мистець ке за вер шення у весіллі.

Але під час, коли погансько-християнський театр, як і, 
врешті, народний театр, ви творив український хлібороб силою 
свого дра матичного, вродженого йому та лан ту, усі свої чи то 
взаємно відношення, чи то відношення до окружаючих його 
демонів природи, усі свої пристрасті, почування і настрої вдягнув 
у мистецьку сце нічну форму, і в цьому, ним створеному мистець-
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кому царстві жив він, хлібороб, сам і користав з нього, побіч цього 
впродовж розвитку державно-соціяльних об ста вин створився 
новий рід те атру – княжий театр.

Мав він іншу обстанову, інших акторів, іншу форму, інший 
театральний орна мент. Та властива суть залишилася ця сама: в 
своєму поганському театрі україн сь кий хлібороб у гагілках-вес-
нянках величав весну й творчу силу її, в “Купалі” – вічні живла 
природи, землю, вогонь і воду, в колядках – своїх співмешканців, 
у княжому театрі предметом величання став перший хлібороб і 
хазяїн української Київської Держави – князь.

Б. КНЯЖИЙ ТЕАТР

1. Літературно-мистецьке життя княжих часів

Х-ХІІ вік – це розцвіт державного життя старокняжої 
укра їнської доби. І коли численні спроби реконструкції цих 
часів у напрямі літератури, законодавства й архітектури мають 
уже деякі здобутки за собою, реконструкції княжого театру досі 
не було. На віть археологічні розкопи найновіших часів столиці 
Галицько-Во лин ської держави  – старого Галича обмежилися 
тільки до міс ця означення храмів і князівського замку97.

А в цьому розцвіті, безумовно, між літературою, з одного 
боку, а мистецтвом, спеціально ж архітектурою98 , з другого 
боку, одне з важніших місць мусів займати княжий чи навіть, 
як би ми могли паралельно до літературних пам’яток того часу 
назвати,  дружин ний театр. Повторюю – одне з важніших місць, 
бо на це маємо докази і в архітектурі цього часу, і в літературі, 
тобто пам’ятках, які присвоїла собі література, хоч вони, власне 
ка жучи, належать до театру, до драматично-теат раль ної літе-
ра тури княжого театру.

З моментом створення самостійної княжої держави поган-
сько-християнський театр прибрав інші форми чи, докладніше 
ка жучи, роздвоївся. Одна його вітка під впливом державної си-
стеми заховалася у народі й створила в повному змислі народ ний 

97 Пастернак Я. Старий Галич.– Краків–Львів, 1944.
98 Січинський В. Архітектура старокняжої доби (X–XIII).– Прага, 

1926.– С. 27. Церква св. Івана в Холмі, що згоріла 1259 р. мала капітелі, 
при крашені людськи ми масками.
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театр (весілля). Друга його вітка – теж під впливом державної 
системи  оформилася у княжий театр, маючи за основу два 
основні елементи – речитатив і величання. І коли ми візьмемо 
ще до уваги музичний супровід, тобто інструменти99,  про які 
згадують літописи, що вони існували на княжих дворах Х-ХІІ 
вв., і під цим кутом розгля датимемо старі пам’ятки, що їх собі з 
бігом часу при своїла історія літератури, побачимо, що княжий 
театр мав свої точно означені форми й мав свою драма тичну 
літературу, спеціальну, для театру створену.

Коли ми із перспективи сьогоднішнього дня приглянемося 
до літературно-мисте ць кого життя старокняжих часів, побачимо 
два вогнища, в яких концентрувалося тодішнє літературне й 
ми стецьке життя: це були монастирі й княжий двір. Але ко ли 
по монастирях творилася література звичайно із спеціальною 
закраскою і яр кою тенденцією, княжі двори були вогнищами, 
де нев’язано розвивалася лицар ська по е зія, дружинний епос, а 
то й те, що деякі суворі проповідники й моралісти назна чу вали 
етикеткою “бісівських пісень”.

Безумовно, що між обидвома вогнищами, залежними врешті 
від себе, існу ва ла до деякої міри толеранція, бо коли, як пише 
лі тописець, до кімнати, в якій си дів князь Святослав, увійшов    
св. Те одосій, “побачив багатьох, що гра ли пе ред ним: одні гуслені 
голоси подавали, інші музикійськими зву ками го ло си ли, інші 
орґанними, і так усі грали й веселилися, як є обичай перед 
князем”100.

Та воно було тоді добре, коли це робилося “перед князем”, 
воно тоді було “оби чаєм”, проти якого годі було виступати. Але 
коли це було, скажемо словами літописця, “перед народом”, то 
тоді цей же самий літописець пише: “коли бачили, як хто танцює 
і грає і пісні бісовські співає, зітхни” або “діявол обдурює такими 
і іншими обичаями, всякими хитрощами переваблює нас від Бога: 
трубами й ско мо рохами, гуслями й русаліями”, а “як іграють 
русалії або скоморохи, або п’яни ці кличуть, або яке збо рище 
ідольських гор – ти в той час перебудь дома”101.

99 Niederle L. Slovenské starožitnosti.– Praha, 1921.– Dil. ІІІ.– Sv. 1.– S. 
707-726; Кри п’якевич І. Українське життя в давні часи. І. Княжа доба.– 
Львів, 1934.– С. 33-34.

 100 Кри п’якевич І. Українське життя в давні часи. І. Княжа доба.– 
Львів, 1934.– С. 34.

101 Кри п’якевич І. Українське життя в давні часи. І. Княжа доба.– 
Львів, 1934.– С. 34.
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При розгляді літурґічної дії ми торкнемося ширше цього 
пи тання, тут тільки треба зазначити, що усі ці протипоганські 
ви ступи християнських письменників були, безумовно, звернені 
й проти верхівки, тоді панівної, й посередньо вдаряли в нарід, 
але, як бачимо, великої шкоди не зробили. Християнська церква 
України своєю на вид дуже гострою протипоганською акцією не 
багато пошкодила старо ук ра їнській культурі, а, навпаки, на віть 
частинно зберегла її від занику по сьо годні.

Із таких саме виступів проти танків і співів тодішніх мона-
хів, мовляв, біси, спокушуючи ченця Ісакія, кличуть: “візьміть 
со пілки, бубни й гуслі й ударяйте, Іса кій буде нам танцювати”, 
ми довіду ємося, яких музичних інструментів тоді  на кня жих 
дво рах  уживано й як звалися фахові сили102 , що брали участь у 
тодіш ній оркестрі. Крім сопілок, гуслей, бубнів, уживано пи щаль, 
свиріль (тобто сьогод ніш ню дудку), труби, орґани й інші.

Оркестранти звалися: гудець – це були рівночасно музика 
і співець, сви рець або свирильник, супільник трубник – залежно 
від цього, на якому інструменті даний член оркестри грав. Член 
балету, танцюрист звався плясець, співак звався півець. Усіх 
цих артистів загально звали ігрцями або скоморохами й, як 
довіду ємося із тодішніх пи сань ченців, серед народу були вони 
незвичайно популярні.

Деякі дослідники літератури здогадуються, що скоморохи 
були перші про фе сіональні актори103. Та, мабуть, правдивим є 
твер дження акад. О. Веселовського (а в слід за цим І. Франка), що 
скоморохи були радше жонґлєри104,  півкловни, комедіянти, які з 
театральним мистецтвом не мали нічого спільного. Промовляло б 
за цим в першу чергу як, з одного боку, “Слово проти скоморо хов” 
М. Грека105, який зв’язує їхню діяльність з такими “без законіями”, 
як “медвежное плясаніе”.

“Обрітше бо окаоніи медвід, – пише М. Грек, – дивій звір и 
многым вpeмeнeм й cпocпішьcтвoм біcoвьcкым научивше и стояша 
плясати к сурні и трубі и тимпану й плясанію рук с душогубнымі 
пісньмі обходят всяку страну и села, играюще пред верію безумных 

102 Кри п’якевич І. Українське життя в давні часи. І. Княжа доба.– 
Львів, 1934.– С. 34.

103 Возняк М. Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Львів, 
1924.– Т. ІІІ.– С. 153.

104 Исторія Русской Литературы.– Москва, 1908.– Вып. III.– Т. 
І.– С. 237.

105 Byzantinoslavica.– Praha, 1935-1936.– Roènik VI.– С. 105-108.
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игpeлюбцeв вcячьcкым кличом взвигше звіря к плясанію сур ною и 
тимпаны и трубою и пісньмі сатаниньскымі”. Найстарша пам’ятка з 
побуту ско моро хів на Україні – це фрески на стінах і філярах при-
твору Софій ського Со бо ру в Києві. Фрески ці походять з ХІІ-ХІІІ в. 
і пред ставляють скоморохів у їхніх костюмах з інструментами. 
Бачимо їх там у танцюючих позах і то навіть у такті при сядистого 
танку, бо обидві ноги є зігнені в колінах.

Зразу скоморохи були, здогадно, своєрідними блазнями при 
кня жих дворах, во ни забавляли князів і бояр, а згодом почали 
виступати або з освоєними звірятами, або, радше, переодягнені за 
звірят на ярмарках, серед народу й, мандруючи від міст до міст, 
добули собі таку популярність, що ще сьогодні ми стрічаємо назву 
сіл Ско мо рохи в Галичині, як в Сокальському, Тернопільському 
й Бережанському повітах.

Згадки про скоморохів находимо теж у билинах106  старшого 
походження, т. зв. київського циклю (сводная былина), а в хро ніці 
Мартина Бєльського”107 за рік 1590 читаємо, що “skomoroszy od 
osob swych po 8 groszy” платили, a “skomoroszy dudarze, skrzypkowie, 
piszczkowie i co się jedno graniem bawią, po 6 groszy”.

Таким чином, скоморохи належали до т. зв. весельчаків, які 
бавили князя і його дружину на пирах і бенкетах, а згодом цю ж 
саму службу виконували на ярмарках серед простолюддя, з’єдну-
ючи собі широку популярність і рівночасно стягаючи на себе гро ми 
аскетів-ченців. Франко, згадуючи про скоморохів, каже, що вони за 
кня жих часів змішалися з другим подібним елементом, захожим 
до нас з Німеччини (через Новгород) та із Чехії та Сер бії. Були це 
звані з німецька шпільмани108, мандрівні гуслярі, “свистільники” 
чи “дударі” або “скрипачі”. Шпільмани теж ман дрували по селах 
і містах, грали на своїх інструментах, співаючи при тому пісень 
переважно оповідного, баладного та новелістич ного змісту. І так, як 
скомо ро хи, тішилися шпільмани популяр ністю серед народу, чого 
доказом є до сьогодні існуюча назва, наприклад села Свистільники 
в Бережанському повіті, Галичина.

Безумовно, що виступи скоморох чи шпільманів розвивали 
в народі вроджену йому уже охоту до сценічних видовищ, до мі-
мічної гри, пісень чи музики, та, з дру гого боку, знову основуючи 
цілий свій дотеп на вульґаризмах, чи, іншими сло ва ми кажучи, 

106 Былины. Исторические песни.– Москва, 1919.
107 Kronika Marсina Bielskiego.– Sanok, 1856.– Т. III.– С. 1639 і 1643.
108 Річник українського театрального музею.– С. 45.
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граючи на найнижчих інстинктах людини, вони не тільки не 
при чи ня лися до піднесення мистецько-театрального рівня серед 
широких кругів народу, але, навпаки, понижували його тодішній 
куль турний рівень.

А культурний рівень княжих часів був, розглядаючи його 
під сочкою сьогод ніш нього дня, із перспективи століття, безу-
мовно дуже високий.

Коли сьогодні ХІ-ХІІ вік можна назвати сміливо розквітом 
літератури, мемуа рис тики, архітектури, законодавства, то, без-
умовно, це все мусіло бути вислідом довгого процесу. Коли ми у 
творах письменників ХІ-ХІІ в. можемо найти виробле ну техніку, 
устійнені форми чи літературні традиції, коли просто в широкому 
змис лі цього слова можна говорити про літературну школу109 , то 
воно не могло при брати зразу таких повних форм впродовж одного 
віку, тобто від дня офіцій но го заведення хри стиянства. Коли сьогодні 
першу українську в літературній формі подану автобіографію110,  
якою являється відома “Поучення дітям” кн. Володимира Мономаха, 
можемо уважати зразком мистецької форми цього жанру творів, то 
цей твір, не маючи попередників меншої вартості, не міг повстати 
навіть під впли вом так сильної, як тоді, візантійської культури. Те 
саме бачимо у ділянці архітек тури: Софійська катедра в Києві не 
має певних аналогій ні у Ві зантії, ні на Заході, вона є самостійним 
пам’ятником світового мистецтва. Впливи української архітектури 
старокняжої доби на сході йдуть через Новгород, Псков, Суздаль, 
Володимир над Клязмою аж до Москви. На Заході ціла польська  
т. зв. “роман ська” архітектура постає під впливом “руської”. 
“Руські” цер кви існують на Афоні, в Царгороді, в Єрусалимі111. 

Значить, існування передхристиянського мистецтва на 
Україні (чого, врешті, до ка зом є розкопи в Херсонезі112 ) не 
підлягає наймен шому сумнівові, та в слід за цим ціла творчість 
так званої трипільсь кої чи передмікенської культури, себто твор-
чість, на якій виросло й повною силою розцвіло пізніше літера-
турно-мистецьке життя кня жих часів України, було наскрізь 

109 Єфремов С. Історія українського письменства.– Київ–Ляйпціґ, 
1924.– Т. І.– С. 102.

110 Кревецький І. Початки української мемуаристики XI-XII ст. // 
Стара Украї на.– Львів, 1924.– Ч. ІХ-X.– С. 121.

 111 Січинський В. Архітектура старокняжої доби (X-XIII).– Прага, 
1926.– С. 35-36.

112 Січинський В. Архітектура старокняжої доби (X-XIII).– Прага, 
1926.– С. 8.
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пройняте своїм ґрунтом, своєю іс торією. У мис тецтві мусить 
виявлятися з ці лою силою творчість, що міцно зв’язана зі своїм 
ґрун том, зі своєю історією, що ділає сво їми силами. Можуть бути 
різноманітні впли ви, можуть з’явитися зовсім чужі взірці, але 
коли немає своїх артистів-майст рів, земля не дасть нового плоду; 
більше того, мистецтво цеї країни не спри чи нить ся до дальшого 
поступу…”113  Пишний розцвіт староукра їнського мистецтва та 
його оригіналь ність вказують, що творцями були місцеві майстри, 
які на протязі віків створили свій особливий стиль, способи 
будування, техніку…”

Те саме, що про архітектуру, можна сказати й про княжий 
театр. Так як літе ра ту ра княжих часів не розцвіла одного дня, 
так і княжий театр не повстав на приказ князя. Підвалиною, 
підложжям були для нього скоморохи й шпільмани, елемент захо-
жий чи то з Німеччини, чи з Візантії, елемент чужого зразку, 
який стрічаємо в меншій чи в більшій мистецькій формі на всіх 
дворах тодішньої Європи. Але й ско морохи, й шпільмани чи сви-
стільники, хоч і залишили по собі широку попу ляр ність і назви 
сіл, були україн ському сценічному духові чужі. Вони не створили 
те ат ру, й театрові княжих часів тільки вспіли вони залишити 
зразок підвалин форми.

Зміст і виконавців княжого театру створив рідний ґрунт і 
рідна історія, земля дала своїх артистів-майстрів.

2. Виконавці, зміст і форма княжого театру

Княжий театр розвинувся із лицарської пісні. В Галицько-
Волинському літо пи сі під 1251-им роком читаємо, що після пере-
моги князів Данила й Василька над Ятвягами “співали їм пісню 
славну”. Польський літописець Длуґош у своїй хроні ці від 1209 р. 
пише, що після здобуття Галича кн. Мстиславом його витали 
“славою”: 

Великий княже, побідителю, Мстиславе Мстиславичу, 
Сильний соколе, Богом післаний – пострашити сильних 
та міцних і їх зброю! 
Не будуть вони хвалитися побідою над тобою! 

113 Січинський В. Архітектура старокняжої доби (X-XIII).– Прага, 
1926.– С. 5; Франко І. Із лектури наших предків XI в. // Стара Україна.– 
Львів, 1924.– Ч. XII.– С. 179.
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Тобою, великий і славний наш господине, всі понижені й 
побиті!114

Ці героїчні лицарські пісні укладали співці-музики чи може 
навіть і співці-ре ци татори, актори типу Бояна зі “Слова о полку 
Ігоревім”, на що маємо теж вираз ний натяк у билинах115. 

Такого співця-рецитатора, Бояна, згадує невідомий автор 
“Слова о полку”, мов ляв, коли Боян “кому хотів пісню творити, 
то розганявся мислю по дереві, сі рим вовком по землі, сизим ор-
лом під оболоками”.

І теж з цього ж “Слова о полку” знаємо, що згаданий Боян 
не тільки був авто ром, але він був і співцем-рецитатором, який 
“свої віщі пальці на живі струни по кла дав, вони ж самі князям 
славу рокотали”116. 

Тут, одначе, нам треба відрізнити акторів-виконавців 
княжого театру від кня жих, двірських співаків типу міннезінґерів 
чи труверів. Княжий двір, якщо мож на це прослідити на основі 
літопису, мав три категорії співаків. Перша катего рія – співаки-
актори типу Бояна, які рівночасно були й авторами-пое тами. Це 
були люди, безумовно, вищого соціального положення, які хоч, 
може, й не нале жа ли до дружини князя, але в правах – силою 
свого мистецького таланту – були зрівняні з дружиною, якщо 
не стояли й вище. Саме до першої катеґорії можна залі чи ти, 
крім Бояна, й другого такого актора-поета, про якого, на жаль, 
так, врешті, як і про Бояна, докладніших вісток, крім згадки 
Галицько-Волинського Літопису не має, – Митусу. Під роком 1241 
літопис згадує про “словутьного півца Митусу, древ ле за гордость 
не восхотівша служити князю Данилу, раздраного аки связаного 
приведоше”. Із цих слів уже бачимо, що актор-співак умів теж 
протиставитися навіть князеві, він був від нікого незалежним 
мистцем. До першої категорії муси мо теж залічити й  невідомо го 
досі автора “Слова о полку” та авторів інших дра ма тич них поем, 
які до сьогодні в уривках заховалися в нашому письменстві.

114 Латинський переклад реставрував М. Грушевський: Грушев-
ський М. Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ-Львів, 1923.–         
Т. ІІІ.– С. 145.

115 Русские былины старой и новой записи.– Москва, 1894.– С. 197. 
(Ставер Годенович).

116 Усі цитати із Ювілейного видання у 150-ті роковини першого 
друку “Слова о полку Ігоревім” / За ред. Святослава Гординського.– 
Филядельфія: Київ, 1950.– С. 31-35.
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До другої катеґорії треба залічити звичайних професіоналів-
співаків типу скаль дів Зіґвата та Гаральда117,  які перебували при 
дворі кн. Ярослава І. Це були плат ні професіонали на службі у 
князів, яких обов’язком було “співати йому сла ву”, величати його 
та оспівувати діла й подвиги його дружини.

Третьою категорією були, врешті, весельчаки, блазні, тобто 
ско морохи. “Я думаю, – пише М.Грушевський, – що “Слово о 
полку” спочатку співалось так са мо як Боянові пісні, на взір 
котрих воно складалося… Образ Бояна, як він покла дає свої 
“віщі персти” на струни, оспівуючи князів, трудно вважати 
чистою ар тистич ною метафорою. Перед нами таки дійсно співець, 
який дій сно співає перед князя ми, акомпаніюючи свій спів 
пригривкою…”118 .

І обговорюючи чергування рит міч них частин поеми із 
нерит мічними прозови ми, Грушевський доходить до пра виль ного 
виснов ку, що автор “Слова” умисно вжи ває такого засобу, щоб 
дер жати слухачів у піднесеному настрої.

Сценічна рецитація має свої спеціальні закони, які є тісно 
зв’язані з поняттям по даваного слова, з його внутрішнім змістом 
і скалою висловлюваної думки. Ма ю чи музичне тло, яке невід-
лучно в’яжеться зі словом, ілюструючи його, сценічна чи радше 
естрадна рецитація, з одного боку, внаслідок степенування 
словного ефекту мусить бути так зручно уложена, щоб не томити 
слухача, який сприймає тільки слухово (зоровий ефект одно-
тонний), з другого боку, знову ж виконавець-подавач мусить 
так подавати слово, щоб воно створило ілюзію дії. Ясно, отже, 
що цього роду поеми не можуть мати симетричної будови, як її 
не має “Слово” чи інші поеми, що були виконувані на княжому 
естрадному театрі119.

Хоч літературознавці ділять в основному “Слово” на три 
ча стини, крім вступу й закінчення120,  тобто: 1) похід і поразка 
укра їнських військ, 2) сон київського кня зя Святослава II і заклик 
до поодиноких князів та 3) плач кн. Ярославни й щаслива втеча        

117 Перетц В. Слово о полку.– Київ, 1926.– С. 59.
118 Грушевський М. Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ-

Львів, 1923.– Т. ІІ.– С. 197. Аналогічні “співомовки” французькі з поч. 
XIII ст. як теж і ірлянд ські епічні записи.

 119 Е. Sivers у своїй праці “Das Іgorlied, metrisch und spraсhlich 
bearbeitet” (Leip zig, 1926) на основі т. зв. Schallanalyse доказує, що 
“Слово” основується на ко ор ди нації слухових та рухових вражінь.

120 “Слово про Ігорів похід”.– Ґрефенгейніхен, 1944.– C. 7.
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кн. Ігоря, цей поділ одначе з уваги на естрадну рецитацію та й 
ще під аком па ніямент не підходить.

Тому ми “Слово” ділимо на 5 частин, згідно із рецитаційними 
законами, як своєрідну мелодраму: 1) підготова, 2) наближення 
до динамічного насичення, 3) динамічне насичення (кульмінаційна 
точка) 4) розводнення і 5) закінчення.

Підго то ва є повна динамізму:

Коні іржуть за Сулою, 
Дзвенить слава у Києві, 
Труби трублять в Новгороді, 
Стоять стяги у Путивлі…

Цей динамізм, що його чутно вже в цих коротких поетичних 
образах, у другій частині зміцнюється, бо наближається до 
повного насичення:

… Вступив князь Ігор у золоте стремено 
І поїхав по чистому полі. 
Сонце йому тьмою дорогу заступало, 
Ніч, стогнучи йому грозою, птиць побудила…

Напруження зростає, сама природа бере участь у поході 
кн. Ігоря і, хоч не хоче йому покоритись, мусить. Друга частина 
кін читься перемогою кн. Ігоря:

З зараня в п’ятницю потоптали полки половецькі, 
І розсипавшись стрілами по полі, помчали красних 
дівок половецьких, 
А з ними золото, й поволоки, й дорогі оксамити…

І на закінчення, неначе фанфара:121 

Червоний стяг, 
Біла хоругов, 
Червоний бунчук, 
Срібне ратище 
Хороброму Святославичеві!

І третя частина, кульмінаційна точка: бій і погром кня жого 
війська, яка кінчається скорботною ліричною ноткою:

121 Порівняння М. Грушевського: Грушевський М. Історія україн-
ської літерату ри.– Т. І-ІІІ.– Київ-Львів, 1923.– Т. ІІ.– С. 200.
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Що це мені шумить, 
Що це мені дзвенить 
досвіта вранці перед зорями? 
………………………………

Кінцевий акорд:

Никне трава від жалощів, 
дерево з тугою до землі похилилось…

Четверта частина – це т. зв. розводнення, тобто лірична 
частина, яка своїм настроєм лучиться безпосередньо із закінчен-
ням третьої частини. Складається во на з двох частин – сну київ-
ського князя Святослава II і плачу кн. Евфрозини Ярос лав ни. Тут 
также ж само ритмічно-музична будова цих частин з уваги на 
настрій є інша:

А Святослав мутний сон бачив у Києві: 
“Цієї ночі звечора одягали мене – казав, – чорною 
папо ломою на тисовому ложі, 
черпали мені сине вино 
з журбою змішане…” 

Тоді, коли сон Святослава II і його “золоте слово із слізьми 
змішане” є видер жа не у повному поваги, маєстатичному тоні, 
мелодійно пливе скарга кн. Яро слав ни:

Полечу зозулею по Дунаєві, 
омочу бобряний рукав у Каялі – річці…

І, врешті, остання, п’ята частина, закінчення, видержана 
у рит мічно-радіс но му настрої, втеча Ігоря, подана моторично:

Кликнуло; 
Стукнула земля, 
Зашуміла трава –

“Слово о полку Ігоревім” є, на нашу думку, одним із най-
кращих зраз ків мелодраматичних героїчних поем ре пертуару 
княжого естрадного театру. Притаманна прикмета кня жої 
України – героїчність найшла повний свій вислів у “Слові”. А 
рівночасно у репертуарі українського погансько-християнсько го 
театру появля єт ься нова прикмета, лицарська честь, дотепер у 
теат ральному мате рі алі старої доби українського те атру невідома. 
Тоді, коли в інших уривках дра ма тич  них поем цього часу, які до 
нас дійшли, крім величання та маґії слова, нових елементів не 
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находимо, у “Слові” находимо виразно з’ясовані лицарські ідеали 
старої княжої України: лицарська честь, обо рона батьківщини й 
служба князеві.

А рівночасно, у своїй формі “Слово” “повне напруженого, 
гострого почуття, пафосу, котрий то підіймається, то опадає, то 
вдаряє увагу різко скандованими фра зами, то розпливається у 
меланхолійних рефлексіях, то дає проблиски погід но го радісного 
настрою. Ритмічна будова тексту невіддільна від змісту, вона 
супро во дить йому, віддаючи в ритмічно-музичній будові фрази 
відтінки думки, й, навпа ки, темп ритму дає зрозуміти нам той 
на стрій, ту гадку, яку поет вкладає у свою фразу”122.

Ще виразніше виступає елемент героїчності в панегірику 
кн. Романові Гали ць кому, який теж належав до репертуару 
україн ського княжого театру:

Устремил бо ся бяше на поганыя 
 яко и лев, 
сердит же бысть 
 яко и рысь, 
и губяше (я) 
 яко и кopкoдил, 
и прехожаше землю их 
 яко и орел, 
храбор бо бе 
 яко и тур123. 

Уже саме це рефренне закінчення вказує на те, що згаданий 
панегірик був співаний у супроводі якогось інструменту, та, на 
жаль, цілість його до наших часів не заховалася у своїй повній 
естрадно-театральній формі.

По формі своїй, на нашу думку, княжий український театр 
взорувався на візан тій ському профан-театрі, про існування якого 
маємо уже вісті з IV і V ст. Київсь кий княжий двір стояв у ті-
сному політичному зв’язку в цих часах із Візантією, орієнтуючись 
на її етикету та беручи приклад із її пишноти (як це, врешті, й 
ба чимо у ділянці церковній), і, безумовно, мусів узяти за зразок 
і театр чи радше його фор му, надаючи їй український зміст. 

122 Грушевський М. Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ-
Львів, 1923.– Т. ІІ.– С. 200.

123 Грушевський М. Історія української літератури.– Т. І-ІІІ.– Київ-
Львів, 1923.– Т. ІIІ.– С. 145.
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124 Theocharides G. J. Beiträge zur Geschichte des bysantinischen Profan-

theaters im IV. und V. Jahrhun dert haupt sächlich auf Grund der Predigten des Johannes 
Chrysosto mos.– Цит. за: Byzan ti nische Zeitschrift, 1942.– Вd. 42.– № 1.– 
S. 212. Пра ця мені недоступна.

Тодішній візантійський театр профанів124,  крім танцюристів 
(“орхестес”), які танцювали без слова, на зразок сьогоднішнього 
ба ле ту, розрізняв три роди пантоміми: “траґодой”, тобто сольо-
актори (чоловічі або жі ночі виконавці в масках), які не танцюючи 
виконували тільки при помочі жес ти куляції свою роль, співаючи, 
але без супроводу хору чи інструментів здогадно, ре цитували 
вони уривки зі ста рих траґедій; “кітародой” – актори (і, мабуть, 
рівно час но й автори), які у супроводі гітари співали сольо. Зміст 
пісень цих останніх не відомий, здогадно, переспівували вони 
мітичні або трагічні мо тиви; і врешті “комо дой” – це були актори, 
які представляли по одинокі сценки з античних комедій.

Орієнтуючися по змісті пам’яток, які заховалися до наших 
ча сів, на україн сь ких княжих дворах могли бути тільки “кітародой”, 
і цей тип виконавців є, на нашу думку, найближчий змістові “Слова 
о полку” чи панегірикові кн. Романа, “траґо дой” натомість, з уваги 
на маски, не відіграли такої поважної ролі в українському кня жому 
театрі, як це було у візантійському профантеатрі. Може, тому, що 
не мали вони традицій старогрецьких трагедій, а може, тому, що 
маски стали одною із ко міч но-забавових прикмет народних весель-
чаків і, таким чином, втратили мистецьку вартість.

І знову орієнтуючись на зміст, мусимо відзначити одну важну 
прикмету старо кня жого українського театру, прикмету в дечому 
спільну з візантійським театром профанів – повагу вистави. Годі 
до пускати, щоб цього рода виконавці – “кі та родой”, як автор 
“Сло ва о полку” – могли таку драматичну поему, як “Слово” 
рециту ва ти на пирах і бенкетах, що відбувалися на княжих дво рах 
київ ської доби. Цього рода драматичні поеми, як “Слово о полку”, 
“Сло во Адама” чи “Слово о погибели Руської земли”, а всі вони 
бу ли, безумовно, рецитовані на збірних схо ди нах кня жих дворів, 
мусіли мати інший фон, як пир чи бенкети того ха рактеру, що 
про нього згадує літопис. Виведення цього роду поем вимагало 
поваги настрою, вимагало своєрідної атмо сфе ри, заста нови над 
питаннями, що їх порушувано у гар мо нійно-мистецькій, повній 
поезії сценічно-рецитаційній формі. Бо ці питання тор кали най-
більш суттєвої справи, найглибшої струни, найніжнішої сторінки 
амбі ції й пат ріотич ного почуття княжого володаря – його держави.
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Але княжий театр не був естрадою, де рецитувалися тільки 
героїчні, лицарські поеми. Доказом того є “Слово Адама в аді 
до Лазаря”, яке історики зачислили до па м’яток ХІ-ХІІІ ст. як 
ха рактеристичний твір дружинного стилю. На жаль, до сьо год ні 
“Слово Адама”, хоч має воно дуже багато аналогій із “Словом 
о полку”, нау ко во є зовсім не просліджене й текст зовсім не 
зрекон струйований. Але з уваги на строфічну будову його сміливо 
можемо твердити, що так як і “Слово о полку”, “Слово Адама” 
належало до репертуару українського княжого театру.

Розглядаючи репертуар українського княжого театру чи, 
мо же, скажім, театру Київської Держави, можемо прийти до 
виснов ку, що цей театр на княжих дворах дав українському 
письмен ству найкращі мистецькі твори, в яких віддзеркалились 
не тільки тодішня висока культура України, але й притаманні 
риси цієї доби. Як, з одно го боку, в монастирях творилася релігійна 
літе ратура, так, з другого боку, при те ат рі княжих дворів повстало 
мистецьке письменство, яке згодом стало базою даль шої, не тіль-
ки української, але також і східнослов’янської літератури. Те атр 
кня  жої України був колискою Бояна, Митуси, які з черги зродили 
таких повно вар тіс них мистецьких поетів, як автора “Слово о 
полку”, як авторів “Слово Адама” чи інших “Слів”, які з уваги 
на свою ритмічно-рецитаційну будову належали до ре пертуару 
княжого театру, а дійшли до нас тільки у фраґментах.

Сьогодні увесь цей репертуар княжого театру належить 
до літератури, так як, вреш ті, належать уже до літературного 
архіву твори Софокла, Есхіла чи біль шість творів Шекспіра. Так 
як заник старогрецький чи шекспірівський театр, зали ша ю чи 
у всесвітній театральній скарбниці величезні свої здобутки та 
причиня ю чись у величезній мірі до росту всесвітнього театру, 
так і заник україн ський кня жий те атр, залишивши свої твори 
в лі тературі, а при чинившись до збагачення фор ми й тематики 
укра їнського театру. По тематиці княжий театр залишив, як уже 
згадано, нові сюжети й нові мотиви, які до сьогодні в українській 
дра ма тич но-сценічній літературі носять назву “драми з княжих 
часів”. У ній находимо ці ж елементи ли царської чести, служби 
князеві і т. ін.125 

По формі своїй княжий театр створив першу естрадну 
форму, яку згодом, зі заником княжих дворів, скоморохи поши рили 
в народі як естрадно-циркову фор му і яка за держалась, хоч не 
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в театрі, по сьогодні. Рівночасно з цим княжий театр дав перший 
почин і сценічно оформив монологи, які в новіт ньо му українському 
театрі аж по 1917 р. – по револю ційну модерну – відогравали 
велику роль.

Розвиваючись паралельно з погансько-християнським 
теат ром і народнім теат ром, але заникаючи раніш від них, бо 
з упадком княжої держави княжий театр пе ре дав народному 
театрові свої персонажі – “князь”, “княгиня”, “бояри” і т. д. 
І таким чином, коли на Заході на дворах володарів помалу, 
еволюційно із естрад ної форми театру починає вилонюватися 
зародок сьогодніш нього театру, на Ук ра ї ні з уваги на упадок 
державності ке рівну роль будівничого театру перебирає знову 
народ і творить першу, повновартісну сценічну народну драму 
– видовище, весілля.
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ЛІТУРГІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ 
В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ  

І. Вступ

Театр як синкретичне мистецтво ще зі своїх витоків 
історично знаходить своє коріння в давньому фольклорі. Врахо-
вуючи це, витоки українського театру, так як і слов’янського 
взагалі, слід шукати в примітивних фольклорних мистецтвах тан-
цю, музики та поезії1 . Найбільш давніми елементами театру були 
танець і музика. Пізніше до них долучились розмальову вання 
людського тіла, носіння спеціального одягу, ховання обличчя під 
маскою, що стало елементами сучасного теат рального мистецтва.

Ембріоном театрального мистецтва були ритмічний танець 
та спів, що в почат ко вих стадіях свого розвитку мали чітко 
окреслену утилітарну та естетичну мету. Пізніше додались 
релігійні тони, що з’я вились у зв’язку з “магією слова”, котра 
на би рала щораз сильнішого виразного значення серед примі-
тивних народів. Послідовно відокремлюючи театр від інших 
форм при мітивних мистецтв, таких, як танець, музика та інших, 
на приклад, “сце нічного” або “театрального слова”, “магія слова” 
ста ла основою майбутнього театру.

1 Українське театральне мистецтво історично поділяється на два 
головних періоди. Старіший, “пер ший” період, з Х по ХVІІ ст., містить 
чотири підрозділи: а) примітивний або передхристиянсь кий театр; б) 
княжий театр; в) літургічна драма; г) національний фольклорний театр. 
Новіший, “другий” період складається з: а) театру козацького бароко 
(з 17-18 ст.); б) формування професійного театру з 18 ст. до 1881 р. в) 
побутового театру (1881– 1917 рр.) та г) сучасного театру (1917 до н.ч.). 
Джерело: Ревуцький В. та ін. Театр і кіно // Україна: повна ен ци кло педія. 
– Т. 2.– С.614–660; Антонович Д. Триста років українського театру. 1619-
1919.– Прага, 1925; Кисіль О. Український театр.– Харків–Київ, 1925.
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Український фольклор до наших часів зберіг значні елементи 
примі тив ного, до християнського театру, в якому естетичні аспекти 
ще не були відо крем лені від аудиторії. Примітивний український 
театр минулого було б лег ко від новити сьо год ні на основі фольк-
лорного календаря українського селя ни на язичницької ери. Так 
званий “Весняний цикл” з його національними фольклорними 
ритуальними пісня ми, з весняними піснями – веснянками та 
гаївками, що прославляли близьку вес ну, мав низку споріднених 
театральних та тематичних елементів. Ці пісні завжди виконували 
в одному і тому ж міс ці, в чітко визначений час, з тою ж самою 
харак тер ністю. Виконавці були вдя гнені в ті самі костюми, про-
довжувались анало гіч ні сценоподібні діало ги з тою ж самою 
мімікою та пантомімою, що означала певні характери та типи. 

У “Весняному циклі” була характерною риса руху мас, яка 
збереглась у всіх епохах розвитку українського театру. “Літній” 
театральний цикл до хрис ти янської Укра їни, а саме фольклорні 
традиції, звичаї, ритуали та пісні Літа, був тісно пов’язаний із 
загробним життям. Цей цикл складався з двох частин. Перша 
части на була створена для ритуалу мавки або мавеськи, або 
ж пізніше, у ново хрис тиян ську еру, для пасхальних ритуалів 
– декілька тижнів по святах Pentecost. Друга частина циклу 
була створена для ритуалу Купала – 23, 24 червня. Вшанування 
Ку па ла є національ ним народним видовищем або, точніше, на-
ціональ ною фольк лор ною виставою, що складається з трьох 
головних драматичних актів у широкому просторі орна мен-
тальних, релігійних та демонологічних характерів. Головною 
те мою сценарію такого дійства є боротьба за кращий добробут, 
багатий урожай, і достаток у кожній селянській хаті. Вшанування 
Купала з візуально-театральної точки зору є най коло рит нішим і 
най драматичнішим видовищем українського пра християн сь ко го 
театру. Також з античних часів український зи мовий театраль-
ний цикл “пе ре дав” сьогоднішнім поколінням пісні, так звані 
колядки та щедрівки, сповнені гли бо кого філософського значення 
при, здавалось би, нескладному, спрощеному зміс ті. Такі пісні 
можна назвати монодраматичними утвореннями різноманітного 
змісту ідентичної сценічної форми. З точки зору їхньої сценічної 
структури (особ ли во в коляді) вони найкраще збереглись серед 
західних українців-горян, тобто гуцулів. Однак багато “пара-
лельних коляд” можна знайти і в інших областях України.

Так званий “княжий” театр розвинувся в Русі-Україні з 
приходом української державності Х-ХІ ст. Започаткували цей 
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театр актори княжого двору та митці, близькі до клоунів, що їх 
називали скоморохами, шпільма на  ми та свистільниками. Іноді цей 
театр називали дружинним. Цей тип актора-клоуна, заснований 
при княжому дворі, прийшов в Україну Германії*, Візантії або з 
Балкан; це культурне явище увійшло в королівські двори цілого 
євро пейського континенту. Хоча ско мо рохи, шпільмани та свис-
тіль ники були дуже популярними в той час і є навіть україн ські 
села та містечка під назвою Скоморохи та Свистільники, вони все 
ж таки не були повністю близькі за духом українському театрові. 
Княжий театр в Україні будувався головним чином на лицарських 
піснях і складався з двох фун дамен тальних елементів – читання 
(recitation) та восхва ляння (praising). Репертуар княжого театру 
складала драматична поезія, фрагменти якої збереглись до су-
час ності. Вірші читалися на музичному фоні, що створювався 
багатьма музичними ін ст ру мен тами. Княжий театр розширював 
свої тематичні гори зонти, використо ву ючи нові мотиви та “свіжі” 
предмети для постав: захист батьківщини, служ ба князеві, 
помста за не справед ливість по відно шен ню до слабших, княжа 
честь, героїчні вчинки, самопожертва заради інших. Із занепадом 
княжої ери в історії України театр трансфор мувався в так званий 
національний фольклорний театр, нову віху історії українського 
театрального мистецтва, в той час як головні персонажі, тобто 
“князь, “княгиня”, “боярин”, “бояриня” втілились у найстарішу 
теат раль ну версію фольклору – шлюбний ритуал.

Наступний період, який можна сміло назвати фольклорним 
театром, спочатку містив шлюбні ритуали, котрі за рівнем дра-
матизації були закінченим театральним творінням. Пізніше він 
був поглинутий репертуаром побутового українського театру 
(котрий звертався до життя людей) аж до кінця ХІХ ст., а також 
першої половини ХХ ст.

Студії української літератури дійшли теорії про те, що 
ритуали українських фольк лорних шлюбів були sui generis, 
релігійного, особистого, побутового драма ти чного характеру, де 
кожен ритуал супроводжувався відповідною піснею. Кожна пісня 
пояснювала та інтерпретувала відповідний ритуал. Кожна поява 
або інша дія дружок нареченої або бояр супрово джу ва лась піснею. 
Всі ці пісні та ритуали перетворили український шлюб у щось 

2 Возняк М. Історія української літератури.– Львів, 1924.– Т. ІІ.– 
С. 153; Лужницький Г. Історія ук ра їнського театру. Стара доба, від ХІ ст. 
до 1619 року // Записки Наукового Товариства ім. Шевчен ка. – Нью–
Йорк, 1961.– Т. СLXXI.– С. 135-190.
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подібне до давніх класичних містерій або трагедій Софокла з 
їхніми хорами, строфами та антистрофами.2

ІІ. Перший вплив християнства

Християнство мало величезний вплив на культурний роз-
виток України під час всієї її історії. Однак історики української 
культури чомусь обмежували вплив християнства тільки в 
зв’язку з школами монахів, освітою, іконографією та архі-
тек турою в Україні. Тим не менше, здається, що найбільші 
досягнення Візантій сько-Слов’янської Церкви, еклезіастичні 
порядки якої були принесені в Україну святими Кирилом та 
Мефодієм, знайшли свої відобра ження в часткових адаптаціях 
давніх українських традицій, ритуалів, звичаїв ще до того, як 
християнство було при йня то у 988 році. Ці ритуали та звичаї 
були дуже натхненними та високодуховними. 

Як результат того процесу адаптації, українські коляди – 
монодрами унікаль ної форми та оригінального змісту – добре 
збереглись до теперішніх часів; тоді як в сусідніх країнах Римо-
Католицька Церква довела їх до повного “забуття”. Коляд-
ки збереглись у повній красі та в повному значенні найбільш 
ефективно в Україні, це стверджують іноземні дослідники 
історії культури3. Більш того, Українська Церква відреагувала 
з особливою терпи містю та розумінням до розігрування гаївок 
та веснянок (“демо нічних п’єс”, як їх називав український 
монах-аскет ХVІІ ст. Іван Вишен ський), і навіть дозволяла 
показувати їх в церковних дворах у період приходу весни4 . Іноді 
в роботах з історії літератури можна знайти коментарі щодо 
“драматичних” або “театральних” рис Візантійсько-Слов’янського 
поклоніння Богу, разом із зовсім недоведеними та й неправдивими 
твердженнями, що “Церква не допомагала в справі збереження 
українських фольклорних ритуалів та традицій, де багата 

3 P. Caroman, Obrzed kolendowania u Slowian i u Rumunów, Kraków, 
1933, pp. 206-207, 234.

4 В час між війнами отець Григорій Хомишин заборонив гаївки та 
танці в церковних дворах його Єпархії. Він помер смертю мученика від 
руки радянського режиму

5 Возняк М. Історія української літератури. – Львів, 1924, Т. ІІІ.– 
С. 154-155; Лужницький Г. Пра ук ра їнський театр // Записки Наукового 
товариства ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1956.–Т. CLXV.– С. 60.
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природа драма тичного мистецтва прихована, а література не 
давала повних інтерпретацій впливу церкви”5 . 

Необхідно наголосити той факт, що традиції та ритуали 
українського фольк ло ру не тільки склали основу драматичних 
мистецтв, але й були першою сходинкою у формуванні укра-
їнського театру, елементи котрого, можливо, легко виявити 
в репертуарі побутового театру, особливо в п’єсах, таких як 
“Купало”, “Весілля”. Поза тим брак повного розуміння високо-
духовних елементів та драматичних ритуалів церкви східного 
обряду привів до плута нини в термінах, таких як “театр у 
церкві” або “церква в театрі”, рівно ж як і у книзі “Триста 
років українського театру. 1619-1919”, що була першою спробою  
критичного вивчення історії україн ського театру або драматичних 
мистецтв. Д. Антонович, відомий мистецтвознавець, пере кон ливо 
зауважив: “До цього часу українські дослідники театрального 
мистецтва збирали матеріали та проводили дослід ження виключ-
но в сфері літературної історії українських драма тичних творів. 
Очевидно, що історія драма тичної літера ту ри не є ідентичною 
до історії театру, до котрої драматична література включена 
тільки як компонент історії театрального репертуару. Тим не 
менше навіть історія театраль ного репертуару – не те саме, що 
літературна історія драма тичних тво рів, оскільки історія театру 
має інші підходи та інші методи до дослідження проблем, ніж  
істо рія літератури. П’єси і драми у репертуарі театру є не завжди 
літературними і літературна драма не зажди є частиною теат-
рального репертуару, хоча і викону ється на сцені. Істо ричний 
розвиток театру іноді підкоряється вимогам літератури, часто 
театр  звільняв себе від літературних вимог часу, щоб бути суворо 
театральним шоу, видовищем. Як на слі док цього в історію театру 
як “шоу” і в історію театру як театрального мистецтва недостатньо 
включати історію літературних драматичних творів. Історія 
театраль но го репертуару має бути досліджена так само, як і інші 
сфери, що разом склали цілу історію театрального мистецтва, 
такі як: історія розвитку сцени, декорацій, гри акторів, мистецтва 
режисури, художні смаки гля дацтва та йо го реакція на театральні 
вистави, що само собою є важливим фактором розвитку різних 
напрямків театральної творчості”6 . 

Теорія Антоновича безпосередньо підтверджує ранній 
вплив християнства на розвиток театральної творчості в Україні. 

6 Антонович Д. Триста років українському театру. 1619-1919...– С.3-10.
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Давні, дохристиянські ритуали та звичаї, пісні та музика, ритмічні 
читання та, понад усе, колядки, щедрівки, гаївки та веснянки, котрі 
певний час були втіленням “язичницького” змісту та значення, 
не тільки залишились з народом з приходом хри стиянства, а й 
з часом набули важ ли вого християнського значення. Колядки 
набули значення Різдвяних пісень, щед рів ки – Ново річних, гаївки 
та веснянки – Пасхальних традиційних пісень та цере мо ній; свято 
Купала набуло християнського значення як вшанування Св. Іоанна 
Свя тителя. Всі ці давні традиції, ритуали, святкові пісні та танці як 
зародок теат раль них мистецтв змогли вижити, більш того, завдяки 
охороні церкви вони про довжили свій вплив на ріст та розвиток 
укра їнських театральних мистецтв через нові теми, нові вистави. 
Можливо, вони не можуть бути компонентом суворо об ме жених 
театральних мистецтв7, вони представляють театр у найбільш 
широкому, узагальненому значенні.

ІІІ. Релігійний елемент в українському театрі

Вже є загальновизнаним фактом те, що в історії європей-
ської цивілізації церк ва була першим поштовхом до розвитку 
християн ських драматичних і театральних мистецтв. Першими 
драма тичними етюдами в Україні, за сучасною термінологією, 
були так звані церковні дійства, що були відомі з історії давньої 
ери української літератури. Вони складались із містерій, страстей, 
чудес та мораліте (“містерії”, “пасії”, “міраклі”, “мораліте”), кожна 
із котрих по-своєму репрезентувала неземні си ли, страждання 
Христа, життя святих, моральні повчання людей. Пізніше цер-
ковні дійства (церковні шоу) отримали назву “шкільного театру”, 
бо їх було перенесено в школи, де вони слугували освітнім цілям8 .

Спочатку такі шоу (вистави) ставились у приміщеннях 
церков, їх називали “театром у церкві”. Театральні вистави 
релігійного характеру, можливо, прийшли в Україну зі Сходу, 
однак перші звістки про такі вистави з’явились досить пізно, в 
ХVІ-ХVІІ ст. Виставлялися “Вхід Христа в Ієрусалим на ослі” 
(Вербна Неділя), “Благословіння на воді” (Водохреща), “Омиван ня 
ніг” (Святий Четвер), що асоціювався із фольклорною формою 

7 Франко І. Русько-український театр // Річник українського 
музею: УАН України.– Т. І. – С.41-75.

8 Мірчук І. Geschichte der Ukrainischen Kultur.– Munich, 1957.– 
С. 181-194; Янів В. Нарис україн ської культури. – Нью-Йорк, 1961. – С.77-84.
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процесії і стриб ками молодих людей у воду. Такі театральні 
вистави вельми стри маного характеру та якості на вряд чи були 
основою для розвитку великого духовного, драматичного мистец-
тва ХVІІ-ХVІІІ ст. в Україні, вплив якого було розповсюджено 
не тільки по всій тери то рії слов’янської східної Європи, але й, 
певною мірою, в південно-західних сло в’ян ських країнах9 .

Це були не спорадичні випадки театральних релігій них 
постав у деяких українських містах, а спонтанний ріст мистецтва, 
що вже існує, коли в 1614 році студенти Єзуїтського колегіуму 
в місті Луцьку здійснили поставу українського твору “Духовний 
діалог” на честь Велямина Рутського, Київського митрополита 
української католицької церкви, чи в 1631 році, коли важлива 
Пасхальна містерія “Розмишлєніє о муці Христа” (роздуми про 
муки Христа) автора Йоаникія Волкови ча була надрукована 
у Львові. Тут може виникнути важливе запитання: які сили 
сприяли чи при скорювали в той час розвиток широких кіл 
українського суспільства так, що з’являється цілий потік драма-
тичних релігійних творів, переважно містерій і драм із життя 
Ісуса Христа та Пресвятої Діви Марії (“міраклі” та “мораліте”), 
чудеса та моральні оповідання на основі життя святих, різно-
манітні алегорії, що транс фор му вались із “театру в церкві” в 
“церкву в театрі”, із значним духовним та релі гій ним змістом? 
Всі ці театральні вистави швидко стали незмінним компонентом 
навчального матеріалу в школах під час періоду “шкільного 
театру”10 . 

Пізніше дослідники історії українського театру намагались 
пояснити цей ве ли чез ний ріст театральних і драматичних мистецтв 
в Україні. Дехто зробив висновок про те, що після того, як театр 
“вийшов” із приміщень церкви, він був з ентузіаз мом сприйнятий 
широкими колами населення, та невдовзі став популярним або 
національним театром, що слугував суспільству як інструмент 
освіти. Обидва еле мен ти внесли свій внесок у ріст і розвиток 
театральної і драматичної творчості. Інші дослідники вважали, 
що театр виріс у своєму суспільному значенні, тому що він був 
індикатором релігійних та політичних рухів. Особливу увагу теат-
рові надавали Протестантські та Єзуїтські просвітителі, котрі 

9 Білецький О. Українська література серед інших країн світу. 
Зібрання праць в 5-ти томах. – Київ, 1965– Т. ІІ. – С. 10.

 10 Мірчук І. Geschichte der Ukrainischen Kultur. – Munich, 1957.– 
С. 184-185.

Ë²ÒÓÐÃ²ÉÍ² ÅËÅÌÅÍÒÈ Â ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÓ



118   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

ви ко ристовували драма тич не мистецтво як один із методів освіти 
в своїх школах, колегіумах, академіях у підтримку теологічних 
вчень. Часто п’єса або вистава була одним із засобів пропа ган-
ди11 . До того ж, під час релігійного конфлікту між українськими 
уніатськими ка толиками та українською православною церквою 
ХVІІ ст. теат ральне мистецтво широко використовувалося як 
засіб по пуляризації релігійних поглядів  з метою переконання 
якомога більшої частини населення.

Деякі дослідники встановили факт запозичення форми та 
змісту українських драм та вистав із західноєвропейського та 
польського шкільного театру, котрий у свою чергу розвивався 
в умовах релігійної боротьби між Католицизмом з одного боку 
та Лютеранством з іншого під впливом відродження мистецтва 
та науки на європейському континенті. Саме з тієї причини такі 
драматичні вистави та п’єси мали певні особливості, що були 
невідомі українським містеріям середньовіччя, а саме: пролог, 
а іноді і антипролог, поділ п’єси на акти з певною кількістю 
сцен, міфологічні імена, інші елементи, запозичені на Заході. 
Поза тим, мова таких п’єс демонструє факт впливу на них 
польських схоластичних драматичних творів12. Через західний 
вплив перші українські школи драматичної творчості не були 
до кінця українськими за духом та формою. Іноземний вплив на 
укра їнський театр того часу є також очевидним і в появі між 
актами п’єси так званих інтермедій та інтерлюдій, гумористичних 
за характером. Такі були у творі (релігійної драми) польського 
автора Якуба Ґаватовича (Jakub Gavatowicz) “Трагедія або 
Роздуми над смертю Пресвятого Іоанна Хрестителя” (1619). Ці 
інтермедії, звичайно, було початком не драматичних українських 
творів, а української комедії, котра пізніше роз винулась до 
популярного зрозумілого репертуару українського побутового 
театру, особливо в ХІХ ст.13 

Здавалось би, однак, що самою основою духовної атмо-
сфери, в котрій був за сно ваний та розвинувся український 
драматичний театр та театральна творчість і в котрій відчувся 

11 Антонович Д. Триста років українському театру. 1619-1919.– 
С. 11; Житецький П. Малоруський вертеп // Киевская старина. – Київ, 
1882.– № 10.

12 Веселовский А. Старинный театр в Европе.– Москва, 1870; 
Стешенко І. Історія української дра ми. – Київ, 1907.– І-ХІІІ.

13 Возняк М. Початки української комедії. – Львів, 1920; Здоровега 
В. Сучасна українська комедія. – Київ, 1954.
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перехід від давнього, передхристиянського театрального мистец-
тва в Україні до сучасного українського театру, був літургійний 
вплив Східнохристи ян ської Церкви. Дивовижним є той факт, 
що донедавна ніхто із вчених та експер тів у сфері театру не 
звертав серйозної уваги на літургію Східнохристиянської Церкви, 
де в “літургічній дії” є ціла низка театральних елементів. Добрі 
християни були свідками цих драматичних літургічних церемоній 
щонеділі та під час кожного свята, навіть не усвідомлюючи своєї 
участі в драматичній теат ральній виставі.

Термін “liturgy”, від грецького “leitos”, що означає “пуб-
лічний” та “ergon” із зна ченням “твір”, для давніх греків мав на 
увазі “публічний виступ державної зна чи мості”. Давня христи-
янська церква прийняла цей вираз для того, щоб симво лі зу ва ти 
спасіння людської раси Ісусом Христом. Більше того, оскільки 
символічна презентація спасіння була публічною дією, вона мала 
відбуватись у певному міс ці, де всі драматичні ритуали були б 
суворо дотримані. Для того були побу до ва ні приміщення церков, 
котрі за загальною структурою і внутрішнім устроєм нагадували 
давньогрецький театр. 

Внутрішній устрій української церкви має форму театраль-
ного стилю14. Іконо стас, тобто стіна з іконами, відокремлює ауди-
торію вірних від сцени-алтаря. З лівого та правого боків розта шовано 
хор, котрий виконує співи-антифони, в діалог із священиком. Це 
нагадує читання з музичним фоном, що їх викону вали актори та 
хор давньогрецьких трагедій. Театральними еле мен тами в церкві 
є: чітко ви зна че не місце дяка, шафки для вбрання, “захристя”, 
що виходить просто на сцену-алтар з окремим входом із вулиці, і 
прототип театральної завіси – алтар та святі ворота.

Якщо підійти до літургії з її ритуалами з позицій театро-
знавства, можна дійти висновку про те, що будь-який християнин 
народжується, одружується, помирає в середовищі літургічної дії. 
Однак, в цьому ритуалі до нього ставляться як до другорядного 
об’єкту. Центром драматичного літургічного ритуалу є сам Бог. 
Відношення людини до ритуалу може бути активним, таким як 
жертва Святої Євхаристії або пасивним як хрещення і поховання).

Літургічний процес є реконструкцією драми, де люди вірять 
або хочуть вірити у драматичний твір під назвою Святе Євангеліє. 
Літургічна діяльність репрезентує художній та звичайний театр, 
побудований на вірі. Християнська релігія радить віруючим 

 
14 A. Kutscher, Die Elemente des Theaters, Düsseldorf, 1932 Part I.
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звертатись до Бога через молитву, головним чином через монолог. 
Вона також радить стверджувати свою віру через діалог, що 
потребує щирої, відвертої поведінки віруючих у  присутності 
Всемогутнього Бога.

Християнська віра, збагачена доісторичними елементами 
глибокої шани та поваги до Верховної Істоти, що так добре 
відображається в дохристиянському театрі в Україні, знову 
стверджується Тисячоліттям Українського Християнства з його 
повністю розвинутим християнсько-філософським світосприйнят-
тям. Ця віра також приймає зовнішні драматичні та музичні 
форми літургійного ритуалу, в котрому можна знайти про-
довження давньослов’янської культури в Україні, так само як і 
продовження українського християнства та його Східної Церкви.

ІV. Висновки

Важлива роль християнства у становленні українського 
театру є без за пе реч ним фактом. Поза сумнівом, це твердження 
є вірним і для розвитку драматичного та театрального мистецтв 
інших народів, Східного чи Західного Християнства (Хри-
стиянської віри), де церква сприяє розвитку цих мистецтв 
меншою чи біль шою мірою.

Немає жодних сумнівів, що в Україні, країні з багатим 
спадком фольклорних драматичних і театральних традицій, звичаї 
та ритуали були запозичені україн сь кою церквою упродовж 
останніх століть. Толерантне, а іноді навіть доброзичливе 
ставлення україн ської Східної Церкви до тих традицій, поряд 
із драматичним устроєм церкви взагалі та факт підтримки та 
сприяння церквою розвитку театру в Україні з усією ясністю 
демонструє важ ли вість місця, що його посідає церква в справі 
розвитку драматичного та театраль но го мистецтва в Україні. 

Переклад з англійської Світлани Яворської
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ЛІТУРГІЙНИЙ ТЕАТР В УКРАЇНІ

1. Історичні основи розвитку літургійного театру

Український літургійний театр за своєю формою продовжує 
лінію розвитку язичницько-християнського театру, найважливіший 
різновид якого майже не змінився. Загалом літургійний театр є 
однією з найцікавіших і досі зовсім не досліджених гілок україн-
ського театру. Лиш де-не-де в поодиноких працях з історії літе-
ратури можна натрапити на згадку про “драматичні” або “теат-
ральні” елементи у візантійських богослужіннях1 . Доволі рідко 
дослідники приходять до висновку, що “гроно народних звичаїв, 
у якому ховаються скарби ранньої драми, утворилося насамперед 
не завдяки церкві з її богослужіннями, як це було в Західній 
Європі, і не через літературу”2 . Справді, жоден літературо знавець 
чи мистецтвознавець не ставив перед собою завдання ґрунтовно 
дослідити зародження якщо не українського літур гійного, то хоча 
б слов’яно-візантійського театру.

У своїй праці “Русько-український театр”3 Іван Франко 
згадує, що початки релігійного театру, а саме так він позначав 
літургійну драму, на руських землях сягають 5-6 ст. н.е. Частково 
релігійний театр зародився під впливом низки єретичних вчень, 
особливо гностичних сект, які першими ввели в богослужіння 
музику та драматичне пожвавлення, приваблюючи цим народні 
маси. Орто доксальна церква вважала своїм обов’язком перейняти 
від них ту принаду і перешкодити поширенню цих сект. Водночас 

1 Возняк М. Історія української літератури, т.3, С.154 -155.
2 Архангельский А. Очерки из истории западнорусской лите ратуры 

16-17 в.– Москва, 1888.–С. 132. 
3 Франко І. Руське духовенство у боротьбі з народними віруван-

нями наприкінці 18 ст. // Збірник Іст.Філол.Секції Наук. Тов. Шевч. – 
Львів, 1902.– С. 45.
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церква використовувала це як протидію світському театрові та 
цирковим виставам, адже як у самій Візантії, так і за її межами 
їх не можна було повністю придушити чи то пак викоренити ані 
законом, ані через заборони зібрань та прокляття з боку свяще-
ників. Тут найперше спадають на думку драматичні праці окремих 
священнослужителів, як-от доволі вимушена та, мабуть, винятково 
книжна драма “Christos paschon”, яка складалася із драм старо-
грецьких трагіків Софокла, Евріпіда та інших запозичених віршів. 
Як бачимо, у візантійських церквах дуже рано з’явились обряди 
драматичного характеру, які звідти поширились і на українські 
землі. Такі “церковні дійства” зображають народження та смерть 
Христа, біблійні сюжети (в’їзд Христа в Єрусалим верхи на ослиці), 
сценки зі Старого Завіту (історія про Даниїла та Сюзанну, історія 
про трьох апостолів у вогненній печі тощо). Сьогодні існують докази 
їх появи і на російських землях, в ос но  вному на півночі (Новгород, 
Москва), але значно пізніше (16-17 ст.), хоч і не виключено, що 
вони існували і раніше. У нас, на півдні, одним із таких дійств було, 
напевне, Йорданське Водо хреща, яке супро воджували святкові 
церковні процесії та занурення у воду. В горах залишки цього 
обряду збереглися до сьогоднішніх днів.

На жаль, все те, про що говорив Франко, не було літур-
гійним театром у повному сенсі цього слова. Найшвидше це 
був театраль ний орнамент, штукатурка на будівлі літургійного 
театру, що, однак, не давало повного уявлення про літургійний 
театр в Україні. Я розділяю поняття літургійного та релігійного 
театру, і, на мою думку, це доречно передусім щодо слов’яно-
візантійського театру. Хоч літургійний театр і дав поштовх до 
розвитку релігійного, але форма обох суттєво різниться.

Взагалі театр бере свій початок від літургійного театру, який 
є виразом християнства. Значною мірою він перейняв язичницькі 
форми, додав до них свої власні, первісні риси і створив церкву в 
театрі. Сюди належать костюми, жестикуляція, міміка, пов’язані 
з чітко встановленим речитативом і обов’язковими рекві зи та ми 
богослужіння, і, нарешті, час та місце даної вистави. Язичницько-
християн ський театр та літургійний як прямий його нащадок 
злилися настільки сильно, що утворюють тепер єдине ціле.

Релігійний театр, до якого якраз і належать згадані Франком 
інсценізації, є за своєю суттю зовсім іншим. Звичайно, літургійний 
театр був однією з предтеч виникнення релігійного, однак тільки до 
певної міри. Бо якщо форма язичницького театру була відображен-
ням змісту молитви, якщо язичницький театр був зумовлений 
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просто духовними запитами, власне кажучи, по требою виражати 
у тій чи іншій формі відчуття існування вищої істоти (саме це 
успадкував літургійний театр як прямий нащадок язичницького), 
то релігійний театр, за сучасною термінологією, виник із суто 
релігійно-пропагандистських міркувань. Нам залишається 
лише встановити природу причин: були вони адміністративно-
догматичного чи політично-церковного характе ру. Цікавим є той 
факт, що релігійний театр ніколи не був церквою в театрі, а лише 
театром у церкві. 

Отже, релігійний театр як явище дещо молодше (в Україні 
наприкінці 16 ст.) належить, за моєю періодизацією, вже до 
другого періоду історії українського театру, а не до його початків, 
хоча, як уже зазначалось, він дуже тісно пов’язаний з літургійним 
театром. До релігійного театру, тобто до театру в церкві, я 
зараховую такі інсценізації, як вже згаданий вступ Христа в 
Єрусалим на ослиці4 , обмивання ніг у Зелений четвер. Водночас 
їх супроводжують процесії, в яких знайшли свій відбиток народні 
звичаї, відтак вони належать вже до орнаментики літургійного 
театру.

Тому, щоб дослідити сутність літургійного театру на 
україн ських землях, слід вказати на психологічну основу його 
розвитку. Ми повинні хоча б у загальних рисах з’ясувати феномен 
накладання двох принципово різних світів, на які розпадається 
християнство, – сходу та заходу, – процес, який Україна 
пережила і, мабуть, ще й досі переживає5. Щойно після того, 
як нам вдасться, наскільки це можливо, розмежувати східні та 
західні впливи в українському літургійному театрі та виділити в 
ньому самобутні елементи, щойно тоді український літургійний 
театр постане перед нами як ори гінальне явище.

Це завдання є надзвичайно складним, тим більше, що 
істо ричні джерела української церкви походять або із Заходу, а 
отже, з католицького світу, який не завжди розуміє душу Сходу, 
або спираються на Схід, на візантійсько-московські погляди, які 
знову ж таки не розуміють сутності Заходу. Україна як поріг між 

4 Димитриевский А. Схождение Патриарха Константинопольского 
на жеребяти… // Сборник статей в честь акад. А.И.Соболевского. – 
Ленинград, 1928.– С. 69.

5Winter Е. Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine.– Leipzig, 1942.
6 Що виник внаслідок суміші генетичного матеріалу різного 

походження.
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Заходом та Сходом, психологічна структура яких носить дуже 
специфічний характер6 , я сказав би навіть, характер подвійної 
душі, на жаль, досі не має власної історії церкви7.  Натомість 
археологічно-історичні та філософсько-наукові здобутки, мабуть, 
сягнули вже того рівня, коли вони могли б стати основою для 
написання історії української духовної держави, яка відобра жена 
в історії церкви кожного народу.

Я повністю погоджуюсь із твердженням8 , що “союз” є не 
лише релігійним чи церковним явищем: культурний “союз” з 
давніх давен є ознакою України (і Білорусі). Такий характер 
стосунків зумови ло політичне та географічне положення України, 
яка на Заході через Польщу була пов’язана з католицьким світом, 
а на Півдні через Болгарію – з Візантією.

За найновішими, досі неспростованими дослідженнями 
проф. Пархоменка9 , у 9-10 ст. Русь розпалась на Південно-східний 
край, Азов, область Причорномор’я і Тмуторокань і мала три 
осередки: Київ, Новгород та Тмуторокань. 

Південна Русь, давня та сучасна батьківщина українців, на 
думку Пархоменка, не підтримувала колись жодних культурних 
стосунків з Північчю (тобто Київ з Новгородом), їхні культури 
розвивалися незалежно одна від одної. Таким чином, відокрем-
лення північної Русі від Києва ставило обох під різні культурні 
впливи: Новгород на той час підтримував зв’язки зі Скандинавією 
та камськими болгарами, а через останніх – з мусульманським 
Сходом. Київ теж мав контакти зі Сходом, однак перебував під 
набагато сильнішим, незнаним у Новгороді візантійським та 
хозарським впливом. Натомість Київ не мав жодних культурних 

 
7 На жаль, незавершена “Історія української церкви” С.Тома-

шівського, опублікована в ан. ОСБМ 1931, мені недоступна.
8 Ан. ОСБМ 3. 1-Р, С.290
9 Пархоменко В.А. Три центра древнейшей Руси, Санкт-Петер-

бург 1913, т. 18, 2, С.79. В.Januzs: Typy etniczne i kulturalne w prehistorji 
Galicji wschodniej (Етнічні та культуральні типи у Східній Галичині), 
Люд.17,1911, С.57. М.Koch: Byzanz, Ochrid und Kiev. “Кyrios”1938, 
випуск 4, С.253. “Das Kiever Reich jener Zeit war nicht der abgesperrte 
Moskauer Staat spaterer Jahrh., sondern die immer lebhafter begangene 
Uberland brucke zwischen West- und Nordeuropa einerseits und dem 
Schwarz meergebiet sowie Asien andererseits” (S. 264) (“Київська держава 
того часу не була ізольована Московією наступних століть, а була 
перехідним мостом між Західною та Східною Європою, з одного боку, та 
Причорномор’ям і Азією, з іншого”. (С.264)) 
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зв’язків зі Скандинавією, яка на той час перебувала на порівняно 
нижчому культурному рівні. 

Візантійська культура прийшла у південну Русь, в Україну, 
через Болгарію, де церкву було засновано в 863 році10 . 927 року 
болгарська церква відокремилась від Константинопольської 
Корони і вже на початок 11 ст. налічувала понад 30 єпископств. 
З Болгарії в Україну потрапили церковні книги, “багато писців” 
та перек ладачів. Тому, аналізуючи розвиток оригінального 
літургійного театру в Україні, слід врахувати те, що на той час 
у Болгарії була дуже розповсюджена маніхейсько-павликіянська 
секта, яка згодом здобула назву – секта богомолів. Вони відкидали 
у християнстві всі таємничі обряди, ієрархію тощо. 

За проф. С.П.Шестаковим, у богомолів не було регла-
мен тованого, сталого богослужіння11 . Отже, цілком можливо, 
що візантійський літургійний театр ще до приходу в Україну 
зазнав впливу павликіян і дещо менше богомолів12  і тому не 
може вва жа тись первісним. З іншого боку, вплив візантійської 
культури зустрівся в Україні із впливом латинського світу13 , 
який відігравав важливу роль не тільки у церковній сфері, 
але і в політичному світі. Не будемо затримуватись коло таких 
по дробиць, як-от факт, що у період з 5 по 9 ст. візантійський 
обряд мав сильний вплив на обряд римської церкви, зокрема на 
папську літургію, на релігійну практику і передусім на культ 
Богоматері14.  Не варто зупинятися і на політичному аспекті. 
Натомість ми погодимось із твердженням проф. Архангель ського, 
за яким літургія східної церкви, зберігаючи первісний зміст, з 

 
10 В.Мочульский: О мнимом дуализме в мифологии славян. В: 

Русский Филолог. Вестник, ХХІ, Варшава 1884, С.153. М.Koch: Вyzanz, 
Оchrid und Kiev. “Кyrios” 1938, випуск 4, С.283. М.Сперанский: Откуда 
идут старейшие памятники русской писменности и литературы. Славія, 
т.3, Прага 1928-1929, С.516-535.

11 И.М.Петровский: Письмо патриарха Константина Теофилакта 
царю Болгарии Петру.Изв.Отд.Русс.Яз и Слов.Имп. Акад.Наук (1913), т. 
18, кн.3, С.356

12 Розвідки М. Драгоманова про українську народну словесність і 
письменство. У: Збірник Філол. Секції Наук. Тов. Шевченка, т.1 і 2, Львів 
1899, С.8-9 і 95.

13Abraham W. Powstanie organisacji kosciola lacinskiego na Rusi.– 
Lwów, 1904.– Т.1; Коch М. (див. прим. 9 ), S. 264

14 Abbe de Corswarem: La liturgie byzantine et lunion des eglises. 
OSBM, т. 3, Жовква 1930,С.669 
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апостольських часів неоднора зо во змінювалась: розши рювалась, 
скорочувалась, аж поки, врешті, у 14 ст. за па трі арха Філотезіса 
Константинопольського не набула сучасної форми15. 

На мою думку, значні “розширення” та “скорочення” стосу-
вались, на жаль, лише зовнішнього вигляду, тобто театральної 
форми літургії. 

Розгляд сучасної форми східної православної церкви, якою 
керувала і керує політична влада московської держави, спонукає 
нас до твердження, що візантійська культура зазнала пере творень 
у процесі пристосування до специфічних “велико російських” 
національних особливостей та в контакті з елемен тами суто 
східної, азіатської культури16 , які мали велике значення для 
історії Московської держави. Російські вчені Віппер, Ростов цев 
та ін. наголошують, що релігійна культура, якою жили вищі та 
середні класи у 15-17 ст., була дуже далекою від візантійських 
чи точніше візантійсько-південнослов’янських джерел. Максим 
Грек, який прибув до Москви на початку 16 ст., вже не вважав 
московську релігійну культуру візантійською.

Україна та Білорусь, які перебували і перебувають між 
католицьким світом, Візантією та Москвою, вели постійну 
боротьбу з “великоросійською” московською церквою17.  

Це третій основний момент, на який слід звернути увагу, 
аналізуючи джерела українського літургійного театру.

На думку українського історика та літературознавця, хрис-
тиян ство зіткнулось в Україні з язичництвом, причому в дуже 
гострих, ба навіть кривавих формах18 . Однак я вважаю це19  не 
зіткненням, а радше зустріччю, яка завершилась перемогою 
християнства, яке ввібрало чимало язичницьких обрядів.

 
15 А.С.Архангельский: (див. прим. 2), С. 74
16 F. Dvornik: Les Slaves, Byzahce et Rome en Ixe siecle., OSBM, т.3, 

Жовква 1928, С. 255
17 П.Милюков: Очерки по истории русской культуры ІІ., Ст.- 

Петеробург 1905, С.40. С. Томашівський: Церковний бік української 
справи, Відень 1916, С. 10. М.Коch: (див. прим.9), С. 266: “Eine wirkliche 
Feindschaft zwischen dem Vatikan und Kiev beginnt erst in der ersten 
Halfte des 12. Jhs.” (“Справжня ворожнеча між Ватиканом та Києвом 
починається лише у першій половині 12. ст.” )

18 Заїкін В. Християнство на Україні за часів кн. Ярополка І (969-
979) // OSBM– Жовква, 1928.– Т. 3.– C. 1.

19 В абзаці про язичницько-християнський театр в не опубліко ваній 
тут частині даної праці.
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Засвоєння цілих форм язичницьких обрядів20 , а не лише 
окремих елементів, причому змінювався не тільки зміст, свідчить 
про те, що впровадження християнства відбувалося не револю-
ційним шляхом або, принаймні, не тим радикально-революційним, 
як це собі уявляють деякі українські вчені. До того ж своєрідний 
спільний культ жінки, присутній що в українських язичницьких, 
що в християнських обрядах, правдоподібно, пом’якшив цю 
колізію, так що можна вести мову радше про зустріч, аніж 
про зіткнення, конфлікт. Культ жінки пояснює і особливу по-
пулярність культу Богоматері.

Як на мене, факт ще довгого існування язичництва, яке 
подекуди залишалось провідною релігією, вичерпно пояснює теза 
Пархоменка (яку я вважаю цілком правильною), що у Києві в 
момент запровадження християнства значну роль відігравала 
не історія нової ієрархії і не її утвердження, а вітчизняна, 
місцева боротьба двох ворожих сил: нової княжої партії, яка 
мала підтримку з-за кордону, і старих численних прихильників 
Народного віча, які з відомих причин відстоювали старі права, 
опиралися релігійним нововведенням і спонукали князів рахува-
тися з ними21. 

Отже, ця так звана “подвійна віра” мала передусім суспільно-
політичне підґрунтя. Доповнивши загальну характеристику 
історич ної основи українського літургійного театру ще низкою 
єврейських впливів, матимемо чітку картину зародження літур-
гій ного театру. Адже хозари у Південно-східній Русі були пред-
ставниками єврейсько-християнського світогляду, євреї заселяли 
територію за нижньою течією Дону, а в Болгарії та Візантії у 
9 ст. християнство прийняло дуже багато єврейських елементів22.  

На жаль, тепер через брак об’єктивного наукового мате-
ріалу, який би підтвердив наведені твердження, зробити точну 
рекон струк  цію початкового літургійного театру неможливо. Тому 
мій виклад я обмежу обговоренням тих літургійних обрядів, які:

а) становлять театральну виставу, яку ми бачимо сьогодні, 
причому спробуємо виділити окремі впливи, або

20 А.Яцимирский: К истории ложних молитв в южнославянской 
писменности // Известия Отдела русского языка Имп. Ак. Наук, т.18, кн.3

21 Пархоменко В.А. Три момента начальной истории русского 
кристи aнства // Изв. Отд. Русс. Яз. и Слов. Имп.А.Н, т. 18, кн. 4, 1914, 
С. 371, а також: К вопросу о начале русской иерархии, т.18, кн. 1, 1913, 
С. 380.

22 Там же.
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б) визначають театрально-драматургійні елементи у всіх 
молодших літургійних обрядах, які через століття змінили свій 
вигляд, тобто театральну форму. Ймовірно, що колись вони були 
частинами одного дійства літургійного театру, однак тепер через 
суміш різноманітних впливів належать до сфери орнаментики 
літургійного театру.

Визначивши основні елементи літургійного театру та його 
тематичного зв’язку з новою театральною формою, можна від-
творити точну форму літургійного театру.

2. Основні елементи літургійного театру
Як язичницько-християнський театр був для українських 

селян чимось цілісним, хоч і складався з чотирьох календарних 
сезонів, так і український літургійний театр, в якому присутні 
картини різного роду, розміру та тематики, слід розглядати як 
єдине ціле. Однак язичницько-християнський театр торкався 
лише матеріальної сторони селянського життя, натомість 
літургійний театр був пов’язаний з духовним життям, із філо-
софським світо глядом християнства.

Власне у християнському світогляді можна відшукати 
елемент, який позбавив літургійний театр однієї із первісних 
форм театру та драми, а саме – мистецтва жестикуляції, міміки 
– панто міми23 . Адже основним елементом християнського світо-
гляду, елементом, який ми марно шукали у всій дохристиянській 
тетраль ній тематиці, є страждання. “Страждання є проблемою 
всіх вищих релігій. Воно присутнє у трагізмі греків, буддизмі, 
християнстві залежно від постановки питання і його характерного 
вирішення”24 .

Через наявність у тематиці цього елементу страждання 
літургійний театр обмежив у своїй зовнішній формі “мову тіла” 
до мінімуму, до простих жестів і повністю витіснив танець. 

У процесі витіснення стародавніх елементів театру, нехай 
навіть невимушено, закріпилися інші, нові театральні елементи. 
Як наслідок, утвердився новий ключовий елемент театру – слово. 
Маґія слова, чари якої в язичницько-християн ському театрі, 
взаємодіючи із мімікою, були обмежені, сягнула в літургійному 
театрі вершини своєї сили і мала вирішальний вплив на успішне 
чи невдале вирішення поставленої проблеми.

23 Kutscher A. Grundriß der Theaterwissenschaft. 1. Teil. Die Ele-
mente des Theaters.– Düsseldorf, 1932.– S. 13.

24 Lehrbuch der Religionsgeschichte, S. 28.
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Якщо слово у язичницько-християнському театрі базу-
валось на своєрідній несподіванці, на обмані, на з’єднанні або 
навіть просто на гіпнозі окремої божественної істоти, слово у 
літургійному театрі спирається на віру. З погляду театральної 
критики я свідомо залишаю поза увагою характер цього слова, 
немає значення, чи мова йде про перенесення влади (роль 
єпископа у висвяченні священиків), чи про її маніфестацію (роль 
священика у висвяченні дарів причастя), чи просто про якесь 
прохання.

Для літургійного театру важливим є лише сила, маґія слова, 
бо з цим тісно пов’язаний наступний основний елемент літур-
гійного театру – статичність.

Літургійний театр мав стати статичним, бо його основою 
є не дія, а тільки слово. Оскільки всі елементи руху, загальна 
дія відпадають і лише зрідка про цю дію нагадує слово, то його 
зовнішня форма стала цілком статичною.

З цього погляду літургійний театр нічим не відрізняється 
від придворного естрадного театру, проте вони не завжди тотожні.

Через відсутність танцю, фізичного вираження необхідним 
стало існування відкритого публічного місця, тобто приміщення, 
де постійно могли б відбуватись вистави ритуального характеру.

Таким чином виникла церква – храм Господній, а за нею 
театр – храм мистецтва.

Зародження літургійного театру базувалось на усуненні 
форм первісного театру, на поєднанні маґії слова із сценічним 
елементом естради, причому враховувалась статика.

Я бачу літургійний театр як сукупність обрядів бого служіння, 
які, з одного боку, оперті на основи християнського світогляду, 
або, краще, на вчинки основоположника цього світо гля ду Ісуса 
Христа, з іншого боку, – на поширення і усну передачу його 
вчення і заповіту. З цієї єдності, із комплексу літургійного театру 
загалом я намагатимуся виокремити картини та обряди, які за 
своєю формою позбавлені усякої театральності, однак забез печують 
за вер шеність Христового вчення з погляду його тлу ма чен ня для 
вірних. Це потрібно мені для того, аби вдало відокремити ті карти-
ни та обряди, які за своєю постановкою є суто теат раль ними або 
ж навіть завершеними інсценізаціями. Отже, у першому випадку я 
зараховую театральні обряди до орнаментики літургій ного театру, 
в другому – до власне літургійного театру, у тре тьому, навіть якщо 
вони відбуваються в церкві, – до релігійного театру.
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Моя позиція щодо такого поділу обґрунтована тим, що, 
наприклад, обмивання ніг не спирається на маґію слова, тобто на 
центральний елемент літургійного театру, і може відбуватись у 
будь-якому світському храмі мистецтва, не обов’язково у храмі 
Господньому, тоді як недільний молебен, богослужіння тощо 
вимагають належного приміщення.

ІІ. Форма і зміст літургійного театру
Як уже було сказано, призначенням літургійного театру є 

духовне оновлення належно підготованого слухача. Тут ставлення 
християнства до природи є діаметрально протилежним до язич-
ницьких поглядів: язичництво було культом природи, а християн-
ство є перемогою над нею25.  У християнській метафізиці людина 
займає проміжне становище між природою та Богом. Вона є 
дитям природи, але має право і обов’язок звертатися до Бога і 
називати його “Отче наш”. Людина не є рабом ні природи, ні Бога, 
на відміну від сина-раба у язичницькому світі. Людина є вільною 
істотою, хоча ця свобода є не фізичною, а метафізичною.

З виникненням християнства ставлення людини до природи 
принципово змінилося: польові лілії пречудові вже не тому, що 
вони є досконалим творінням природи, а тому, що їх створив 
такими Бог; небо прекрасне, бо воно є Господнім престолом26 . 
Християнство прагне небуденної краси і тому, як правильно 
стверджує Й.Спектор ський27 , “щоб збагнути християнську 
естетику, слід сприймати Євангеліє як конгеніальний витвір 
мистецтва”.

Отже, принциповою відмінністю між язичницьким та літур-
гійним театром є наступне: хоча і язичницький, і літургійний 
театри виникли із культу віри, основою першого є синкретичне 
мистец тво (танець, музика, поезія), а другого – мистецтво 
Євангелія.

Точно визначених форм мистецтво Євангелія, очевидно, 
набуло у практиці, у своїх обрядах. Форма театру, який ста-
новить своєрідний синтез всіх сфер мистецтва, чи не найкраще 
відпо відала поставленим вимогам. Саме тому і виник літургійний 
театр, який я поділяю на три основні частини:

 

25 Й. Спекторський: Християнство і культура. Прага 1925, С. 40-45
26 там же, С. 95
27 Й Спекторський (див. прим. 25), С. 141
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1. орнаментика літургійного театру
2. власне літургійний театр
3. релігійний театр28. 

Очевидно, що зал та сцену, де мала відбуватись дія, слід 
було оформити відповідно до форм літургійного театру (попри 
історію та догми християнства).

Грецькі церкви29,  як правило, будують так, щоб передня 
дещо підвищена частина церкви, хор і разом з ним вівтар завжди 
були звернені на Схід. На півночі та на півдні цієї частини роз-
ташовані місця для співаків, які почергово співають літургію. 
Святилище відділене від храму вірних стіною з ікон – іконо-
стасом. Останній має троє дверей: у центрі – святі або царські 
ворота, через які має право входити і виходити тільки священик, 
виконуючи ритуал. Ці ворота обладнані завісою, яка час від часу 
закриває вівтар від акторів. Праворуч від святих воріт розта-
шовані південні двері для диякона, ліворуч – двері для прислуги. 
Серед громаддя ікон іконостасу найважливішими є образи Христа 
і Богоматері, розміщені відповідно праворуч та ліворуч від святих 
воріт. Під час богослужіння ці дві ікони вшановують найбільше. 
Посередині церкви напроти святих воріт розташований амвон, 
переважно у формі незначного підвищення, – традиційно місце 
диякона.

За іконостасом знаходиться святилище. Сюди не можна 
заходити простим вірним, особливо жінкам. У центрі стоїть 
вівтар, так званий Cвятий стіл, чотирикутний, дерев’яний або 
кам’яний, над яким, як правило, на чотирьох колонах здіймається 
склепіння.

28 Дуже цікавим явищем є з цього погляду єврейський театр, 
оскільки насправді він не існує, хоча у його ранніх формах присутній якраз 
теат ральний елемент. Він мав чималий вплив на літургійний театр. Втрату 
ори гінального єврейського театру пояснюють геніальні слова Б. Паскаля:                                                                                 
“Євреї займають проміжну позицію між християнами та язичниками: 
язичники не визнають єдиного бога і шанують лише землю, євреї визнають      
єди   ного бога і шанують лише землю, християни ж визнають лише бога, 
а землі взагалі не шанують”. Я цитую Паскаля за Й. Спекторським (див. 
прим. 25, С. 46). 

29 J.L.Klein: Geschichte des Dramas IV. Das italienische Drama. Bd. 1, 
Leipzig 1866: “Schon die Einrichtung und Szenerie des christlichen Got teshauses 
erinnert an die der alten Bühne”. M . Horny kewitsch: Die gottliche Liturgie 
unseres hl. Vaters Johannes Chrysostomus. Volksliturgisches Apostolat. 
Klosterneuburd b. Wien. Wien 1928, S. 9.
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Вівтар покритий полотняним обрусом, який з чотирьох 
сторін спадає аж до землі. Цей обрус (калзаркіон), що символізує 
погре бальну хустину Христа, покритий коштовною шовковою 
серветкою (епендизіс), яка втілює велич і божественність Христа. 
На вівтарі знаходиться ще ілітон, що відповідає католицькому 
корполяре. В його центрі розміщено антименсіон. Антименсіон 
виконує функцію латинського altare portatile, тільки у греків 
це просто шовкова серветка з зображенням похорону Христа 
та повшиваними святими ре лік ві ями. Освячувати її має право 
лише архиєрей; без неї немис лиме будь-яке жертвоприношення. 
На вівтарі збері гається золота посудина із святими мощами для 
хворих. Часто вона знаходиться у золотому чи срібному голубі, 
що висить над вівтарем, або у скриньці позаду вівтаря. Крім 
цього, тут знахо дяться ще свічки і Євангеліє, а також хрест (без 
розп’яття) і скринька зі святими маслами. 

Зліва від престолу, коло північної стіни, стоїть маленький 
столик для свічок, названий протезисом. На ньому готують дари 
до св. літургії. Тут відбувається перша частина грецької літургії 
– проскомидія. Справа від вівтаря знаходиться дияконикон, 
свого роду сакристей, іноді відділений від святилища стіною. 
За вівтарем, коло східної стіни, півколом розміщені літургійні 
місця, а посередині підвищення – катедра, на якій архиєрей, що 
править службу, зачитує послання. В час богослужіння архиєрей 
сидить на троні, встановленому в центрі церкви або у південній її 
частині. Народ завжди стоячи бере участь у богослужінні, тому 
у грецьких церквах, як правило, немає сидінь.

Як бачимо, тут ми маємо справу зі сценою, обладнаною 
відповідними реквізитами. Вони не тільки залишаються незмін-
ними, без них не може відбуватись жодна дія (антименсіон) 
літургійного те атру. Сцена слов’яно-візантійського літургійного 
театру дещо нагадує теперішню сцену: чітке відмежування залу 
від сцени (за допомогою іконостасу), чітке обмеження передньої 
сцени (під ви щення – місце диякона), гардероб (сакристей), який 
прямо спо лу че ний зі сценою, своєрідний прототип завіси (царські 
ворота і завіса) і т. д.

Також можна говорити тут і про певну режисуру: єпископ 
має пере бувати на чітко встановленому для нього місці, диякон 
заходить через чітко визначені двері тощо, тобто мова йде про ті 
самі елементи, що є характерними для язичницького та народного 
театрів.
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Навіть у самій церковній споруді можна прогледіти сліди 
язичництва або, за визначенням окремих дослідників30 , відчути 
вплив культу сонця. З огляду на те, що святилище завжди було 
звернене на схід, тобто до сходу сонця, мимоволі пригадується 
язичницьке вірування: “Сонце увійшло до хати, скинуло свої ризи 
і затулило ними жерло печі”31 ; також читаємо в ірмосі (5 глас, 
5 пісня): “До тебе, вранішнє Сонце, і тебе взиваю я, одягнися у 
світло, як у ризи, і просвіти мою темну душу”. “Для селян сонце 
є чимось святим… вони поклоняються йому, бо вважають святим 
і справед ливим, і хрестяться, коли воно заходить”.

Я погоджуюсь із думкою Щербаківського32 , що “Великодні 
обряди втілюють радість і втіху”. Власне, в нас неділя Воскре-
сіння Христового ще зберегла свою язичницьку назву – Велик-
день, яка дуже влучно передає зміст цього свята. Інші народи 
натомість запозичили назву у євреїв, як-от росіяни, у яких 
це Пасха; іноді назва просто не передає самої суті свята, як, 
наприклад, “Wielkanoc” у поляків: Великдень припадає саме на 
той час, коли день стає довшим від ночі, а не навпаки”33. 

Єврейські елементи проглядаються в побудові вівтаря, в 
заслоні перед Царськими воротами і, врешті, у тому, що жінкам 

30 В.Щербаківський стверджує у своїй праці “Основні елементи 
орнаментації українських писанок та їхнє походження” (Праці українського 
Історико-Філологічного товариства у Празі”. – Прага. – 1926,–  т. 1,  С. 116), 
що “однією з характерних ознак нашого українського Великодня є широка 
поширеність писанки, що для московського Великодня є неістот ним” (с.119), 
а також, що “дослідження орнаменту української писанки підводить нас 
до одного надзвичайно цікавого факту (…) що первісна духовна культура 
прийшла до нас не із Середньої Азії, а з Півдня, з Месопотамії через Малу 
Азію і Чорне море (с.127), згодом поширившись через територію України 
на Північний Захід” (с.125). 

31 Петрів В. Мітологема Сонця в українських народних віруваннях 
та візантійсько-геленістичний культурний цикл // Етнографічний 
вісник. – Київ, 1927.– Кн. 4.– С. 88.

32 Там само. – С. 118.
33 Першим днем весни є 21 березня, Великдень святкують у першу 

неділю після весняного повного місяця. Якщо повний місяць випадає на суботу, 
то свято Великодня переноситься на тиждень вперед. При цьому слід вра-
ховувати, що воно не може співпадати із єврейським календарем, тільки на 
тиждень пізніше. Відповідно існує і найпізніший час для Великодня, коли повний 
місяць з’являється 20 березня, оскільки тоді він ще не є власне вес няним 
повним місяцем. У грецьких церквах ці обрахунки проводять за так званим 
Юліанським календарем, тобто із запізненням на 13 днів. (Concil. Nic. a. D. 325) 
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віддавна заборонялося заходити до святилища. Про церковну завісу, 
яка “роздерлася надвоє, зверху аж донизу” в момент смерті Христа, 
відомо з Євангелія (Лук. 23.45, Марк. 15.38). Порівнюючи становище 
єврейської та української жінок, можна легко ви значити єврейський 
вплив. Незалежно від способу проникнення народних мотивів у 
Новий Завіт їх можна побачити на мозаїці, що прикрашає головну 
абсиду Софіївського собору у Києві: Богоматір пряде в кімнаті 
(перше зображення, Благовіщення Марії) і поряд друга картина – 
пейзаж: криниця (праукраїнський мотив біля криниці), Богоматір, 
набравши води з криниці, збирається додому, але раптом чує голос 
(ангела), який приносить їй звістку про вагітність. Діва налякана 
тим голосом, бо не бачить того, хто говорить34.  

Вже для побудови сцени і залу, рівно ж як для декорацій 
літургійного театру характерним є поєднання язичницьких, 
староєврейських та народних елементів ,  в ідчувається 
безпосередній вплив цих культур та їх взаємне переплетення.

Християнин народжується, засновує сім’ю і помирає у 
стінах літургійного театру. Проте розвиток дії, яка об’єднує ці три 
основні моменти його життя, висвітлює його не як суб’єкт (тут, 
звичайно, я розглядаю лише драматичну дію), а тільки як об’єкт. 

Головним героєм драматичної дії є Бог. Його представника 
на землі Ісуса Христа зображає у цьому випадку, хоч і не завжди, 
священик; сюжет – це Божа любов, а об’єктом, так би мовити, 
другорядним героєм, є людина.

Отже, у всіх картинах літургійного театру головним героєм 
дії є Ісус Христос, проте не завжди його роль переймає священик. 
Він створює сюжет, всі картини і є носієм дії. Натомість відношення 
об’єкта (людини) до головного героя може бути двояким (у Божій 
любові): людина або безпосередньо активно бере участь у дії, як 
у випадку вінчання, причастя тощо, або опосередковано, пасивно, 
як при хрещенні чи церемонії поховання.

Зрозуміло, що через розширення сюжету, наприклад, 
через його поділ на сім святих сакраментів, орнаментика христи-
янського літургійного театру набула широкого поширення. Кожен з 
цих семи сакраментів творить окрему своєрідну картину, і хоч тут 
відсутній елемент часу та місця дії, проте є чітко визна чений текст. 
Як у всіх картинах монологічно-діалогічного типу, маємо тут і чітку 
поста новку, дію супроводжує використання визна чених реквізитів 
та відповідних костюмів. З огляду на різницю часу (хрещення та 

34 Сперанский М. История древнерусской литературы. – С. 269-270.
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конфірмація можуть проводитись у будь-якому віці, будь-коли 
та будь-де), місця та, враховуючи відсут ність наростання сюжету 
чи підготовки до кульмінації маґії слова, я зараховую перелічені 
сценки, які переважно мають форму монологу чи коротких діалогів 
(останні не обов’язкові), до орнаментики літургійного театру35 .

Сюди, на мою думку, належать і введення породіллі у 
церкву, і проведення священиком молитви очищення та благо-
словення, ранішнє та вечірнє богослужіння, сповідь і вельми 
поширена тепер орнаментика, як-от призначення архиєреєм 
каноніків, вибори ігумена в монастирях тощо36.

Завдяки розширенню адміністративного компоненту христи-
ян ства розрослася і орнаментика літургійного театру. А втім, 
нічого нового, власне, у літургійний театр вона не внесла.

Сюжети літургійного театру я поділяю на дві групи: 
вистави, суб’єктом яких є Ісус Христос, а об’єктом – людина, 
канвою такого сюжету є любов Господня; та вистави, у яких 
Христос одночасно є суб’єктом і об’єктом.

До першої групи належать богослужіння (об’єктом є 
людина, яка приймає причастя), шлюб та похорон; до другої 
групи належить воскресіння, яке, на мою думку, є єдиним 
чистим зразком драма тично-театрального твору у слов’яно-
візантійському театрі.

Орнаментом, що передує богослужінню, є сповідь.

ІІІ.  Богослужіння (літургія)

Грецький текст богослужіння 9 ст. зберігся фрагментарно. 
Більші уривки староболгарського тексту можна знайти у так 
званому Молитовнику37 від Синаї. За даними дослідника старо-
болгарських текстів, проф. Гошева, збережені тексти богослужінь 
доводять, що сучасне слов’янське богослужіння є майже тотожним 
з прадавнім візантійським38 . Подекуди можна зауважити незначні 
зміни, дещо рідше відмінності (які аж ніяк не впливають на 
театральні форми). Так, наприклад, у староболгарській літургії 

35 Первісний текст обряду посвяти священиків мені не доступний.
36 V.F.Rziga: Neizdannye socinenija Maksima Greka. Byzan tino slavika, 

Rocnik VI, Prag 1935-36, C. 98.
37 Staroblharskata liturgija ot prof. prot. Iv. Gosev. Sofija 1932, C. 32.
38 Там же. – С. 32.
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співак (болгарський співець псалмів) співав трісагіон з амвону39.  
Спірним є питання про існування саккосу (верхній одяг єпископа), 
цілком можливо, що замість саккосу одягався фелон40,  далі про 
нарукавники, про розвиток проскомидії у 9-11 ст.41 Наприклад, 
як стверджують дослідники 13 і 14 ст., антименсіон не був таким 
звичним і необхідним, як сьогодні, бо вистачало самого ілітону42.

Нічого нового про літургійний театр не скажуть і до-
слідження про розвиток та відмінності літургій Св. Василія 
Великого та Св. Івана Золотоустого, рівно ж як і їх порівняння з 
літургією Наперед освячених дарів – missa praesanctificatorum, 
яку я зараховую до орнаментики. 

Стосовно блиску та розкоші, які властиві візантійським 
обрядам, цікавим є звичай, що в обох, малому та великому, 
входах брали участь візантійські імператори. При великому 
вході вони несли свічки, і це давало їм право заходити у царські 
ворота43 .

Ще в IX ст. літургію поділяли на три частини44,  не рахуючи 
проскомидії, оскільки вона тоді була у стадії розвитку. Цими 
трьома частинами були: передлітургійна (літургія для оглашен-
них), основна (літургія для вірних) та післялітургійна (відпуст).

Кожна частина має окреме призначення і поділяється 
на додаткові підрозділи. Метою передлітургійної частини є 
підготовка людей до урочистої смерті Христа заради спасіння, 
душа має очиститись від гріхів: покаяння, прохання про прощення, 
молитовне богослужіння. Душа повинна сповнитись святістю: 
Слово Боже вказує шляхи і способи, повчальне богослужіння.

Основна частина, літургія для вірних, складається з трьох 
частин: принесення дарів (oферторій), перетворення дарів 
(консек рація) і споживання святих дарів (комуніон).

Метою принесення дарів, оферторія, є підготовка жертви. 
Метою чи навіть змістом св. перетворення є безкровне оновлення 
жертви. Змістом комуніону є споживання святих дарів. Метою 
післялітургійної частини є подяка за участь у жертво при-
ношенні.

39 Там же, С. 9.
40 Там же, С. 17-21
41 Там же, С. 27-31
42 Там же, С. 39
43 Там же, С. 43
44 Там же, С. 25
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Літургійний поділ відповідно до мети та змісту частин є 
важливим для театрально-драматичної побудови богослужіння, 
адже він опосередковано (саме причастя) та безпосередньо 
(активна участь у ритуалі причастя) стосується участі слухача 
у процесі богослуження. Під таким кутом зору схема св. меси 
на відміну від римо-католицької літургії є зрозумілішою. Відтак 
богослужіння можна поділити на шість частин45:

1. Я прошу. Грецький обряд: 3 ектенії, збірні молитви, 
малий вхід, тропаріон, контакіон, трисхагіон. (Латинський обряд: 
поетапна молитва, інтроіт, kyrie eleson, gloria, загальна молитва.)

2. Я слухаю. Грецький обряд: прокіменон, епістель, спів-
алелуя, Євангеліє, 2 ектенії, відпуст оглашенних. (Латинський 
обряд: епістель, градуале, алелуя-тракт, Євангеліє, кредо, do-
minus vobiscum.)

3. Основою першої і другої частини є літургія для оглашенних.
4. Я приношу. Грецький обряд: молитви за вірних, херу-

вимський гімн, великий вхід, принесення дарів, ектенія і німа 
молитва, поцілунок миру, Символ віри, Євхаристія із триразовим 
“свят”. (Латинський обряд: оремус, пісня офферторій, принесення 
дарів, обмивання рук, німа молитва, євхаристія і санктус.)

5. Я жертвую. Грецький обряд: продовження євхаристії, 
перетворення, анамнеза, епіклеза, поминання. (Латинський 
обряд: поминання, благословіння дарів, перетворення, анамнеза, 
епіклеза, поминання.)

6. Я приймаю. Грецький обряд: ектенія, благословіння 
евлогій, Господня молитва, інклінаційна молитва, розламування 
св. хліба, причастя, кінонікон. (Латинський обряд: мале піднесення 
(Оливкова гора), Господня молитва, продовження останнього 
прохання, розламування св. хліба, agnus dei, причастя, причасна 
пісня.)

7. Я дякую. Грецький обряд: ектенія подяки, молитва 
подяки, відпускні формули, благословіння, відпускна молитва 
“Аполізіс”. (Латинський обряд: післяпричасний ритуал, відпуст, 
благословіння, останнє Євангеліє.)

Шоста частина – це відпуст. Вже на основі цього поділу 
можна зауважити деяке наростання. Перші дві частини є, так би 
мовити, підготовкою до дії: я готуюся до чогось, що хочу зробити. 
Далі “я приношу” і “я жертвую”, щоб “прийняти”. П’ята частина 
стосовно свого об’єкту є кульмінацією внутрішньої духовної дії, 
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але стосовно суб’єкту цю кульмінацію творить четверта частина 
“я жертвую”.

Як-не-як це стосується дії магії слова, а не дії руху. Дія 
слова передусім сконденсована у німих молитвах, які промовляє 
священик. Вони підіймають настрій і тому приховані від слухача. 
Лише слова освячення, які лунають уголос, вказують на те, що 
динаміка магії слова сягнула кульмінації.

Перед початком розгляду театральних форм літургії слід 
зазначити, що можливість домогтися театральних ефектів у бого-
служінні є так само обмеженою, як і всі інші форми перенесення 
якоїсь таїни, і тому дуже часто повторюватиметься. Передусім це 
стосується поклонів (метанія), при яких хрестом проводять раз до себе 
і раз від себе (благословення), і тих жестів, при яких руки схрещують 
перед грудьми, піднімаючи долоні від себе вгору. І, врешті, поворот 
до слухачів з підвищення і навпаки та ритуал кадіння. Всі перелічені 
жести може виконувати і диякон, хоча для нього існує більше варіацій, 
оскільки він має більше можливостей рухатись.

Вихідним пунктом театрального аналізу літургії я обрав понти-
фікат, який об’єднує найбільше театральних елементів. Для точного 
визначення театральних форм богослужіння існує два шляхи: 

1. весь текст служби ділять на сцени чи виходи, вказуючи 
одночасно на всі театрально-драматичні елементи,

2. враховуючи зміст служби, за основу беремо шестичастинну 
схему і опрацьовуємо кожну частину окремо, причому досліджуємо, 
які театрально-драматичні форми притаманні даній частині.

Форма літургійного театру тісно пов’язана зі змістом, дією 
слова, яка поступово наростає. Тому я обираю другий спосіб, 
який бере свій початок від слухача, душа якого має оновитись і 
прийняти участь у безкровній жертві. Тому в нашому випадку цей 
шлях є зручнішим і придатнішим.

Отже, розглянемо богослужіння як виставу літургійного 
театру, яка складається з шести картин і прологу (проскомідії).

Пролог

Про початок служби сповіщають дзвони, які виконують таку 
ж функцію, що і дзвінок у сучасному театрі.

Пролог складається з трьох сцен. Перша сцена – це підготовка 
літургії, вона відбувається перед глядачами. Друга сцена – підготовка 
дарів, яка відбувається частково у святилищі, частково на протезисі, 
тому глядачі не можуть спостерігати за дією. У третій сцені одягають 
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архиєрея для богослужіння. Перша і третя сцени відбуваються на 
просценіумі, друга – за сценою.

Світлові ефекти: на підвищенні запалено щонайменше дві 
свічки і семисвічний підсвічник46 ; перед іконостасом горить так 
зване вічне світло47.

На північній і південній стороні просценіуму сидять співаки. 
Дійові особи прологу – диякон, священик, архиєрей, протодиякон, 
церковна прислуга.

Сцена 1:

Архиєрей заходить у мантії, митрі та зі скіпетром у головні 
ворота церкви, іде з асистентами через зал глядачів і низько 
вклоняється перед царськими воротами. Коло нього мовчки стоїть 
асистент. Із захристії виходять священик та диякон, підходять 
до архиєрейського трону і просять про покровительство та благо-
словіння. Тоді вони вирушають до закритих царських воріт, і після 
триразового поклону диякон говорить: “Благослови, владико”.

Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, 
і навіки-віків48 .

Священик і диякон у формі діалогу читають молитви. 
Священик: Ворота милосердя, відкрийтеся нам. (При цьому 

відкривається завіса перед царськими воротами.)
Потім вони вшановують святі ікони. Перед іконою Христа 

вони промовляють молитву, потому другу – коло ікони Богоматері. 
Вони знову повертаються до царських воріт і ще раз проказують 
молитву. Далі, вклонившись перед хорами, вони відходять у 
святилище, кожен промовляючи: “Увійду у дім твій, поклонюся 
до храму святого твого в страсі перед тобою”.

Сцена 2: 

Священик і диякон, увійшовши у святилище, тричі вклоня-
ються перед вівтарем, священик цілує Євангеліє та престол, 
диякон – тільки престол. Потім кожен бере свій стихар, роблять 
три поклони на схід, про себе говорячи: “Боже, милостивий будь 
мені, грішному”. Диякон підходить до священика, тримаючи 
стихар та орар та приклонивши голову.

46 Там само, С. 17, походження невідоме (ймовірно єврейське)
47 Там само.
48 В західноукраїнських селах перед іконами Христа і Богоматері 

на іконостасі запалюють свічки.

Ë²ÒÓÐÃ²ÉÍÈÉ ÒÅÀÒÐ Â ÓÊÐÀ¯Í²
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Диякон: Благослови, владико, стихар з орарем. 
Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, 

і навіки-віків.
Диякон: Амінь. (Він одягає стихар, орар та нарукавники, 

відходить до протезису і ставить дискос по лівій стороні, святу 
чашу – по правій і все інше з ними. В цей час священик теж одягає 
стихар, перехрестивши його і промовивши відповідну молитву, 
далі накладає на себе епітрахиль, нарукавники, набедреник49  та 
фелон. Далі обоє підходять до умивальника і, вмиваючи руки, 
промовляють кожен про себе псалом. Потому тричі вклоняються 
перед протезисом і мовлять молитву.)

Священик бере лівою рукою просфору і копієм викраює 
агнець. Молитвою у формі діалогу вони завершують проскомидію. 
Далі обоє підходять до престолу і по короткій молитві говорять: 
“Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу твою”. Далі 
священик цілує Євангеліє, диякон – вівтар; диякон схиляється 
перед священиком, трохи підіймаючи трьома пальцями правої 
руки свій орар. 

Диякон: Час правити Господеві, владико, благослови.
Священик(благословляючи його): Благословен Бог наш 

завжди, нині і повсякчас, і навіки-віків. Амінь. 
Диякон: Помолися за мене, владико.
Священик: Нехай направить Господь стопи твої.
Диякон: Пом’яни мене, владико святий.
Священик: Нехай пом’яне тебе Господь Бог у царстві своїм 

завжди, нині і повсякчас, і навіки-віків.
Диякон (вклоняючись): Амінь. (Виходить).
Сцена 3: 
Решта священиків (якщо їх кілька) одягаються в захристії, 

а архиєрей – на очах у глядачів під спів дияконом відповідних 
молитов. Архиєрей із асистентами залишається на своєму троні 
аж до малого входу50 . 

49 M. Hornykewitsch (див. прим. 29), С. 19-21 
50 М. Горникевич (с. 47) вказує на стародавній звичай. В орто-

доксальній церкві архиєрей починає богослужіння і до малого вступу 
перебуває за троном. 
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Літургія для оглашенних

Частина 1: “Я прошу”

Сцена 1: 

Священики стають коло трону51 . Царські ворота від-
чиняються, диякони кадять перед вівтарем, іконами Богоматері 
та Христа, архиєреєм, потім – до глядачів і в усі чотири сторони 
світу. Потім вони займають свої місця на просценіумі, напроти 
царських воріт, тричі вклоняються, і один з них співає52: 

Диякон: Благослови, владико.
Священик (піднімаючи догори Євангеліє і творячи ним знак 

хреста): Благословенне царство Отця і Сина, і Святого духа нині 
і повсякчас, і навіки-віків.

Хор: Амінь. 
Починається мирна ектенія. Диякон промовляє прошення 

миру, а обидва хори по черзі на кожне відповідають53.  Священик 
читає в той час молитву першого антифону. По мирній ектенії 
хори співають перший антифон. Диякон вклоняється і йде до ікони 
Бого матері, повернувшись обличчям до ікони Христа і тримаючи 
трьома пальцями правої руки свій орар. Після першого антифону 
диякон знову займає своє місце і, вклонившись, промовляє малу 
ектенію. 

Після трьох малих ектеній хори по черзі співають другий 
антифон. Диякон стає знову перед іконою Богоматері і по пісні 
“Єдинородний Сину”, якою завжди завершується другий анти-
фон, знову проказує малу ектенію, заздалегідь повернувшись на 
своє звичне місце. 

Після малої ектенії хори співають макаризми або третій 
антифон. У цей час священик та диякон тричі вклоняються перед 
вівтарем. Священик бере Євангеліє, передає його дияконові, а той 
цілує руку священика. Разом вони виходять через північні двері 
і роблять малий вхід. Всі присутні у церкві схиляють голови і 
диякон впівголоса промовляє:

51 Як правило, трон кадять два диякони (диякон та про- або суб-
диякон)

52 На думку архиєрея Шептицького, ці слова слід голосно про-
мовляти, а не співати.

53 M. Hornykewitsch (див. прим. 29), С. 34-38
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Диякон: Господу помолімся.
Священик тихо читає молитву входу.

Сцена 2: 
По завершенні молитви диякон підходить з Євангелієм до 

архиєрея.
Диякон: Благослови, владико, святий вхід.
(Архиєрей благословить і цілує Євангеліє.)
Диякон (стоячи в центрі царських воріт, піднімає вгору 

Євангеліє і голосно говорить): Премудрість, прости.
Архиєрей встає і йде до царських воріт іконостасу.
Хор: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси 

нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі Алилуя.
Архиєрей (стоїть перед іконостасом з дикирієм та трикирієм 

і схрещеними вгорі свічками благословить чотири сторони світу; 
на схід): Христе, світло істинне, що просвічуєш і освячуєш 
кожного чоловіка, що приходить у світ.

Хор: Навіки-віків.
Архиєрей (на південь): Нехай світло лиця Твого знаме-

нається на нас, щоб, ходячи в нім, ми бачили світло неосяжної 
Твоєї слави; (на захід): і направи стопи. 

Хор: Навіки-віків.
Архиєрей (на захід): І направи стопи  на ділання заповідей 

Твоїх.
Хор: Навіки-віків.
Архиєрей (на північ): Молитвами Богородиці, Христе, Боже 

наш, спаси нас 
Хор: Навіки-віків.
Архиєрей (бере правою рукою кадильницю і в супроводі 

інших священиків та асистентів тричі обходить навколо вівтаря, 
кадить і співає разом з усіма іншими): Спаси нас, Сину Божий, 
що воскрес із мертвих, співаємо тобі: Алилуя.

Хор співає тропарі і кондаки.
Архиєрей тихо промовляє молитву Трисвятої пісні.

Сцена 3: 

Диякон: Благослови, владико, час трисвятого.
Архиєрей: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу воз-

силаємо, Отцю і Сину, і Святому духові, нині і повсякчас.
Диякон: І навіки-віків.
2 хор: Амінь.
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1 хор (чергуючись із 2): Хором співає Трисвяте54.
Арх.: (тихо промовляє молитву).
Священик і диякон проказують по черзі трисвяте, тричі 

вклоняючись перед престолом.

Частина 2: “Я слухаю”

Сцена 4: 

Диякон (до єпископа): Повели, владико.
Архиєрей (заходячи за вівтар): Благословен, хто йде в ім’я 

Господнє.
Диякон: Благослови, владико, горішнє сідалище.
Архиєрей: Благословен єси на престолі слави царства твого, 

що сидиш на херувимах, завжди, нині і повсякчас, і навіки-віків. 
Амінь.

Сцена 5:

Субдиякон по завершенні трисвятого виходить на середину 
церкви.

Архиєрей: Мир всім.
Диякон: Премудрість. Будьмо уважні.
Субдиякон читає прокімен зі стихом.
Диякон: Премудрість.
Субдиякон читає заголовок апостола.
Диякон: Будьмо уважні.
Субдиякон читає певний уривок з апостола.
Архиєрей: Мир тобі.
Хор тричі співає Алилуя.

Сцена 6: 

Диякон взявши кадильницю, підходить до священика, 
приймає від того благословення, кадить святилище і людей.

Архиєрей тихо читає молитву перед престолом.
Диякон (по завершенні молитви): Амінь. (Він склоняється 

перед Євангелієм, побожно та урочисто піднімає його і йде до 
амвону.)

Ë²ÒÓÐÃ²ÉÍÈÉ ÒÅÀÒÐ Â ÓÊÐÀ¯Í²

54 Під час української греко-католицької служби понтифікату 
диякон впівголоса говорить до архиєрея: “Благослови, владико, час 
трисвятого”. Той благословляє Євангеліє архієрейськими свічками, по 
чому співає один раз трисвяте грецькою мовою. (там само; с. 50)
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Сцена 7:

Архиєрей (говорить, стоячи перед воротами): Премудрість. 
Прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир всім.

1 хор: І духові твоєму.
Диякон: Від (ім’я) святого євангелія читання.
Архиєрей: Будьмо уважні.
2 хор: Слава тобі, Господи, слава тобі.
Диякон читає Євангеліє.
Архиєрей: (по завершенні): Мир тобі, благовістуючому.
1 хор: Слава тобі, Господи, слава тобі.
Диякон іде до царських воріт і передає Євангеліє архиєрею.

Сцена 8: 

Диякон, стоячи перед престолом, промовляє так звану 
“ектенію усильного благання”. На кожне прошення хори по черзі 
співають: “Господи, помилуй”.

Архиєрей (у цей час бере у ліву руку архиєрейський посох, 
у праву – трикир, повертається до людей і тричі благословить їх 
словами): Господи, о Господи, подивися з неба на землю, подивися 
і прийди, щоб відвідати цю гору, на якій росте виноград, і зміцни 
її, оскільки вона була основою Твоєї правоти.

Хор: Навіки-віків.
Архиєрей (згадуючи світську верхівку, благословить людей 

дикирієм і говорить): О Боже, (захисти царя)55 і вислухай нас, 
якого дня ми б Тебе не взивали.

Хор: На віки віків.
Архирей згадуючи митрополита і архиєрея, благословить 

людей рукою. 
Хор: Навіки-віків.
Диякон (по завершенні ектенії усильного благання говорить 

прошення за оглашенних, на які хор відповідає): Господи, помилуй.
Архиєрей тим часом тихо читає молитву за оглашенних і 

розгортає на престолі хітон.
Диякон починає молитви за вірних.

55 Тепер упускають
56 На Західній Україні цю пісню співають вірні
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Літургія вірних

Частина 3: “Я приношу”

Сцена 9: 

Архиєрей тихо читає другу молитву за вірних. Хор створює 
фон повільним та мелодійним херувимським співом56. Архиєрей, 
диякон та решта священиків мовлять Херувимську пісню. 
Архиєрей благословить кадильницю. Диякон зі всіх сторін кадить 
вівтар, святилище, обидві (головні) ікони і людей, промовляючи 
про себе 50 Псалом та тропарі. Потому повертається до вівтаря 
і віддає архиєреєві кадильницю. Обоє вклоняються і цілують 
вівтар. Ще по трьох поклонах вони повертаються до людей, 
підходять до про тезису, схиливши голови, і цілують між покло-
нами загорнені жертовні дари.

Диякон (говорить до архиєрея): Візьми, владико. 
Архиєрей (бере аер і кладе дияконові на плечі, мовлячи): 

Піднесіть руки ваші до святині і благословіть Господа. (Далі він 
бере покритий дискос і шанобливо кладе його дияконові на голову. 
Останній тримає при цьому кадильницю. Архиєрей бере покриту 
чашу, а тоді священики, за ними диякон та архиєрей північними 
дверима виходять зі святилища, попереду виносять гексаптериг 
та свічки. Проходячи ліву і центральну частини наосу (хоресу), 
вони роблять великий вхід, один за одним співаючи): Всіх нас, 
право славних християн, нехай пом’яне Господь Бог наш у царстві 
своїм завжди, нині і повсякчас, і навіки-віків.

1 хор: Амінь.
Архиєрей (голосно співає): Святійшого вселенського архи-

єрея (ім’я), папу Римського, і блаженнішого патріарха нашого 
(ім’я)57 , і преосвященнішого архиєпископа й митрополита нашого 
кир (ім’я), боголюбивого єпископа нашого кир (ім’я), і ввесь 
священичий, дияконський і монаший чин, Богом бережений народ 
наш, правлін ня і все військо, благородних і приснопам’ятних 
криторів і добро чинців святого храму цього, і всіх вас, право-
славних християн, нехай пом’яне Господь Бог у царстві своїм 
завжди, нині і повсякчас, і навіки-віків. 

(Коли ця процесія повертається до святилища, другий хор 
співає останні слова Херувимської пісні.)

57 Тільки в уніатській церкві
58 M. Hornykewitsch (див. прим. 29), С. 67
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Диякон (стає праворуч вівтаря і говорить до архиєрея): 
Нехай пом’яне Господь священство твоє в царстві своїм завжди, 
нині і повсякчас, і навіки-віків.

Архиєрей (до диякона): Нехай пом’яне Господь дияконство 
твоє в царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Архиєрей (кладе чашу на вівтар, знімає з голови диякона 
дискос і кладе його праворуч чаші, мовлячи): Благообразний 
Йозеф, з дерева знявши пречистеє тіло твоє, плащаницею чистою 
обвив і ароматами, в гробі новім, покривши, положив і т. д.58 

Архиєрей знімає покриття з дискоса та чаші і кладе 
на вівтар. Далі він знімає аер з плечей диякона, кадить його, 
покриває ним святі дари і промовляє останні строфи 50. Псалма.

Диякон (до архиєрея): ….
Бере кадильницю, тричі кадить і віддає.
Архиєрей (схиливши голову перед дияконом): Пом’яни 

мене, брате і сослужителю.
Диякон: Нехай пом’яне Господь священство твоє у царстві 

своєму. (Він склоняє голову, піднімаючи орар трьома пальцями 
правої руки.)

Архиєрей: Помолися за мене, сослужителю мій.

Сцена 10:

Диякон: Дух святий зійде на тебе і сила Вишнього осінить 
тебе.

Архиєрей: Той же дух нехай співдіє з нами всі дні життя 
нашого.

Диякон: Пом’яни мене, владико святий.
Архиєрей: Нехай пом’яне тебе Господь Бог у царстві своїм 

завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Диякон: Амінь. (Цілує архиєрею праву руку, виходить на 

своє звичне місце і читає прохальну ектенію.)
Архиєрей тихо читає молитву приношення. 

Сцена 11:

Диякон продовжує читати ектенію, хори по черзі йому 
відповідають. Далі -

Архиєрей (до вірних): Мир всім.
1 хор: І духові твоєму. 
Диякон: Возлюбім друг друга, щоб однодумно визнавати.
1 хор: Отця, і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і 

нероздільну.
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Архиєрей (тричі вклонившись, цілує святі дари, дає сослу-
жителям поцілунок миру і тихо говорить): Возлюблю тебе, 
Господи, кріпосте моя, Господь – твердиня моя і прибіжище моє.

Диякон (теж вклоняється, цілує зображення хреста на 
своєму орарі, на знак миру цілує суб- або протодиякона і 
говорить): Двері, двері, в премудрості будьмо уважні.

Архиєрей піднімаючи аер і розгортаючи його над дарами, 
про себе, як і решта учасників, промовляє Символ віри. 

Диякон, по завершенні голосно говорить: Станьмо гідно, 
станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в 
мирі приносити.

1 хор: Милість миру, жертву хвалення.
Архиєрей (голосно): Благодать Господа нашого Ісуса Христа, 

і любов Бога й Отця, і причастя Святого духа, нехай буде з усіми 
вами (він розвертається до людей і благословить їх).

Диякон вклоняється, іде до престолу, бере ріпідон і 
проводить ним над дарами.

1 хор: І з духом твоїм.
Архиєрей (підносячи руки): Вгору піднесім серця.
1 хор: Піднесли до Господа.
Архиєрей (говорить, повернувшись на схід): Благодарім 

Господа.
2 хор: Достойно і праведно єсть поклонятися Отцю, і Сину, 

і Святому Духові, Тройці єдиносущній і нероздільній.
Архиєрей (тихо мовить першу частину молитви євхаристії 

(префетіон) і потім голосно говорить): Побідну пісню співаючи, 
викликуючи і промовляючи.

Диякон бере із дискосу астерискос, творить над ним знак 
хреста, цілує і відкладає вбік.

1 хор: Свят, свят, свят Господь Саваот, повне небо і земля 
слави твоєї, осанна в вишніх. Благословен, хто йде в ім’я Господнє, 
осанна в вишніх.

Частина 4: “Я жертвую”

Сцена 12: 

Архиєрей (тихо молиться, схиливши голову, шанобливо 
піднімає правицю і благословить святий хліб, голосно про-
мовляючи): Прийміть, їжте, це єсть тіло моє, що за вас ламається 
на відпущення гріхів.

2 хор: Амінь.
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У цей час диякон показує дискос, високо тримаючи свій орар.
Архиєрей (благословить, високо піднявши руки і про мовля-

ючи): Пийте з неї всі, це єсть кров моя нового завіту, що за вас 
і за багатьох проливається на відпущення гріхів.

При цих словах архиєрея диякон показує чашу, високо 
тримаючи трьома пальцями правої руки орар.

1 хор: Амінь.
Архиєрей (тихо молиться, схиливши голову, потім голосно 

говорить): Твоє від твоїх тобі приносимо, за всіх і за все.
Диякон, схрестивши руки, піднімає над ілітоном правою 

–дискос, лівою – чашу і робить знак хреста.
2 хор: Тебе оспівуємо, тебе благословимо, тебе благодаримо, 

Господи, і молимось тобі, Боже наш.
Диякон відкладає ріпідон і підходить до архиєрея. Обоє 

тричі вклоняються перед вівтарем і моляться.
Диякон (схиливши голову, вказує орарем на святий хліб і 

тихо мовить): Благослови, владико, святий хліб.
Архиєрей (перехрестивши святий хліб, говорить): І сотвори 

ото хліб цей чесним тілом Христа твого.
Диякон: Амінь. (Вказує орарем на чашу): Благо слови, 

владико, святу чашу.
Архиєрей (благословляє): А те, що в чаші цій, чесною 

кров’ю Христа твого.
Диякон: Амінь. (Вказує орарем на обидва): Благо слови, 

владико, обоє.
Архиєрей (благословить дари): Перетворивши Духом твоїм 

Святим.
Диякон: Амінь, амінь, амінь. (схиляє перед архиєреєм 

голову і говорить): Благочестивий владико, пом’яни мене, бідного 
грішника. (Він повертається на попереднє місце, бере ріпідон і 
проводить ним над святими дарами.)

Архиєрей (молиться, кадить вівтар і голосно мовить): 
Особли во за пресвяту, пречисту і преблагословенну, славну 
Владичицю нашу, Богородицю і приснодіву Марію.

Перший хор співає мегалінаріон до Богородиці.
Архиєрей передає диякону кадильницю, той кадить зі всіх 

сторін вівтар і поминає померших, зазначених у диптихах.
Архиєрей (поминає живих, повертається до вірних і бла-

гословить їх словами): І нехай будуть милості великого Бога і 
Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.

1 хор: І з духом твоїм.
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Частина 5: “Я приймаю”

Сцена 13:

 Диякон, отримавши дозвіл від священика, виходить і 
займає своє звичне місце, де починає співати ектенію. Хори по 
черзі йому відповідають.

Архиєрей (під кінець ектенії голосно говорить): І сподоби 
нас, Владико, зі сміливістю, неосудно сміти призивати тебе, 
небесного Бога Отця, і мовити. 

Той, що стоїть попереду промовляє “Отче наш”59  голосно 
і чітко, решта присутніх – кожен про себе. Диякон складає свій 
орар у формі хреста.

Архиєрей: Бо твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця і Сина, 
і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

1 хор: Амінь.
Архиєрей (благословить, обернувшись до вірних): Мир всім.
1 хор: І з духом твоїм.
Диякон: Голови ваші Господеві приклоніть.
1 хор: Тобі, Господи.
Архиєрей (тихо мовить інклінаційну молитву, тричі низько 

вклоняється, те ж робить диякон, і обоє тихо говорять): Боже 
милостивий, будь мені, грішному. 

Диякон: Будьмо уважні.

Сцена 14:

Архиєрей (вклонившись, підносить святий хліб і голосно 
говорить): Святеє святим.

Він тричі хрестить дискос.
Хор: Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога 

Отця. Амінь.
Диякон (іде до вівтаря і, вказуючи орарем на святий хліб 

в руках священика, говорить): Роздроби, владико, святий хліб. 
Архиєрей (обережно і шанобливо розламує хліб на чотири 

час тини): Роздроблюється і розділюється агнець божий, роздроб-
лювальний і нероздільний, що його завжди їдять і ніколи не 
з’їдають, але причасників він освячує. (Він викладає чотири 
части ни хлібини у формі хреста на дискосі.)

Диякон (вказує орарем на чашу): Сповни, владико, святу 
чашу.

 
59 На Західній Україні “Отче наш” співає хор.

Ë²ÒÓÐÃ²ÉÍÈÉ ÒÅÀÒÐ Â ÓÊÐÀ¯Í²



150   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

Архиєрей (бере верхню частину хлібини, робить нею над ча-
шею знак хреста): Повнота Святого духа. (І кладе у чашу.)

Диякон: Амінь. (Бере цеон60  і говорить до архиєрея): Благосло-
ви, владико, теплоту.

Архиєрей (благословляє): Благословенна теплота святих твоїх 
завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Диякон (хрестовидно влива трохи до святої чаші): Теплота 
ві ри повна духа святого. Амінь. (Він відкладає набік цеон, захо дить 
за вівтар і разом з архиєреєм мовить причасні молитви.)

Архиєрей (бере шматочок святого хліба): Чесне і пресвяте 
тіло Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа подається мені 
(ім’я), священикові, на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. 
Амінь. (Причащається і говорить): Дияконе, приступи.

Диякон (підходить): Ото приходжу до безсмертного царя і 
Бога нашого. Подай мені, владико, чесне і святе тіло Господа, і 
Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. (Низько вклоняється і просить 
прощення за гріхи.)

Архиєрей (подає диякону хліб, говорячи): (Ім’я) священно-
дияконові подається чесне і святе, і пречисте тіло Господа, і Бога, і 
Спа са нашого Ісуса Христа на відпущення його гріхів і на життя вічне.

Диякон цілує руку архиєрею, відходить за вівтар і, як і 
архиєрей, їсть з долоні хліб.

Архиєрей (обома руками бере чашу з хусточкою і говорить): 
Чесної і святої крови Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа 
причащаюся я, раб Божий, священик (ім’я), на відпущення гріхів 
моїх і на життя вічне. (Тричі надпиває з чаші, обтирає хустинкою 
собі уста і чашу, цілує її і призиває диякона): Дияконе, приступи. 

Диякон (підходить до вівтаря, обтирає долоні губкою, про-
мовля ючи): Подай мені, владико, чесну і святу кров Господа, і Бога, 
і Спаса нашого Ісуса Христа на відпущення гріхів і на життя вічне.

Архиєрей (по причастю диякона): Оце діткнулося уст твоїх, 
і відійме беззаконня твої, і гріхи твої очистить.

Диякон бере святий дискос, старанно обтирає його губкою 
над чашою і обережно накриває чашу велієм, на дискос кладе 
асте рискос.

Архиєрей мовить молитву подяки.

60 Цеон - гаряча вода, яку диякон нагріває у невеличкій посудині 
на вогні у дияконіконі або навіть за допомогою запаленої свічки диякону. 
Цієї води беруть стільки, щоб зігріти святу кров. В українській греко-
като лицькій церкві вказана церемонія не відбувається. М. Горникевич 
(див. прим.29) С. 34
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Диякон (відкриває царські ворота і, низько вклонившись 
архиєрею, бере у нього чашу, іде з нею до воріт, піднімає її догори 
і говорить): Зі страхом Божим і вірою приступіть.

1 хор:61 Благословен, хто йде в ім’я Господнє, Бог – Господь 
і явився нам.

Сцена 15:
Причасники підходять з покорою і страхом Божим, схрестив-

ши руки на грудях, і повторюють за дияконом причасну молитву.
Архиєрей (подає причасникам у ложечці тіло та кров 

Господа, говорячи): Чесного і пресвятого, і пречистого тіла і крови 
Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа причащається раб 
Божий (раба Божа) (ім’я) на відпущення гріхів своїх і на життя 
вічне. (При частивши кожного, він говорить): Оце діткнулося уст 
твоїх і відійме беззаконня твоє, і гріхи твої очистить.

Хори у час причастя вірних співають причасну пісню. 
Архиєрей (благословить людей): Спаси, Боже, людей твоїх 

і благослови насліддя твоє.
1 хор: На віки віків. Ми виділи світло істини, ми прийняли 

духа небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці 
поклоняємось, вона бо спасла нас.

Архиєрей та диякон ідуть до вівтаря.
Диякон (до архиєрея): Підніми, владико.
Архиєрей бере дискос і кладе його диякону на голову.
Диякон, підтримуючи дискос, мовчки обличчям до людей 

іде навколо вівтаря до протезису і там знімає дискос. Потім він 
опус кає свій орар. 

Архиєрей (низько вклоняється, бере чашу і тихо говорить): 
Благословен Бог наш (і повернувшись обличчям до людей) 
завжди, нині і повсякчас і навіки-віків.

1 хор: Амінь.
Архиєрей ставить чашу на протезис62 . 

Частина 6: “Я дякую”

Сцена 16: 

Диякон виходить, стає на своє місце і говорить “Благодарну 
ектенію”. Хори по черзі відповідають. Під кінець ектенії диякон 

61 У греко-католицькій літургії.
62 У греко-католицькій літургії хор співає далі “Нехай сповняться 

уста наші”. М.Горникевич (див. прим. 29), С. 100.
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заходить до святилища, архиєрей виходить до царських воріт, 
стає перед іконою Христа і промовляє так звану заамвонну 
молитву, при цьому хори по черзі відповідають. Далі архиєрей 
іде через царські ворота до протезису і молиться. 

Диякон: Господу помолімся.
1 хор: Господи, помилуй.
Архиєрей (благословить): Благословення Господнє на вас, 

того благодаттю і чоловіколюбієм, завжди, нині і повсякчас, і 
навіки-віків.

1 хор: Амінь.
Архиєрей стає лицем до вірних, дає відпуст і замикає 

царські ворота.

Режисерські варіанти тексту

Цією сценою закінчується грецький варіант богослужіння. 
Проте закінчення побудоване по-іншому63  і належить до най-
давніших у свому роді. Кожен учасник бере антидорон і покло-
нившись виходить. 

Диякон іде до протезису, збирає святі дари, так щоб не 
впало ані крихти, і миє руки.

Після того, як антидорон розділено, архиєрей іде до 
престолу, молиться, промовляє відпускні формули і цілує святий 
престіл. Потім він повертається у приміщення церкви, диякони 
забирають у нього перед глядачами ритуальні предмети і асистент 
виводить його з церкви. 

Такі режисерські варіанти не мають особливого впливу на 
театральний елемент літургії, рівно ж як і кількість асистентів 
і дияконів разом із прото- та субдияконом. Проте певну роль 
відіграє закривання і відкривання царських воріт, завіси за 
іконостасом, що в загальних рамках літургійного театру є суто 
театральними елементами.

Тут не беруться до уваги незначні варіації тексту, як-от 
різні тропарі чи кондаки в особливі неділі і п’ятниці, чи той факт, 
що в день Різдва Христового, на свято Епіфанія, у Вербну неділю 
та у Страсну суботу, на Великдень і під час цілого Великоднього 
тижня, на Зелені свята, тобто у дні, коли у працеркві охрещують 
огла шенних, замість пісні “Святий Боже”, співається тричі 
наступна: “Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. 

 
63 Там же, С.107-109 
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Алилуя”, а на Воздвиження чесного Хреста – “Хресту твоєму 
поклоняємось, Владико, і святеє воскресення твоє славимо”64 .

Таких прикладів багато, проте вони належать до літургії, 
а не до літургійного театру.

(Далі автор обговорює вінчання, похорон і воскресіння як 
складові літургійного театру. Він поділяє їх на драматургійні акти 
і сцени і підходить до висновків.)

ІV. Висновки

Граф Перген, перший намісник Австро-Угорської монархії 
в Галичині, який у ті часи належав до легіонерів раціоналізму, 
охарактеризував галичан як народ, “який крім посту, святкувань 
та церемоній, не знає жодної релігії”. Ще один раціоналіст, 
Краттер, пише у своїй праці “Листи про сучасне становище 
Галичини” (Ляйпціг, 1786) про українське духовенство як про 
“таку собі тварину у сутані священика”, а про українську церкву 
він говорить: “У ній знайдеш вкупі все, що тільки може породити 
і про демон струвати дурість та пиха з усього, що є в ній тупого-
лового, скаліченого, фанатичного і прикрого”.

Те, що для раціоналіста Краттера було повним крахом 
культури, творить якраз найвищий ступінь прадавньої слов’янської 
культури, яку з давніх часів зберегла українська церква. Те, що 
граф Перген за постом, святкуваннями і церемоніями не міг 
побачити “власне релігії”, свідчить якраз про величезну силу цієї 
релігії, силу внутрішню, зовнішнім вираженням якої є, власне, 
ці церемонії чи, точніше, театр.

У загальній оцінці елементів форми і змісту українського 
літургійного театру слід торкнутися двох питань: по-перше, чи 
стоїть літургійний слов’яно-візантій сь кий театр біля джерел 
українського театру, і по-друге, що є причиною того, що цей театр 
зміг дотепер зберегтись майже без змін, будучи театром без дії, 
ґрунтуючись винятково на маґії слова – слова, зрозумілого загалу?

На перше питання слід, звичайно, дати ствердну від-
по відь. Для зародження українського театру саме літургійний 
театр мав найбільше значення. Немає значення, якої думки були 
язичники-слов’яни про тогочасних чаклунів-християн, так чи 
інак, вони вважали їх чудотворцями. Так, принаймні, стверджує 
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64 Там же, С. 50-51 (прим.)
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Роста фінський65 , що в ті часи під словом “ксьондз” розуміли 
те ж, що і під словом “книжник”. Цей чаклун вико ристо вував 
у своїх дійствах особливі предмети, кадив особливим димом, 
який не виїдав очі і мав приємний запах, замість смолоскипів 
він міг виготовляти свічки, які згоряли без чаду. Поступово його 
вплив дужчав, тим паче, що він запевняв, що його благословіння 
примножує сили.

Незважаючи на присутність чи відсутність завіси в півден-
них літургіях, вона “не лише розділяє небо і землю, а є одночасно 
свого роду способом одкровення, прозріння, її від кривання є 
символом приходу Бога на світ”66 . 

З погляду внутрішнього наповнення літургії не кожен 
погодиться з тим, що “символіка завіси служила для одного з 
найбільших, суперечливих, двополюсних релігійних почуттів”, 
що “завіса огортала небесну святість”67 , проте зі сторони театру 
слід визнати, що завіса Східної церкви є прототипом театральної 
завіси. Тому що “старому грецькому театру завіса була невідомою, 
і вводиться лише у часи еллінізму, можливо, лише у римські часи 
і передусім на Заході.” Буває, що “елліністичний римський театр 
не має жодної символіки; завісу використовували із cуто прак-
тичних міркувань під час проміжних актів, і ніколи не робили 
складовою самої дії. Так чи інак, її місце та призначення у 
літургії суттєво відрізняється від функцій театральної завіси”68. 

Щодо цього я не згоден зі Ц.Шнайдером. Якраз у театраль ній 
містерії, а власне вона є самою месою, завіса має суто театральне 
значення, незалежне від літургійного. У поділі на шість частин ми 
бачимо, що перші три частини “Я прошу”, “Я слухаю” і “Я при-
ношу” є візуально і акустично найближчими до театру, незалежно 
від наростання сили слова. Потім малий вхід, обкурювання, 
читання Євангелія (звернене до людей), великий вхід, поцілунок 
миру і переривання почергового співу монологами (епістиль, 
кредо) створю ють враження дії. Водночас кульміна ційній точці 

65 Rostafiński J. Wpływ przeżyć chłopiezych Mickiewicza na obrazy ostatnich 
dwóch ksiąg Pana Tadeusza oraz o świeceniu ziół na Matkę Boską zielną. Polska 
Akad. Umiej // Dz. Fiłoł. Rozprawy.– Krakow 1922.– T. 61.– Seria 3.–        Т. 16.– 
S. 30.

66 Schneider C. Studien zum Ursprung liturgischer Einzelheiten 
östlicher Liturgien // Kyrios.– 1936.– C. 57.

67 Там же, С. 60
68 Там же, С. 72
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містерії (“Я жерт вую”) бракує тої дії. На сцені відбувається 
щось настільки величне, що все перебуває у стані заціпеніння. 
Передаються правдиві слова Господа, найвищої істоти. Ці слова 
сповнені величності Бога, і сила їх внутріш нього змісту виключає 
будь-яку зовнішню театральну форму.

“Я приймаю” є логічним наслідком словесного змісту “Я 
жертвую” за закритою завісою. (Церковна завіса відкривається 
на початку меси і при словах “Будьмо уважні. Святеє святим” 
закривається, із словами “ Із страхом Божим, Вірою приступіть” 
знову відкривається і в кінці меси закривається остаточно.)               
Я вважаю, що це дуже театрально. Цей мистецький прийом є 
тим самим, що і в теперішньому театрі закриття завіси в момент, 
коли напруження досягне кульмінації. Так і в літургії напруження 
досягає найвищої точки як логічний наслідок правдивих слів 
Господа, які передаються в картині “ Я жертвую”: “Хто їсть 
плоть мою і п’є кров мою, матиме життя вічне, і воскресне в день 
Страшного суду” (Ів. 6.55) . Ці слова обіцяють слухачу вічне життя.

Схожим театральним прийомом є відкривання та закривання 
царських воріт. (Вони відкриваються на початку меси, під читання 
Євангелія закриваються, відкриваються при великому вході і відразу 
ж закриваються, при словах “зі страхом Божим, вірою приступіть” 
відкриваються і закриваються в кінці меси). Таке відмежування 
сцени від залу є зовнішнім театральним прийомом для вираження 
внутріш нього словесного зростання статичної дії містерії.

Зовсім інші сценічні ефекти мають вінчання і похорон. Тут 
реквізити і інсценізації є надзвичайно театральними.

Отже, слов’яно-візантійський театр творить одну з підвалин 
історії українського театру, властиво, історії його виникнення. 
Незважаючи на ту важливу роль, яку релігійний театр відігравав 
у XVII ст., в історії українського театру він безслідно зник. Це 
сталося лише тому, що він вимушено перебував під впливом 
Заходу і відділився від свого праджерела – язичницького 
народного театру. Він не міг зростися з ним, як у випадку з 
літургійним театром. Саме в цьому полягає сила українського 
літургійного театру, він має власний зміст, а не окремі елементи 
язичницького народного театру. Щобільше, з наведених прикладів 
видно, що літургійний театр приніс свої власні, щоправда дуже 
обмежені, театральні елементи. На мою думку, це і є причиною 
того, що всі літературо знавці та етнографи дотепер згадують 
лише театраль ність візантійської літургії і народних обрядів, 
від свят до похоронів, однак досі ніхто не спробував провести 
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реконструкцію згаданих театральних елементів. А втім, зараз вже 
неможливо відтворити язичницький театр окремо від літургійного 
і навпаки.

Східна візантійська церква, як вже зазначалось69,  не 
підтри мувала театр, на відміну від католицької церкви, яка 
поширювала його серед широкого загалу. Між літургійним та 
релігійним театром існує принципова відмінність: католицька 
літургія, по суті, сама є театром і налічує майже такі самі 
театральні елементи, що і візан тій ська, щоправда значно меншою 
мірою. Водночас західна літургія була чужою та незрозумілою 
для широких мас, і, що найваж ливіше, вона вороже ставилась до 
язичницького театру і винищила його під корінь. Таких прийомів, 
як на Сході, на Заході не було.

Тому католицька, західна душа є зовсім іншою, ніж східна, 
тому і театральне вираження обох є різним.

Щоб відповісти на друге запитання, слід усвідомити те, 
що лі тур гійний театр є відображенням того, у що ми віримо чи 
хочемо вірити на основі Євангелія. Літургійний театр базується 
на містиці та вірі.

Віра закликає нас монологом звернутись до Бога, у діалозі 
підтвердити свою волю. Слово, підперте тільки вірою, спонукає 
виконувати певні жести. Тільки ця віра, збагачена доісторично 
примітивними елементами, які еволюційним шляхом потрапили 
до християнського філософського світогляду, щойно ця віра могла 
вилитись у таку театрально-музичну форму, як український 
літургійний театр. Якраз у цьому театрі найповніше відображена 
тяглість праслов’янської культури і християнства.

Моя ж відповідь на друге запитання звучить так: понад-
тисячолітній літургійний театр існуватиме доти, доки існува-
тимуть Християнство і християни. Мабуть, завжди знайдуться 
люди, які віритимуть у слова Христа: “Я є дорога, і правда, і 
життя” (Ів. 14.6) і чутимуть у момент нещастя: “Прийдіть до мене 
всі засмучені і пригнічені, і я вас утішу… Ви знайдете спокій для 
своєї душі” (Мт. 11.28), і далі: “хто їсть плоть мою і п’є кров мою, 
матиме життя вічне і воскресне в день Страшного суду” (Ів. 6.55).

Ці три директиви Христа забезпечують літургійному 
театрові існування до кінця світу.

Переклад Марти Дубасевич

 69 Порівн. прим. 2
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ХРИСТОС ЯК ГЕРОЙ У ВІЗАНТІЙСЬКИХ 
I СХІДНЬОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТУРГІЙНИХ 

МІСТЕРІЯХ 

CHRISTUS UT HERO IN MYSTERIIS LITURGICO-DRA-
MATICIS IN BYZANTIA ET APUD SLAVOS ORIENTALES

In primis mysteriis liturgico-dramaticis byzantinis, a s. V-X, 
Christus apparet initio sine verbo et ut ens apparitionis. Postea, s. 
XI-XII, evolutio quædam distingui potest: Christus apparet in illis 
mysteriis ut verus actor, etsi potius passivus.

In Ucraina, econtra, generatim Christus apparet in mysteriis 
liturgico-dramaticis ut actor, et actor quidem vere activus. In qui-
busdam tantum casibus fit exceptio.

Auctor articuli ponit quæstionem: Quomodo explicare illam 
differentiam inter characterem Christi in mysteriis byzantinis et 
mysteriis ucrainis, cum scimus mysteria liturgico-dramatica in 
Ucraina fuiise sub influxu byxantino? Auctor solvit quжstionem, 
dicendo: mysteria liturgico-dramatica in Ucraina, etsi inspirata 
mysteriis byzantinis, subiisse tamen influxum etiam mysteriorum 
occidentalium, e Gallia scilicet et Germania, per Poloniam. Etsi 
sub hoc duplici influxu, mysteria tamen illa in Ucraina conserva-
ve runt notam quandam propriam, monstrando nempe Christum ut 
actњrem vere activum so lum in illis mysteriis quж fundata erant in 
apocryphis. Pietas nempe populi erga personam adorabilem Christi 
Evangelici noluit videre eum ut actorem in reprжsentatione scenica.

(Інавгураційна доповідь, виголошена 3 липня 1947 р.
на університеті в Ґрац. у Австрії) 
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Per modum conclusionis, auctor articuli monstrat Ucrainam 
non solum sub aspectu politico, culturali et artistico subiisse influx-
um tam Orientis quam Occidentis, sed etiam sub aspectu pietatis et 
sensibilitatis christianeam esse quasi synthesim amborum*.

Уже словом “літургія” (лєйтос – публичний, ерґон – твір) 
старинні Греки звали якусь публичну дію, що мала державне 
значення. Християнська Церква, чи радше скажемо Працерква, 
пристосувала цей вислів до символічного представлення відкуп-
лення Спасителем людського роду і таким чином надала літургії 
духовно-релігійного значення.

У літургії священик є у своєрідному змислі актором i так 
само представлення жертви Спасителя по своїй формі є своєрід-
ною дра матичною дією. Від літургії, тобто Служби Божої –
Містерії, один крок до літургійної містерії, до справжньої драми-
містерії. Спочатку праформою драми-містерії була пантоніма, що 
й є частинкою літургії, частин кою Служби Божої.

Драматично-театральні елементи в Службі Божій є анти-
фонний спів та своєрідний діалог між хором і священиком. Це 
те саме, що рецитації-співи між акторами і хором у старинних 
грецьких трагедіях. Це порівняння прибирає на силі, коли ми 
приглянемося улаштуванню і сценерії християнських церков і 
старинних грецьких театрів.

Старинні містерії, згідно зі законами своєї поетики, пред-
ставляли життя Ісуса Христа, починаючи від Рождества точно 
по словам Євангелистів. В цих т. зв. “Живих образах” акторами 
було духовенство. Маємо точні вістки про це вже з V сторіччя, 
напр. “По клін трьох царів новонародже ному Ісусові”. Можливо, 
що такі “живі образи” виставлювано вже около 69 р. в Антіохії, 
за часів св. Ігнатія (+ около 107 р.) тамошнього єпископа. На 
всякий випадок, ці групові образи враз із антифонними співами 
є початком релі гійних театральних вистав. Були вони поширені 
як в римській, так і в грецькій Церкві, бо маємо вістки, що під 
час володіння Кон стантина Великого (274-337 рр.) виставлено 
на сцені, перед єписко пами Флявіяном і Теодором, воскресення 
Христа, як пише Евзевій у своїй історії, “в блеску й в славі”.

Найстаршими цього рода театральними виставами, що їх, з 
уваги на антифон ний спів і діялоги та рецитації, можна назвати 
містеріями, являються “Поклін трьох царів”, “Вбивство дітей у 
Вифлеємі”, ’’Воскресення Христа” й “Поява в Емаус”.
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В якій драматичній формі виступав Христос у цих теат-
ральних виста вах – чи як німа фігура (що певно в “Поклоні трьох 
царів” і у “Воскресенні”), чи мав Він якийсь монолог – невідомо. 
На всякий випадок, Хри стос у цих виставах – чи була це німа 
фігура, чи мала якийсь монолог – не був героєм у значенні 
сценічного героя, не був дієвою особою, тобто особою драматичної 
акції. Не був Він драматичним героєм також і в театральній 
виставі “Страсти Ісуса Христа”, що її виведено в церкві за часів 
царгородського патріарха Теофілякта (+944 р.) згідно з вісткою 
істо рика Візантії Цедрена (1050 р.). Христа – драматичного героя 
бачимо ми вперве в містерії “Хрістос Пасхон”.

Є ще одна причина, яка спочатку мала величезний вплив на 
появу Хри ста як живої людини на сцені – Його фізичний вигляд. 
Ні в найстарших канонічних творах, якими, здогадно, являються 
листи св. Павла, ні в Єван гелії, ні в юдейських творах цього часу 
не знаходимо ніякої вістки, як виглядав Ісус Христос. Віссер1  
подає дві причини цього: перше, релігійна, притаманна самому 
христи янству. Св. Іван Євангелист наводить такі слова Христа 
з Його розмови із Сама ританкою при криниці Якова (4, 23-24): 
“Та прийде час і вже єсть, що правдиві поклонники покло няться 
Отцеві духом і правдою; Отець бо таких шукає покланя ючихся 
Йо му. Дух – Бог і хто покланяється йому, духом і правдою мусить 
покланя тись”.

Ці слова змінюють, отже, дотеперішні приписи молитви у 
жидів і почитанню надали так глибокий зміст, як і вищу форму. 
Молитва, почитання має відбуватися “ен пневматі,” в дусі, тим 
самим воно стоїть у контрасті до всіх дотеперішніх форм молитви, 
святинь, площ, жертв і т.д.

Друга причина, це історично-релігійна, яка коренем своїм 
сягає жидівства. Християнство вийшло з Палестини, перші Апос-
толи й перші хри стияни це були палестинські жиди. А жидам 
було заборонено Бога пред ставляти в образі, бо Мойсей наказав 
(Ісход 20, 4.): “Ти не смієш ро бити собі ніякого образу ні з того, 
що є на небі, ні що на землі чи під землею, чи під водою. Ти не 
повинен цьому покланятися чи це почитати; бо я є твій пан, твій 
Бог, я є зависний Бог”. Таким чином, не тільки образи Єгови, 
але взагалі усі образи були заборонені. В цей спосіб забо ронено 

1 Visser W.J.A. Die Entwicklung des Christusbildes in Literatur und 
Kunst in der fruehchristlichen und fruehbyzantinischen Zeit.– Bonn, 1934.
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ідоло  поклонство, але рівночасно з цим спинено розвиток образо-
творчого мистецтва.

Про вигляд Христа не маємо теж ніякої згадки в Євангелії. 
І теж з великим застереженням мусимо підійти до твору Флавія 
Йосипа “De bello indaico”, головно до цього місця, в якому 
згадується про вигляд Христа. Це місце, зреконструйоване нині 
на основі староруських і румунських руко писів, використовувала 
й цитувала секта Павликіянів з 7-го ст.: “Тоді по явився муж, що 
мав чудодійну силу, якщо можна його назвати мужем, бо його 
(деякі) Греки називали Сином Божим, а його учні правдивим 
проро ком, він мертвих воскрешав і всі недуги лікував. Як його 
істота, так і його вигляд були людські: це був мужчина звичай-
ного вигляду, зрілого віку, темноволосий, подовгастого обличчя, 
з довгим носом, зі зрослими бровами, і ті, що його бачили, 
могли боятися (його). Рідке волосся на голові заче сане було в 
розділ, так, як це є звичаєм у Назарейців, а борода у нього була 
нерозвинена”2.

Початки східньослов’янсько-візантійського літургійного 
театру до тепер науково ще не просліджені. Маємо вістки, 
що в V і VI ст. після Христа з Візантії у Східну Слов’янщину 
замандрували т. зв. “церковні вистави”. Темою їх були сцени як 
із Євангелія, так напр. “В’їзд Христа до Єрусалиму на осляті,” як 
і зі Старого Заповіту, напр. “Історія Данила”. Одначе про вистави 
їхні на московських землях (Новгород, Москва) маємо вістки 
дуже пізні, бо аж з XVI і ХVІІ ст. Не виключено, одначе, що ці 
“церковні вистави” вистав лювано і раніш. На Україні свячення 
води на Йордан було, здогадно, одною із цих вистав. Звичай 
скакання до води після Водохреща, що до сьогодні залишився тут 
і там на Західній Україні, вказував би на те, що процесії, похід 
на ріку чи став і т.д. були своєрідним театральним літургійним 
видовищем.

Щоб, одначе, зрозуміти й психічну сторінку літургійного 
театру, мусимо на мить спинитися над поділом християнства на 
Схід і Захід, мусимо при глянутися ближче цьому зударові двох 
світів, що його Україна пережила й до сьогодні переживає.

 
2 Thomas A. Die darstellung Christi in der Kelter. Theologische und 

kultuhistorische Studie-Duesseldorf, 1936; Preuss W. Das Bild Christi im 
Wandel der Zeiten. – Leipzig, 1915; Rothes W. Christus in der bildenden 
Kunst.– Koeln, 1924; Elliger W. Die Stellung der alten Christen in den 
Bildern in den ersten vier Jahrhunderten.– Leipzig, 1930; Leipoldt J. Der 
Gottesdienst der aeltesten Kirche.– 1937.
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На основі дослідів Пархоменка3 , Східна Слов’янщина, тобто 
Русь, в ІХ-Х ст. ділилася на південно-східню Русь, Азовщину, 
Чорномор’я і Тмуторокань та мала три центри – Київ, Новгород 
і Тмуторокань. Південна Русь, на якій тоді, так як і тепер, жили 
Українці, на думку Пархоменка, не мала ніяких культурних 
зв’яз ків із Північчю (т. зв. Київ з Новгородом), і культурне життя 
одно го народу розвивалося незалежно від другого. Таким чином, і 
північ ні землі, й Київ стояли під різними культурними впливами: 
Новгород стояв тоді у зв’язку зі Скандинавією і Камськими 
Болгарами, а через них – з мусульманським Сходом. Київ теж мав 
деякі зв’язки зі Схо дом, одначе – безумовно, вплив Візантії був 
багато сильніший у Києві, як у Новгороді. І тут саме візантійські 
впливи стрінулися з латинським сві том, не тільки в політичній, але 
також і в релігійній царині. (Відомо, що в Києві монастир і церква 
Венедиктинів проіснували до 1240 р., чин Домініканів до 1233 р.)

І тому на Україну, яка займала й займає посереднє місце 
між латинсь ким світом, Візантією і Москвою, латинські літургійні 
містерії прийшли через Польщу, і першим місцем їхніх вистав є 
Львів, знову ж з Візантії прийшли вони до Києва, а через Київ до 
Львова. (Вистави “Воскресення Христове” у Ставропігій ській церкві 
Успення у Львові 1613, 1630 і 1689 рр. “Хрістос Пасхон” з 1630 р.)

Знання грецької мови в Західній Україні було в тому 
часі незвичайно поши ре не. Вистачить згадати, що у львівській 
ставро пігійській школі був учителем грецької мови Грек, відомий 
архиєпископ Арсеній Елясонський. Відомо також, що в 1593 р. у 
Львові вийшов друком у грецькій мові й українськім перекладі 
полємічний твір проти жидів патріарха Мелетія.

Під час, коли в перших літургійних містеріях Візантії 
Христос у сценіч ному значенні був пасивною фігурою, тобто 
виконував роль “Пославшого Мя Отца”, в першій і єдиній 
візантійській драмі, яка повстала в XI-XII ст. і коренем своїм 
сягає літургійної містерії, “Хрістос Пасхон”, є Він у повному 
значенні цього слова сценічним героєм.

Згідно з драматичними законами, можемо розрізнити три 
типи сценіч ного героя: 1) активний герой, 2) пасивний герой і       

3 Пархоменко В.А. Три центра древнейшей Руси // Изв. Отд. Русс. 
Яз. и Сл. Имп. Акад. Наук.– Т. ХVІІІ.– Кн. 2.– Спб., 1913; Начало Хрис-
тиянства Руси. Очерк из исторії Руси ІХ-Х вв.– Полтава, 1913; Три 
момента начальной исторіи русскаго християнства // Изв. Отд. Русс. Яз. 
и Слов. Ак. Наук.– Т. ХVІІІ.– Кн. 4.– СПб, 1914.
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3) хиткий герой, що вагається. І маємо тут до діла з цікавим 
явищем: коли ми глядимо на Христа із сценічно-драматичного 
боку, бачимо в Його особі усі три головні типи, так як нам це 
представляють Євангелисти, – як Бог є Він активним героєм, як 
Син Божий пасивним, як людина героєм, який вага ється, хитким 
героєм.

“Хрістос Пасхон” (Christus patiens – Терплячий Христос) – 
це містерія, авторство якої приписують св. Григорієві з Назіянсу. 
Викликувала вона колись подив, а до сьогодні є темою наукового 
спору.

“Велике значення, – пише Й.Л.Кляйн4 у своїй відомій “Ges-
chichte des Dramas”, – першої релігійної трагедії до сьогодні 
неоспориме, помимо протестів зі сторони клясично-естетичної 
критики”. К.Крумбахер у своїй “Geschichte der byzantinischen 
Litera tur” називає цю містерію “твором до читання”, а це просто 
з цієї причини, що “головну роль виконує не Христос, тільки 
Марія”. З цього приводу, думає Крумбахер, немає дії і немає 
посилення акції. Сам Христос стоїть позаду її, ми чуємо про 
Нього тільки зі звітування поодиноких осіб, але дії, акції Його 
на сцені не бачимо.

З думкою Крумбахера погодились Рєзанов, Щурат і Франко5. 
Якщо ми, одна че, глядітимемо на “Хрістос Пасхон” з театрально-
сценічного бо ку, то ми не впов ні погодимось із думкою Крумбахера. 
Безумовно, що в “Хрістос Пасхон” драма тич ної дії немає, але цієї 
дії немає тільки в будові драми. Бо, незалежно від діялогів, які 
згідно із законами драматургії є основою драматичної дії, ми до 
цього питання мусимо підходити як із те атрально-сценічного, так 
із психологічного боку. З театрально-сценічного боку, Христос, 
з уваги на зовнішні театральні ефекти, як напр. хресний хід на 
Голготу, смерть на хресті та ін. є пасивним героєм, бо виконує Він 

 
4 Klein J.L. Geschichte des Dramas.– Leipzig, 1874.– T. III; Kilberg 

I. Kann Theodorus Prodromus der Verfasser des Christos Paschon sein // 
Wiener Studien.– Wien, 1886.– VIII; Maschek H. Die Christusgestalt im 
drama des deutschen Mittelalters // Jahrbuch der Oesterreichischen Leo-
gesel lschaft.– Wien, 1932; Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen 
Literatur.– Muenchen, 1891.

5 Рєзанов В. Драма Українська, тт. І-VІ. Укр. Акад. Наук // Збірник 
іс то рично-філологіч. Відділу.– Ч. 7.– Київ, 1926-1929; Щурат В. Хрі с тос 
Пасхон. Львівські віршовані діялоги з 1630 р. //ЗНТШ.– т. 117-118.–Львів, 
1914; Франко І. Слово про збурення пекла. Українська пасійна драма //
ЗНТШ. т. 82.
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волю “Того, що післав Його”. Натомість з психо логічного боку, сце-
нічна (і навіть дуже сильна) акція розвивається внутрі, тобто “ен 
пневматі”, як ми вище згадали, але яка, одначе, ніяких зовнішніх 
моторичних об’явів не має. Цього театрально-психологічного 
підходу Крумбахер під увагу не взяв.

На драматичну творчість Росіян чи Білорусів “Хрістос 
Пасхон” не мав ніякого впливу, натомість на Україні вплив 
його був великий. У Велику Суботу 1630 р. у Львові в церкві оо. 
Василіян виставлено “Хрістос Пас хон” в обробці Андрія Скульсь-
кого п. з. “Вірші з трагедії “Хрістос Пас хон.” Знову ж у 1631 р. 
виставлено у Львові на подвір’ю Ставропігії містерію Йоаникія 
Волковича п. з. “Розмишляніє о муці Христа Спасителя”. Ця 
містерія, хоч це уже більш самостійний драматичний твір, 
написаний під сильним впливом як, з одного боку, “Хрістос 
Пасхон,” так, з другого боку польської релігійної драми.

І тут можна завважити одно інтересне явище: в містерії 
Скульського, яка є своєрідною деклямацією, немає Христа як 
дієвої особи. Автор вдоволяється лише риторичними згадками 
про смерть і воскресення Христа. Подібно і в драмі Волковича, 
Христа як дієвої особи нема, а замість Нього виступає алегорична 
фігура “Милость Божія”.

Факт, що в обох цих містеріях, які по своїй суті є літера-
турно-сценіч ним відгомоном “Хрістос Пасхон” і де Христа 
як  дієвої особи немає, ви кликав зацікавлення у Щурата й 
Франка. Щурат порівняв грецький ори гінал “Хрістос Пасхон” з 
твором Скульського й виявилося, що як в однім, так і в другім 
творі усі дієві особи ті самі, за виїмком Христа, якого бра кує в 
українському творі. І, на думку Щурата, хоч Христос у “Хрістос 
Пасхон” і не є головним героєм, то на українській сцені Христа 
як сце нічну особу впроваджувати не вільно було. І з цієї причини 
в українсько му творі пропущено суд перед Пилатом і т.і.

Але проти цього твердження Щурата виступив Франко, 
який у 1908 р. в одному із Львівських монастирів найшов старинну 
українську містерію “Слово о збуренню пекла”. Центральною 
особою цієї містерії є Христос. Він стоїть в осередку акції, що 
проходить на очах глядачів, незалежно від цього чи Він є на сцені, 
чи ні. В цій містерії Христос є в пов ному значенні цього слова 
активним героєм, бо героєм, який бурить пекло.

Що більше, скажемо ми, таким же ж активним сценічним 
героєм є Христос у Київській містерії з 1706 р. “Торжество 
єстетства человіческого”, в якій Він визволяє грішників із пекла. 

ÕÐÈÑÒÎÑ ßÊ ÃÅÐÎÉ Ó Â²ÇÀÍÒ²ÉÑÜÊÈÕ... 
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А знову ж в одному із найстарших пам’ятників українського 
драматично-релігійного письменства анонімного автора з 1607 р. 
(виставлено, здогадно, 1660 р. в Жовкві) п. з. Dialogus de passi-
one Christi, Христос як активний герой  приймає чашу із рук 
ангела, бо чує жалісні скарги грішників і Своєю смертю рішає їх 
визволити з пекла.

Як, отже, треба пояснити факт, що в одній українській 
переробці з візан тійського оригіналу Христос як сценічна особа 
не виступає, хоч в оригі налі Він є, натомість у інших містеріях, 
невізантійського походження, Христос звичайно виступає як 
активний сценічний герой?

У відповідь на це питання дозволю собі подати дві причини, 
з яких перша є культурно-історична, друга, натомість, етично-
психологічна:

1) в культурно-історичному розвитку Україна була країною, 
в якій перехрещувалися латинські й візантійські впливи. Через 
польську релі гійну драму із Франції й Німеччини Спаситель як 
дієва особа містерії прийшов і на Україну, й це був безпосередній 
вплив латинського духа;

2) етично-психологічна причина лежить, одначе, у психіці 
Східних Сло в’ян: Христос виступає в Українців як сценічна особа 
тільки у таких місте ріях, в яких сюжет основується на апокрифах 
або легендах. Коли ж іде про інсценізацію Євангелія, тоді, згідно 
із етично-психологічним наставленням Східних Слов’ян, божест-
вен ну особу Христа ніякий смертний сценічно представляти не 
міг. Надто велика була пошана до життя і смерти Сина Божого.

З цієї, мабуть, причини Східні Слов’яни своєї оригінальної 
пасії, у змислі латин ського свята, не мали, бо ж ці фрагменти, 
що їх находимо у Білорусинів (К.Мо ра шевський, 1787 р.), – це 
запози чення із Заходу. У висновку можна ствердити, що в 
літургійних містеріях візантійського походження, як теж і в цих 
театральних виставах, які коренем своїм сягають літур гійних 
містерій, Христос виступає спочатку як німий привид, а згодом 
– як пасивний драматичний герой. Сценічна дія іде “ен пневматі” 
в дусі, у внутрішньому психічному переживанні. Із театральної 
точки бачення мо жемо означити роль Христа як активно-пасивну: 
внутрі, духово є Він ак тивний, динамічний, ззовні, як сценічно 
дієва особа – пасивний, статичний.

У Східній Слов’янщині цього рода Христос – герой майже 
невідомий. Спо чатку Христос рівно ж виступає на сцені як 
німий привид, згодом, одначе, у розвитку сценічного образу стає 
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активним героєм. Сценічна дія іде ззовні. З театральної точки 
бачення роль Христа як героя в містеріях Східних Слов’ян, в 
першу чергу українців, можна означити як активно-динамічну.

Таким чином, у старинному театрі Східних Слов’ян, і спе-
ціяль но на типі головної дієвої особи містерій Христі, ми бачимо 
наглядно, як в першу чергу й тільки на землях як Західної, так 
і Східної України, перехре щувалися взаємно латинські й візан-
тійські впливи, що, перетоплені в гор нилі української культури, 
дали Східній Слов’янщині свій власний актив но-динамічний 
тип Христа-героя, заховуючи при тому притаманну укра їнцям 
безмежну пошану й повагу до життя й смерти Спасителя, Ісуса 
Христа.

ÕÐÈÑÒÎÑ ßÊ ÃÅÐÎÉ Ó Â²ÇÀÍÒ²ÉÑÜÊÈÕ... 
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ТЕАТР КОЗАЦЬКОГО БАРОКО

Український театр ХVІІ-ХVШ ст., який називаємо театром 
козацького бароко, під впливом західноєвропейського театру 
набирає чітких зовнішніх форм, стаючи театром у пов ному сенсі 
цього слова, але не розриваю чи зв’язку з народним і ре лі гій-
ним театром минулого. Тепер на Україні розвиваються, з одного 
боку, драми релігійного характеру, з другого боку, – трагікомедії 
історичні й так звані інтерме дії та інтерлюдії, які згодом пере ходять 
у самостійне явище – вертеп і стають за в’яз ком української комедії, 
бувши в безпосередньому зв’язку з традиційним народним театром.

Поважна релігійна драма і трагікомедії не дожили до 
початку ХІХ ст. і пере хо ду до світського театру не зробили, 
але, сто ячи під впливом Західної Європи, ви зна чили зовнішні 
театральні форми, тобто сцену, декорацію, костюми і т. д. Зате 
інтерме дії, сатиричні віршовані діалоги, були містком до світського 
театру, й на їх основі постав згодом театр І.Котляревсь кого.

Театр XVII ст. починає розвиватися насамперед у школах 
(звідси назва – шкіль  ний театр), які дбайливо плекають теат раль-
не мистецтво. Уже в єзуїтських ко легіях, де шкільні драми писали 
польською мовою, інтермедії до них додавали іно ді нар. укр. 
мовою, – так було з найстарі шою відомою нам виставою драми 
Яку ба Ґаватовича “Tragedia albo wizerunek śmierci przeświętego 
Jana Chrzciciela, prze slań ca Bożego”, що її вистав лено 29.VIII.1619 р. 
в Камінці Струмиловій. “Трагедія” Ґаватовича мала дві українські 
інтермедії. Є деякі звістки, що ще раніше, в 1614 р., учні єзуїт-
ської коле гії в Луцькому виконували український діалог на честь 
ми тро по лита В.Рутського; в 1616 р. у Львові з’явилися друком 
вірші – діалог на Різдво Христове Памви Беринди.

Найбільше значення мали вистави в Могилянській Колегії, 
вони почалися там досить рано; з листа Л.Барановича до Мелетія 
Дзіка довідуємося, що на прикінці 30-х рр. або початку 40-х рр. 
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XVII ст. учні виконували трагедію про Йосифа. Гадають, що це 
була латинська драма.

Репертуар

Щодо сюжетів, мотивів і форми опрацювання п’єси доби 
коза ць ко го бароко можна поділити на: 1) п’єси Великоднього й      
2) Різдвяного циклу, 3) Дра матизовані агіогра фічні леґенди, 4) мо-
ра літе й 5) історичні (трагедокомедії). До першої групи належать 
дра ми: “Дійствіє на страсті Христовії списанноє” (напи са не, 
мабуть, в епоху Хмельниччини, 1648-1653), “Царство натури 
людской” (1698), “Свобода от віков вожделінная натурі людской” 
(1701), п’єса, на якій най силь ніше позначився вплив тодішнього 
єзуїт ського театру, “Мудрость Предвічная” (1703), “Тор жество 
Єстества Чоловіческаго” (виставлена 7.IV.1706), “Властотвор-
ний об раз человіколюбія Божія” М.Довгалевського (виставлена 
10.IV.1737 в Ки ївській Академії) і “Благоутробіє Божіе”, що її 
ви ставлено в Білгородському (на Слобо жан  щині) Колеґіумі 1727 р. 
Але особливо попу лярним з Великоднього циклу було “Слово о 
збуренню пекла”. До другої групи належить “Комедія на день 
Рож дест ва Христового” Д.Тупталенка (виставлена 27.XII.1702), 
“Коміческоє дійствиє в честь рождшемуся Христу” М.Довга-
левського (25.ХП.1736) та кілька ано німних різд вя них драм, із 
яких дійшли до нас тільки уривки. Різдвяна драма була дуже 
по пу  ляр на на Україні; її не тільки виставля ли на сцені в школі, 
але вона була поши рена серед народу й стала за основу першої 
части ни так званої вертепної драми.

З драматичних агіографічних леґенд, які на Україні не були 
поширені так, як в Західній Європі, збереглося дві, писані україн-
ською мовою, і одна – польською. Дра ма про Олексія, чоловіка 
Божого, надрукована 1674 р., а виставлена, як гада ють, 1673 р., 
була однією з перших ори гінальних українських п’єс. У побудові 
дра ми автор наскрізь оригінальний. П’єса поділена на дві дії і є 
під великим впливом українських весільних обрядів і звичаїв, 
яким присвячена ціла ява.

Друга п’єса – це “Комедія на Успеніє Богоро диці” Д.Туп-
таленка, написана близько 1702 р.

Із четвертої групи, мораліте, що постали під впливом Пру-
денцїя, та ін., зали ши лося дуже мало, хоч елементи їх є в багатьох 
поданих вище великодніх та ін ших п’єсах. Відомий автор мораліте 
Йоасаф Горленко, що був професо ром Київ ської Академії (1728-
31), залишив нам вірші “Брань честних седми добродітелей”. Крім 
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цього, збереглися переробка євангельсь кої притчі про Багатого 
й Лазаря під назвою “Ужасная ізміна сластолюбиваго житія” 
(XVII ст.), “Розмова вкратці о душі грішной”, “Образ страстей 
мира сего”, “Боротьба церкви з діяволом”, “Воск ре сеніє мертвих” 
Юрія Кониського (1747) та польською мовою – “Комедія уніятів 
з право славними” Сави Стрілецького (кінця XVIII ст.).

До останньої групи належать “Трагедокомедія” С.Ляс-
коронського, тематично зв’я зана з великоднім циклом, “Тра-
гедокомедія о тщеті мира” Варлаама Лащевсь ко го (близько 1742), 
історичні трагедокомедії: Т.Прокоповича “Владимір, славено-
ро сійських стран князь і повелитель” (виставлена 3.VII.1705 і 
при свячена гетьма нові І.Мазепі) і приписувана Т.Трофимовичеві 
“Милость Божія, Україну от не удоб носимих обид лядських чрез 
Богдана Хмельницкаго, преславнаго войск за по рож ских гетьмана 
свободившая” (виставлена 1728 р.). “Милость Божія”, найвиз нач ніша 
п’єса XVIII ст., відгомін часу й обставин, в яких постава ли україн-
ські козацькі думи, є єдиною поважною відбиткою козацької сфери 
та її інтересів у театрі козацького бароко. Близькі до трагедокомедій 
“Іосиф патріярха” Лаврентія Горки (1708), “Благоутробіє Марка 
Аврелія” Ми хайла Козачинського (1744) і “Трагедокомедія, нари-
цаємая Фотій” Юрія Щербацького (1749).

Щодо інтермедій, то після Ґаватовича особ ливо яскраві 
інтермедії були в дра мах М.Довгалевського і Ю.Кониського, а в 
творчості І.Некрашевича (“Ярмарок”, “Ісповідь”, 1789) вони відо-
кремилися вже в самостійне ціле. Для українських інтермедій 
характеристичні національні ма ски ляха-шляхтича, литвина (біло-
руса), мо скаля, жида, цигана, подані в гумористичному забарвленні, 
а їх позитивним героєм, звичайно, буває український козак.

Театральна техніка 

Тогочасна драма вима гала відповідного влаштування сце  ни, 
деко рації, світляних ефектів, словом, розвитку театральної техніки, 
костю мів, гриму і т. д. Цією стороною театр козацького бароко 
сто яв високо, наслідуючи тодішній західно європейський театр. 
Наприклад, у п’єсі “Олексій, чоловік Божий” на сцені були пекло, 
рай і земля. З одного боку сцени був виведений на містках рай, по-
середині була земля, з другого боку сцени – пекло, а в ньому змій. 
У раю ан гели славили Бога й розмовляли між собою, потім сходили 
до Олексія на землю. Змій у пеклі роззявляв пащу, з якої виходив 
дим. У другій п’єсі “Дійствіє на страс ті” (виставленій 1685 р.) 
по казували прообрази Христових мук з їх апотеозами: кожний 
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образ страстей 12 юнаків вінчали вінками з 12 зір. Ще складніша 
була вистава п’єси “Свобода от віков вожделінная” 1701 р. Під час 
дії сонце, місяць і зо рі гасли, мерці вставали з гробів, а в третій 
дії на бур хливому морі тонув корабель; щоб рятувати корабель, 
кидають у море Йону, його ковтає кит і викидає на берег – отже, 
театральна техніка була складна. Те саме стосується костюмів і 
масок, акторів. У пролозі до діалогу “О страданіях Спасителя” в 
ремарках пишеть ся про ангела, який з’являється “після корот-
кого співу з лівого боку з чашею і буде її під но сити Христові, а 
Христос буде відвертатися, але, побачивши замкнених у бе зод ні і 
почув ши їх плач, візьме чашу, і цим кінчається друга сцена”. Для 
зображення Хрис та, анге лів і святих були спеціальні маски, для 
декорацій були сконструйовані “махини й літан ня”, створювалося 
враження повітряної пер спективи й ін. Отже, мож на твердити, 
що театр козацького бароко мав архітектів, де кораторів, механі-
ків, кравців, незалежно від співців (хору) і танцюристів (балету). 
Наоч ний образ театральних вистав дають гравюри, додані до п’єси 
С.Полоцького “Исторія, или дій ствіє євангельской притчи о блудном 
сині” (1685), які ілюструють п’єсу, по ка зу ючи, як повинні виглядати 
актори, який потрібен ре квізит, які мають бути мізан сце ни й т. д.

Загальна характеристика 

В українському шкільному театрі схрестилися впливи 
європейського середньовічного театру і впливи європейського 
ренесансу й класицизму. З останнім зв’язане теоретичне обґрун-
тування засад драми. Наприк лад, професор Київської Ака демії і 
драматург Т.Прокопович у своєму курсі “De ar te poetica” (видав 
Ю.Кониський у Могилеві 1786 р.) подає точні визначення ко ме-
дії і трагедокомедії, посталі в зв’язку з поетикою класицизму: 
комедія є по етич ний твір, що виставляє з дотепами та жартами, 
ко ристуючись рухом і мовою осіб, люд ські, громадські й приватні 
дії, щоб навчити як жити, а найголовніша – щоб до ко ряти 
людям за недобрі звичаї. Від трагедії ко медія відрізняється тим, 
що трагедія виставляє справи сумні, дії поважні й лиху долю 
поважних людей, а комедія, на впа  ки, виставляє варті висміювання 
вчинків осіб низького походження: зміст ко ме  дії завжди вигада-
ний. Частини комедії ті ж самі, що й трагедії (протазис, епі та зис, 
катастазис, катастрофа), і так само поділяються на дії (ні більш, 
ні менш від п’яти), а дії – на яви, в кожній з яких мало виступати 
не більше трьох осіб. Крім то го, в комедії є пролог, або перед мова, 
поза дією; тут глядачам розпові да єть ся за га льний зміст п’єси. 

ÒÅÀÒÐ ÊÎÇÀÖÜÊÎÃÎ ÁÀÐÎÊÎ
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Додається до п’єси епілог, що найголовніше з’ясовує те, як за сто-
совано вигадку, і просить ви бачити за хиби. Комедію пишеться 
сти лем простим (“плебейським”), селянсь ким, і такі ж особи в 
ній виступають. Трагедо ко ме дія охоп лює як назвою, так і самою 
суттю обидва ці види, тобто ко медію і тра ге дію, і постає тоді, коли 
спо лучаються справи смішні й жартівливі з поважним та сум ним, 
а особи низького походження – із шляхетними. Трагедокомедія 
по тре бує того ж самого мистец тва, що й обидва попередні види 
драми. Треба, одначе, від зна чи ти, що, незважаю чи на різнома нітні 
західноєвропейські впливи й на свідоме праг не н ня таких одиниць, 
як Прокопович, наблизити його до класицизму, український театр 
ХVІІ-ХVІІІ ст. в своїй основі лишався пишним у словесному і 
сценічному оформленні, ефектним бароковим видовищем.

Переслідування українського культурного жит тя Москвою, 
яке особливо заго ст рилося з початком XVIII ст., не дало україн-
ському теа трові доби козацького ба ро ко дійти до тих вершин, 
яких він дійшов у Західній Європі. Остаточне оформ лен ня 
класи цистичного театру було перешкоджене. Традиція шкільних 
вистав занепадає, і, нарешті, в кінці XVIII ст. митрополит Самуїл 
Мислав ський зовсім заборонив шкільні вистави в Академії.

Зберіг український театр, а радше, не даю чи йому загину-
ти, розвинув у напря мі світської сатиричної комедії вертеп. Як 
гадають, вертепні вистави на Україні з’я  вилися в першій половині 
XVII ст. Вертеп (який досі зберігся на західних зем лях Укра-
їни) – це рід лялькового театру, що складався з двох поверхів. 
У верхньо му поверсі відбувається дія Різдва Христо вого, а після 
її закінчення у нижньому – світ ські сцени з народного життя, 
звичайно, з такими ж героями, як і в інтермедіях (див. вище). За 
задньою стіною вертепу сидів виконавець, що водив ляльками й 
го во  рив за них різними голосами. До нас дійшло кільканадцять 
текстів вертепної драми.
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СЦЕНІЧНІСТЬ ПОСТАТЕЙ
У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА 

У київському журналі “Театр” (ч. 2) з 1939 р., тобто у 
125-річчя з дня на ро  дже н ня Т.Шевченка, появилася була стаття 
визначної укра їнської теат раль ної артист ки Марії Литвиненко-
Вольґемут п. заг. “Образи Шевченка”1 . У репертуарі старого до-
революційного україн ського театру, на якому цей театр зростав, 
пише авторка, одне з найперших місць належить Шевченкові. І 
справді, хіба був хоч один ук ра їнський театр, колектив, гурток, 
де б не ставили п’єси поета “Назар Стодоля”?

“Плеяда корифеїв української сцени – Саксаганський, 
Садовський, Кар пен ко-Карий, Заньковецька, Затиркевич, Ліниць-
ка та інші, – пише дальше Лит ви нен ко-Вольґемут,– уславились 
і лишились неза бутніми також вико нанн ям ролей Назара, Гната, 
сотника Хоми, Галі, Стехи та інших персонажів із “Назара 
Стодолі”.

І справді, Шевченкова п’єса “Назар Стодоля” стала від  
1877 р.*, тобто відтоді, коли появилася на сцені, одною з най попу-
лярніших п’єс, дарма, що по суті вона збудована непра виль но, 
сценічна бу до ва її з уваги на брак акції і наглу розв’язку інтриґи, 
навіть мело  дра ма  тичну, – слаба. Геніальний поет-філософ 
Шевченко дра ма тур гом у повному змислі цього слова не був, хоч 
дуже лю бив театр – як це читаємо в його щоденнику (червень-
гру день 1857, сі чень-травень 1858), хоч у “Нижегородських 
Губерн скіх Веєдо  мос тях” від 1 лютого 1858 р. помістив був велику 
статтю-рецензію з приводу бенефісу ар тистки Нижегородського 

1 Станіславський К. “Про мистецтво театру” /Упорядкували 
В. Довбищенко і Ю. Бо бошко, під загальною редакцією І. Чабаненка. – 
Київ: Мистецтво. – 1954.– С. 417. – 419.
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міського театру К.Б.Піунової, який  відбувся 21 січня 1858 р.
Що ж, отже, дало підложжя до популярності п’єси “Назар 

Сто доля”? Чи тільки сама популярність Шевченкового імені?
Можна б було так думати, коли б не те, що ціла низка поем 

Шев ченка в інсце ні зації чужих авторів упродовж останнього       
50-ліття займає одно з най ви датніших місць у репертуарі 
україн ського театру: “Невольник”, “Най мич ка”, “Гайдамаки”, 
“Тополя”, “Ма рина”, “Великий Льох”, “Три літа”, “Пан сот-
ник” та ціла низка інших з поемкою “Розрита могила” включно 
ще й до сьо год ні виставляються чи то на аматорських, чи то 
на професійних сценах. Тобто, іншими словами кажучи, існує 
у творчості Шевченка щось таке, що дає можливість постатям 
його творчості бу ти дієвими особами на сцені або, вжива ючи 
Кулішевого терміну, бути “лице дія ми” театру.

Коли ми приглянемося постатям Шевченкової творчості, 
коли підійдемо до них із чисто театрального боку, тобто коли 
шукатимемо в цих постатях виключно того, що ми звемо теат-
раль ністю або сценіч ністю, то побачимо, що не тільки у згаданих 
інсценізаціях Шевченкових поем, як “Невольник”, “Ма ри на” чи 
інші, ми находимо ці сценічні прикмети, але сміливо можемо 
зарис ку вати тверд женням, що навіть у найменшому ліричному 
віршику Шевченка ми найдемо цю сценіч ність, не кажучи вже про 
сценічність чітко зарисованих постатей-пер сонажів поем Шев-
чен ка. І може пра вильний є здогад Д.Антоно ви ча, що найбільший 
мистецький недолік п’єси “Назар Стодоля”, з уваги на її недолад-
не закінчення, Шевченко мусів напи сати “на вимогу цен зури” 
(так було з п’єсами Лєрмонтова, Пушкіна й ін.), тобто сам мусів, 
перероблюючи, зруйнувати побудову свого твору2.

І ось тепер розгляньмо, що під означенням “сценічність” або 
“те атраль ність” розуміє сьогоднішнє театрознавство, які складові 
еле менти визнача ють згадане означення.

Хоч у театрознавстві означення “сценічний” і “теат ральний” 
по кривають ся з со бою, по суті ж, одначе, ідентичними вони не є. 
Сце  нічність якоїсь по ста ті озна чає, що ця постать є в дії, акції. 
Коли ми говоримо про якийсь сце ніч ний ефект, то ро зуміємо під 
цим ефек том якусь дію, що її можна б було вивести на сцені; 
оче вид но, дію як зовнішню, так і внутрішню. Коли ж знову ми 
вживаємо означення “театральний”, то під цим означенням ми 

 
2 Доманицький Віктор. Тарас Шевченко. – Чикаго, 1961.– С. 71.
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можемо розуміти і штучний, неприрод ний ефект, з уваги на те, 
що театр – це наче рам ки для дії; точку тяжіння розуміння дії чи 
– якщо б ми це хотіли пред ста ви ти зорово – саме полотно образу, 
ми підпорядковуємо рамкам. А тому, що театральність є основана 
на зоровій злуді (світло, декорація, маска), ми під означенням 
“театральний” розуміємо також і штуч ність, неприродність, злу-
ду, під час коли сценічність означає дію.

Слід тут згадати, що до 1930-х років основою дії – чи 
скажімо вужче – сце нічності, був діалог, а літературознавці усього 
світу драматичні твори за чис ляли до історії літератури. Так було 
й у нас і від Омеляна Огоновського починаючи, через О.Барвін-
ського, А.Шамрая, М.Зерова, В.Коряка, С.Єфре мо ва до М.Возняка 
включно, ніхто з них драматичного письменства від лі те ра тури 
не відрізняв. Щойно у 20-х роках нашого сторіччя починаються 
у західній Європі наукові досліди над театрознавством та 
спеціалізацією цієї ділянки. Не залишаються поза ду Європи 
й українські вчені: в цьому напрямі, тобто означити основні 
елементи театру й дати наукові підвалини, сьогодні вже немає 
сумніву, найстаршій ділян ці людського мистец тва, найбільші за-
слу ги поклав відомий театролог П.Рулін, який у чи сленних своїх 
театро знав чих працях, рецензіях, оглядах і замітках до ма гав ся 
відокремлення історії театру і драми від літератури в окрему 
наукову ди сцип ліну.

І першим, хто у Західній Європі поклав наукові підвалини 
під окрему дис ципліну, якою сьогодні є театрознавство, був 
німецький учений проф. д-р Артур Кучер. Він у своїй капітальній 
праці “Елементи те атру” (1932 р.) ствер див, що не діалог, як 
усі досі думали, є праклітиною театру, тільки та нок як вислів 
первісної дії*. Діалог як акція, дія – це пізніший, черговий ступінь 
розвитку театру; діалог праелементом в історії театру ніколи не 
був. Батьком театру є танцю рист, матір’ю драми є міміка – жест-
маска як вияв внутрішньої пси хічної дії.

І першим між нашими вченими, який відчинив ворота в 
історію україн сько го театрознавства, був не літературознавець, 
тільки істо рик – Михайло Грушевський. Він, обговорюючи на 
сторінках своєї, на жаль, недокінченої, “Історії української 
літератури”  основні елементи театру, ритм і танок, по клав 
наукові підвалини під будову українського театрознавства і 
сьогодні ми вже можемо точно офор мити такі колись заплутані, 
а то навіть і в науці не вжи вані означення, як сценічність чи 
театральність.
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Таким чином, можемо ствердити, що сценічність вимагає: 
1) дії, акції, не за леж но, чи ця дія буде відбуватись ззовні чи 
внутрі постаті, 2) такого обра зу, який від ра зу уявляв би собою 
сцену, тобто театр. Відомий основополож ник реалістичного 
театру К.Станіслав ський, об говорюючи на сторінках своєї праці 
“Моє життя в мис тецтві”3  сценічність постаті, пише, що така 
постать му сить мати “своє життя, свою історію, свою природу 
з її органіч ними еле мен тами душі й тіла... Сценічна постать має 
бути пе ре кон ли ва, повинна ви кли кати віру в своє буття (тобто 
вона не може бути теат раль ною в значенню штучності!), вона 
повинна бути, існувати, жити в нас і з нами, а не тільки зда ва-
тись, нагадувати, з’являтись чимсь існую чим...”

“...Правдоподібність почувань у певних створених обста-
винах – ось чого вима гає наш розум від сценічної постаті...”

І ось, згідно з нашим твердженням, що не тільки інсценізації 
Шевчен ко вих поем є доказом сценічності постатей творчості 
Шев ченка, але й майже в усіх віршах Шевченка ми находимо цю 
сценічність, візьмімо до уваги не по е ми, а прос то звичайні вірші 
Шевченка, як, наприклад, “На вічну пам’ять Котлярев сько му”. 
Ось уривок:

Чи дівчина, що милого
Щодень виглядає,
В’яне, сохне сиротою,
Де дітись, не знає;
Піде на шлях подивитись,
Поплакати в лози, –

Защебече соловейко, –
Сохнуть дрібні сльози.
Послухає, усміхнеться [...]4 

А тепер пристосуймо цей малесенький уривок до сцени:
На боці сцени сільська хата, вдалині безмежний далекий 

шлях, побіч хати-лози. Постать дівчини появляється спершу через 
вікно (“чи дівчина, що милого щодень виглядає”), згодом – перед 

 
3 Станіславський К. Моє життя в мистецтві. Переклад Ф. Гаєв сько-

го.– К.: Мистецтво, 1955; Станіславський К. Мистецтво переживання //
Про мистецтво театру /Упорядкували В. Довбищенко: Ю. Бобошко під 
загаль ною редакцією І. Чабаненка. – К.: Мистецтво, 1954. C. 203. – 215. 

4 Шевченко Т. Кобзар. – Катеринослав-Кам’янець-Ляйпціґ, 1921. 
З по ясненнями і приміт ка ми д-ра Василя Сімовича. – С. 6.
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хатою. Маска цієї дівчини: змарніле, зчорніле об лич чя (“в’яне, 
сохне сиро тою”), вона ходить то сюди, то туди (“де дітись, не 
знає”), врешті (“піде на шлях подивитись”), довго-довго глядить 
у даль і, плачучи, завер тає у лози (“поплакати в лози”). І в цьо-
му ж моменті починає в лозах співати соловейко (“защебече 
соловейко”) – дівчина поволі при слухується, підносить голову й 
починає усміхатися крізь сльози (“сохнуть дрібні сльози, по слухає, 
усміхнеться”).

На цьому прикладі бачимо докладно, що Шевченко у 
невелич кому де в’я тистрічковому поетичному уривкові дав повну 
сценічність постаті дів чи ни. Усі вимоги сценічності точно збережені: 
є дія, постать дівчини пере кон лива – вона живе, має своє життя, 
свою історію, а її духовний процес творчо співіснує з нами.

“У природі театру, у т. зв. сценічності, – пише один із 
найвидатніших знавців театру Немирович-Данченко, – є деякі 
ще невикриті таємниці. Є особ ливе почуття театру, почуття теат-
раль ної емоції, по чування природи театру”5.

Це почуття театральної емоції мав саме Шевченко. Почуттям 
театраль ної емоції є насичені не тільки “Посланіє” чи “Сон”, тобто 
ці поетичні тво ри, в яких на першому плані виступає авторове “я”, 
але цим почуттям на си чені навіть невеликі ліричні вірші, зразком 
яких є, наприклад, вірш “Дівичії ночі”.6  Як часто бачили ми чи то 
на сцені, чи у фільмі, коли героїня п’єси кидається на ліжко й 
ридаючи впи на ється руками в подушку. Такий же самий кадр, 
насичений театральною емоцією, подав нам Шевченко у зга-
да нім вірші “Дівочії ночі”, в якому із геніальною візією сцени 
представив почуття самотності:

Розплелася густа коса
            Аж до пояса [...]
Засіяли карі очі –
            Зорі серед ночі,
Білі руки простяглися –
            Так би й обвилися
Кругом стану. І в подушку
Холодну впилися [...]

Ми неначе бачимо, скажім, собі: на сцені жіночу постать 
із густою довгою, до пояса, косою, з очима, неначе зорями, яка 

 
5 Про мистецтво театру.– С. 269.
6 “Кобзар”. – С. 113-114.
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простягає руки. Це вже не тільки зовнішня дія, це теж одночасно і 
внутрішня. І почуття са міт ності не тільки виявляється цим рухом 
“білих рук”, тобто наскрізь театраль ним жестом, які

... в подушку 
Холодну впилися,
Та й заклякли, та й завмерли,
З плачем рознялися.

але теж і виявляється правдиво драматичними словами, сценіч-
ною мо  вою, яка, згідно із технікою театру, повинна бути лаконічна 
й змі стовна, стисла, виразна й повна динаміки. Таким саме є 
монолог цієї постаті:

“Нащо мені коса-краса,
Очі голубині,
Стан мій гнучкий... коли нема
Вірної дружини,
Немає з ким полюбитись,
Серцем поділитись...”

І тут наступає найсильніший, динамічний вершок психіч-
ного на строю самітності:

     “[...] я жити хочу
Серцем, не красою!”

А скріплює цю драму самітності те, що говорять про неї 
“злії люди”.

“А мені ще й завидують,
Гордою і злою
Злії люди нарікають.”

І кінцевий драматичний акорд у супроводі жесту:

Сльози полилися...
Білі руки простяглися,
В подушку впилися.

Невеличка лірична поезійка завдяки своїй сценічності може 
стати кад ром п’є си чи фільму, бо вона збудована за правилами 
сцени, тобто дії, мі мі ки й сценіч но го слова – монологу.

Але сценічність постатей Шевченкової творчості не була б 
повна, якщо б ми не відмітили т. зв. в театрознавстві типовості 
постатей. У драматичній літературі розрізнюємо дві групи 
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героїчних постатей: драму типів і драму характерів. По ка зни ками 
цих двох груп є Мольєр і ІІІекспір. Драмою типів є така драма, 
в якій ав тор малює не людину, але якусь оживлену прикмету 
людини, наприк лад амбіцію, проступок, чесність, словом, творить 
тип яко їсь пристрасті. У Мольєра, наприклад, скупий є тільки 
скупий, лицемір, він зали цяється лицемірючи, він бере майно 
свого добродія під охорону лице мі рючи, навіть склянку води 
просить лицемірючи. А сценічні особи, створе ні Шекспіром, це 
істоти, які мають багато при страсті, багато пороків. У Шекс піра 
є вже драма характерів. Шайлок є теж скупий, але він і кміт ли-
вий, і має злі, грішні прикмети, бо він мстивий і сладострасний. У 
Шекспіра лицемір свою грішну жор стокість і підлоту виправдує 
глибокодумним мір ку  ванням, він філософ у власну користь, 
а характер Фальстафа, зальот ника й гуляки, має прикмети й 
трусості, й хвалькуватості.

У Шевченковій творчості взагалі, а зокрема у його постатях, 
з уваги на сце ніч ність, перевага є за жіночими постатями. Тоді, 
коли чоловічі постаті, як, наприклад, Степан з “Невольника”, 
зображені з мен шою сценічною емо цій ністю, як жіночі постаті, 
наприклад, Ярина з тієї самої поеми чи Оксана з “Гайдамаків”. 
Жіночі постаті є ближчі правди, є ближчі життю.

Відомий наш один із найвизначніших акторів сцени Щепкін, 
су часник Шев чен ка і його приятель, обговорюючи мистецтво 
актора, пише, що на сце ні “треба жи вої людини не лише тілом, 
але щоб вона жила й головою, і серцем”7. І саме жіночі постаті 
Шевченкової творчості живуть повним жит тям серця.

І ось перед нами одне із найцікавіших явищ із ділянки 
взаємовід но ше н ня літе ра турного твору до сцени: є твори у 
драма тичній літе ратурі, які на сцені втрачають свою чарівну 
колоритність, властиву їм при читанні. Така колоритність є 
доказом того, що ці твори, маючи величезні літературні вар-
тос ті, не мають істотного елементу драми – дії. І навпаки, деякі 
найкращі сценічні твори не мають літера турних вартостей.

У Шевченковій творчості находимо дуже рідке явище у 
всесвіт ньому пись мен стві: високовартісний літературний твір має 
одночасно високовар тіс ні сценічні прикмети.

Чи це буде Катерина, чи Наймичка, Марина, Оксана, Марія, 
чи Ярина, чи ціла галерея жіночих постатей, зображених у 
Шевченкових творах, всі вони є жит тє ви ми постатями літератури 

7 Про мистецтво....– С. 10, 11, 52-57.
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й одночасно життєвими постатями сцени. Тайна розв’яз ки цього, 
на нашу думку, в тому, що Шевченко майже усім постатям у 
своїй твор чос ті дав за підложжя дії найсильніше й най бла го-
родніше почування – терпіння.

Як відомо, є терпіння фізичні й є терпіння духовні. Фізичне 
тер піння – це вислід природного порядку речей, його можна 
поясню вати інтенсивністю вражливості людини, можна навіть 
оцінювати його як стимуляційний засіб, який приневолює нас 
до роздумувань та допо магає нам перемагати прист рас ті, а то 
й формувати світогляд.

Натомість духовне терпіння, сказати б, цей вищий ступінь 
терпіння, є наслідком почування любові.

Як у фізичному, так і в духовному терпінню є різні ступені, 
є де яка гра да ція чи, скажім, ієрархія терпінь. Як із медицини 
знаємо про цілу гаму враж ливості на фі зич ний біль і терпіння, 
так є ступневість і в духовних тер пі н нях. А в кого розви не на 
душа, в кого перечулена вражливість, той відчуває приблизно 
у такій мірі терпін ня, як відчуває почуття, що спри чи нює тер-
пі н ня, любов.

Боже провидіння не пощадило Шевченкові, як це знаємо 
з його біогра фії і з його творчості, ні фізичного, ні духовного 
терпіння. Ма ючи Богом дані, вроджені почуття моральних законів, 
зміцнені геніальністю, Шевченко, один із нечисленних геніїв 
світу, був і фізично, і духовно невгнутою поста ттю, якою є люди 
героїчних чеснот. І саме низкою героїчних чеснот відзна ча ються 
жіночі постаті Шевченкової творчості, чи радше, може, скажім, 
три ступні жіночої постаті: дів чина – дружина – мати.

Відомо, що дуже благородним, дуже високим ступнем терпін-
ня як на слід ку любові є терпіння матері, бо материнська любов є 
без корисна. І то му постать матері у Шевченковій творчості психо-
логічно схоплена дуже гли боко. Щобільше, навіть соціологічно 
мати у Шев ченковій творчості є центральною постаттю нового 
суспільного ладу. В уяві Шевченка: “І на оно вленій землі”, на 
якій не буде “ні вра га, ні супостата”, “і буде син і буде мати” – 
ця мати як тип і як характер є у Шев ченковій творчості повна 
мис  тецьких вартостей у літературі й повна внут ріш ньої дії як 
сценічний твір.

Коли ми переглянемо всі жіночі постаті Шевченкової твор-
чості, при дер жую чись ступневості  дівчина – дружина – мати 
й беручи до уваги сце нічність цих по статей, то найповнішою, 
най багатшою в ха рактері й най силь нішою психологіч но в типі 
є постать матері в поемі “Неофіти”8 , бо в цій поемі Шевченко, 
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маючи можливості широкого ефектного театрального фону 
поганського Риму з його ор гі я ми й бен кетами, зв’язав психо-
логічно дією три постаті, повні драматичної на туги: постать 
Розп’ятого Христа, Котрий узяв на Себе терпіння з любові 
до всього роду, постать мученика-християнина Алкида, який 
умирає на цирковій арені з любові до Христа, і постать матері 
Алкида, поганки-Римлянки, що є неначе вузловою постат тю цього 
трикутника терпінь, і узмістовлює собі суть жертви й суть любові 
щой но тоді, коли своїм материнським терпінням, після втрати 
свого єди но го сина, набли зи лась до терпіння Розп’ятого Христа.

Сцена, на якій відбувається вершок драматичної напруги 
внутріш ньої дії ма те рі Алкида, в театральній візії Шевченка 
подана докладно, неначе ремарки в п’єсі:

А над чорним Колізеєм,
Ніби із-за диму,
Пливе місяць круглолиций.

Це декорація. Мати Алкида сидить під муром Колізею, арена 
зачинена. І падуть слова, в дечому такі подібні до відомих слів 
монологу Гамлета Шекспіра:

                           Без його, 
Що я робитиму? До кого 
Я прихилюся?.. 
(Ремарка):

                    І небога
Кругом зиркнула, і об мур,
Об мур старою головою, 
Ударилась [...]

Проходить ніч, світає. Мати Алкида

Встала, походила
Коло замкненої брами
Та щось шепотала.

А по хвилині знову:
                 Тихесенько
До брами підкралась,
Послухала, усміхнулась

 
8 “Кобзар”, – С. 362-377.
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І щось прошептала,
Якесь слово. І нищечком
Коло брами сіла [...]

Шевченко зазначає кожний жест, кожний рух сценічної 
постаті, не тіль ки міміку, але навіть і мізансцени, що випливають 
логічно з дії переживан ня.

Дія проходить далі. Наступає нова ява. На сцені по-
являються нові дієві особи:

                Незабаром
        Брама одчинилась.
І на возах, на колесницях
Із Колізею, із різниці,  
Святиє вивезли тіла;
і повезли на Тібр.

        [...] Встала мати, 
І тут Шевченко подає знову точно жести й мі мі  ку ге рої-

ні-матері:
Кругом оглянулась, взялась
За биту голову руками,
І тихо, мовчки за возами
Марою чорною пішла
На Тибр.

Раби поскидали у воду Тибру трупи ісповідників-християн, 
а між ними труп єдиного її сина Алкида, й пішли геть.

І знову на сцені залишається самітна мати, сценічно й 
психічно пов ніс тю правдиво, бо найсильніша психічна дія, духовний 
перелом, проходить зви чайно на самоті. З другого боку, знову ж 
театрально-декораційний фон внут рішньої дії цьо го величезного 
духовного пере лому, що його переживає мати Алкида, для 
зміцнен ня контрасту, ціл ковито простий, невибагливий: раннє на 
світанку небо, жовто-каламутні води Тибру – й самотня постать 
матері над рікою.

Вона “осталася одна на березі”. Самотня постать матері 
дивиться:

Як розстелялися, стелились
Круги широкії над ним,
Над сином праведним твоїм!
Дивилась, поки не осталось
Живого сліду на воді.
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І усміхнулася тойді,
І тяжко, страшно заридала,
І помолилась в перший раз
За нас Розп’ятому. 

(Ремарка):
                      І спас 
Тебе розп’ятий Син Марії.
І ти слова Його живії
В живую душу прийняла.

Духовний перелом відбувся: через терпіння матері як 
наслід ку материн ської любові, душа матері стала сприємливою 
для тої Любові, яку засвідчив Своїм терпінням “Розп’ятий Син 
Марії”.

Сучасний австрійський історіософ Ганс Вірц у своїм творі 
“Gott geht durch die Zeit”9 (“Бог іде віками”), проаналізовуючи 
різні історичні події з усесвітньої істо рії, які кінчалися зовсім 
інакше, як заду мано, а часом навіть зовсім суперечливо людській 
логіці, стверджує: “Бог іде віками, Божі стежки є для нас вічною 
тайною... В Бога можна вірити і Його любити. А це разом значить 
терпіти”.

Постаті Шевченкової творчості, слідом самого Шевченка, в 
Бога вірять, Бога люблять і терплять.

І в тому найбільша сила й неминаюча вартість сценічності 
постатей Шев чен ко вої творчості.

 
9 Wirtz Hans. Gott geht durch die Zeit.– Innsbruck-Wien: Tyrolia 

Verlag, 1947.– S. 151.
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СТОРІНКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ

I

Дня 5 березня, мабуть 1883 р. (рік не устійнений1 ) М.Ста-
рицький написав до І.Нечуя-Левицького такого листа: “Дорогий 
і вельмишановний Іван Семенович! Драматичний Ко мітет мені 
допоручив переглядіти Ваші “Кожум’яки” і виробити план, якби 
їх прирехтувати до сцени. Я зробив це і читав свій план, його 
дуже ухвалили; отож тепер засилаю йо го до Вас на санкцію. 
Будьте ласкаві, прочи тавши, найшвидше його повертайте назад 
з од повіддю.

Отож за плана, зауважте Ви, що І-шу дію треба зробити 
зовсім наново, а также здебільша й ІV-ту. ІІ-га дія вирихтується 
із різних шматочків І-ої Вашої і VI-ої (? може V-ої, бо VІ-ої дії 
“На Кожум’яках” взагалі немає! – Л.Н.) і з нових додатків; ІІІ 
зоста неться сливе без переміни. Також тут треба додати й мені 
наполовину праці, то чи не дозволите мені взятись за це й чи не 
признаєте в такім разі правильним, щоб і я коло Вашої фамілії 
поставив свою, себто, щоб було написано – комедія Левицького-
Ста рицького? Коли згода, то продивіться план, зробіть свої ува ги 
і пришліть мені його зараз же: того я мер щій візьмусь до діла. 
– Хоч у моєму плані й стоять деякі фрази, але це тільки нарис, 
про що буде розмова, – у настоящій комедії вони можуть бути 
зовсім іншими”.

Далі Старицький пише про альманах “Раду” та про свою 
драму “Не судилось” і кін чає листа: “У нас правди не доскочеш. 
От за “Гамлета” і “Думки” скільки й я, і другі одбирали листів 
з великою хвалою, та що ж? Хва лителі з друку мовчать, а 
хулителі-сіпаки ви гадують усякі брехні-клямство й навіть в се-
паратизмі дорікають! – Ні? Український писатель таки зовсім 

 
1Старицький М.П. Вибрані твори / Вступна стаття П.Руліна // 

Література й Мистецтво. – Харків-Київ, 1931.– С. V-LIV.
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безправний чолов’яга, відданий усім на баніцію! Щиро при-
хильний до Вас Мих. Старицький”.

Чи Нечуй-Левицький відповів Старицькому невідомо, а 
згодом появилося “За дво ма зайцями”: комедія з міщанського 
побуту зі співами й танцями на 4 дії М.П.Старицького” (під за го-
ло вок: “Панська губа, та зубів нема”).

Старицький переробив “На Кожум’яках” Нечуя-Левицького 
згідно з листом і покалічив добру п’єсу. Просто зробив з неї 
карикатуру, карикатуру обов’язково “зі співами й танцями”.

Це можна сказати сьогодні. Та поки спи нимося над обидво ма 
п’єсами, себто “На Кожум’яках” та “За двома зайцями”, мусимо 
пригляну тися режисерсько-директорській праці Старицького та 
тим часам, серед яких прийшлося йому творити нові сторінки 
історії української драми та історії українського театру.

Бо цього Старицькому відмовити не можна.
Ось характеристична картинка з цих ча сів. Йде приготу-

вання до “Різдвяної ночі” Лисенка, що, по словам україножерного 
“Кіевля нина”, викликала серед публики “огромный восторг и 
воодушевленіє”. І під час одної про би трапляється “мистецький 
конфлікт”: “В од ній сцені, щоб краще показати красу постаті 
Оксаниної, – пише С.Русова в своїх “Споми нах” (За сто літ, 
Книга ІІ, Київ, 1928), – Старицький вимагав, щоб вона вилізла 
на скриню, Чубинський (тодішній “помічник режисера”, ві домий 
український етнограф) обурено поясняв, що це зовсім неправдиво 
з етнографічного бо ку, а Лисенко журився, як же буде звучати 
го лос у такому положенні прімадонни”...

Мусимо усвідомити собі, що тодішній укра їнський театр – 
це був засіб, а не ціль. І тому Старицький, коли став директором 
театру (в осені 1883 р.), уже був свідомий того, “чого вартий 
український театр в обставинах царсь кої реакції та яку ролю 
може відограти він у загальному культурному рухові”. 

Другий момент –  це царська цензура. “Вам у Галичині, – 
пише Л.Старицька-Черняхівська, дочка М.Старицького2 , – трудно 
збагнути навіть, скільки то треба вжити заходів, аби видати в 
нас хоч яку-небудь найменшу книжку українську. При кожному 
такому заході треба вперше переправитись через найстрашніший 
поріг-ненаситець, цензуру нашу. На той час (1876 р.) поріг цей був 

2 Франко І. Михайло П. Старицький // Літературно-Науковий 
Вісник. – Львів, 1902.– Т. XVIII.– К. V. С. 43-67, К. VI. C. 126-138; Т. ХІХ.– 
К. VII. С. 15-26.
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страшенно неприступ ний, і не можна було б жадній укра їнській 
книжці виплисти в широке море людськости, коли б... не лоцмани, 
які, як відомо, вміють про вадити байдаки й через Ненаситець. Ці 
лоцма ни в нас – гроші. І слава Богу, що єсть хоч такі лоцмани, а 
то не можна було б уже нічого й вдіяти. От і тоді, невважаючи на 
такі су ворі часи, можна було дещо видати. Був такий собі в Києві 
цензор, коли хто хотів, щоб книж ка його була дозволена, то йому 
треба було замість закладки, покласти у свій зшиток сторублевий 
папірець – і справа кінчалася обопільним задоволенням. Таким 
робом проска кували й татові видання, суперечні літері заборони”.

Знову ж у своїх споминах “25 років українського театру” 
Старицька-Черняхів ська пише, що “кожен рукопис російського 
письменника, а найпаче письменника українського, в цих часах 
підлягав “законамъ развитія насекомихъ” (“Україна”, 1907.– І.– 
С. 44-95; II.– С. 280-346).

А між тим вистави українського театру мали величезний 
успіх. Російські часописи кази лись. Суворін у своїй книжці 
“Хохли й хохлушки” (вже сам наголовок книжки вказує на 
теплий настрій!) подає такі цифри: за 67 вистав у 1887 р. трупа 
Кропив ницького заробила в Петербурзі 87.000 карб., себто по 1.238 
карб. за кожну виставу.

А цензура шаліла. Свою драму “Не так склалось...” Стариць-
кий три роки (від 1883-1886 р.) посилав до цензури, змінюючи раз 
наголовки, другий раз скорочуючи дії, зміню ючи яви, усуваючи 
особи, щоб тільки доби тись дозволу на виставу. Спершу ця п’єса 
зва лась “Панське болото”, відтак – “Не так скла лось, як жада-
лось”, а врешті появилася дру ком як “Не судилось”.

Не диво, отже, що така смілива, матеріяльно незалежна, 
високо патріотична людина як Старицький на Всеросійському 
З’їзді Діячів Сцени, що відбувся в Москві 1897 р. виголо сила 
такий соковитий реферат, що всі москов ські часописи підняли 
крик. Офіційний прото кол цього з’їзду вийшов у Москві 1900 р. п. 
н. “Труды перваго съезда сценическихъ деятелей”*. З цього рефе-
рату Старицького довідує мось, що, напр., Старицькому не давала 
цен зура дозволу на п’єси (його “Богдан Хмельницький” і “Розбите 
серце”) “не за напрям, ані за зміст”, тільки виключно за мову! 
З цієї самої причини Кропивницькому заборонено “Титарівну”, 
Карому – драми “Роман Волох”, “Сербин”, “Що було, те мохом 
поросло”, а Кони ському – драму “Ольга Косачівна” та комедію 
“Порвалась нитка”.
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Неначе для пояснення в “Літературно-Науковому Вістнику” 
з 1902 р. (Т. XIX. – С. 10) в рубриці “Хроніка й Бібліографія” у 
відділі “Український театр” читаємо замітку С (ергія) Є(фремова): 
“Міністр внутрішніх справ забороняв виставляти дра му Заха ренка 
“Закльована голубка”. Причина заборони – ультра реалістична по-
станова цієї п’єси, що мала дуже шкідливий вплив на здоровля 
читачів (розумій глядачів). Щоправда, очевидці казали, що в 
цій драмі кров лилася, як вода, а одрубані голови качалися по 
сцені, але, мабуть, ні в одній державі світа мі ністр внутрішніх 
справ так не піклувався здоровлям своїх горожан, як у бувшій 
царській Росії!.

Може, й частинно справедливо догадується І.Франко, 
що сміливий реферат Старицького, мовляв, це не цензура, це 
самоволя настрою стягнула на Старицького громи й “завзяту 
во рожнечу чорних душ”.

Та, повторюємо, тільки частинно.

ІІ

Чи “напад” (по словам Франка) на Старицького був під-
готовлений, чи справді “чорні душі” завзялися, щоб знищити 
Старицького, – воно дуже сумнівне. Франко любив брати в 
оборону тих, промахи яких були наглядні й проти яких всі 
виступали.

А проти Старицького виступив Б.Грінченко, і в “Зорі” (1897. – 
С. 217) появилася стаття “Література й життя” – “Лист з Украї ни 
російської”, в якій читаємо: “Перше видання – (п’єс) Стариць кого 
– по щирості вважає мо3  за малий здобуток для нашого письмен-
ства. Не сказати, щоб у автора бракувало хи сту (хоч його п’єси 
й дуже нагадують ті “драми з горівкою й без горівки”, які так 
до ладу осміяв Самійленко); не сказати, щоб його пи сання не 
пособили нашій театровій справі, збільшуючи наш репертуар, – 
усе це є. Але вкупі з цим є ще й щось інше, а саме ось що.

Переглядаючи обидва томи його “Малоросійського (!) 
театру”, бачимо там оперету “Сорочинський ярмарок” і бачимо, 
що сюжет до неї автор узяв із Гоголя, та драму “Циганка Аза”, 
сюжет з Крашевського. Ну, це дарма! Драматурги часто беруть 
сюжети у повістярів. А отеє вже зовсім не дарма, коли “За двома 

 
3 Гримач М. Література й життя (Листи з України російської) // 

Зоря. – 1897. – Ч. 11– С. 217.

ÑÒÎÐ²ÍÊÀ Ç ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ



186   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

зайцями – це перерібка з комедії Левицького “На Кожум’яках”, 
“Як ковбаса та чарка, то минеться сварка” – з водевілю Глібова 
“До мирового”, хоча цього Старицький ніде не згадує; за “Ой 
не ходи, Грицю” – був у Стариць кого суд із Александровим, 
бо той уважав (і зовсім не безпідставно), що Старицький про-
сто переробив його п’єсу; з поводу “По-модньому” Козловський 
ніяк не міг зрозуміти, че рез віщо сюжет цей однаковісінький з 
його сюжетом у п’єсці “Глас ний”; “Крути, та не перекручуй” – 
знову перерібка з Мирного, а коло “Ночі під Івана Купала”, хоч 
і занотовано, що це “на мотивъ “Наброски каран дашемъ” г-жи 
Шабельской”, але сама д. Ша бельська, кажуть, упевняє, що це 
вона зробила перерібку зі сво го оповідання і надрукувала цю 
п’єсу в Києві (читав я і ту п’єсу), а Старицький переробив уже 
не оповідання, а її по-вкраїнському написану п’єсу... Нарешті, 
“Не судилось” (його, прав да, в цій збірні нема) має той сюжет, 
що й “Доки сонце зійде” Кропивницького...

...А коли все це так, то поневолі подумаєш: який же це 
драматург, що нічого свого не ви гадав? Яка ж це “творчість”, що 
живе чужими образами, чужою фантазією, чужими фарбами? 
Чи така “творчість” єсть придбанням нашому письменству, 
чи, може, ліпше було б, коли б її й не було? Знову кажу: я не 
сперечаюся, що п’єси д. Старицького збільшили вкраїнському 
театрові його репер туар, але ж творили у всіх цих випадках 
дд. Глібов, Левицький, Мирний і т. д., а д. Старицький тільки 
приганяв їх пи сання до сцени й не завсіди до ладу. Театрові, 
може, це й зручніше, але літературі діяльність д. Старицького 
не єсть ніяке придбання, а з погляду літературної етики, навіть 
просто мі нус...”

Ця гостра статейка викликала рух. І зараз же в наступ ному 
числі (12-тому, на стор. 239) появляється за підписом головного 
редактора “Зорі” Олекс. Борковського, “Замітка редакції до 
“Листу з України російської”, поміщеного в 11 ч. “Зорі” на стор. 
217.

Ред. Борковський оправдується, мовляв, “в останніх роках 
повіяло в критиці таким ду хом, що не тільки дуже пильно дошу-
куються за мотивами в творах поетів, але й вишукують у них 
часто такі впливи й мотиви, яких, може, у того чи цього поета 
ані свідомо, ані несві домо зовсім і не було... Щоб навести хоч який 
приклад, то укажемо на італійського Д’Анунція, котрий після 
критики мав позахоплю вати сюжети від Достоєвського, Толстого 
й ін., – на Толстого, котрого “Каварня в Сурат” має нібито бути 
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просто перекладом з Сен П’єра Бернардена... Видно, такий дух 
повіяв у критиці... Та слушно схаменулись критики, що переняти 
від іншого письменника якийсь мотив або й сюжет – це ще не 
крадіжка, хоч би ав тор і не признавався, від кого іменно запо-
зичився; бо він може так багато внести влас ної творчости, що 
сміло, й совісно, й справед ливо може свій твір назвати новим і 
своїм власним”.

І Борковський заявляє, що автор “Листу з України росій-
ської” “осуджує д. Старицького занадто гостро й тим самим не-
спра ведливо”. Що д. Старицький перероблює, а часто таки просто 
перекладає чужі твори, на це указав вже О.Огоновський в “Історії 
літератури”; але це для автора не є ніяка нечесть, і при стані 
нашого письменства може бути навіть значною заслугою... Заслугу 
д. Старицького вважаємо за тим ще більшу, що він уже зверх 30 
літ трудиться невсипуще на ниві українського письменства й не 
перестає трудитися далі, хоч у нас не приносить це ні користи 
ніякої, ні навіть – понайбільше – вдяки у зем ляків, бодай за 
життя письменника, а, противно, дуже часто спроваджує на нього 
всілякі некористі або й шкоду... Не можемо згодитися, – кінчає 
Борков ський, – з таким безпощадним осудом письменника, а 
докір, що “діяльність Старицького є навіть просто мінус”, мусимо 
вважати за так тяжкий, ба, й обидний, що його ніяким чином 
виправдати не можна... І Борков ський перепрошує Старицького, 
що “на наш превеликий жаль, склалося так, що з причин, не 
цілком від редакції залежних, той тяжкий докір появився в “Зорі” 
та ще й без ніякої замітки”.

Але Грінченко не здався.

III

Грінченка сильно вразила заввага редакції “Зорі” й він 
у чергових числах “Зорі” (1897. с. 357 і 377) в статті “З поводу 
“Малоросій ського Театру” Старицького”, починає солідний розбір 
п’єс Старицького, доказуючи попереднє твердження, мовляв, 
“твори Старицького пособили вкраїнському театрові, збільшивши 
йому репертуар, але вкраїнському письменству сі твори дали 
мало, бо є вони переказуванням то го, що вже було сказано”.  
“Діяльність Ста рицького, – пише далі Грінченко, – як вона ви-
явилася в згаданих двох томах, щодо сюжетів не самостійна. 
Може вона самостійна щодо обрібки тих сюжетів? Ні, се сказати 
не завсіди можна”.
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Словом, Грінченко починає розглядати од ну по другій 
п’єси Старицького, стверджуючи неориґінальність п’єс та “деяку 
бай дужість його до розмежування свого від чужого”. Ціла істо-
рія скінчилася судом. Щоправда, Грінченко погодився вкінці зі 
Старицьким, але завваги Грінченка й до сьогодні не втратили 
своєї стійности.

У всіх закидах найбільш справедливий закид Грінченка 
– це те, що до всіх перерібок Старицький додає – і то свойого 
власного, зна чить, “оригінального” – надто багато шаржу. І це 
дуже правильна думка. Як пізніше побачи мо Старицького “За 
двома зайцями” – це шарж, що просто рівняється карикатурі.

Розглядаючи одну п’єсу по другій, Грінченко стверджує, що 
“Ніч під Івана Купала” є в поодиноких явах парафразою п’єси 
Шабельської, виданої в Києві 1887 р. п. з. “Під Івана Ку пала”. 
Грінченко порівнює тексти обидвох п’єс, і порівнюючи з оповідан-
ням (цього самого сюжету) згаданої Шабельської, заявляє, що 
деякі яви Старицький не “позичав” з оповідан ня (себто навіть 
сам не старався зінсценізувати, що врешті кожному вільно навіть 
в найгіршому разі, не покликуючись на автора!), а тільки про сто 
“позичив” з драми Шабельської. “Цього досить, – каже Грінченко 
– щоб сказати, що, складаючи п’єсу “Ніч під Івана Купала”, 
Старицький був ще менше самостійний, ніж, пе рероблюючи 
Гоголя чи Крашевського (“Циган ка Аза”).

А міжтим, В. Александров, автор п’єси “Не ходи, Грицю, на 
вечорниці” (раніш Грінченка), закинув Старицькому просто плягіят. 
“Вельможний пан Старицький – писав Александров Кулішеві – 
постерігши, що моє “Не ходи. Грицю, на вечерниці” подобається 
на сцені й дає добрі збори, узяв переписав його, щось там по-
дібно додав, подав у драматичну цензуру як своє, та й гладе собі 
авторський гонорар. (Недрукований лист з 17. IX. 1887 в архіві 
Куліша. Подаю за П. Руліном у “Вибраних творах” М. Старицького, 
Харків, 1931.) І згодом Александров виступив з листом у “Южном 
Крае” з цим же ж закидом. Справа знову опинилась у суді.

Суд відбувся й Старицького реабілітували. Присуд був 
такий: найбільш персональне в драматичній творчості це те, в 
чому найбільше, а іноді й виключно, виявляється ступінь його 
своєрідности й таланту — так зване оживлення фабули, виклад, 
сукупність деталів у змальову ванні характерів, мотивування 
вчинків, мови ді євих осіб.

Та в наступних роках історія плягіятів знову віджила. 
Проти Старицького виступив Косиненко, а знову в 1897. р. в 
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часописі “Мировые отголоски” відозвався відомий україножер      
І. В. Александровський. І знову суди й знову реабілітація. 
Александровський програв, та тільки тому, що публично образив 
Старицько го, пишучи про нього: “самый плодовитый, са мый 
популярный и.. . самый безцеремонный среди малорусских 
драматургов... прочтет или увидит г. Стар. пьесу, понравится 
она ему и через неделю-другую малорусская драматургия 
обого щается новым произведением. В одной пьесе он переменит 
название, в другой прибавит какой-нибудь третьестепенный 
персонаж, или кого-нибудь выбросит из нее, или перерядит бабу в 
“чоловика” и преблагополучно получает авторский гонорар... 13-14 
похищенных пьес — недурной процент для убогой малорус ской 
драматургии, — едва насчитывающей десятка три репер туарных 
драм и комедий”.

Звичайно, суд покарав Александровського за статтю 
“Драматурги-хищники” (Мировые отголоски, 1898, № 130) та 
рівночасно зазначив неоригінальність творчости Старицького. 
Вслід за тим справа набрала ширшого розголо су: адже тут вже не 
торкалось тільки Стариць кого, Александровський кинув тінь на 
цілу укра їнську літературу, закинув їй немічність та не здатність 
до дальшого розвитку. І саме тому треба жаліти, що українські 
(скажемо: пошкодовані) письменники не взяли Старицького 
в оборону. Це було їхнім обов’язком, бо проти Старицького, а 
посередньо проти української  літератури виступив ворог, а в 
обличчі ворога ніяких міжусобиць не сміє бути.

І тут становище Франка правильне.
Обговорюючи процес В. Александрова, Грінченко пише, що 

в українській літературі є п’ять п’єс на тему пісні “Ой, не ходи, 
Грицю”: “Чари” Кирила Тополі, “Не ходи, Грицю, на вечерниці” 
Александрова, “Ой, не ходи, Грицю, та на вечорниці” Стариць-
кого, “Маруся Чурай” Бораковського й “Маруся Чура ївна” 
Самійлен ка. У всіх п’єсах дівчина труїть парубка за те, що він 
кохає двох. Але в Тополі, Бораковського та Самійленка інтриги 
зовсім різні, у кожного своя, міжтим, коли в Алексан дрова й 
Старицького вона однакова. Що більше, в обидвох авторів навіть 
схожість подро биць: І дія – коляда (і в Александ рова і в Стариць-
кого), п’яна матір (в Стар[ицького] Марусина, в Алек сан дрова 
Гриць кова), в II дії – вечорниці (в обидвох авторів), в IV дії – 
хор (в Алекс[андрова] хором диригує паламар, в Стариць кого те 
саме робить Дмитро; між іншим – більш відповідним персона жем 
комічним є па ламар!) і т. д.
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Значить, тут мусимо погодитись з твер дженням Грінченка, 
що Старицький позичив у Александрова не тільки самий сюжет, 
але й цілі сцени.

Ще більш ярко зазначується воно в “За двома зайцями”.

IV

Як нам відомо, Старицький писав до Левицького, мовляв 
“драматичний комітет” поручив йому “справити” “На Кожу-
м’яках”. Який це був комітет і з якої речі було комедію, правдиво-
стилеву комедію Левицького, до цієї міри “справляти”, як це 
зробив Старицький – цьо го не знаємо. Тому-то зовсім справед-
ливо О. Я. Кониський в своїх споминах п. з. “З літньої подорожі по 
Черни гівщині” писав ще в 1890 р. з приводу вистав Садовського 
(“Зоря”, ч. 20. с. 316) “одно слово на адресу усіх наших антре-
пренерів: не годиться баламутити людей пляґіятами. Знаємо, що 
“За двома зайцями” ніщо більш, як Нечуєва комедія “На Кожу-
м’яках” з невеличкими Додатками й образками Старицького: 
тим то прикро було читати на афіші в Чернигові, що автором 
цієї комедії є Стариць кий. Колись сам Старицький на афішах 
писав, що се комедія “Левицького - Старицького”... П. Рулін 
(М. П. Старицький, “Вибрані тво ри”, с. XL), пишучи про перерібку 
Старицьким “На Кожум’яках” Левицького, пише, що “матеріял 
Нечуєвої п’єси однотонний: міщанське бо лото, що його справжнім 
куміром є Гострохво стий; Старицький намагався розбити це одно-
тонне оточення і, коли в Левицького – Гостро хвостий є авторитет 
як для подільських, так і для старогородських шевців, то в 
Стариць кого виявляється й глузливе ставлення до нього. Коли 
в Нечуя-Левицького й нема, по суті, різни ці поміж “ученою” 
Пронею та “простою” Га лею – в Старицького, бодай і невиразно, 
а втім усеж таки подано, як мотив, що Галя незахоплена 
Голохвостим, бо воліє вона просто го парубка Степана. Гостріше 
схарактеризова но й дієвих осіб... Чимало попрацював Старицький 
і коло сценарія: п’ять дій звів на чотири, в основному не так 
то й скоротив він п’єсу, але зрізноманітнив перебіг її акції, ви-
користавши ті можливості, що в ситуаційній п’єсі Левицького 
полягали”.

Признаючи – як ми вже згадували – Старицькому велику 
працю і самопосвяту (включ но з витратою на театр ціліського 
майна сво його) справді фанатичну любов до рідної сцени та 
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щирий патріотизм, мусимо й те призна ти, що Старицький знав 
добре техніку сцени та не мав ніякої інвенції. Просто: ніякого 
таланту в нього не було. І те, що він “поправ ляв”, у випадку з 
,,На Кожум’яках” Левицького, вийшло гірше, як оригінал. Ні при 
чому сьогод ні “оборони” Руліна, мовляв, “в його ремарках крилося 
справдішнє українське село”, “в його типах правдиві українці”є 
Ні при чому тут ре марки — вони не виявляють драматурга, 
бо ж є п’єси, в яких цілковито нема ремарок. На на шу думку, 
найбільшу ролю грала при цьому амбіція письменницька Ста-
риць  кого, що не ма ючи можности проявитися в оригінальному 
творі, по-волі й по-неволі справляла все те, що могло йти на 
сцені несправлене, а тільки сценічно оформлена чи радше просто 
інсценізо ване.

“За двома зайцями”, це карикатура “На Ко жум’яках”. 
Нечуй написав справдішню комедію, Старицький зробив з цього 
фарсу. Нечуй всю ди додержував мистецької міри, Старицький 
змужичив п’єсу, а тим самим не додер жав мистецького такту. 
Старицький “урізнома нітнив” (кажучи словами Руліна) Нечуя, 
себто, зпри міти зузав типи, понасаджував справдішні вульґарні 
сцени (“За двома зайцями”, Львів, 1927, Накл. “Український 
Театр”, с. 95, 92, 81, 41), яких цілковито нема в Нечуя і що 
понизи ли справ дішньо-добру міщанську комедію, якою була й 
до сьогодні є “На Кожум’яках”,

Безумовно, добре зробив Старицький, що скоротив “На 
Кожум’яках”. І сьогодні кожний театр, що ставитиме “На 
Кожум’я ках” (а цю п’єсу варто поставити), скоротить її, але не 
так, як це зробив Старицький. Бо змінювати пооди нокі яви, а 
лучити їх в одно — це різниця, бо скоротити діяльоґи, а зробити 
з клясичної про сто п’єси (якою є “На Кожум’яках”) злі пок (як 
воно є в “За двома зайцями”) зі всякими говореннями “на бік”, 
перекликуваннями й т. д., це теж різниця. А втім, яка ж це 
перерібка, коли Сидір Свиридович Рябков (як є це у Нечуя) 
зветься Прокіп Свиридович Сір ко? (це в Старицького!). Чому 
Горпина Корнієвич Скавичиха є гірша від Секлити Пилипівної 
Лимарихи? Чому Свирид Петрович Голохвостий має бути ліпший 
від Свирида Івановича Гостро хвостого? І чи перемінюючи (зовсім 
безпотрібно!) призвища дієвих осіб, змінюється в чому небудь 
п’єсу, змінюється до цієї міри, щоб ставити  поруч  призвища 
автора своє  призвище?

Між тим Старицький, “поправляючи” Не чуя, позабирав і 
тріки в інших авторів. Напр. закінчення “На Кожум’яках” є зовсім 
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ориґінальне, в “За двома зайцями” Старицький (як пи ше Рулін) 
“використав фінал... “Ревізора”. І значить, в тому Старицький не 
зумів бути ориґінальним! (Вслід за тим, Ґолохвостий у Стариць-
кого нагадує цілковито Возного з “Натал ки” й таким чином пропав 
аромат міщанської атмосфери!)

Льогічна лінія типів Старицького цілковито вигнута. Раз 
батько Проні дурний, а раз зов сім при умі й говорить до речі. 
В Нечуя зате від першої до останньої дії дурний. І воно зов сім 
правильно. Навіщо Старицький викинув хори шевців (прекрасна 
романтика!), а вслід за тим яву з поліціянтом (одна з найкращих 
яв у п’єсі) — невідомо. Так, як невідомо чому Секлета представ-
лена як лапайдушка, що тільки й гонить за кавалером для дочки, 
підчас, коли в Нечуя вона солідна й розумна міщанка.

Так от по розгляненні “За двома зайцями”, себто одної 
п’єси, яку “переробив” Старицький, бачимо, що Грінченко осудив 
його спра ведливо:

Старицький давав працю, але ця праця не була ніяким 
вкладом в українську культуру. Хто зна, чи при розгляді інших 
п’єс Старицького, історія зі “За двома зайцями” й “На Кожу-
м’яках” не повторилася б...
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ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДРАМИ

У 125-ліття народин 
Івана Тобілевича Карпенка-Карого

Цього, 1970-го, року минає 125 років від народження однієї 
із найцікавіших постатей української драми й українського 
театру, Іва на Тобілевича, який в історію театру й драми увійшов 
під псевдо ні мом Карпенко-Карий (1845–1907). І коли в українській 
драмі як драматург займає він одне із видатних місць серед 
драматургів ми ну лого сторіччя, так знову такою ж замітною 
появою є Карпенко-Ка рий серед артистів-акторів українського 
театру 1880-х рр.

Але й тут і там, тобто і як письменник-драматург, і як 
артист-ак тор, кажучи словами нашого критика й історика 
літератури Сергія Єф ремова (“Карпенко-Ка рий”, Ляйпціґ, 
Українська На кладня, “Загальна бібліотека”, Ч. 206-7, без року*, 
С. 107), “Карпенко-Карий був коштовним самовродком у своїй 
натуральній, мало  що об роб леній фор мі. “Звичайно, – пише 
дальше С.Єфремов у своєму моногра фіч но му на ри сі про Карпен-
ка-Карого, – якби він оброблений був та ви шліх тований, то сяйво 
од його було б ясніше: в своїх творах він шир ше міг би обхопити 
життя й освітити його глибше; здужав би, може, обійти й те 
фатальне непорозуміння, що виявилося було в його останніх 
творах цілком чужим його тверезому талантові моралі зу ва н ням. 
На жаль, такої витонченої шліхтовки не дали талановитому пись-
мен никові обставини життя, і його як драматурга треба брати 
такого, яким він був, і не вимагати від його того, чого він дати не 
міг органічно. Бо й так багато він дав нашому письмен ству, дуже 
багато – галерею своїх, на довгі ще часи невмирущих образів. 
Я не вагаюсь ска зати, – твердить Єфремов, – що історикові 
українського життя конче доведеться студіювати Карпенкові 
твори і з них брати ілю стра ції до своїх висновків – так глибоко 
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наш письменник зазирнув у життя і такі художньо-правдиві 
образи він вирізьбив”.

Немає сумніву, що ці слова нашого видатного літера туро-
знав ця і найвидат ні шо го представника запізнілого народництва, 
так зва но го неонародництва в історії нашої критики, Сергія 
Єфремова (засу дже ний в процесі СВУ 1930 р. на кару смер ті з 
заміною на 10-ти-річну ка торгу, дата смерті невідома, здогадно, 
замордований у Володи мир ському “політізоляторі” в 1937-1939 
роках) є ще сьогодні повно варт ні, дарма, що сьогоднішні погляди 
театрознавців і на стиль гри актора, й на дра ма тур гію є зовсім 
інакші й цілковито відмінні від критичного підходу С.Єфремова. 
Кар пен ко-Карий залишиться в історії українського театру 
творцем соціальної драми, дарма, що він її лише започаткував, не 
маючи снаги її завершити. А не завершив її, на нашу думку, саме 
тому, що мусів, з уваги на тодішні під’яремні часи, епоху цар сь-
кого московського переслідування, злокалізувати до найвужчого 
кола тематику своїх п’єс, а тим самим, у своїх п’єсах іти по лінії 
плиткої психології, що й спи ни ло, а то й обезголовило ге роїв його 
п’єс. Таким обезголовленням, з точки погляду ком по зи ції п’єси 
Карпенка-Карого ”Суєта”, є монолог Івана Бариль ченка (Твори, 
V, 252), зовсім зайвий у п’єсі, але дуже важливий для поглядів 
на театр і драма тур гію самого Карпенка-Карого: “З театру, як з 
храму крамарів, треба гнать і фарс, і оперетку: вони позор іскуст-
ва, бо смак псують і тільки тішаться пороком. Геть їх з те атру! 
Мітлою слід їх за мес ти! В театрі грать повинно тільки справж-
ню літературну драму, де страждання душі людської триво жать 
кам’яні серця і, кору ледяну на них розбивши, проводять у душу 
слухача жадання правди, жадання загального добра, а про литими 
над чу жим горем сльозами убіляють його душу паче снігу... 
Комедію нам дайте, коме дію, що бичує сатирою страшною всіх 
і сміхом через сльози сміється над поро ка ми і заставляє людей 
мимо їх волі соромитися своїх диких учинків”.

І коли цей погляд на драму Карпенка-Карого поставимо 
поруч основи драма тич ного твору, якою то основою є гострий 
драматичний конфлікт, зіткнення про ти лежних сил і інтересів, 
то чи ж можна було за часів царської московської окупації 
України створити таку справжню українську “літературну 
драму”? І ана ло гічно – чи можна сьогодні, під сучасною москов-
сько-совєтською окупацією створити на Україні, кажучи словами 
Карпенка-Карого, українську “справжню лі те ратурну драму” і, 
наприклад, представити в ній гостре, драматичне зіткнення про-
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ти леж них сил – панівної, москов сько-совєтської, і поневільної, 
української? Гострі жи т тє ві конфлікти, напружену боротьбу 
персонажів, цього всього, що вимагає кож ний драматичний твір, 
можуть найти свій вияв лише в атмосфері повної творчої свободи. 
Тому й драматична творчість Карпенка-Карого, цього основника 
україн ської соціальної драми, в умовинах царської російської 
тюрми народів мусіла скар ловатіти, так як і під сучасну хвилину 
карловатою є і мусить нею бути україн ська підсовєтська дра-
матургія.

І. Життєвий шлях Карпенка-Карого

Народився Карпенко-Карий, чи то пак Іван Тобілевич, 
29 серпня 1845 р. в селі Арсеновці на Херсонщині в родині так 
званої “ходачкової шляхти”, яка завдяки нашим письменникам 
Андрієві Чайковському і Гр.Цеглинському увійшла в літе ра ту ру. 
Ця верства, яка сама себе зве “шляхтою” і своїми традиціями, і 
одіжжю, і по бу том, включно з окремим місцем у церкві на Бого-
служ бах, відрізнялась від звичайного українського селянина, 
була, здогадно, нащадком невідомої нам ближче колонізації 
колись справдішньої заможної шляхти-боярства. Уже те, що по-
се лення так званої ходачкової шляхти як на центральних, так і 
на західних і північних землях України мало свої точно означені 
кордони (наприклад, тягнулось, чи то пак, може, ще й сьогодні 
тягнеться південною окраїною Київщини, північною Херсон щи ною 
та довгою смугою понад річками Тікич, Синюха й Тясмин, так же 
ж само смуги поселень ходачкової шляхти в Галичині й на Волині, 
Холмщині й Поліссі), вказує на своєрідну колонізацію. З бігом 
часу, одначе, нащадки тієї колонізації трохи збідніли та зі йшли 
до рівня звичай ного мужика-хлібороба, хоч не забували свого 
походження, яке веліло батькам старатись, щоб їх діти “ви йшли 
в люди”. І саме наш драматург і актор Іван Тобілевич при йшов на 
світ в родині такої шляхти. Найстарший у родині, яка, крім нього, 
дала ще україн ському театрові двох талано ви тих ак торів, Миколу 
Садовського (псевдонім по матері, яка була з роду Садов сь ких), 
Панаса Сакса ганського (псевдонім по осідку матері, батьки якої 
жили над річкою Саксаганню) і сестру Марію, – Іван Тобілевич, 
хоч як мріяв про вищі студії, залишився самоуком. Помимо зусиль 
батька Карпа, який працював як “економ” по панських маєтках, 
велику рідню годі було виживити: в 1860 р. 15-літній юнак Іван 
працює вже як писарчук у тодішньому волосному управлінні, 
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маючи 16 років, у 1861 р., стає урядовцем у скарбовому уряді, а 
два роки пізніше, 1863 р. урядов цем у міській управі.

Немає сумніву, що коли б не сприятлива атмосфера дому 
Тобілевичів, в якій виховався пізніший драматург Карпенко-
Карий, то уряднича кар’єра “царського чиновника” була б убила 
драма тичний талант у найстаршого з роду Тобілевичів. У спо-
гадах відомого нашого діяча Євгена Чикаленка (1. К.Тобілевич, 
“Рада” 1909, ч. 198) читаємо, що батько Івана, Карпо Тобілевич, 
хоч і убогий був, і старосвітський, “людина це була нещоденна: 
в йому заховані були ті таланти, що так яскраво розцвіли в його 
дітях”. Гострий на язик, Карпо Адамович був з природи гуморист, 
мова його просто виблискувала перлами щиронародного гумору 
та власного гост ро го розуму. Точний критичний аналіз пізніших 
драматичних творів Івана Тобіле ви ча – Карпенка-Карого, як 
наприклад, “Батькова казка”, виказує, що Карпенко-Карий 
деякі батькові оповідання розробляв у своїх п’єсах, включно із 
відомою п’є сою “Мартин Боруля”, прообразом персонажу якого 
був для Карпенка-Карого його батько, який так же ж само болів 
помилкою у своєму прізвищі Тобелевич за мість Тобілевич, як 
Мартин Боруля – помилкою Беруля. І справедливо твердить 
С.Єф ремов (цитована праця, С. 9), що “автор у цій трагедії був 
не тільки сторо н нім глядачем, а сам заінте ресованою до певної 
міри дієвою особою”.

Не менший вплив на творчу атмосферу дому Тобілевичів 
мала й мати, Євдокія Садовська-Тобілевич. Хоч сама кріпачка з 
роду й неграмотна, згідно зі спогадами дружини Карпенка-Карого 
(після овдовіння, другої дружини), Софії Тобілевич (“Життя 
Івана То бі левича”, Літ.-Наук. Вісник, 1913, кн. І, С. 140), “була 
це людина вели кого серця, незвичайно доброї, чулої та любивої 
душі... мала чудовий голос, а всю п’єсу й співи з “Наталки 
Полтавки” вміла напам’ять”. Не диво, отже, що в та кій мистецькій 
атмосфері дому, як ним був дім Тобілевичів, зродились і скри-
ста лі зу вались такі таланти, як брати Тобілевичі з драматургом 
Карпенко-Карим у про воді.

Не меншу ролю, а, може, навіть можна б сказати, вирішну 
ролю в зацікавленнях мо лодого Івана Тобілевича ідеями україн-
ського національного відродження включ но з політичними й 
соціальними справами відіграв учитель херсонської гім назії, 
колишній член Кирило-Методіївського Братства і один з основ-
ників-фундаторів Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, 
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Дмитро Пильчиків (Гр.Луж ницький, “Т.Шевченко й оснування 
НТШ у Львові”, Записки НТШ, том 180, С. 121, Нью-Йорк, 1965). 
Так, як у тайни сцени й театру увів молодого Кар пен ка-Карого 
відомий діяч нашого театру Марко Кропивницький, який теж 
був “чиновником” у міській управі в Бобринці в цьому часі, що й 
Карпенко-Карий, так знову ж свідоме національне підложжя чи 
радше тяготіння до цієї свідомості дав Карпенкові-Карому Дмитро 
Пильчиків, один з найбільших патріотів цього часу. На жаль, 
про цю цікаву постать у нашому національному відродженні 
до сьогодні ми не маємо ніякої повнішої монографії, за виїмком 
скромного (а сьогодні забу то го) спогаду Олекс. Кониського (“Зоря”, 
1894, С. 92), одного з учнів Д.Пильчикова. Та немає сумніву, що 
Іван Тобілевич – Карпенко-Карий, що виніс з дому любов до 
мистецтва, мусів піддатись впливові Д.Пильчикова, про якого 
пише Кониський, що це була “людина жива, чутка до всього 
доброго, вільного, прекрасного, людина жвава, перенятлива, з 
душею поетичною, з глибоким переконанням українським, з 
широкими поглядами політичними й зі здоровенною історичною 
ерудицією... в житті моєму небагацько людей, – признається 
патріот-письменник О.Кониський, – щоб я був до них такий 
вдячний, як до Дмитра Івановича (Пильчикова) за той світ, що... 
світить мені на стежці мого життя і праці для України-Русі”.

Карпенко-Карий вперше стрінувся з Пильчиковим у 
Херсоні, здогадно, в 1868 р. і не диво, що Софія Тобілевич нотує 
про це у своїх спогадах (ЛНВ, 1913, кн. III, С. 531), що увесь свій 
вільний час перебуваючи у Пильчикова, Іван “почув, що на сту пи-
ла нова ера для його духового розвою, що його сіре одноманітне 
життя розцвітає живим цвітом нових питань та інтересів... Тільки 
дякуючи його (Пильчи ко ва) світлому умові, його силі слова і 
переконань, що гуртувала біля нього ду ма ю чу молодь, Іван став 
тим, чим був уже до кінця віку, щирим народолюбцем взагалі, а 
свідомим Українцем в окремноті (зокрема)”.

Нормальним бігом обставин це тяготіння до національної сві-
домості мусіло наблизи ти Карпенка-Карого, який служив у 70-х рр. 
“надзвичайним секретарем поліції в Єлисаветграді, до тодішніх 
революційно-підпільних соціалістичних (бо тоді інакших не було 
в Росії) рухів. Найшлись і “добрі душі”, провокатори Дя чен ко 
й Цокуленко, таки свої “землячки”, які зробили донос до жан-
дармерії на То бі ле ви ча. Під час трусу у Тобілевича найдено 
чимало неле гального матеріалу (і то ли ше припадком, бо все, 
закопане в городі, вигребли собаки), і хоч Тобілевич до нія ко го 
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революційного гурта не належав, включно з українською гро-
мадою в Києві, дня 4.Х.1883 р. за кілька років до пенсії, позбавлено 
його як “непевного” посади, й “з того часу російська бюрократія 
втратила чиновника Тобілеви ча, а україн ський театр придбав 
письменника й артиста Карпенка-Карого... Хи мерна доля сама 
поставила його на той шлях, куди тягла натура, та не пускали 
були обставини” (Єфремов, цит. праця, С. 31).

ІІ. Драматург і актор

Незважаючи на родинні нещастя (смерть матері, першої 
дружини Надії Карлівної і улюбленої дочки Галі), Тобілевич 
зразу ж після звільнення його зі служ би вступає до театральної 
трупи Михайла Старицького, де вже були його бра ти М.Садов-
ський та П.Саксаганський і яка саме тоді давала вистави в 
Єли са вет граді. Та не довго побував Карпенко-Карий на сцені, 
бо “царське око” – жан дар мерія – пильно слідкувало за ним. 
Ще цього ж самого 1882 р., коли трупа Ста риць кого приїхала 
до Ростова-на-Дону, прийшов наказ міністра внутрішніх справ 
про адмі ністра тивну висилку ”неблаго надійного Івана Карповича 
Тобі левича” з України. Заходами членів трупи, а зокрема 
прихильного наставлення до українців тодішнього наказного 
отамана на Дону кн. Святополк-Мир сько го, Тобілевич зали шив ся 
на засланні в Новочеркаську, без права виїзду на 5 років. Тут, 
серед злиднів і бідування, заробляючи на прожиток фізичною 
працею, то ковальством, то пере плет ництвом (вивіска “Переплет-
ная мастер ская Ивана Тобилевича”), починається перший період 
його драматургійної творчості, що його започатковує найсильніша 
драма Карпенка-Карого “Бурлака”.

У цьому першому періоді драматургійної творчості, який 
тривав до 1887 р. (за хо дом артистки М.Заньковецької заслання 
Карпенка-Карого скорочено до трьох років, а два “подаровані роки 
заслання відбув він на своїм хуторі “Надежда”), Кар пен ко-Карий, 
крім “Бурлаки’’, написав п’єси: “Бондарівна”, “Наймичка”, “Розум-
ний і дурень”, “Мартин Боруля” та “Безталанна”. Цей період – це 
без перервне старання “за хліб насущний”, бо хоч своїми п’єсами 
він зразу ж добув собі перше місце серед драматургів цього часу, 
але, як це є постійним явищем у нас ще до сьогодні, матеріальної 
користі з цього майже ніякої не було, й постійне, часто вичерпуюче 
змагання з царською цензурою (кожна п’єса Карпенка-Карого була 
спершу заборо не на, треба було міняти назву й сцени, знову давати 
до цензури, а часом знову змінювати, поки п’єса продісталась на 
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сцену). Для прикладу: драма “Бурлака” була заборонена під назвою 
“Чабан”, “Сто тисяч” – під назвою “Гроші”, “Безталанна” – під 
назвою “Чарівниця” і “Безталання”, “Підпанки” – під назвою 
“Що було, то мо хом поросло” і “Не так пани, як підпанки”, “Лиха 
іскра” – під назвою “Сербин” і т. д. (спогади М.Садовського, ЛНВ, 
1907, кн. ХІІ, С. 408-412).

Другий період, і найобильніший в артизм п’єс і сценічної 
гри, починається 1889 р., коли Карпенко-Карий, відбувши кару, 
посвя тився повністю драматургії і сценічній праці, зокрема роки 
1900-1902, і з короткими перервами, якщо йде про акторські 
виступи, тривав аж до смерті 1907 р.

В загальному, за 20 років Карпенко-Карий написав 18 драм 
різних жанрів; за темати кою їх (за В. Глушком) можна поділити 
на: 1) родинно-побутові, 2) соціаль ні та 3) історично-романтичні. 
Одначе, коли родинно-побутові (найхарактерніша драма “Без-
талан на”) чи історично-романтичні п’єси (найбільший успіх 
цього жанру мала драма “Сава Чалий”) зливались із тодішньою 
побутовщиною, яка була панівною в українському театрі, й за 
деякими, хоч і суттєвими відмінами, не супе ре чили побутовщині, 
то соціальні драми Карпен ка-Карого були “новум”, що дає право 
назвати Карпенка-Карого творцем української соціальної драми.

До драм, що ми їх залічуємо до соціальної групи, належать: 
“Бурлака”, “Хазя їн”, “Сто тисяч”, “Батькова казка”, “Підпанки”, 
“Понад Дніпром” і незакінчена три ло гія з її двома частинами 
“Суєта” і “Житейське море”, яку, з уваги на закінчення обох 
частин зокрема, можна вважати так званою дилогією. Цих 
вісім п’єс Кар пен ка-Карого – це започаткування першої у нас 
соціаль ної україн ської драми. В усіх цих п’єсах ми маємо гострий 
конфлікт між двома шарами характерів – “героїв голої наживи”, 
з одного боку й низки постатей високої моральної ваги із сильним 
почут тям гро мадського обов’язку чесної праці для духовно-
національного піднесення свого народу, з другого боку. Карпенко-
Карий перший виступив зі своїми драмами поза межі етно гра-
фічного шаблону, що його держалися по волі (з уваги на сільсько-
опереткові при йоми) чи поневолі (з уваги на цензуру) такі його 
попередники, як М.Стариць кий чи М.Кро пивницький; він перший 
започаткував громадську драму, де цент ром не було “щасливе 
чи нещасне кохання”, а людські пороки й людські чесноти. В 
його п’єсах  персонажі живуть, ми бачимо живих людей, живі, 
не паперові почуття кермують на зле й добре героїв його п’єс. А 
в осередку того людського цир ку аксіома: “На безталанні одного 
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виростає щастя другого” (“Бурлака”). Безу мов но, що коли була б 
Карпен кові-Карому дана можливість відповісти, де є основ не зло 
цієї аксіоми, то він відповів би словами Франка, що “не в людях 
зло, а в путах тих”, що їх наложила була на Україну царська 
Росія. І коли ми згадали, що українську соціальну драму перший 
створив Карпенко-Карий, але він як слід не зміг її завершити, 
то це не є виною його таланту; Карпенка-Карого, як і цілу низку 
йому подібних високоталановитих письменників-мистців України, 
знівечив мос ков сь кий царський режим, який перервав по середині 
ріст української соціальної драми.

Відомий історик русько-української літератури, професор 
Львівського уні вер си тету, д-р Омелян Огоновський, обговорюючи 
творчість Карпенка-Карого1 , твер дить, що “драматичні твори 
Карпенка-Карого є окрасою русько-української літе ра ту ри”. 
Одначе найкраще схопив суть драматургії Карпенка-Карого наш 
забутий сьогодні талановитий критик В.Коцовський (1860-1921), 
який, порівнюючи п’єси Карпенка-Карого із п’єсами сучасного 
йому Марка Кропивницького2 , так характе ри зує обох драматургів: 
“У Кро пивницького бачимо переважно типи й ситуації, постійні 
прояви з життя і відламки дії і характерів; у Карпенка-Карого 
кожна особа – живий і цілий характер, осібний, сам про себе, 
кожна хвилина – частина життя, вся дія – драматична цілість. 
Кропив ницький переносить загальні теми на питомий український 
ґрунт, шукає місця, осіб, обставин для готового змісту. Карпенко-
Карий шукає тем, змісту серед самого життя, бере свої драми 
(тему, характери й поодинокі сцени) прямо з живого життя; в 
кожній сцені, в кожному слові чутно це живе життя. То й не диво, 
що в творах Карпенка-Карого кожна сцена, кожне слово в’яже 
увагу, викликує глибоку задуму”.

Не меншим талантом заблистів Карпенко-Карий як актор, 
хоч вступив він на сцену вже літньою людиною і мандрівного 
жит тя акторського не любив. Але всі його ролі (здебільшого у його 
п’єсах) характеризувало те, що робить кожного актора великим – 
мистець кий такт3.  Простий, натуральний на сцені, він не грав ролі 
персонажа п’єси, він ним був. Кожну роль він докладно вивчав, не 
замінюючи не зна ння деталей пафосом, що його так любили актори 

 
1 Огоновський О. Історія літератури руської. – Львів, 1889. – ІІ. – 

С. 881.
2 В. Коцовський. Руській театръ у Львові. Зоря. – 1888. – Ч. 21. – С. 379.
3Дорошенко Д. Іван Тобілевич // Україна. – 1907. – Х. – С. 123.
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побутового театру. Але пра цю вати драматургом при театрі, 
будучи рівночасно актором, він не міг. Творити він міг тільки в 
тиші, найкраще на своїм хуторі “Надія” (“Надежда”), куди втікав 
з театру, щоб серед природи віддати волю своїм думкам.

Помер цей, кажучи словами Івана Франка, “першорядний 
поетичний талант і великий обсерватор людського життя”4 ,           
15 вересня 1907 р. в Берліні, куди приїхав на операцію важкої 
недуги, раку печінки. Тіло його перевезено на Україну й по-
хоронено на його улюбленому хуторі “Надія” недалеко Єлисавет-
граду. Та ледве чи встоявся в сучасній совєтсько-московській 
тюрмі народів цей височезний дубовий хрест*, який здалеку 
виднів на могилі творця української соціальної драми.

4Літературно-Науковий Вісник. – 1907. – Т. XI. – С. 240.
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СХІДНОУКРАЇНСЬКІ ВПЛИВИ
 В ГАЛИЦЬКОМУ ТЕАТРІ

Безпосереднім, першим зв’язковим між галицьким і східно-
українським теат ром був Марко Кропивницький*, відомий східно-
український актор і письменник, який приїхав до театру “Бесіди” 
в 1875 р. (11.ІІІ – 1.IV) за дирекції Теофілі Ро ма но вич. Та Кропив-
ницький приїхав уже тоді, коли східноукраїнці мали наладнаний 
зв’язок із галичанами, а це головно завдяки, в першу чергу, 
редакції “Правди”, а відтак особистим приватним зв’язкам 
В.Барвінського, О.Партицького, В.Навроць ко го, М.Бучинського 
й т. д.

Проф. К.Студинський у “Матеріалах до історії української 
культури в Гали чи ні та її зв’язків з Україною” (“Галичина й 
Україна в листуванні 1862-1884 рр.”, В-во “Проле тар”, Харків–
Київ, 1931, Всеукраїнська Ака демія Наук, Комісія Захід ної 
України) на водить дуже цікаве листування, яке неначе є фоном, 
на якому поставали постійні зв’язки східноукраїнців і галичан. 
Дня 19 жовтня 1863 р. пише якийсь невідомий українець з Києва: 
“Ми ж за Вашу Галичину по всіх цер ковках споминаєм”, – в листі 
до Львівської Громади. Знову ж 12 серпня 1866 р. з Мін ська писав 
артист Мінського Городського Те атру Степан Паливода-Кар пенко 
до Волод. Барвінського в Тернопіль:

Хто гордує своїм краєм
І нехтує родиною,
Тому треба дать нагаєм
Або добре дубиною

кінчаючи листа (та посилаючи при тому поеми, п’єси, переклади 
і т. д.), пи таєть ся: “А чом це ви не написали, як вас по батюшці, 
сіріч, т. є. по отечеству велича ють? Хіба ви (русини) не українці?”

В грудні 1866 р. йде живе листування П.Куліша з О.Пар-
тицьким. Куліш пи сав: “Благаю тільки Вас, миле браття, не 
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вдавай теся в тугу, що література ваша йде со бі покладливенько. 
Таке велике діло не робиться хутко. Починають у вас уже доб-
рим складом писати. Се не мала річ. Пан Хведькович (себ то 
Федькович.– Л.Н.) зло жив препишне опо відання про опришка... 
Усяка сила й краса росте зі свого ко ре ня. Наш корінь у нашій 
землі, наша будуччина зародилась у нашій старосвіт чині”.

Цього року й чергового (1867 р.) М.Лисенко звертається до 
О.Партицького з про ханням – “як маєте під рукою галицьких 
(галичанських) пісень з текстом, коло ми йок, тан ців, то б я прохав 
заслати їх до мене й, може, б і моя музична лепта рідному 
братньому лю дові у пригоді стала”.

Тоді-то до “Правди” починають допису вати Куліш, Біло-
зерський і інші.

В листуванні М.Лисенка з галичанами на ходимо багато 
дечого, сказати б, сьогоднішнього, такого, що й до сьогодні не 
змінилося. В листі М.Лисенка до Ол. Бар вінського з травня 
1869 р., згадуючи про псевд. Рудченка, Яковленко, батько україн-
ської музики пише: “Своїх людей треба крити й обороняти від 
ворожих нападів, а в нас на Вкраїні доволі одного погуку, щоб 
чоловіка з місця скасувати й пустити без шматка хліба”. Або: 
“Я тієї думки (лист з 24 жовтня 1869 р.), що нам, своїм кревним 
лю дям, одної матері дітям, не варт, не личить роз’єднатись, 
але скуплятися якнай міц ніше. Велика необачність, що аж до 
сього часу такі малезні стосунки Галичини з Україною. Ніякої 
свідомості немає...” “Не цурайтеся нас (лист з 24 жовтня 1866 р. 
до А.Вахнянина) і наших листів. Пишімо один до другого. Хоч 
листом хай думки грають серед ворожо го помовку...”

Східна Україна цікавиться живо галиць кими виданнями: “На-
пишіть, – пише О.Ру сов до Мел. Бучинського (1872 р. в лютні), – які 
тепер видання найкращі у Вас вийшли з лі тератури белетрис-
тичної; ми живемо під бо ком у Вас, але нічого не знаємо, що у 
Вас робиться. Приїздив до нас Устиянович з Диметом, то ці трохи 
розказали, що й як у Вас, а то б ми нічогісінько б не відали...”.

Зв’язки ці Східної України з Галичиною не були тільки 
пла тонічні. Журнал “Правда”, яким тоді хвалилася Галичина, 
не в малій мірі залежав від допомоги схід ноукраїнців. Свідчить 
про це, наприклад, лист Вол. Навроцького до Мел. Бу чин ського (з 
14.XII.1869 р.), мов ляв, “коли б українці й тепер ще дали “Правді” 
упасти, то показали б грубий провінціональний якийсь егоїзм: 
мають до вибору. В нашій програмі жадаємо ми від українців яко 
підмогу: 300 пренумераторів по 4 рублі, що чверть року згори 
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платячих і змін у формах: в в чужих словах не писати, наміст ф; 
с і з не змінювати на ш і ж; і не уживати слів: огулом, до щенту, 
вонтлити й т. д.”.

“На поміч же з України лічимо (пише цей же самий В.Нав-
роць кий до М.Подо лин ського, з приводу цеї ж “Правди” в 1870 р.) 
коли вже не на грошеву, то на письменну; сего нам українці від мо-
вити не можуть, бо не мають причини хотіти загуби нашої спіль -
ної справи в Галичині... Ми прямуємо (пи ше далі Навроцький) 
до цілковитого ду шевного з’єднання з Україною. На цій до ро зі 
опускає нас частина слабодушних дотеперіш ніх прихиль ників, 
тож маємо ми право жа дати від українців щирої підмоги, бо 
самим удержатися тяжко”.

Вслід за тим стараються галичани стяг нути до себе якнай-
більше українців. Цей же самий Навроцький пише: “чи не схотів 
би Нечуй обняти у нас ві Львові катедри руської літератури або, 
може, інший українець, в літературі знаний; точиться тепер 
справа обсадження сталого цеї катедри й питалися у нас, коли б 
не найшовся звідтам хто, то дамо Свєнціцькому”.

Годі сказати, щоби за ці всі старання східноукраїнці відпла -
чувалися добром. Ха рактеризує це знаменито цього роду інцидент 
з Кулішем: “Гарячий” Куліш поїхав був до Відня, куди приїхав 
теж Володислав Фе дорович, власник двох сіл і член тодішнього 
ви ділу “Про світи” (1871 р.). “І знаємо, що йому Куліш сказав о нас 
(львів сь ких наро довцях), – пише Навроцький до Бучинського, – 
“коли маєте зи ґа рок в кишені, то не заходіть в їх товариство, бо 
небезпечно...” Федорович був настільки поцтивий, що ска зав се 
тутка нашим просто в очі...”

У віденській “Січі” йде цього року (1871 р.) живий книж-
ковий обмін. Київські видання перевозить до Відня волиняк Аврам 
Кукуріченко, як пишуть про нього, “мо лодий, хо роший хлопець”, що 
студіював у Відні торго вельну академію. Крім цьо го, приїздить до 
Львова Косач з жінкою, Куліш (що тоді їхав до Липська вида ва ти 
св. Письмо) і т. д. Про Ольгу Косачеву, яку по Відні опроваджував 
М.Бучин ський, пише цей же сам до Нав роць кого (20.XII.1872 р.): 
“прекрасна жінка, моя готовість рицарська, як і моя розкіш границь 
не мала. А щоб сто чортів шкварило закор донців, славну жоноту 
мають: їх самих я ненавиджу, та їх жінки люблю. Люблю з ними 
слухати й оперу, й драму, а ще любіше про сидіти вечір в затишній 
кімнаті, читаючи хоч записки...”

В 1874-77 рр. йде жива кореспонденція О. Огоновського з 
О.Кониським, Мих. Старицького з редакцією “Правди”, знову ж, 

ÑÕ²ÄÍÎÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÂÏËÈÂÈ Â ÃÀËÈÖÜÊÎÌÓ ÒÅÀÒÐ²



205

в 1875-80 рр. В.Барвінського з Нечуй-Левицьким і т. д.
Та всі ці зв’язки, про які ми згадуємо, бу ли більш, так би 

мовити, поверхового ха рактеру. Безумовно, східноукраїнські пись-
менники посередньо своїми творами, так як, врешті, прина гідні 
дописувачі до галицьких часописів зі Східної України, впливали 
на психіку галицької суспільності, але безпосе редньо стрінулися 
ці два, сміло можна би сказати, світи щойно в галицькому театрі.

Тут, щойно на театральних дошках, в га лицьких стодолах 
(як тоді грав гали ць кий те атр, між нами кажучи, не багато 
від цього часу змінилося!) наша галицька суспільність могла 
посередньо побачити правдивого, ра сового українського дя дь ка 
та подихати тим свіжим і безкраїм простором, що вносили собою 
східноук ра їн ські актори.

Театр саме став цим найкращим зв’язковим, який нероз-
лучно зв’язав обидві віт ки ве ликого народу і довго ще залишився 
осеред ком східноукраїнських і гали ць ких зв’язків. Бо тут треба 
згадати, що бідні й маленькі початки галицького театру розрос-
лися в прав диве мистецтво тільки завдяки східноукраїнському 
репер туарові, яким галицький театр у більшості до сьогодні живе.

Мало воно й по сьогодні має від’ємні свої сторінки. Річ 
у тому, що те, що було товчком до пробудження національної 
свідомості, що було просто інсценізацією кли чу “пробудіться”, 
гляньте, яке ваше минуле, “чиї сини, чиїх батьків” – словом, те, 
що мало на меті в одних пробудити зов крови, в других скріпити 
його, – коли пере йшло в Галичину, виродилося. Зовнішню шату 
східноукраїнських драматич них творів Га личина прийняла за 
суть, і додаючи до неї сво його сосу, зробила й по сьогодні робить 
з неї карикатуру. І таким чином, замість того, щоби ці твори, які 
свого часу мали виключно на родницько-педагогічне значіння, 
вже давно зійшли з афіші, а на їх місце щоб по приходили нові, 
свіжіші, з іншою тематикою, потріб ною і, навіть можемо сказати, 
вихов ною, ці твори по сьогодні залишилися на афіші й, що 
найважніше, замість виховати публіку, ступили її критичний 
змисл.

Навіть першою виставою українського галицького театру 
(29.III.1864) була ін сце ні зація повісті (чи радше, як писалося, 
“оригінальна мелодрама в 3-х діях О.Ґо лембйовського “Маруся”) 
східноукраїнського письменника Гр.Квітки-Ос но в’я нен ка. Таким 
чином, галицьку драматичну творчість запо чаткував східноукра-
їн ський письменник, що більше, ще довго-довго жиє галицький 
театр східноукра їн ським репертуаром. Директор першої теат-

ÑÕ²ÄÍÎÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ÂÏËÈÂÈ Â ÃÀËÈÖÜÊÎÌÓ ÒÅÀÒÐ²



206   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

ральної групи О.Бачинський при віз зі собою, як писало тодішнє 
“Слово” (1 ч. з 13.1.1864 р.), около 70 українських дра ма тич-
них творів, “які на Україні від часів Котляревського з успіхом 
представля ли ся”.

Ясно, що в перших початках існування галицькому театрові 
рішуче не вистар чало га лицького оригінального репертуару. Чи 
Озаркевича “Дівка на відданні”, чи якесь інше “Ве сілля, або Над 
цигана Шмигайла нема розумнішого”, що його на пи сав (чи радше 
пе реробив) Скоморівський, чи, врешті, Р.Моха “Справа в селі 
Клекотині”, його “Розпука арендарська”, або Наумовича “Знім че-
ний Юрко” – все те не могло цікавити галицько го глядача. І зов сім 
ясно, що не могло. То дішній га ли цький драматичний письмен-
ник (якщо його можна сьогодні так назвати) не мав потрібної 
перспективи, щоби буденними справами, всім рідними й всім 
відо мими та простими, незаплутаними інтриґами заціка вити гля-
дача. Вже те, що описували письменники (бо, по суті речі, це були 
тільки описи), а що на сцені, у світлі мере хтячих свічок чи наф то-
вих ламп відтворювали тодішні акто ри, все те було надто близь  ке 
й надто ясне для глядача. Його це не могло ціка вити, бо він сам в 
тому “дійствію”, що діялося на сце ні, не брав і не міг брати ніякої 
участи. Ясно, отже, що кожний директор театру шукав чи то 
переробок (включно з переробкою з Мольєра “Гриць Мазниця”), чи 
то оригінальних, в тому випадку східно україн ських, п’єс.

Таким чином, галицький театр двома шляхами сприймав 
східноукраїнські впли  ви: 1) шляхом репертуару й 2) шляхом 
“го стинних виступів” найкращих ар тис тів тодіш ніх східно україн-
ських театрів.

З оригінальних творів східноукраїнської драми перейшли 
тоді до репертуару галицького театру: Квітки-Основ’яненка 
“Ма руся”, “Сватання на Гончарівці”, Кот ля рев ського “Наталка 
Полтавка”, “Москаль-Ча рівник”, Стороженка “Гаркуша”, Ку-
харен ка “Чорно морці” й т. д.

Галицький глядач любив східноукраїнський репертуар. Це 
було для нього щось і рідне, й своє, і гарне, й миле, а рівночасно 
ін ше, “як у нас”. Тому-то, на прик лад, коли театр “Бесіди” в 1865 р. 
при їхав до Перемишля, треба було три рази по вто ряти “Наталку 
Полтавку”, хоч у Перемишлі вона була вже давно відома, й пере-
мишляни навіть кілька разів ставили її власними силами. Врешті, 
не треба багато шукати: коли сьогодні, в 1937 р., якийсь україн-
ський театр ставить “Ой, не хо ди, Грицю”, це: 1) доказ, що дуже 
потребує грошей і 2) що матиме добру касу. Ця п’єса не заводить.
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За таким “обміном” (але тільки з одного боку) репертуару 
прийшов “обмін” і акто рів. Коли по виїзді директора галицького 
театру О.Бачинського на Україну галиць кий театр почав підупа-
дати, новий директор (з 1 січня 1874 р.) Теофіля Романович “за 
порадою одного з виділових “Бесіди” (як пише С.Чарнецький у 
своєму “Нарисі укра їнського театру в Галичині”), а саме, др. Во-
лодимира Ганкеви ча, який познайомився був з Марком Кропив-
ницьким в Одесі, запроси ла його на режисера. “Батько україн-
ського театру” М.Кропивницький з переїздом те атру “Бесі ди” 
до Тернополя приїхав туди з України (було йому тоді 34 роки), 
і Т.Рома нович доручила йому режисерію оперетки, а драму й 
комедію залишила Л.Наторському.

Цей перший зв’язковий, що безпосеред ньо переніс східно-
українські впливи на га лицький терен, Марко Кропивницький, дав 
галицькій публіці не тільки при клад, “як гра ти на сцені і як співати”, 
як писали тодішні рецензенти, але й у ре жи сер ській ділянці 
причинився до піднесення мистецького рівня. Кропив ницький 
виступав у Галичині в “Назарі Стодолі”, “Чорноморцях”, “Сватанні 
на Гонча рів ці”, в “Гаркуші”, “Шельменку” й т. д., звичайно, в 
титулових ролях. “З його уст, – пише Е.Олесницький про цього 
визначного артиста, – почули ми вперве пісні, як “Соло вейко”, 
“Удовиця”, “Очеретом” і т. д., які відразу стали популяр ними. Не 
треба ка за ти, як дуже захоплена була ним молодь. Це стояв перед 
нами оригінальний ук ра ї нець, перший, якого ми бачили, олицетво-
рення української літератури й мис тецт ва в одній особі. Ми слухали 
його, – пише Олесницький, – зі запертим від дихом і старалися не 
по минути його одного слова, одного звуку”1 . “В ролях типових, 
– пише “Правда”, – п. Марко Кропив ницький незрівнянний. У 
грі його не видно най мен шої пересади, кожна роль глибоко пере-
думана, кожний рух і кожна інтонація обдумані, при родні. А 
притому образований чоловік, уче ний, музик-композитор, співак 
сольовий і літерат може в короткому часі багато причи нитися 
до розвою нашої сцени і стане зі своїми сольовими співами, як 
“Удовиця”, “Сміх”, в короткім часі любимцем всієї публіки”2 . 

На жаль, Кропивницький довго не залишився в галицькому 
театрі. Ясно, що в першу чергу причинилась до цього наша перма-
нентна театральна нужда, брак відповідних декорацій, костюмів 
чи, навіть, репертуару, відтак залів (бо гралося тоді по шопах, 

 
1 Шляхи. – 1917.– С. 641.
2 Правда. – 1875.– Ч. 15.
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стодо лах і тому подібне), а, що найголовніше, во рожнеча з другим 
режисером Львом Наторським.

Сам Кропивницький розказує у своїх споминах (“Нова Гро-
мада” 1906 р., кн. 9) про “нецікавий” галицький театр, де йому “не 
було чого робить”. Оркестр склада в ся з шістьох музик, хор – з 
чотирьох дівчат і п’ятьох хлопців і т. д. А вже з Натор ським таки 
погодитися годі було. Кропивницький виправляв йому мову, його 
не пра вильне наго лошування, ну й Наторський після цього “став 
до нього зразу у во ро жі відносини” й до від ’їзду “дихав на нього 
злим духом”. Доходило до того, що Наторський звав Кропив-
ницького москалем. “Наслідки таких спліток (як пише Чар нець-
кий у своєму “Нарисі”, с. 74) вия вилися в тому, що австрійська 
поліція в Тер нополі почала стежити за Кропивницьким, а то й 
викликувала його на допити... Ясне, що це мусило дуже погано 
впливати на Кропив ницького, що з поліційної Росії приїхав у 
“вільну” Австрію”.

Словом, по словам Кропивницького, то дішній галицький 
театр не мав “ні репертуа ру, ні талантів, ні театрів, ні достатків”.

Воно зовсім не дивно й нічого тут диву ватись такому песи-
мізмові Кропив ни ць кого. Воно ясне, що галицький театр був для 
Кро пивницького “нецікавий”, та річ не в тому. А в тому річ, 
що Кропивницький був “ціка вий” для галицького те ат ру. Від 
нього повія ло східноукраїнським духом, він не тільки навчив 
галичан “пра виль но наголошувати сло ва”, але на сцені показав, 
як синтезу вати враження в один мистецький образ, як викори-
стовувати все, чи то незначний рух, подро биці в ха рак теризації, 
спеціальні слова з ро лі, увесь цей матеріал в один мистецький 
об раз, щоби поглибити даний тил. Не від кого іншого, а від 
Кропивницького, можна би сказати, починається історія початків 
укра їнської режисерії, яку відтак в Гали чи ні збагатили теж 
східноукраїнці, як М.Садовський, О.Загаров та другі.

З другого боку знову, Кропивницький дуже тісно зв’язаний 
з галицькою сце ною в ділянці репертуару. Галицька публіка про-
сто кохалася в його п’єсах, таких як “Ак тор Си ничка” (переробка 
з московського), “Поши лись у дурні”, “Невольник”, “Дай серцю 
во лю, заведе в неволю”, “Глитай”, “Перехи трили” чи, врешті, 
“Пісні в ли цях”, “Вій”, “Доки сонце зійде” і “Дві сім’ї”.

Дирекція Біберович–Гриневецький наладнує постійні зв’язки 
зі східноукраїн сь кими письменниками. В тому часі, побіч п’єс Кро-
пивницького, появляються п’єси М.Ста рицького “Не судилося”, “Ніч 
під Івана Купала”, Карпенка-Карого “Най мич ка”, “Безталанна”, 
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“Мартин Боруля”, “Сто тисяч”, вслід за тим – п’єси Панаса Мир-
но го, Кухаренка, опери Лисенка “Різдвяна ніч” і “Утоплена”, 
Артемов ського “За по рожець за Дунаєм” і т. д.

Рівночасно кріпшає і розвивається га лицька історична 
драма та делікатна сатира на галицьку півінтелігенцію.

В тому часі величезною заслугою східноукраїнського репер-
туару було інше, зов сім відмінне насвітлення українського побу ту. 
В першу чергу, чимала тут заслуга Карпенка-Карого, який психо-
ло гічно погли бив українську драму, а що най важніше, змалював 
на сцені широкі картини східноукраїнського громадського життя 
враз із їх расовими, прекрасними дядьками, студента ми універ-
ситетів, пре крас ними типовими ма тушками та тим подібними 
“ревеляціями”, зовсім невідо ми ми (хоч і так рідними!) га лицькій 
публіці. Знамените охоплення взає мовідно шення села й міста, 
трагічний зудар міського й сільського пролетаріатів, сільські 
капі та ліс ти, багаті підпанки-міщани, парубки, здеморалізовані 
солдат чиною, і т. д. – усе, як живе, проходило перед очима 
галицької публіки, яка захоплено оплеску ва ла й акто рів, і автора. 
Тоді-то найвиразніше зазначи лися східноукраїнські впливи в 
галицькому театрі, й тоді галицький театр стояв на вершку свого 
розвитку.

А разом із цим репертуаром прибули до Галичини най-
кращий актор і режисер М.Садовський (Тобілевич) та найбільшої 
міри українська артистка, слава якої лу на ла дале ко поза межами 
України, Марія Заньковецька. Тоді-то галичани стріну ли ся 
вперше з прав дивим мистецтвом. Садовський як режисер набли-
жав гру акто рів до життєвої правди, на сцені давав широку 
картину, не заглиблюючись у дрібниці. Галицька публіка мала на 
сцені образи, картини, які заспокоювали око, вслід за тим і вухо.

Садовський перебув у Галичині від 1.V.1905 до 1.V.1906 р. 
Рівно рік. Зав дя ки йому та завдяки, в першу чергу, східно україн-
ському репертуарові, га лиць кий театр охоплював все українське 
життя. Хоч, може, в ньому мало чистого мистецтва, але зате 
багато рід ної, національної крови, визволь ницьких змагань 
і всеукраїн сь ко го ідеалу. І той, хто писатиме колись історію 
культури України, му си тиме довше спинитися над роз ділом 
“Український Театр”. Бо ні в східно укра їн ському, ні в га ли цькому 
письменстві не від дзеркалилася так докладно й так прав диво 
україн ська дійсність, як в українському театрі.
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ІВАН ФРАНКО 
ПРО ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ ТЕАТРУ

I.  Школа чи театр?

Рік 1905 в історії українського театру – це рік палкої 
полеміки в справі будови українського театру у Львові, полеміки, 
що її вели на своїх сторінках репрезента тив ний журнал тодішньої 
нашої науки й письменства “Літературно-Науковий Вісник”, 
з одного боку, й єдиний тодішній український щоденник на 
західних землях України “Діло”, з другого боку.

Річ у тому, що тодішнє українське громадянство, обурене 
до крайності відмо вою галицького сойму, – який, як відомо, був 
майже всеціло в польських руках, дарма, що це діялось в Австро-
Угорській державі, – признати субсидію на будову українського 
театру, вирішило власними пожертвами збудувати свій “храм 
ми стецт ва”. “Могли збудувати свій театр чехи із величним 
надписом “Народ собі”, могли збудувати свій театр хорвати, то 
чому не можемо ми, галицькі українці, без ласки поляків?” – 
пише тодішнє “Діло”1. 

І пішов організаційний рух, створено “ширший” комітет, 
“вужчі” комітети, по ча ли напливати пожертви, окремі громадяни 
відмовлялись від тютюну й алкого лю, призначуючи заощаджені 
гроші на будову українського театру у Львові, а театральні 
імпрези, концерти, академії – усе стояло під знаком “складайте 
пожерт ву на будову українського театру у Львові!”.

І серед того захоплення театральною справою появилася 
на сторінках “Літературно-Наукового Вісника” стаття М.Гру-
шевського, тодішнього професора львівського університету, під 
назвою “Що ж далі?”2. В тій статті М.Грушевський, обговорюючи 

 
1 Цитата за статтею “Що ж далі?” // ЛНВ, 1905.
2 ЛНВ, 1905, т. 29, ст. 1-5.
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“наш національ ний білянс”, поставив гостре питання: що важніше 
в цю хвилину – нижчі й середні школи (гімназії) чи театр? І 
вслід за тим поставив твердження, що, безумовно, школи. “Бо 
коли б наша суспільність показала в справі приватних гімназій 
бодай стільки заінтересування й енергії, скільки показала її в 
справі будови театру, то ми б мали вже досі кілька приватних 
гімназій, і це, розумі єть ся, було б далеко хосенніше, ніж той 
руський театр”, бо, наприклад, викло по та н ня станіславівської 
гімназії “заняло шість років часу”. Якщо кожна українська гім-
назія, тобто її “виборювання”, коштуватиме стільки часу й зусиль, 
то “перспек ти ва справді невесела”. І ні при чому тут покликування 
на чехів, бо “чехи здобули свої середні школи іншою дорогою, а то 
закладанням приватних шкіл, які потім удер жавлено”. Грушев ський 
застерігається: “Не маю нічого проти українсь ко го театру (лише 
аби було кому до нього ходити!). Але запрятувати собі голову 
бу до вою театру при існуванню таких кардинальних, не зви чайно 
пекучих і реальних інших потреб – дуже не на часі... З теат ром 
можемо почекати, але розв’язати спра ву української середньої 
школи, з цим годі проволікати й для неї варто сяг ну ти “до глибини 
не тільки душі, а й кишені”. Від себе Грушевський складає на 
шкільну акцію 500 корон “платних при отворенню першої україн-
ської приватної гімназії, коли не наступить скорше як за три роки”.

Стаття Грушевського була наче відром зимної води на 
розгарячені голови тодішніх ідеалістів-театроманів, для яких 
справа будови театру у Львові була рівнозначною із питанням 
“бути чи не бути”. Адже ж майже півсотні років український 
театр “Руської Бесіди” тинявся з міста до міста, грав по клунях, 
стодолах, а мав у своїм складі чимало вартісних акторів, був 
наскрізь професійним театром і щобільше, його репертуар 
(перекладний) часто виперед жав репертуар тодішнього польсь-
кого (чи радше поль ських) театру, виставляючи новинки захід-
но європей ського репертуару швидше, ніж польський театр 
(наприклад, “Циган ський барон” Штрауса). І коли будова театру 
ось-ось має початись, коли пожертви пли вуть звідусіль, то всю 
акцію спиняє нагло не хто інший, а Михайло Грушевсь кий, 
людина науки і ніякий “театрал”.

У два тижні після появи “Літературно-Наукового Вісника” 
з статтею Грушев сь ко го починається протиудар на сторінках 
“Діла”. Появляється “Заява” за підпи сами чільних суспільних 
діячів (Ю.Роман чук, д-р К.Левицький, о. І.Чапельський, д-р К.Сту-
динський, д-р Я.Кулачковський і інші), в якій підписані ствер-
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джують, що справа будови театру – це справа уже “передумана” 
й настільки “важна”, що “вису ва ння нових проектів” у цей 
час треба вважати “за річ неодвітну (тобто невід по ві даль ну), а 
навіть шкідливу загальній народній справі”. Один із редакторів 
тодіш ньо го “Діла” Ол.Борковський у своїй статті3  стверджує, що 
заснування приватних шкіл може деколи навіть принести шкоду. 
Йому відпо відає на сторінках того ж “Діла” М.Грушевський, 
відстоюючи свою тезу, що спершу школи, а згодом театр, а коли 
“Діло” не приймає дальших статей Грушевського і в своїх статтях 
та фейле то нах (Грушевський називає це “під’їздовою війною”) 
називає виступ Грушев сь ко го “міжусобицею” та “нездоровою 
агітацією”, Гру шевський пише на сторінках “Лі те ратурно-
Наукового Вісника” другу статтю4 під назвою “В справі руських 
шкіл і руського театру”, в якій, розправляючись гостро із своїми 
противниками, ще раз підкреслює важливість шкіл і заявляє, 
що він не виступав і не виступає проти теат ру й зуміє “високо 
оцінити значіння театру, добре поставленого й провадженого, що 
має перед собою певну ідейну програму (погляд Франка, – Г.Л.) й 
зміряє до неї, не запобігаючи вулиці, не силкуючися робити касу 
за всяку ціну”. Кінчаючи на цьому полеміку, Грушевський начебто 
передає слово І.Франкові, мовляв, він, як “другий обвинувачений, 
сам буде говорити за себе”.

II.  Іван Франко й західноєвропейська драматургія 
на сторінках “Літературно-Наукового Вісника”

У 1898 р. у Львові почав виходити “Літературно-Науковий 
Вісник”, який видавало Наукове Товариство ім. Шевченка. У 
складі редакції першого річника був Михайло Грушевський, Осип 
Маковей та Іван Франко. За редакцію відповідав М.Грушевський. 
Але коли О.Маковей мусів виїхати таки ще того самого року зі 
Львова, то на його місце членом редакції став Володимир Гнатюк, 
який теж і перебрав відповідальність за редакцію.

Але хоч прізвища цієї “великої трійки” були надруковані на 
заголовній сто рін ці кожного числа ЛНВ, то фактичним редактором 
його був Франко, який вів відділ “Із чужих літератур”. Він 
вибирав матеріал із творчості сучасних і, головне, мо ло дих 
письменників і поетів та, не згадуючи про технічну й корек тор-

3 “Діло”, 1905, чч. 8, 9, 12, 13, 14.
4 Л. Н. В.. 105, т. 29, стор. 211-220.
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ську працю, вів, сказати б сьогоднішнім означенням, секретаріат 
редакції. Словом, духовне об ли ччя ЛНВ до 1906 р. включно (від 
1907 р. ЛНВ виходив у Києві) форму вав І.Франко.

І саме, щоб устійнити, по можливості точно, погляд Франка 
на цілі й завдання театру, який він висловив головним чином у 
по ле міці на тему “школа чи театр”, не від речі буде приглянутися 
Фран ковим поглядам на західноєвропейську драматур гію й театр. 
При тому не треба забувати, що до появи першого числа ЛНВ 
(1898 р.) Франко був редактором (і фактичним видавцем) дуже 
поважного й цінного “віс ни ка літератури, історії й фольклору” 
– “Житє і Слово” (вид. Ольга Франко, від 1893 р.), де помістив 
(1893-1894) переклад Софоклової драми “Едип-цар”; а його 
пере клад ні п’єси (“Розбитий дзбанок”, “Війт заламейський” і ін.) 
були в постійному репертуарі галицького театру 90-х рр., знову 
ж найкраща п’єса Франка “Украдене щастя”, нагороджена на 
драматичному конкурсі 1893 р., здобула йому одне із перших 
місць серед українських драматургів.

Іншими словами, погляди Франка як на західноєвропейську 
драматургію, так на цілі й завдання українського театру є погля-
дами не тільки “любителя” театру, але доброго знавця театру й 
поважного драматурга.

До 1905 р. (тобто до театральної полеміки) на сторінках 
ЛНВ Франко найбіль ше місця присвячує Г.Ібсенові, найкоротше 
ж характеризує Віктора Гюґо, хоч най біль ше уривків із його 
драм містить у перекладі на сторінках цього ж ЛНВ (а рані ше в 
“Житю і Слові”). І тут зразу ж кидаються в вічі три характерні 
риси Фран ко во го погляду на західноєвропейську драматургію: 
1) погорда до модернізму, 2) основне зло в індивідуалізмі, 3) ціль 
творчості є гуманність і соціальна справед ли вість.

З цього приводу Віктор Гюґо, один із найбільших романтиків 
світової літера ту ри, був найбільш сприємливий для Франка, бо 
“великі імпульси гуманності, мило сер дя, соціальної справедливості... 
ті насіння високого ідеалізму, які він (Гюґо) роз сівав по широкому 
світі своїм вогнистим словом, не пропадуть, а житимуть та цвісти-
муть і тоді, коли пам’ять усіх його епігонів, парнасистів, сатаністів, 
сим во ліс тів та декадентів давно покриється заслуженим забуттям”5.

Інакше підходить Франко до “Маґа Півночі” (Франкові 
слова) одного з най біль ших драматургів світу, Генріха Ібсена. 
“Одна з найліпших драм (Ібсена) “Ворог народу” була перекладена 

 
5 ЛНВ, 1902, т. 18, ст. 1-6. “Соті роковини вродження Віктора Гюґо”.
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на нашу мову М.Павликом і прийнята “Руською Бесідою” для 
сценічних вистав6 . На жаль, стан нашого “народ ного” театру в 
Гали чи ні такий нещасливий, що театр, клеплючи до обридження 
переклепані “Корне вільські Дзвони”, “Циганського Барона” та 
“Мікадо”, не мав часу ані спромоги ви ста вити Ібсенову драму, 
одну з найкращих перлин сучасної драматичної штуки. За те 
“Ворог народу” був виставлений аматорами-питомцями Львівської 
Духовної Семінарії в мурах тої семінарії, хоч, на жаль, ся вистава 
була недоступна для позасемінарської публіки”.

Франко, як бачимо, не любив так званого легкого репер-
туару і відкидає всі п’єси, в яких основою є “логіка безоглядного 
індивіду алізму”, і тому, на думку Фран ка, Ібсен помилявся дуже 
часто в “зображуванню людського життя”, бо ди вив ся на життя 
крізь призму індивідуалізму.  “

Такою “помилкою” у відтворюванні життя є, на думку 
Франка, драма Ібсена “Коли ми мертві воскреснемо” (у Франка 
“Коли ми мертві розкриємо очі”), обговоренню якої він посвячує 
цілу статтю7 .

На думку Франка, драматург повинен перш за все усвідомити 
собі, що “життя має свої права й закони, чи то універсальні, чи то 
індивідуальні, яких не можна нехтувати, але з якими треба числи-
тися. На людей мусимо дивитися людськими очима, а не очима 
екстремного артизму, а ще менше очима безоглядного інди ві ду-
алізму, що відкидає всякі права й етичні засади, а дає повну волю 
роз бурханим пристрастям, найдикішим забаганкам поодиноких осіб”.

Ібсен пішов у своїй п’єсі “Коли ми мертві...” саме по лінії 
індивідуалізму, і тому в тій п’єсі “всі особи хворі, анормальні, 
здегенеровані. У своїх вчинках (вони) при дер жуються моральної 
рецепти божевільного філософа Ніцше: ніùо не є правдою, на 
все є дозвіл (підкреслення Франка), значить розбурхані інстинк ти 
мають необ ме жену, повну волю...”. А між тим, “правдивий герой, 
що ясно поставить перед собою ідеал життя, уживатиме всіх сил 
і відпо відних логічних средств (засобів), далеких від туманного 
місти цизму, аби дійти до мети... (Він) може мати перемоги, може 
помилятися... перепони можуть знищити його, а навіть можуть 
зігнати його зі світу без довершення задуманого діла, одначе ми 
бачимо, що він міг це зробити, бо це здорова людина, з належними 
силами, що робить все по якимсь логічним правилам і етичним 

6 ЛНВ, 1898, т. II, ст. 52-61. “Із чужих літератур”.
7 ЛНВ, 1900, т. II, ст. 176-184, “Із чужих літератур”.
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засадам”. Саме цей брак етики спричинив те, що героїня п’єси 
“Коли ми мертві...’’ “вповні хвора, анормальна людина, інстинкти 
ходять у неї пустопаш і устроюють собі оргії, вона не має над 
ними сили”. Така постать жінки не відповідає дійсності, бо кожна 
жінка, незалежно “чи то емансипована, чи то неосвічена, а навіть 
зопсута, має означені природою межі, поза котрі не перейде з 
огляду на жіночість і соромливість, хіба в приступі божевілля”, 
а коли героїня п’єси “Коли ми мертві...” признається, що вона 
своїх дітей повбивала, Франко твердить, що “чесна, нормальна, 
здорова жінка ніколи не зробить того, хоча б це були діти від 
жорстокого нелюба”.

Значить, такі п’єси, як “Коли ми мертві...’’, чи такі персо-
нажі, як в цій п’єсі, є, на думку Франка, незгідні з реальною 
дійсністю, є витвором екстремного індивіду а ліз му цілої плеяди 
“панів модер ністів”, “парнасистів, декадентів, гидропатів, 
вібристів, символістів, дияболіків, імпресіоністів, інструментистів, 
що закінчують своє життя в склянці алкоголю та в культі 
змисловості”, йдучи слідом “божевіль ної філософії Ніцше, котру 
можна назвати теоретичною синтезою всіх модерних відтінків”.

III.  Цілі й завдання театру

Не диво, що Франко у полеміці “школа чи театр” став по 
стороні М.Грушев сько го8  й поставив питання рубом: “Чи справді 
треба, порадно й можна будувати тепер театр у Львові?”, тепер, 
коли “у нас для здвигнення великого національного театру нема 
ані репертуару, ані трупи, ані публіки”. Правда, відповідає сам 
собі Фран ко, “репертуар витворює розбуджене зацікавлення 
театром”, “утворення по ряд ної театральної трупи  – діло кількох 
літ”, “важніша річ публіка, бо цеї не ви тво риш отак раз-два”, 
але навіть і це можна би побороти. Суть у “принципіаль ному 
пи та нню”: “що таке театр у наших часах і яке його значення в 
розвитку національного життя?”.

У відповідь на це “принципіальне питання” Франко стверд-
жує, що в “історії на шого національного відродження театр аж 
до 1880 р. не грав майже ніякої ролі”, а “в Галичині він і досі 
(тобто до 1905 р.) не став ніякою культурною силою, а все був і 
досі є тіль ки мізерною пародією чужих театрів”. А гляньмо по 
Європі – чим тепер є театр, кому і як він служить? Типовим 
прикладом є Франція; там театр “справді найповніше відповідає 

 
8 Львівський театр і народна честь”, ЛНВ, 1905, т. 29, ст. 122-132.
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тому огидливому при всім своїм блеску малюн ко ві, який дав Золя 
в своїй “Нані”. Французький театр і “щодо репертуару й щодо 
персоналу” (тобто акторського складу) зробився “слугою порно-
графії та школою утонченої, а то й зовсім брутальної розпусти”. 
Адже французький театр XIX ст. дав Європі свою оперету й свою 
салонову драму і в цих обох родах “привчив Єв ро  пу бачити в світі 
і в людському життю один центр – полові (статеві) зносини”. Не 
спинили й не зламали переваги театральної порнографії змагання 
(хоч і спора ди ч ні) таких геніаль них одиниць, як Ібсен, Б’єрнсон 
чи Гавптман, а театральна порно  графія, “висилаючи свої загони з 
Парижа, найшла собі адептів (за малими виїмка  ми) і в Німеччині, 
і в Польщі, і в Росії”. “Оце той “національно”-інтерна ціо наль-
ний театр наших часів, яким сучасна Європа не має найменшої 
підстави горди ти ся”.

А причиною цього упадку театру є те, що “сучасний театр 
є витвором великих міст”. Велике ж місто витворює, на думку 
Франка, цих ситих, економічно забез пе че них людей, які не 
почу вають “у своїй душі ніяких вищих змагань”, не ведуть 
“нія кої ідеальної боротьби”, цих самих (типових для Франції) 
“буржуа”, в яких “оди нокою пристрастю, останньою тріскою, за 
яку можна й варто вчепитися, щоб не потонути в каламутнім вирі 
буденщини та переситу”, є “полювання на блиску чих, кокетливих 
салонових львиць”. Театр мусить служити смакові публіки, бо 
інакше публіка не вчащатиме до нього, тобто, скажім докладніше, 
кожний театр є (у більшій чи меншій мірі) залежний від публіки 
і знову ж, з другого боку, театр є “рефлексом ідеалів публіки, 
її духовної фізіономії”. Значить, театр мусить давати те, що її 
бавить, “давати все в новій приправі, приперчене й присолоджене 
і відпо від но гарніроване”.

Тип “буржуа”, тобто ситої, економічно забезпеченої люди-
ни, є типом інтерна ціо нальним, “смак капіталіста та рентієра 
більш-менш однаковий чи в Парижі, чи в Петербурзі, чи у Відні, 
чи у Львові” і, таким чином, – пише далі Франко, – “ново час  ний 
театр усюди набрав однаково розпусно-порнографічного колори-
ту”, поваж ні п’єси появляються тільки вряди-годи й не мають 
таких роїв публіки, як брудні оперетки, водевілі та фарси. “І 
коли сьогодні хто хоче бути щирий, то, говорячи про театр, скаже 
щонайбільше: шукаю в театрі розривки; йду туди замість сідати 
до карт або проводити вечір у кав’ярні чи в шинку”.

Безумовно, існує віденський “Бурґтеатер”, існують Майнін-
ґенці, але це виїм ко ві, мільйоновими дотаціями випосажені інсти-
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туції, “яких ми не маємо й довго не будемо мати”, тобто силою 
факту, на думку Франка, український театр мусів би йти під 
смак публіки.

А знову не треба забувати, що наша львівська публіка є до 
деякої міри вихова на польським театром і дальше, беручи до уваги, 
що у Львові (в 1905) було україн ців “ледве 20% населення, в тому ж 
щонайменше 80 % учнів, слуг, сторожів та ро біт ників, тобто публіка, 
яка в переважній частині вважає театр недосяжним люк су сом, а 
в найліпшім разі творитиме публіку для галерей”, то український 
театр у Льво ві мусить брати до уваги й польську публіку. Мусить, 
бо “де наші великі куп ці, промисловці, рентієри, для яких театр є 
неминучою рубрикою в денному поряд ку?”. “Мені здається, – пише 
Франко, – що досить тільки поставити такі пи тан ня і згадати 
ту вбогу інтелігенцію львівську (українську), що живе скупо від 
першого до першого, б’ється за кожний крейцар і бідкається, 
щоб звести кінці з кінцями, – аби відповісти на них гірким 
сміхом. Не забуваймо, що Львів – місто урядницьке, не жаден 
центр про мислу, комунікації, ані фабрик, що тут ані німецький 
театр дав ні ше, ані польський театр не обходиться без страт і без 
постійних суб венцій, – то нам досить живо уявиться будуччина 
українського театру”.

А чи український театр міг би робити конкуренцію поль-
ському театрові у Львові? – ставить питання Франко й відповідає: 
“це також не така неможлива річ, як би дехто думав, але тут 
перед нашим театром стеляться дві дороги: або ідеальна – 
плекати справді високу штуку (мистецтво) й робити конкуренцію 
польському театрові, перетягуючи до себе й репертуаром, і грою 
частину заможної та освіченої польської публіки (хоч під цю пору 
здається воно Франкові “смішно неправ до по діб но”), або робити 
йому конку ренцію ін мінус, тягнути до себе невибагливу час-
ти ну публіки оперетками, фарсами та звичайною театральною 
брудотою. Дотепе ріш ня практика галицько-руського театру з його 
замилу ванням до опереток та перекладів польських шаблонових 
“штучок” велить нам боятися власне сеї другої евентуальності”.

IV.  “Без керми та без вітрил” 

Ніде правди діти, але рр. 1901-1905 були для тодішнього 
українського театру “Руської Бесіди” роками поважної кризи. 
Історик галицького театру Ст.Чарнець кий9 називає дирекцію 

 
9 “Нарис історії укр. театру в Галичині”, Львів, 1934, ст. 124-126.
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Мих. Губчака, який саме тоді вів наш театр як самостійний під-
приємець “без керми та без вітрил”, бо хоч у підборі ансамблю 
та репертуару було видно “деяку рухливість, але ж на всьому 
лежало тавро дилетантства, незорі єн то ваності, припадковості”. 
Режисерія була слаба, шаблонова, найкраще свідчить те, що в 
цих саме роках вперше появився на нашій сцені водевіль “Як 
ковбаса та чарка...”

Між тим режисером тодішнього львівського польського 
театру був перший у Польщі режисер європейської міри Тадеуш 
Пав лі ковский – людина, ознайомлена з най новішими здобутками 
тодішньої західноєвропейської режисерії, яка історії поль ського 
театру відкрила нові правди й нові шляхи та стала тим, чим став 
Ані зан для французького, Райнгардт для німецького, і Станіслав-
ський для москов сь ко го театрів.

Тодішній галицький театр такої міри людини не мав, і тоді, 
коли на провінції вистави нашого театру мали гарний матеріаль-
ний успіх і глядачі горнулись до ньо го, у Львові заля на виставах 
нашого театру світила пусткою, а львівські україн ці мали до свого 
театру великі застереження.

Безумовно, слова Франка, що тодішній наш театр “іде під 
смак вулиці”, були великою мірою справедливі, якщо йде про 
“тактичну лінію” театру “Руської Бесі ди” під дирекцією М.Губчака. 
Пере буваючи якийсь час на гостинних виступах на По діллю за 
Збручем (під російською окупацією), Губчак велів театральному 
хоро ві перед виставою у день іменин цариці співати царський гімн 
“Боже, царя храні”, хоч переїзні закордонні трупи до цього не були 
зобов’язані, в Надвірній вітав з ці лим ансамблем непримиренного 
ворога українців, тодішнього галицького наміс ни ка гр. Пінінського, 
а в Любачеві перед виставою “Урієль Акоста”, розліпив по місті 
оповістки жидівською (жарґоном) мовою. Немає сумніву, що цього 
роду фак ти обнижили театр, народну установу, до торговельного 
підприємства, що кінець кінців і довело до судового процесу з ЛHB, 
який Губчак програв10. 

Але з другого боку, незалежно від справедливої Франкової 
оцінки стану то діш нього українського театру, “Літературно-
Науковий Вісник”, за фактичною ре дак цією Франка, не без вини, 
тобто чи не був він занадто односторонній? Бо ні в 1905 річнику, 
ні в річниках до 1905 р. не знаходимо ніякої згадки про те, який 
тоді бій ішов за і проти натуралізму в театрі, які нові перспек-

 
10 ЛНВ, 1905, т. 32, ст. 40-46. І.Франко, “По процесі М.Губчака”.
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тиви відчинялися перед театром, про що Франко дуже добре 
знав, бо саме в своїй статті про Ібсена він покликується на 
Ґеорґа Германа, який підкреслює чисто імпресіоністичні сценічні 
прикмети “Мага Півночі”, він цитує Альфреда Керра, який не 
меншу бере участь у бою за і проти натуралізму11.

Скаже хтось: а може, Франка зовсім не цікавила режисерія 
чи, врешті, що його могла цікавити так звана “ідеальна четверта 
стіна”, чи принцип “грати не для гля да чів, а перед ними”, чи, 
навіть, принцип внутрішнього переживання, або твер дже н ня 
Е.Ґ.Крейґа (Craig), що театральне мистецтво є тільки синтезою 
жесту, ритму, лінії і кольорів? Це все могло бути для Франка 
зовсім нецікаве, й тому він цього не реферував на сторінках ЛHB.

Не виключено, що воно могло бути не спеціально цікавим 
для Франка, але що воно не могло бути невідомим Франкові, – 
це певне. Адже ж Франко відвідував ви ста ви польського театру 
у Львові і його зацікавлення театром не обмежувалися лише 
до літератури, тобто до драматичних творів. Його цікавить не 
тільки зміст п’єси, але й її стиль. В одній із пізніших статей 
Франка читаємо дуже цікаві його спостереження про діалог: “Наш 
новочасний діалог, – пише Франко, – це гра питань і відповідей, 
діалог, взорований на новочасних драмах і комедіях, у певній мірі 
завжди зворуш ливий, емоціональний і направлений просто “до 
речі”, скупий на слова, безбарвний, практичний, а не поетичний...’’12

Значить, коли Франка цікавило сценічне слово, то не менше 
мусіла його ціка ви ти й декоративна сторінка театру. На нашу 
думку, два моменти були причиною того, що Франко не слідкував 
за розвитком сценічного мистецтва: негативне на став лення до 
модер нізму і брак у розвитку театрального мистецтва утилітарної 
цілі. Помилка Франка лежить у тому, що він, захоплюючись 
Ібсенівською п’єсою “Ворог народа” й зовсім справедливо 
закидаючи тодішньому нашому театрові, що він, замість ставити 
згадану п’єсу, “клепає переклепані “Корневільські Дзвони”, і при 
тому забуває, хоч знає про це, що ібсенівські п’єси мусять мати 
своїх спеціаль них акторів, як мають свою спеціальну публіку, і 
актор, що грає в “Корне вільських Дзвонах” чи “Як ковбаса та 
чарка”, в Ібсенівських п’єсах грати не буде, бо не може”.

Щобільше, Франко хотів би, щоб зі сцени йшли в народ 
(кажучи його слова ми) великі імпульси гуманності, милосердя, 

11 Gregor Y. Weltgeschichte des Theaters.– Zuerich, 1933, note 4. 
12 ЛНВ, 1906, т, 33, ст. 284. І.Франко. “Bel parlar gentile”.

²ÂÀÍ ÔÐÀÍÊÎ ÏÐÎ ÇÀÂÄÀÍÍß ² Ö²Ë² ÒÅÀÒÐÓ



220   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

соціальної справедливості, словом, тво ри високого ідеалізму. В 
тому напрямі він стоїть на позиціях безумовного ідеа ліз му, на 
сторожі етики і є беззастережним противником натуралізму з 
його зми сло вістю. І він, зовсім справедливо виступаючи гостро 
проти фран цузької теат раль ної порнографії, громить консумента 
цієї порно графії, цього “буржуа” чи “рентьє”, який є, як він каже, 
та кий самий у Парижі, як і у Львові. Виглядало б, що тодішнє 
ук раїнське населення складалося з буржуїв. Але ні, кілька над-
цять рядків дальше читаємо, що “руське” населення Львова – 
це “вбога інтелігенція”, яка від пер шого до першого не знає, як 
кінці по в’я зати”, що українці у 80 % – це учні, сто ро жі камениць 
чи урядовці, а Львів – це бідне урядницьке місто, яке не має ні 
про мис лу, ні великих купців, ні рентьєрів. Отже, де ж цей тип 
“бур жуа”?

І, врешті, третє: розглядаючи постать героїні драми Ібсена 
“Коли ми, мертві, воскреснемо” Ірини, Франко закидає їй, що 
вона “не має сили над своїми інстинк та ми” і “не придержується 
ніякої етики”. Це пише Франко 1900 р. А вісім років раніше, 1892 
р., Франко створив у своїй драмі “Украдене щастя” тип героїні, 
Анни, яка, щоправда, не є до тієї міри культурно витончена, як 
Ірина, але яка теж “не має сили над своїми інстинктами” й теж 
цілковито “не придержується ніякої етики”, навіть до тієї міри 
(чого в Ібсена немає), що заплющує очі й затулює вуха на бойкот 
цілого села з приводу її поведінки... Як же ж пояснити тепер ці 
вузли противенств у поглядах Франка?

V.  Каменяр

Великих письменників, які переростають свою суспільність, 
брати в карби не можна. Захоплені якоюсь однією ідеєю, їхній 
цілий світ почувань, афектів, емоцій, настроїв, імпульсів, 
стремлінь, волевих змагань є до тієї міри подразнений, що на 
кожне явище, на кожну навіть найменшу, найдрібнішу подію 
наступає така силь на реакція, яка дуже часто стоїть у противен-
стві не тільки до змісту цього ж яви ща, але й у противенстві 
до імпульсу цього ж письмен ника в іншій ділянці. У великого 
письменника всі душевні сили переростають інтелектуальні сили, 
тому й уся його творчість не тільки стоїть у противенстві до 
всього окружаючого, але ще частіше у противенстві до поглядів 
його самого13,  висловлених раніш чи пізніш.

 
13 W. Lange-Eichbaum. Genie – Irrsinn und Ruhm.– Muenchen, 1928.
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І так є з Франком: сам реаліст, він стає на ідеалістичному 
становищі, коли йде про добро загалу, про соціальну рівність, 
про загально-людську гуманність, він не на видить модернізму, а 
спеціально хірургії душі, але в тому ж часі він знайомить нашого 
читача з уривками творів Золя, який стоїть на становищі, що 
“письменник не мораліст, тільки анатомічний дослідник, який 
вдоволяється сконстатуванням то го, що найшов у людському 
трупі”. Франко ненавидить усього модерного, з обу ре нням 
відкидає, як знаємо, імпресіонізм, але в той же час у своїх 
поетичних тво рах дає незрівняну аналізу душевних станів. Він 
усюди підкреслює ути літарність театру, письменства й науки, 
а рівночасно залишає у своїй науковій спадщині знаменні і, з 
погляду науки, праці, доступні одначе, тільки для вибраних 
науковців.

І це є, власне, правдивий Франко, який усюди, в кожній 
ділянці життя шукав Добра й Правди, із кожного зеренця, 
киненого чи то скрайним лівим соціалістом, чи найбільш правим 
ідеалістом, старався випускати хоч дрібку “насіння високого 
ідеалізму”, незалежно, чи це були такі скрайні контрасти (у 
філософії), як Святе Письмо й буддизм, (а в літературі) Віктор 
Гюґо й Еміль Золя, чи (в поглядах на театр) Ібсен і “мужицький 
театр”.
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ТЕАТРАЛЬНО-СОЦІОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
У ДРАМАТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА

Як на інших ділянках українського письменства, так і на 
драмі й на історії українського театру поклав Іван Франко “пе-
чать свого духа”. Не є він в історії ук ра їнської драми великим 
драматургом, хоч на основі його драми “Украдене щастя” мож на 
б ствердити, що Франко мав усі дані стати драматургом ве ликої 
міри, бо мав він не тільки т. зв. “драматичний нерв”, опа новував 
не тільки тайни дра ма тич ної творчості, але й дослі джував і 
цікавився всесвітовою драмою й історією теат ру: у спадщині 
залишилися нам його численні переклади із драм Софокла, 
Кальдерона, Кляйста й інших, залишився, на жаль, недокінчений 
нарис історії українського театру та численні на риси-статті із 
історії світового театру, критики, рецензії, поле мічні статті та 
розвідки на театральні теми.

Щоб розглянути театрально-соціологічні елементи у драма-
тичній творчості Франка, треба спершу устійнити, який був 
по гляд Франка на історію театру взагалі й як він бачив історію 
театру у насвітленні соціології зокрема. І тут доводиться ствер-
дити, що Франко як театрознавець і як драматург визнавав 
три основні фак то ри: драма – актор – публіка, тобто матерія 
– відтворець – сприймач. І свої писа н ня узалежнював від мож-
ливостей їхнього впливу назовні.

На основі розгляду драматичної творчості Франка і на ос-
нові його думок, виказаних чи то у його нарисі історії україн ського 
театру (а радше української драми), чи розкинених по численних 
статтях та рецензіях, можемо сміливо ствер ди ти, що для Франка 
театр був не самоціллю, кажучи словами соціолога Макса Бурґ-
гардта, суве реном, а радше, хоч може й не в повно му значенню 
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цього слова, засобом. Тобто, таким засобом, що про нього думав 
Наполеон І, коли “Одруження Фігаро” Бомарше на звав “перед-
вісником французької революції”.

Хоч мистецтво є особистим переживанням подавця і сприй-
мача, соціологія мистецтва існує, бо ж історія мистецтва (а у 
вуж чо му розумінню історія театру) є куском історії культури. 
Соціо логічною сторінкою театру є його зв’язок із такими явища-
ми, як родинне життя, релігійні чи суспільні ідеї, форми чи 
прояви життя чи співжиття суспільних груп, політичні події, 
словом, можна сказати, що історія театру зумовлена вужчими 
історичними умовинами. Що більше, коли ми розглянемо 
позаестетичні вартості теат раль ного мистецтва, то зустрінемося 
з цілою низкою імпульсів соціологіч но го типу цього роду, як 
соціал-гуманітарні почування, політично-вільностеві ідеї, аж до 
релігійних і навіть матеріальних заспокоєнь включно.

Щоб докладніше проаналізувати театрально-соціологічні 
елементи у дра ма тичній творчості Франка, візьмімо до уваги дві 
його п’єси найсильнішу із сценічного боку, із сильним соціоло-
гічним підкладом драму “Украдене щас тя” і слабшу із сценічного, 
але сильнішу із соціологічного боку комедію “Учитель”. І 
розглядаючи їх та ознайомившись із цілою письменницькою 
творчістю Франка, вже згори покладім собі як мотто нашого 
розгляду вірш Франка з 1880 р. “Не в людях зло”.

Драматичний вузол “Украденого щастя” простий і не вибаг-
ливий. Дів чи на (Анна), кохаючи одного (Михайло), виходить 
заміж за другого (Микола), оббріхана своїми братами, мовляв, її 
вибранець загинув при війську в Боснії. Одначе він живе, й коли 
Анна вже (майже насильно) повінчалася з другим, він (Михайло) 
яв ля ється як жандарм-постенфюрер у її селі Незваничах (ді єть-
ся це в Австро-Угор  ській займанщині). Наступає зудар, розрив 
подружжя й вбивство. Із теат раль но-драматичного боку п’єса 
збудована без доган но, ха рак тери осіб чіткі й ясні, лінія їхнього 
розвитку зазначена виразно й логічно.

Але розгляньмо ці ж драматичні конфлікти й театральні 
засоби з соціо ло гічного боку: 1) причиною (поза сценою) го ловного 
драматичного вузла, тобто виходу заміж за нелюба героїні п’єси 
Анни, є не що інше, як еконо міч на база, її видали заміж брати 
тільки тому, щоб загарбати її майно; цей факт ви ходу заміж Анни, 
оснований на проступку (вчинок братів), ро дить дальші проступки 
й дальші злочини, бо 2) на основі незмінності структури людсь-
ких інстинктів, жандарм, якому “укра дено щастя”, використовує 
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свою владу жандарма і зводить ко лишню свою суджену, а тепер 
заміжню жінку Анну, 3) ця ж Анна, якій теж “украдено щастя”, 
виступає публічно проти мо ралі й, врешті, 4) чоловік її Микола, 
якому жандарм “украв ща стя”, під впливом алкоголю у момент 
психічного заломання стає убивником.

Гріх родить гріх, але спитаймо: чи “в людях зло”? Ні, усі 
ці три драма тич ні персонажі драми – Микола, Анна, Михайло, 
по своїй суті, у своїй осно ві є люди добрі й навіть люди чесні, бо 
свідомі своїх проступків. Жандарм, який з хвилиною зустрі чі із 
своєю колишньою судженою стає цілковито аморальний, у момент 
своєї смерті, тоді, коли його вбиває чоловік Анни, Ми  кола, бере 
на себе вину, буцімто він сам себе убив. Щобільше, природ ний 
закон моралі, вроджений усім мешканцям села Незванич, вони 
бойко ту ють Анну; молодь не хоче з нею танцю вати, бо під час 
перебування її чо ло віка Миколи в тюрмі вона живе з жандармом, 
вона наносить неславу на ціле село.

І тут саме маємо до діла з найцікавішим моментом у драмі, 
з найсиль ні шим щодо натуги театрально-соціологічним елемен том 
у драматичній твор чос ті Франка: жандарм силою свого ста новища 
примушує ціле село, не тіль ки Анну, не тільки її сусідів, не тільки 
Миколу, якого зовсім невинного за про торює в тюрму, щоб тільки 
мати можність жити свобідно із його жінкою, – цей жандарм 
примушує всіх не то мовчати про його злочин, але й схвалю ва ти 
його. Силою свого становища жандарм тероризує загал темних, 
неосві че них, хоч і свідомих його проступків, мо ральних селян, 
бо він має владу, а вони, сіра маса, не мають ніяких прав, ніякої 
охорони, ніякого відклику до справедливості.

Сценічна постать жандарма Михайла – це, безумовно, най-
кращий теат раль но-соціологічний персонаж у цілій драматич ній 
творчості Франка. На цьому персо на жі Франко, як не можна 
краще, виказав, яке величезне зло може заподіяти “уря до вець 
держави”, “сторож правопорядку”, як може він знівечити силою 
своєї без конт рольної влади цілу низку людських існувань: чи 
то Миколу, якому, коли вкра де но його подружнє щастя, то 
він продає своє господарство й топить його в горіл ці, слідом 
по дібного образка з Фран ко вого вірша: “Сидів в шинку і пив 
го рілку, бо щось у серці запекло”, чи то Ан ну, яку ціле село 
зне важає як явно грішницю і для якої немає ніякого жи ття. А 
спричинник, жандарм, свої не то нечесні, але просто нелюдські 
вчин  ки пояснює: “Жий та дихай, доки живеш! Будемо жити, 
доки можна, будемо любитися, доки можна, будемо людям у пику 
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сміятися, доки можна, доки нас під ноги не візьмуть. А потому? 
Потому один кінець: всі помремо й чор ту в зуби підемо. Ось, чим 
воно скінчиться, коли хочеш знати”! (IV дія, 5 ява, діалог Анна 
– Михайло).

Ясно, що австрійська цензура не могла погодитися на те, 
щоб цього роду “філософію” кидав зі сцени представник публіч-
ного правопорядку, сторож законів держави, жандарм. П’єсу 
треба було справити, бо австрійська цен зу ра її в первісній формі 
заборонила грати. Справлено її, тобто, докладніше ка жу чи, із 
театрально-драматичного боку знівечено в такий спосіб, що пер-
сонаж жандарма Михайла поділено на дві особи: Михайло був 
листарем, а жан дарм виходив у ІІ-ій дії як зовсім окремий пер-
сонаж, допитував Мико лу, кував, вів у в’язницю і більше вже не 
являвся на сцені. В цей спосіб сце ніч но знівечену п’єсу грали на 
сцені театру “Руська Бесіда” аж до 1912 року, тобто повних 19 
років. Щойно за дирекції Р.Сірецького, в 1913 році спро бу ва  ли 
її заграти так, як вона була справді написана. Спроба вдалася, 
влада нічого не запримітила й від цього часу театр уже по стійно 
грав “Украдене щастя” з не цен зурним текстом.

Немає сумніву, що головний удар драми “Украдене щастя” 
був спрямо ва ний проти тодішньої австрійської державної адмі-
ністрації, представником якої є жандарм Михайло. Всі інші 
персонажі драми – мешканці села Незва нич, за винят ком 
корчмаря, який іде рука в руку із жандармом, – є тільки жерт-
вою його неетич них поступків, яких він допускається си лою своєї 
без конт рольної влади. Представ ля ючи неетичність по ступків 
представників вла ди, Франко старався реабілітувати жандарма 
як людину в ім’я нашого мотто: “Не в людях зло”.

Згущення соціологічного елементу бачимо в черговій п’єсі 
Франка “Учи тель”. Є вона теж побутовою п’єсою і, хоч сам Франко 
назвав її “комедією”, комічний елемент (у дії – радше фарсовий) 
проявляється тільки, і то частин но, в діалогах. Те  ат рально – це 
п’єса багато слабша від “Украденого щастя”. Річ у тому, що 
Франко, вивчаючи неосвіченість гірського села й протистав ля-
чи жидові Вольфові Зільберґлянцові, орендареві, підприємцеві 
й лихваре ві, у якого в кишені сидить ціле село, ви сокоідейні 
постаті сільських учите лів, Омеляна Ткача й Івана Хоростіля, цей 
чисто соціологічний елемент не вдяг нув у від повідно драматично-
театральну форму. Хоч на сцені й відбу вається словесний зудар 
двох сил і навіть у висліді несправед лива, бо під куп на влада 
на часок виграє, театрально-драма тичний елемент губиться, не 
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маючи потрібної різкості й гостро ти. На нашу думку, саме у п’єсі 
“Учитель” Франко – борець за основні права людини, Франко 
– борець за рівність і пра во кожної людини до знання і освіти, 
“до світла”, Франко – бо рець за охоро ну цих прав – придавив 
Франка – драматурга. І хоч словесно, тобто діалого во, п’єса 
“Учитель” належить до кращих п’єс україн ського репертуару, 
хоч дієві постаті зарисо вані рельєфно, драма тично п’єса слаба, бо 
кон флікти-зудари не діються, про них говориться, вони не мають 
такої дра матичної натуги, що могла б рівнятися соціологічній 
натузі да них зударів.

На нашу думку, на це склалися дві причини: 1) “Украдене 
щастя”, най силь нішу свою драму, Франко написав 1892 р. (в 
1893 р. вона одержала наго ро ду тодішнього Крайового Виділу). 
Маючи з нею, як знаємо, чимало клопо ту, він чергову свою п’є-
су “Учитель” три роки пізніше (1895 р.) будує в пер шу чергу 
на соціологічних елементах; 2) поважний зміст, глибокі соціо-
ло гіч ні проблеми, які є основою п’єси “Учитель”, Франко (під 
впливом тодішньої німецької драми) хотів подати у легкій, жар-
тівливій формі, знаючи із психо ло гії мистецтва (проблема по дачі 
й сприймання), що навіть най поваж ніша проблема, най важче й 
акутне у даних обставинах і у даних умовинах питан ня, подане 
в легкій, жартівливій формі, дійде швидше до гля дача й буде 
швид ше кільчитися в його душі, як те ж саме питан ня, подане 
у важкій дра ма тичній формі. Тому Франко пише не драму на 5 
дій, а “комедію на 3 дії”. Але рівночасно Франко не звернув уваги 
на необхідність співмірності теат раль них елемен тів із соціологіч-
ними, і тому як поодинокі сцени, так і дія по одиноких персонажів 
в “Учителі” логічно неоправдані.

Та незалежно від того, що натуга соціологічних елементів 
в “Учителі” від би ла ся некорисно на театральних елементах, 
Франко в “Учителі” ще кра ще й ще силь ні ше підкреслює своє 
твердження “не в людях зло”, ще чіткіше, як він це зробив 
в “Украденому щасті”. Загал і молодь цього “глухого гірсь-
ко го села” (дія відбува єть ся на Бойківщині), яка спершу, під 
впливом лихваря Зільбер ґлянца, не тільки виступає гостро й 
непере бірливо проти сво го вчителя, не хотячи допустити його до 
нав чан ня, згодом, переко нав шись у чому лежить добро знан ня, 
горнеться до свого вчителя і направляє усі заподіяні йому кривди. 
І саме в цьому лежить вар тість і цінність Фран ко вої драматичної 
творчості, у тій величезній гуманності, в цій вірі й переко нан ню, 
що кожна людина в основах своїх є добра, тіль ки треба їй дати 
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належні їй людські права й належну їй охорону цих же людських 
прав. А без цього вона нидіє, неначе рілля невичищена, незорана, 
здоровим зерном не засіяна, на якій ви ростає хабаззя і кукіль – 
злочини й проступки.

У своєму відомому віршованому листі до Миколи Воро ного 
Франко, харак те ри зуючи поета, сказав, що:

поет,
значить, вродився хворим,
болить чужим і власним горем –
а душа поета,
еольська арфа мов велика,
що все бринить і не вгаває,
в ній кожний стрічний вітер грає...

У своїй творчості Франко болів, може, більше “чужим”, як 
“власним го рем”, і ду шу його можна справді порівняти до ве-
ликої еольської арфи, на якій грав “кож ний стрічний вітер”. Але 
завдяки саме таким “стрічним віт рам”, завдяки цьому “чу жому 
горю” Франко назавжди залишиться і в історії українсь кої драми, 
і в історії українського театру як незламний борець в обороні 
прав “отих найменших”, в обороні прав людини.
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ДРАМАТИЧНІСТЬ ПОЕТИЧНИХ
 ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА 

Не минуло й півсторіччя з цього часу, коли наші історики 
лі тератури ділили поезію на епічну, ліричну й драматичну. Сьо-
годні, як відомо, цей поділ належить уже до давноминулого, й 
драма, незалежно чи писана прозою, чи віршем, належить до 
театру, який є окремою ділянкою мистецтва й наукових дослі дів. 
І хоч театро знавство із своїми допоміжними ділянками, спільними 
з кіно знав ством, як, напр., костюмологія, грим, світло, сценічне 
малярство й тому подібне, охоплює і драматичну літе ратуру, такі 
терміни, як “драматичність”, “сценічність” та інші до сьогодні 
вживаються у літературознавстві на означення того, що перш за 
все вислов лює моторичність даного образу – рух,  тобто порівнян-
ня, яке у читача візуально, зорово викликує враження дії, акції.

І тут мусимо застерегтися: дія, акція у якому-небудь 
поетич ному образі, хоч і є первісним елементом драматичності, 
не му сить бути сценічна й часом залишається описом, переданим 
у поетичній формі читачеві. Найкраще бачимо те у поетичній 
леґенді Франка “Смерть Каїна”1):

І був весь світ ненависний йому,
Ненависна земля і море, й ранній
Пожар небес, і тихозора ніч.

Тут маємо до діла із описом чисто статичним, дарма що цей 
“ранній пожар небес” гасне, коли надходить “тихозора ніч”, тобто 
акція, дія є захована на другому плані. А ось знову ури вок із 
цієї ж самої поеми “Смерть Каїна”, де акція є на першому плані, 

 
1 Франко Іван. Твори. – Т. ХIV. Поеми. – Нью-Йорк: Книгоспілка, 

1959.– С. 137.

ÄÐÀÌÀÒÈ×Í²ÑÒÜ ÏÎÅÒÈ×ÍÈÕ ÎÁÐÀÇ²Â Ó ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² ². ÔÐÀÍÊÀ



229

драматичний елемент є захований, але сценічності немає:
Сонця віз вогнистий 
Хилився вже додолу. Без хмаринки
Все небо жевріло, немов казан,
В котрий води забув налить хазяїн2

А вниз, мов пурпуровий водоспад,
Спадав вечірній сутінок і звільна
Тонув у темряві, що низ встеляла ...

У цих поетичних образах є на першому плані дія, одначе 
дія несценічна, хоч і побудована на акції.

Мало котрий із українських драматургів, а можемо навіть 
зарискувати твер дже нням, що єдиний Франко, належав до висо-
кокваліфікованих знавців як теорії, так і історії театру. Коли, 
наприклад, нам довелось би прослідити його “Украдене щастя”, 
то ми наглядно побачили б, до якої міри Франко старався три-
матися законів будови драми. Але Франко є поетом і перш за 
все поетом. Пластика пое тичних образів у його творчості, хоч і 
підноситься у своїй натузі часом до повної драматичності, але 
теж і паде деколи до, скажімо відверто, низького ступня журна-
лістики. Як у своїх віршах, так і в житті Франко рівномірним не 
є. Коли у поемі “Панські жарти” читаємо, що:

Пани тоді були не теє,
Що нині. Що тепер пани!
Хоч на нім шмаття дорогеє,
Хоч ситі, наче кабани,
То кожний ходить зосторожна
Боїться, мов, біду збудить3

то, очевидно, мусить нас вражати такий непоетичний вислів, як 
порівняння з кабаном, до речі, яке то порівняння сам Франко у 
дальших стрічках цього вірша заперечує, бо пише, що сьогод ні 
кожний “пан”

довкола шниряє, глядить,
де б грошиків позичить можна,
і думка в кожного тривожна,
що наборг їсть і наборг спить,
І що кишеня все порожна...

Тобто, можна дуже сумніватися у правдивості порівняння 

2 Там же ж.– С. 140.
3 Там же ж.– С. 7.
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“ситий як кабан”, ко ли “кишеня все порожня”. Але це саме є 
притаманне Франкові як поетові, в яко му скала почувань без-
перервно грає від найвищого поетичного тону до най ниж чого. 
І в цій же самій поемі “Панські жарти” ми маємо, побіч цього 
найнижчого тону, уже позбавленого творчого лету, високий, ба-
гатий у поетичну силу й драматичність образ бурі у природі й 
бурі, аналогічно до природи, серед селян4:

Гей, розшалілась буря люта!
З востоку вітер засвистів,
Мов дикий кінь, порвавши пута,
Нараз на волю полетів.
То озирнесь, копитом гряне,
Підскочить, фиркне і зарже,
То рушить вчвал, аж землю рве
Копитом, колесом піде,
І знов зарже і раптом стане.

Тут уже маємо до діла із повною натуги драматичністю 
по етичного образу, основаною на дії, акції. Порівняння вітру 
із ди ким конем повне насичення, і коли б ми хотіли передати 
прозо вою мовою це порівняння, то треба би нам поділити його 
на сім образів:

1) вітер зірвався із небувалою силою –
(“мов дикий кінь, порвавши пута”)

2) на хвилину вітер спинився –
(“то озирнесь, копитом гряне”)

3)нагло вітер подув і свист понісся в повітрі й затих знову –
(“підскочить, фиркне і зарже”)

4) щоб знову зірватися із небувалою силою –
(“то рушить вчвал, аж землю рве копитом”)

5) вітер трубою закрутив по полі й поніс в повітря сухі 
листки чи в тому випадку, снігову лійку – 

(“колесом піде”)

6) знову сильний, пронизливий свист вітру – 
(“і знов зарже”)

7) І нагло тиша – (“і раптом стане”)

4 Там же ж.– С. 68.

ÄÐÀÌÀÒÈ×Í²ÑÒÜ ÏÎÅÒÈ×ÍÈÕ ÎÁÐÀÇ²Â Ó ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² ². ÔÐÀÍÊÀ



231

Як бачимо, отже, цей поетичний образ є повний драматичної 
натуги, але чи він є сценічний? Ні, на сцені відтворити такого 
образу не можна.

Згідно із засобами поетичної творчості, Франко, використо-
вуючи всі явища природи, при помочі них, передає читачеві на-
строї дієвих осіб, тобто їх психічний стан. Засіб цей, часом над-
мірно використовуваний в епосі романтизму, Франко перш за все 
ви користовує в ліриці й у настроєвих, психологічних момен тах. 
Ми вже згадували, улюблений – сміливо можна твердити – образ 
заходу сонця у поетичній творчості Франка із поеми “Смерть 
Каїна”. Ще більше таких моментів находимо в поемі “Мойсей”, 
на прик лад5:

А як з табору вийшов у степ,
То ще гори горіли,
І манив пурпуровий їх шлях 
До далекої цілі –
А яром вже пітьма лягла 
І котилася в доли;
В серці вигнанця плакало щось:
“Вже не верну ніколи!”

Взагалі, акція, дія, сонце в поемі “Мойсей” грає видатну роль6 :

Підіймалося сонце над степ,
Мов багровеє коло,
І промінням, мов стрілами, тьму
Прошибало й кололо...

Очевидно, що ці поетичні образи не існують самі для себе, 
вони є або вступом для якоїсь дії, або, як побачимо при розгляді 
основного поетичного образу заходу сонця у поемі “Мойсей”, во-
ни є передачею психічного стану дієвої особи, пере да чею повно го 
драматизму, яким і є настрій цієї ж особи.

На нашу думку, поетичним образом, який є найбільш наси-
чений драматич ніс тю, з уваги на таку ж драму, яка відіграється 
в серці пророка Мойсея, є початок Х-ї пісні поеми “Мойсей”7:

“Добігало вже сонце до гір
Величезне, червоне,

 
5 Там же ж. – С. 399.
6 Там же ж. – С. 410.
7 Там же ж. – С. 396.
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І було мов герой і пливак,
Що знесилений тоне.

По безхмарому небі плила
Меланхолія тьмяна,
І тремтіло шакалів виття,
Мов болючая рана.

Піддаючи критичній аналізі ці поетичні образи, на перший 
погляд можна по ду мати, що це звичайний поетичний образ за ходу 
сонця. Але коли приглянемося уважніше цим поетичним образам, 
які передають цей, начебто звичайний, захід сонця, побачимо 
зовсім щось інше. Перш за все, в згаданих поетичних образах 
є дія: сонце “добігає”, подібне до пливака, який “тоне”, по небі 
меланхолія “пли ве”, і десь здалеку виття шакалів “трем тить” – 
словом, усі поетичні образи прони за ні моторичністю, рухом, дією.

Але тепер спитаймо, яка це дія? Спокійна, лагідна чи повна 
драматичності? І тут маємо зразу ж відповідь (очевидно, таку ж 
поетичну, як і сам образ):

- сонце є величезне, червоне й подібне до пливака, який 
то не знесилений, вечірній сумерк є “меланхолією тьмяною”, а 
вит тя шакалів наводить просто фізичний біль, “мов болюча рана”.

Значить, цей захід сонця не є якимсь звичайним, повним 
лагідності чи навіть цьо го тихого, ніжного смутку, що його 
скриває в собі часом захід сонця, але він від творює драматичність 
духовного стану героя при помочі таких означень, як “зне си лений 
тоне”, “тьмяна меланхолія”, “болючая рана”.

І наш аналіз драматичного напруження потверджує, чи то 
пак аналогічно про во дить у дальших стрічках сам Франко:

Затремтіло щось людське, м’яке,
В старім серці пророка,
І понизила лет свій на мить
Його думка висока.

В чому лежить, скажім простим словом, приземлення висо-
кої думки пророка? А в тому, що дотепер він був “кар вісту ном”, 
він був “погрозою в людях”, а він тут сам перед собою при-
знається до невимовної любові до свого народу:

Як би знав, як люблю я тебе,
Як люблю невимовно.

ÄÐÀÌÀÒÈ×Í²ÑÒÜ ÏÎÅÒÈ×ÍÈÕ ÎÁÐÀÇ²Â Ó ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² ². ÔÐÀÍÊÀ



233

А любов є завжди лагідна й всетерпляча, а погрози грізні 
й безмилосердні. І в тому суть драматичного вузла поетичного 
образу заходу сонця і психічного стану пророка Мойсея, який, 
безмежно люблячи свій нарід, погрожує йому й карає його. Цей 
зудар двох противних собі духовних настроїв любові й кари є 
переданий при помочі сонця, найбільшої животворної сили на 
землі, яка “знесилено тоне” у “меланхолії тьмяній”, і при помочі 
виття шакалів, тобто найбільш мерзенного сотворіння, яким є 
шакал у понятті людей Сходу.

А тепер звернім увагу на форму цієї драматичності, а цю 
форму можемо легко окреслити, коли пригадаємо уривок із по еми 
“Панські жарти”, де маємо порівнян ня вітру із диким ко нем. Там, 
як ми вже сказали, маємо багато руху, мозаїку мото рош ності, змін-
ливості образів, а навіть до певної міри галасли вості їх. Тут цього 
немає, і тому саме ми можемо сміливо сказа ти, що драма тичність 
цього поетичного твору є повна мистецько го такту. Це своєрідний, 
якщо б можна порівняти, ібсе нів сь кий підхід до людської драми, 
все діється внутрі, всі зудари шаліють у серці, в душі, а назовні 
все нібито спокійне, начебто погідне й абсо лютно опановане.

І в цьому найбільша сила драматичності поетичних образів 
у творчості Івана Франка.

Одначе, хоч драматичність поетичних образів Франка, як 
ми згадали, у біль шос ті сценічною не є, Франко сягає у своїх 
пое мах часто до театральних засобів, на даючи таким чином 
сценіч ності своїм поемам. Це діалоги, якими пронизані зо кре ма 
його поеми “Цар і аскет” і “Мойсей”, не враховуючи діалогів т. зв. 
посе ред ніх, що їх находимо в поемах “Істар”, “Сотні і Табубу”, 
“Панські жарти”, “Смерть Каїна” та ціла низка інших. Володі-
ючи вільно сценічним діалогом і маючи просто в душі гармонію 
вірша, Франко цими ж засобами поширює можливості вислову 
поетичної мови, а рівно часно оживлює опис.

І коли ми сьогодні приглядаємось поетичним візіям Франка 
й його могутній постаті у ділянці розвитку історії українського 
духа, то нам поневолі нагадується постать-силует Франкового 
“Мойсея”:

У сходовому сяйві небес
В пурпуровім промінню
Колосальний його силует
Видно геть – у пустиню, –

силует Івана Франка в пустині духовності, серед якої ми під цю 
пору живемо.
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ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕПЕРТУАР 
В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРІ

I

Немає сумніву, що сьогоднішній театр у підсовєтській 
Україні, хоч може й режисерсько-театрально стоїть на високому 
рівні, тематично-репертуарно стоїть дуже низько. А між тим 
театральне мистецтво вимагає не тільки нового слова режисера, 
не тільки нового слова у сценічних ефектах, але й нового слова 
дра ма тур га. І хоч існують так звані “вічні” вартості театрального 
репертуару, які ніколи не старіються, – це ті драми, які основані 
на незмінних людських прист рас тях, що їх незалежно від форми 
подавання глядач (і слухач) сприймає завжди уважно, – то все ж 
таки, так як форму сприймання надають драматичному творові 
режисер і актор, так знову ж драматичний твір є часто-густо 
школою для актора, яка виховує глядача.

Дуже цікавим психологічним явищем в історії всесвітнього 
театру є підбір репертуару, в цьому випадку головно пере-
кладного, по театрах поодиноких наро дів. Репертуар кожного 
театру, як відомо, складається із двох основних частин – із 
час тини, яку можна б назвати “рідною творчістю”, та з частини 
“перекладної твор чос ті”. І тут бачимо, що існує ціла низка навіть 
великих в історії літератури, але наскрізь локальних в історії 
театру драматургів, які поза кордон своєї батьківщини не вийшли. 
Звичайно, до успіху драматичного твору причиняється не тільки 
оформлення, але ще, може, в більшій мірі духовне настановлення 
широких верств гля да чів, – це так зване дуже важко вловиме у 
психології творчості духовне споріднен ня подавця і сприймача; 
у не меншій мірі грає тут роль чуже для чужинного гля да ча 
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окруження, часом навіть йому незрозуміле й тому важке до 
охоплення, але в загальному існує якась невловима нитка, якась 
просто магічна сила, яка робить даного драматурга, непо пу-
ляр но го в своїй батьківщині, дуже любленим і ціненим поза 
кордонами її, і то тільки у деяких країнах.

Не говоримо тут про так званих “модних драматургів”, 
творчий шлях яких подібний до метеору,  яких має чимало 
як кожна історія письменства, так і кожна історія теат ру. Це, 
звичайно, дра матурги-письменники не широкого полотна, а 
так звані дріб нич кові, які виловлюють одну чи дві суттєві й 
прита манні даному часові дріб  нички і стають через те відомі й 
сприємливі на цей же означений час, поки існує згадана харак-
терна риса. З хвилиною, коли ця риса щезає, щоб дати місце 
іншій, їхня творчість, хоч часом дуже блискотлива й талановита, 
але майже завжди поверхова, відходить у забуття.

II.

Історія українського театру, маючи спільний початок у 
дохристиянському театрі, у своєму розвиткові пішла двома 
окре мими шляхами: інший шлях розвитку театру заіснував на 
західних землях України, серед зовсім інших обставин розви-
нувся театр на східних землях України. І хоч часто театральний 
репертуар, як теж і акторські сили, були спільні обом галузям 
українського театру, силою геополітичних обставин західні 
землі України стояли ближче – впродовж розвитку галицького 
театру – західноєвропейського театрального репертуару, а 
тим самим мали можність черпати повною пригорщею із цієї 
світової скарбниці театральної культури, що мало вплив як, 
з одного боку, на драматургів-авторів, так, з другого знову ж 
боку, на духовне формування актора та смаку глядача. Але 
одна й друга галузь українського театру мали одного спільного 
ворога – театри окупаційної влади на українських землях. На 
Західній Україні спершу німецькі, а згодом польські театри, які 
одержували державні чи міські субвенції; на східній Україні 
– московські театри, теж піддержувані міською чи державною 
владою. В цьому напрямі, тобто матеріально-фінансовому, ні 
один україн ський театр не міг вести конкуренції з міськими чи 
держав ними театрами поодиноких окупаційних режи мів і, хоч 
часом, може, й стояв вище акторськими талантами й, безумовно, 
вище сто яв щодо ентузіазму й жертвенності своїх сил, мусів, 
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силою обставин, бути зданим на ті верстви глядачів, які не мали 
можності безпосередньо зустрічатись із тодіш ні ми міськими 
чи державними театрами. Внаслідок цього витворились зовсім 
окремішні підходи до репер туару, які, хоч по своїй суті мали одну 
ціль чи радше одне завдання – служити рідному мистецтву й не 
дати зала матись духові своєї нації, по формі своїй підібрали інші 
шляхи. Театр Східної України до 1918 р. все ціло пішов по лінії 
народного репертуару чи, як ми звемо, побутов щини, даючи в тому 
напрямі високомистецькі зразки і рівнозначно з тим створюючи 
окреміш ний тип актора (якого хіба можна б порівняти в історії 
всесвіт нього театру з японським актором), тоді як театр Західної 
України зразу ж включився в західно європейський репертуар і 
вибрав посередній шлях у репер туарному розвитку – народного 
україн ського і чужого західно європейського репертуару.

Ці різні шляхи підходу до репертуару різко вплинули й на 
формацію актора, й на формацію глядача. Коли східноукраїнський 
глядач зустрівся, наприклад, із виставою “Розбійники” Фр.Шіллера 
вперше в 1918 році1 , то західноукраїнський глядач уже був з нею 
знайомий з 1884 року2 , що більше, дальші твори Шіллера, як 
“Інтрига й любов” чи “Вільгельм Тель”, були вже з 1819-х років 
до ступ ні західноукраїнському глядачеві. В основних ролях най-
видатнішої артистки українського театру Марії Заньковецької 
находимо впродовж 40 років її сценічної праці (1882–1922) тільки 
дві позиції із західноєвропейського репертуару3 – Іо в “Надії” 
Гайєрманса і Христи ни – в “Забавках” Шніцлера*; а найвидатніша 
артистка західноукраїнського театру К.Рубчакова впродовж своєї 
23-річної сценічної праці (1896–1919) “переходила всю хроматичну 
гаму від найніжнішого ліризму до правдиво драматичних вершин..., 
її репертуар обіймав усю нашу драму: Карпенка-Карого, Стариць-
кого, Кро пив ницького, Франка, Винниченка, Черкасенка, Пачов-
ського, Ібсена, Ростана, Че хо ва, Ґордіна і цілий ряд чужих 
авторів4 . А коли сягнемо до початків західно ук ра їн ського театру, 

1 Тобілевич. Б.   П. К. Саксаганський, Київ 1957, стор. 135. Незгідно 
з дійсністю, мовляв у 1918 р. “Розбійники” йшли на українській сцені 
вперше: Пор. нотка 2.

2 Чарнецький Ст. Нарис історії українського театру в Галичині.– 
Львів, 1934.– С. 101, 137.

3 Дурилін С.М. Марія Заньковецька.– Київ, 1955.– С. 513-514.
4 Чарнецький Ст. Нарис історії українського театру в Галичині.– 

Львів, 1934.– С. 197-198.
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то одна із найвидатніших постатей галицького театру, яка запо-
чат кувала низку великих артисток української сцени, Іванна 
Біберовичева впродовж своєї 17-літньої діяльності на сцені (1875-
1892), побіч Катерини (“Не суди лось”), Наталі (“Лимерівна”), 
Одарки (“Дай серцю волю”), була знаменитою Адріанною в драмі 
Скріба та Лєґава “Адріянна Лєкувре”5 .

Врешті, в рік після відкриття професійного українського 
театру у Львові (1865 р.), тодішнє “Слово” писало: “Пора тепер 
кинутись руським поетичним талантам передовсім на перекладання 
славніших драматичних творів: Шекспіра, Каль де ро на, Корнеля, 
Ґете, Шіллера, Фредра та інших славних європейських драма-
тургів, раз, щоб сими перекладами піддержати руську сцену, а 
після, щоб себе й других образувати й приготовити до оригіналь-
ної обробітки трагічних і комічних яв з рідної історії, а іменно 
з пребагатої в геройські і трагічні події з козацького жит тя”6.  
На жаль, західно європейський репертуар мав дуже обмежений 
вплив і на західно українську творчість. Ще, може, драми Корнила 
Устияновича виявляли бажання автора “за проводом королів ських 
драм Шекспі ра звеличати історичну бувальщину княжої Русі”7 , тоді 
як М.Ста рицький “був уже спізненим автором у дусі Віктора Гюго”.

Було б, одначе, великою помилкою думати, що театр 
Східної України добро віль но пішов всеціло шляхом побутовщини. 
До цього змусили його неймовірно важкі цензурні обставини. 
Всі перекладні п’єси були заборонені, під забороною лежали 
деся тиліт тями українські переклади п’єс Софокла, Шекспіра, 
Мольєра, Ібсена, Гавптмана, Шніцлера, Зудермана, Мірбо й 
десятки інших.8  Україн ські п’єси не з селянського життя були 
заборонені; заборонені були літературно оброблені п’єси, а 
іноді цензор повертав п’єсу тільки тому, що вона була писана 
україн ською мовою, і пропонував авторові написати цю ж п’єсу 
московською мовою, а тоді вона буде дозволена. Рідко яку п’єсу 
автор не поправляв, змінював заголовок, усував деякі дієві особи 
чи вводив нові. Зразком таких цензурних шикан може бути п’єса 
Тобілевича “Безталанна”: Тобілевич назвав п’єсу “Хто винен” 

 
5 Чарнецький Ст. Нарис історії українського театру в Галичині.– 

Львів, 1934.– С. 204-205.
6 Число 16 з 1865 р.
7 Антонович Д. 300 років українського театру (1619-1919).– Прага, 

1925.– С. 97, 200, 159-160.
8 Антонович Д. 300 років українського театру (1619-1919).– Прага, 

1925.– С. 97, 200, 159-160.
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– цензура заборо ни ла; Тобілевич переписав її під заголовком 
“Чарівниця” – заборонено знову; тоді Тобілевич переписав її 
ще раз й післав до цензури під заголовком “Без таланна” – 
було дозволено. П’єса “Не так пани, як підпанки” зміняла свій 
заголовок п’ять разів і звалася вона і “Перед світом”, і “Сільська 
честь”, і “Що було, то мохом поросло”, щоб, врешті, спинитись 
на назві “Прислужники”.

На безліч хитрощів доводилось пускатися українським 
драматургам. Стари ць кий, бачучи, що цензура дозволяє п’єси, 
які не мають літературної вартості, а літературних п’єс не 
дозволяє, вписував на початку або при кінці своєї п’єси без ліч 
безглуздих сцен чи промосковських вигуків (такою була п’єса 
“Юрко Довбиш”), а коли в такому виді п’єса пройшла цензуру, 
він скреслював ці нісенітниці при виставі. Але коли така п’єса 
попадала до іншої театральної групи, де не знали сек ре ту автора, 
то не тільки її не виставляли, але й руками розводили, як 
Старицький міг таку нісенітницю ставити, чи просто обурювались 
(“Правда і кривда”) на “моск вофільство” автора. Не дивно, отже, 
що серед таких обставин до східно ук ра їн ського театру не тільки 
не міг продіста тись ніякий західноєвропейський твір (якими так 
багаті були тодішні московські театри, й на них виховувалась 
і московська драматургія, і москов ський театральний глядач), 
але навіть і кожний український твір мусів появлятися в 
обезголовленому виді: трагедію “Богдан Хмельницький” було 
дозволено під умовою, що при кінці буде доданий апотеоз – 
“Переяславська Рада”. Старицький на таку концепцію не пішов, 
виручив його щойно в наших часах Олександр Корнійчук.

III.

Першим західноєвропейським драматургом, твори якого 
появились вперше на західноукраїнській сцені (а якщо йдеться 
про докладну дату, то ще в 1848 р.), був дуже популярний тоді 
в цілій Європі і загально люблений автор комедій, німець Август 
Коцебу (1763–1819). Вже в першому році новооснованого про-
фесій ного українського театру “Руської Бесіди”, тобто в 1864 році, 
у репер туарі находимо переклад його комедії “Два розсіяні”, а 
впродовж 1864-82 рр. такі його комедії, як “Псотник” (у Буковин-
ському театрі “Збиточник”), “Загублена дитина” та інші, не 
сходять зі сцени як галицького театру, так і східноукраїнського 
(у Києві в 1882 р. трупа Кропивницького ставила п’єси любимого 
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тоді Коцебу)9* . Коцебу, щоправда, був уже відомий українському 
глядачеві Галичини 1850 рр. Ще в 1848 р. аматор ська (хоч своїми 
силами дуже добірна) трупа Озаркевича грала у Львові “За губ-
ле ну дитину” Коцебу (переклад В.Ковальського)**, а в 1848-49 
рр. у Перемишлі йшла вистава комедії Коцебу “Козак і охотник” 
(реж. І.Айталович-Вітошинський). Рівночасно з комедіями А.Ко-
цебу на українській сцені появляється теж Мольєр (1622-1673), 
що правда, не в оригінальній своїй твор чості, це наступило пізні-
ше, а тільки в сценічних перерібках і під дуже “зукраїн ще ни ми” 
на головками, як наприклад “Гаврило Бам була” (пере рібка П.Свєн-
ціцького “Видумана невірність”) чи “Муж заманений” (перерібка 
І.Наумо вича “Жорж Данден”, ставили її в Києві 1850 р.). Взагалі, 
в перших своїх початках, сценічні адаптації Мольєра були дуже 
“спо бутов щені”, головно на східно українській сцені.

Під час вистави “Дон Жуана” Мольєра, чи радше його 
перерібки в трупі Кло ко ць кого (Чернігів, 1828 р.), автор Виходцев, 
як Сґанарель – у перекладі звався Пед ріл ло – говорив: “У 
Педрілло все згоріло, дайте панку стаканчик запеканки...” Тіль-
ки завдяки такій “формі” вистави, як відомо, міг Мольєр бути 
“дозволений цензурою” для української публіки на тодішній 
Східній Україні.

І поруч з цими двома західноєвропейськими авторами, Ко-
цебу й Мольєром, виступає (щойно в 70-их і 80-их роках) третій 
представник всесвітньої комедії, Карло Гольдоні (1707-1793), 
властивий творець новочасної комедії, “Міран до ліна” і “Слуга 
двох панів” якого, сміливо можна сказати, були залізним репер-
туаром головно галицького театру впродовж 80-ти років його 
незалеж ного існування.

В історії всесвітнього театру, в ділянці комедії, до найслаб-
ших (хоч найпо пу ляр ніших) належить найбільш улюблений на 
україн ській сцені Коцебу. Тоді як Мольєр є яскравим творцем 
комедії характерів, який у своїх творах від крив досі невідомі 
глибинні тайни людських душ і надав їм класичну, т. зв. високу 
форму, Гольдоні знову ж створив із цієї комедії характерів 
літературний жанр, – Коцебу є представником т. зв. міщанської 
комедії, яка в історії всесвітнього театру має назву “плачливої”, 

 
9 Антонович Д. 300 років українського театру (1619-1919).– Прага, 

1925.– С. 151, Чарнецький Ст. Нарис історії українського театру в 
Галичині.– Львів, 1934.– С. 34, 76-77 і Антонович Д. 300 років українського 
театру (1619-1919).– Прага, 1925.– С. 91, 63, 96.

ÇÀÕ²ÄÍÎªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÌÓ ÒÅÀÒÐ²



240   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

тобто моралізаторської. Але саме завдяки цьому міщан сь ко му 
середовищу комедії Коцебу пройшли цілу Європу. І не дивно, що 
саме Ко це бу є першим західноєвропейським драматургом, комедії 
якого найшли сильний відгомін серед тодішньої української 
публіки, адже ж тодішній галицький загал мав наскрізь міщан-
ський смак (так як, врешті, й тодішня Західна Європа), і для 
нього Мольєр міг бути зрозумі ліший щойно через призму Гаврила 
Бамбули. Щойно після Коцебу й після Гольдоні міг найкращий 
мольєрівський актор української сцени, Й.Стадник, ставити 
“Тартюфа”, “Скупаря” і ін. Коцебу був не тільки своє рід ним 
зв’яз ковим між українським і всесвітнім, чи радше західно євро-
пей ським театром, але він і дав почин (хоч досі ще, на жаль, немає 
в нас у тому напрямі докладних дослідів) українській міщанській 
комедії, яка, хоч і відбивала в зна мени тій сатиричній формі нашу 
інтелі гентну галицьку сферу 80-их рр., по духові була цілковито 
міщанська. Творцем цієї комедії був Григорій Цеглин ський, 
комедії якого за дирекції І.Біберовича – І.Гриневецького (роки 
1883-1886)10  були залізним репер туа ром нашого галицького 
театру.

В тому-то часі, коли управу галицького театру взяли в свої 
руки І.Біберович і І.Гриневецький, “репертуар залишився на все 
найпро ре чис тішим свідоцтвом і пам’ятником тодішньої артистич-
ної культури та ви сокого рівня, на якому театр стояв.”11 Біберович 
кладе велику вагу не тільки на тодішній український репертуар 
(О.Огонов ський, К.Устияно вич, О.Барвінський, О.Федькович, 
М.Кро пивницький, М.Старицький, І. Карпенко-Карий, П.Мирний, 
Куха ренко й ін.), але, і то головно, впрова джує на українську 
сцену тодішніх західноєвропейських авторів; наприклад фран-
цузь кого драматурга В. Сарду (1831-1908), що його драма “Федо-
ра” чи коме дія “Наші наймиліші” відзначалися зручною дра-
матич ною будовою, знаменитою ін три гою та великими сценічними 
вар то стями. Вслід за Сарду на українській сцені появляються 
комедії: “Шклянка води” французького комедіописця, одного з 
найкращих представ ни ків легкої обичаєвої коме дії Августина 
Скріба* (1791-1867), яка з вели ким успіхом пройшла всі світові 

 
10 Важко погодитися з Д.Антоновичем, що Цеглинський у своїй 

творчості був під впливом Фредра й Балуцького (Антонович Д. 300 років 
українського театру (1619-1919).– Прага, 1925.– С. 162), головно, коли 
візьметься до уваги середовища.

11 Чарнецький Ст. Нарис історії українського театру в Галичині.– 
Львів, 1934.– С. 97-102.
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сцени; “Власник гут” сучасного тоді фран цузь кого драматурга і 
письменника Жоржа Оне (1848-1918), а з німецького репер туа ру 
входять на українську сцену “Розбійники” й “Інтрига й любов” 
Ф.Шіллера (1759-1805); “Розбитий дзба нок” (переклад І.Франка) 
Г.Кляйста (1777-1811), одного з най біль ших німецьких драма-
тургів, та драма “Честь” Г.Зудермана (1857-1928). Італійську 
драматургію репре зентував тоді Гольдоні (“Дивна пригода”).

Не дивно, отже, що поставлена в тому часі “Буря” Остров-
ського (1879), якою так тепер захоплюються большевики, у порів-
нянні із таким західноєвропейським репертуаром “загально не 
подобалась”12.  І тоді-то вперше на дошках нашої сцени появилася 
французька оперета, яка добула собі вже право громадянства в 
Західній Європі: Плянке (“Дзвони з Корневіль”), Лєкок (“Зелений 
острів”), Мілєкер (“Ґас па ро не”, “Бідний Йонатан”), Оффенбах 
(“Синьобородий”), Штраус (“Циганський барон”), Чібулька 
(“Лицар щастя”) та ін.

Згаданий перекладний репертуар став не тільки вишколом 
для західно ук раїн сь кого актора, не тільки розвинув уяву 
режисера, але й витончив смак західно ук раїн ського глядача. 
Разом з тим західноукраїн ський театр тодішніх часів був навіть 
часто конкурен том тодішнього польського театру, на дошках 
якого прем’є ри із західноєвропейського репертуару появлялися 
пізніше, ніж прем’єри в ук ра їнському театрі (напр. “Циганський 
барон”). Але рівночасно цей же пере клад ний репертуар, хоч 
повинен був стати зразком для низки наших нових драматур-
гів, ним не став. Це з одного боку, було самозрозуміло, бо драма, 
так як, врешті, і кожна ділянка мистецтва, вимагає специфічних 
обставин для свого росту. Нато мість у процесі сприймання 
переклад ного репертуару глядач (поза побутовим репертуаром, 
бо тут момент сприймання мав зовсім інші основи) вже виробив 
собі свій смак чи, може, радше погляд – навіть силою порівняння, 
– як повинна ви гля да ти добра п’єса. А що таких оригінальних 
українських п’єс (за виїмком Франка і ще декого) не могло бути, 
в цьому часі коштом перекладного драматичного письмен ства 
оригінальна українська творчість на західних землях України 
цілковито занепадає.

Звичайно, що тут не місце згадувати цілу низку чужинних 
авторів-драма тур гів, які своєю дрібною творчістю піддержували 

 
12Чарнецький Ст. Нарис історії українського театру в Галичині.– 

Львів, 1934.– С. 101.
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тодішній репертуар галицького театру (Мозер, Шентан, Фейлє, 
Розен та ін.), у ступневості розвитку – це неначе своєрідне 
дошкілля для сприймання повноцінного драматичного мистецтва 
За хід ної Європи, що ним обдарував історію українського театру 
галицький театр XX ст. Коли із перспективи майже 100-літнього 
існування галицького театру глянемо на чужомовний репертуар 
його на початку XX ст., то побачимо, що пе ре кладів із поль ської 
драми майже немає (спочатку ще В.Оркан, тоді як Фредро і 
Балуцький зникають зовсім), російська драматична літера ту-
ра дуже слабо заступлена (цікаво, що “Дядя Ваня” Чехова  чи 
“Вишневий сад” на українській сцені не мали ніякого успіху), 
натомість най більшим успіхом тішиться німецька драматургія 
(Лессінґ, Геббель, Ґріль парцер, Гавптман, Ґуцков, Гальбе і 
з обновлених п’єс Шіллер), після неї скандинавська (Ібсен, 
Б’єрнсон, Стріндберґ), далі фран цузька (Ростан, Бомарше і з 
обновлених Мольєр), в останньому часі англійська (Вайльд, Шов), 
щоб врешті найти завершення у Шекс пі ра (“Сон літньої ночі”, 
“Отелло”, “Гамлет”).

Роки 1900-1940 – це одна з найцікавіших ліній розвитку 
пере клад но го репер туа  ру як західноукраїнського, так східно-
україн ського театру. У Західній Україні лінія розвитку йде 
ступнево: у німець кому репертуарі через історичну комедію 
творця її Ґ.Лессінґа (1729-1781) “Міну фон Барнгельм” (переклад 
О.Левицького),13  через творця т. зв. пантрагізму Ф.Геббеля (1813-
1863) “Марію Магдалину” (пер. Ст.Чарнецького) до творця т. зв. 
фаталістичної трагедії Ф.Ґрільпарцера (1791-1872) “Хвилі моря і 
кохання” (перекл. П.Карманського) і “Горе брехунам”, щоб врешті 
відтворити нату ралізм (“Ткачі”, “Перед сходом сонця”) і найти 
своєрідне заспоко єння у романтичному символізмі Ґ.Гавпт мана 
(1862-1946) в його “Ганнусі” й “Затопленому дзвоні”.

Те ж саме маємо й зі скандинавською групою. Тут тавро своє 
поклав найбіль ший драматург XIX ст. Г.Ібсен (1828-1906). Його 
“Підпори гро ма дянства”, “При ма ри” (перекл. М.Грінченкової), “Гедда 
Ґаблер”, “Но ра”, “Будівничий Сольнес”, “Віра народу”, “Пер Ґінт”, 
у яких заторку ють ся великі проблеми життя, творять вже не тільки 
нового актора, але і в не  меншій мірі нового глядача, який находить, 

13 Чарнецький Ст. Нарис історії українського театру в Галичині.– 
Львів, 1934.– С. 165-166.

14 Лужницький Г. З історії українського театру.– Філадельфія: 
Київ, 1953.– Ч. 3.– С. 148; Ч. 4.– С. 187.
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з одного боку, опти міс тич ну піддержку у творчості Б’єрнстьєрне 
Б’єрнсона (1832-1910) в його “Новоженцях” чи “Понад наші сили”, 
а з другого боку, натуралістично представлену нена висть, що од-
кривається в людині “Батько”14  А.Стріндберґа (1849-1912). 

Новий український глядач, одначе, тужив за романтичністю, 
тому й не дивно, що “Романтичні” (перекл. Ф.Коковського) 
Е.Ростана (1868-1918) упродовж деся тьох років не сходили з 
афіш галиць кого театру; не меншим успіхом тішилися сатиричні 
комедії П.Бомарше (І742-1799) “Одруження Фігаро” (переклад 
В.Са мій лен ка) чи “Севільськиій ци ру льник” (адаптація), або 
повні парадоксів і сатири п’єси О.Вайльда (1856-1900) “Ідеальний 
муж” (переклад Г.Луж ницького), Б.Шов (1856-1950) “Кандіда” чи 
“Шоколядовий воя чок”15. Характеристичною прик ме тою пере-
клад ного українського театраль ного репертуару у першому 
десятиліттю XX ст. є те, що він уже спільний обом віткам 
українського театру. Після 1905 р. на Україні почалась справдіш-
ня революція в театрі16, яка відбилася в першу чергу на акторі, 
що не міг достосуватись до мистецьких, уже вибагливіших, вимог 
публіки (усі непобутові п’єси “дружньо провалювались”)17.  Тоді 
бачимо у наддніпрянському театрі швидкий зворот до західно-
європейського репертуару (Ґрільпарцер, Іб сен, Гавптман, Шов, 
Мольєр), а побіч того швидкий ріст оригінального українського 
репертуару (Л.Українка, В.Винниченко, О.Олесь, О’Коннор-
Вілінська і ін.), чого немає, як ми вже згадали, у галиць кому театрі. 
Натомість галицький театр видвигнув тоді (Й.Стадник, згідно з 
тодішньою критикою, з великою шкодою для постанови драми) 
оперу. Тоді-то вперше український глядач (1907) знайо миться 
з такими світовими операми, як “Жидівка” Галеві (переклад 
Л.Лопатинського), “Мадам Баттерфляй” Пуччіні (перекл. С.Чар-
нець кого), “Кармен” Бізе (переклад П.Карманського), “Травіята” 
Верді (перекл. Ф.Коковського), “Фавст” Ґуно (пе реклад С.Чар-
нецького), “Оповідання Гоффмана” Оффен баха (перекл. Ф.Коков-
сь кого), давніше вже виставлюваним “Си ци лійським парубоц-

 
15 Лужницький Г. З історії українського театру.– Філадельфія: 

Київ, 1953.– Ч. 2.– С. 79.
16 Антонович Д. 300 років українського театру (1619-1919).– Прага, 

1925.– С. 213. Пор.: Марья ненко Н. Прошлое украинского театра.– Москва, 
1954.– С. 230.

17 Антонович Д. 300 років українського театру (1619-1919).– Прага, 
1925.– С. 213. Пор.: Марья ненко Н. Прошлое украинского театра.– Москва, 
1954.– С. 230.
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твом” Масканьї та “Про дана наречена” Сметани або “Галька” – 
Монюшка й інших як от Целлер, Доніцетті чи Ридель.

Роки 1917-1918 у східноукраїнському театрі – це най-
світліша сторінка в історії українського театру, бо саме тоді 
колишній актор галицького те ат ру Лесь Курбас, вихований саме 
на західно європейському реперту а рі, впроваджує новий репер-
туар у над дніпрянський театр (“Йоля” Жулавського, “Молодість” 
М.Гальбе, “Візник Геншель”, “Ткачі” Гавпт ма на, “Надія” Гайєр-
манса, “При мари” Ібсена й ін.), щоб, врешті, після низ ки постанов 
модерних тоді авторів (Шов “Кандіда”, цікава по ста нова “Урієля 
Акости” Ґуцкова, дуже популярної вистави на галицькій сцені) 
ска зати нове слово у виставі “Едіп-цар” (Київ 1918). Виставою 
“Едіп-цар” за по чатковано нову добу в історії українського театру 
як щодо репертуару, так щодо режисерії, як щодо автора, так 
щодо глядача.

І рівночасно це було останнє слово незалежного східно-
українського театру.

Після повного розгрому большевицькою окупаційною 
владою українського те ат ру на східних землях України, знову 
ж керму (хоч і під польською окупаційною владою) українського 
вільного, незалежного театру переймає галицький театр і його 
керівники О.Загаров, Й.Стадник і В.Блавацький. Серед важких 
економічних обставин, цензурних шикань з боку польської влади 
зі сцени українського театру (як же ж часто дошки цієї сцени 
були й струхлявілі, й діряві!) промовляє до україн сь ко го глядача 
й Шекспір (“Отелло”, “Гамлет”), і Сомерсет Моем (“Святе по лу-
м’я”), і Нікодемі (“Жев жик”), і ціла низка нових представ ників 
сучасного західно європейського репертуару; а поруч твориться 
нова релігійна українська драма, нова історична драма, ріст яких 
спиняє Друга світова війна18. 

Сьогодні український глядач на всіх землях України при-
мушений глядіти по численних театрах України на духовно 
безвартісну, бо пропагандивну й тенден цій но викривлену, теат-
ральну макулатуру. Скарбниця західноєвропейського ре пер ту ару 
для нього замкнена, але тільки до якогось часу, бо немає таких 
кайданів на світі, яких не прорвав би “дух, що тіло рве до бою”.

18 Лужницький Г. З історії українського театру.– Філадельфія: 
Київ, 1953.– Ч. 2.– С. 37.
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ТЕАТР В ІСТОРІЇ 
ГАЛИЦЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Галицький театр не був випливом духовності Галичини, не 
був закінченням якогось означеного етапу і початком нового, не 
був наслідком, а тільки імпульсом чи, радше, са мозбереженням 
національної свідомості. Не є це виїмкове положення. Театр 
кожної недержавної нації, що живе разом з дер жавною, кордони 
якої розпливаються і не мають точно означених рамок, театр такої 
нації є і мусить бути скарбницею в першу чергу не мистецьких 
цінностей, але охоро ною власного “я” нації, заборолом проти де-
націоналізації, словом, театр мусить повнити задачу й дому, й 
людової школи, й уні верситету.

Беручи під увагу політичні, а головно економічні обставини, 
серед яких доводилося, а то й доводиться жити українцям у Гали-
чині, не було можливості навіть по оснуванні театру (мандрівного 
чи постійного) дати можність прожитку людям театру, а вслід 
за тим дати корм цьому театрові. Лі тературна професія, одна 
з найвигідніших, але й найважчих професій, як колись, так і 
сьогодні може бути в нас тільки побічним заняттям, а ніколи 
головним. За кордоном пи сьменник чи критик силою свого таланту 
й образовання має не тільки заслужену соціальну позицію, але й 
зовсім гарний дохід, і, таким чином, може, працюючи для влас-
ної вітчини, працювати й для людськості, підбираючи інтер на-
ціо нальні теми, але також оформлювати свій талант та дбати 
про розвій скалі його. У нас, як відомо, це не можливе як з уваги 
на підбір інтернаціональних тем, так і на поглиблення таланту. 
Оформив це дуже добре, хоч і трохи вуль гарно, І.Франко, коли 
писав, що “я ж гавкаю раз в раз, щоби вона не спала”, вона – його 
вітчина. І до цього зводилась, а то й ще й те пер зводиться місія 
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галицького письменника. І треба, справді, добре призадуматися, 
чи можна так легкою рукою кидати камінням на тих наших 
письменників, що пішли в “най ми до сусідів”, і чи в великій мірі 
не виправ дує або облегшує їх найнижчий закон життя – “хліб 
наш насущний”?

Значить, галицький театр, в першу чергу, мав (а то ще й 
дотепер має) головну ціль – пробудження національної свідомості 
або підсичення вогника її. По словам одного з основників галиць-
кого театру о. Л.Трещаківського, “театр... причиниться найбільше 
до пробудження народності, яка у Львові чи у львівській окрузі, 
як і по наших містах, була досі така приголомшена; бо й скажіть, 
які голоси чути у Львові? – питався цей незабутній галицький 
діяч і гарячий па тріот на засіданні “Головної Руської Ради” 
20 липня 1849 р. – Театр розбуджує і мистецтво, естетику, 
моральність, розжене з-поміж Русинів п’ятивікову тугу, яка 
не дозво ляла до цеї пори навіть свобідно думати. Драматургія 
пробудить письмен ників, істо риків, народну музику...”

У словах цього незабутнього фана тика українського театру 
міститься і вся ціль галицького театру, вони начебто зами кають 
у собі й зміст тих п’єс, що їх грати муть на дошках сільських 
стодол чи міських читалень, байдуже, чи це було при свічці, 
чи це буде при електричних кінкетах. І рівночасно ці слова є 
притаманні місії, а то й трагедії не тільки галицького, але й 
все українського театру. “Драматургія... розжене тугу і побудить 
українських істориків, укра їнську музику. І цей типовий у нас, 
своєрід ний галицький фашизм 50-их рр. м. в. в сяйві сонця сві тан-
ку забув, що не мине й два рази по 50, коли наступить полудне, 
що жит тя нації є, на че доба: має свій ранок, полуд не і вечір, є 
світанок і є сумерк, свій захід і свій схід. Наші діячі не тільки тоді, 
але ще й тепер забувають, що вказівки життя нації посуваються 
невпинно вперед і, що важкіше, а то й болючіше, незалежно від 
нашої волі”. І переведення згаданих слів о. Тре щаківського в 
реальну дійсність, хоч тоді було угольним каменем галицького 
теа тру, сьогодні є причиною його силь но го занепаду.

На селі кажуть – “невістка винна”, а у всіх наших як 
історично-політичних, так і культурних невдачах ми любимо 
складати вину на “обставини”, чи то пак “тяжкі ча си”. Але чи ж 
тут не нагаду ються слова геніального Байрона, що “тяжкі часи” 
є тіль ки для дурних, для мудрих є завжди “добрі часи”. Нема 
де правди діти, ми не розвивали ступнево всіх ділянок нашого 
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життя, а тим самим галицький духовний організм, коли б так 
мож на було його собі уявити, має одну руку довшу, другу но-
гу коротшу, чи ж, отже, не дивота, що серце його – театр, так 
нерівно мірно б’ється?

Маючи ціль “пробудження свідомості” серед мас, галицький 
театр послідовно мусів бути мандрівним театром. Вслід за тим, 
у спеціальних, дуже схожих на себе політичних обставинах був 
начебто відворотною медаллю східноукраїнського театру, який, 
знову, зберігав національну свідомість. Східноукраїнська літе-
ратура, що довго давала корм га лицькій своїй посестрі в драма-
тичній ділянці, чимало має заслуг для галицького театру, але й 
не менше гріхів.

День 29 березня 1864 р. – це день по чатку історії україн-
ського театру. Першою виставою, що започаткувала цю історію, 
бу ла “Маруся”, оригінальна мелодрама в 3-х діях О.Ґолембйов-
ського на основі повісти Г.Квітки-Основ’яненка. Є щось символіч-
ного у виборі саме цієї п’єси: з одного боку, тема взята з народного, 
се лян ського життя, неначе кинула осліплюючу смугу яркого світ-
ла на шлях, яким пішов український театр, і в тому світлі на 
довгі роки щезало безліч інших від дзер ка лень нашого життя, з 
друго го знов боку, день 29 березня 1864 р. – це духо вне об’єд-
на ння двох віток цього ж са мого народу, духовне об’єднання в 
найкращій ділянці літератури – драмі.

“Театр мав чисто український характер, – пише С.Чар-
нець кий у своєму “Нари сі історії українського театру в Галичині” 
(Львів, 1934, с. 40 і дальше), – зі сцени вія  ло українським духом. 
Директор першої театральної трупи О.Бачинський “при віз з 
собою, як писало “Слово” з 1864 р. ( ч. 1, з 13.1.), багатий сценічний 
репер ту ар, що складався із коло 70 українських дра матичних 
творів, які на Україні від часів Котляревського з успіхом пред-
ставлялися”. Себто, вбога тодішня галицька дра матич на творчість 
(крім оригі наль них п’єс Р.Моха, які швидко зійшли зі сце ни) 
черпала своє життя майже виключно з творчості східно україн-
ських авторів і була свідоцтвом культурно-духовної єдності 
Галичини з Ве ликою Україною.

“Воно й не диво, – пише С.Чарнецький (в згаданому “Нарисі” 
с. 42). – Бо ж на ша галицька драматична творчість була досі дуже 
бідна. Озаркевича “Дівка на від данні, або На милування нема 
силування” (переробка “Наталки Полтавки”), було ще “Весілля, 
або Над цигана Шмагайла нема розум нішого”, зладже ний Скомо-
рів ським (Долиняненком), переклад драми Хом’якова “Єрмак”, 
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Р.Моха “Справа в селі Клекотині” та “Розпука арен дарська”, 
Наумовича “Знімчений Юрко” та переробка з Мольєра “Гриць 
Мазниця”, Ковальського “П’яниця”, декілька “творів” С.Вит виць-
кого – ось чи не увесь дра матичний доробок галицької України 
в тому часі”.

Щоби хоч частинно збагатити репертуар, Театральний 
Виділ проголосив кон курс (22.ІІ.1864) на драму й комедію та 
визна чив чотири нагороди. Одною з передумов було, що твір 
“повинен бути взятий” з життя українського народу й мова має 
бути чисто народна. По часописним вісткам з цього ча су (“Слово” 
з 1864 р., ч. 87), на конкурс надіслано понад 20 “драматических 
сочиненій, що єсть сві доцт вом певним, яко наша молода сцена 
має її собі животную силу і удержана буде щодо репертуару 
подлинними народними сочиненіями. До сих пор принуж де ни 
булисьмо употребляти з малими изіятиями сочиненія братей 
наших закор дон ских, тепер же представлени будут на нашім 
театрі сочиненія наших тукраєвих ро димців, взятиї з житя 
семейного і граж даньского нашої галицької Руси” (“На рис”, с. 44).

Безпосереднім, першим зв’язковим між га лицьким і східно-
українським теат ром був Марко Кропивницький, відомий східно-
український актор і письменник, який приїхав до театру “Бесіди” 
в 1875 р. (11.ІІІ-1.IV.) за дирекції Теофілі Романо вич. Перебув 
Кропивницький у Галичині тільки місяць і виїхав на Україну, 
не дуже-то захоплений галицькими відносинами, та воно й не 
дивота. Кропив ниць кий не звик був грати серед такої обстанови. 
Адже ж галицький те атр мав убогі традиції, а що найважніше 
– в театрі був щойно акторський наробок. То му й не ди во та, що 
як, з одного боку, галицька публіка захоплювалася грою Кро пив-
ницького, так, знову з другого боку, Кропивницький пише (“Нова 
Громада”, 1906 р., кн.6, с. 57), що “галицький театр нецікавий, 
йому здавалось, що він у польському театрі, де й не було чого 
робить”. Бідні костюми, незугарні декорації, гралося без хору, 
в заїздах, шопах і стайнях. Наприклад, в Улашківцях під час 
ярмарку грали в шопі, а що падав дощ, то публіка сиділа під 
па расолями... І бували випадки, що коли з одного боку співали 
артисти, з другого, – за перегородкою іржали коні... (О.Кисіль 
“Український Театр”, “Книгоспілка”, 1925 р., с. 74 і дальше).

Зате галичани були Кропивницьким за хоплені. “Це стояв 
перед нами, – пише Е.Олесницький у своїх споминах, – ори-
гінальний українець, перший, якого ми бачили, олицетворення 
української літератури й мистецтва в одній особі. Ми слухали 
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його зі запертим віддихом і старалися не помину ти його одного 
слова, одного звуку”.

Хоч галицький театр і залишив погане враження у Кропив-
ницького, та (може, й по неволі) він причинився до піднесення ми-
стецького рівня театру. Кропивницький на сцені синтезував свої 
багаті враження в один мистецький образ. Прекрасно відтворював 
він комічні й характерні ролі так званих “резонерів”. Засобом для 
цього було все: незначний рух, якась подробиця в характеризації, 
якісь спеціальні слова з ролі – все це було для Кропивницького 
матеріалом, який він перетворював у мистецький образ, поглиб-
люючи намічений тип. Знаючи добре народний побут, Кропив-
ницький вмів передати живо й влучно його характеристичні 
прикме ти, збільшуючи враження співом.

Гостинні виступи Кропивницького в те атрі “Бесіди” були 
неначе передвіс ни ком “золотого віку галицького театру”, себто 
дирекції І.Біберовича й І.Гриневець кого. Не треба розуміти, 
начебто Кропивницький мав якийсь безпосередній вплив на 
театр чи на акторів. Зовсім ні, але як, з одного боку, його виступи 
були неначе свіжим твор чим подихом правдивого театрального 
мистецтва 80-х рр., мистецтва великих його су часників, Карпенка-
Карого, Миколи Садовського, О.Саксаган сько го, М.Заньковецької 
та М.Старицького, так знову, з другого боку, пересічна галиць ка 
публіка побачила щось нове, розсмакувала в чомусь свіжому, 
захотіла цього свого, рідного, невідомого їй ближче, а так дорогого 
й близького. Гостинні висту пи Кропивницького в Галичині поне-
волі пробудили несвідому, цю напівромантич ну любов до народу, 
й з цієї ж хвилини історія українського театру записує на 
своїх сторінках імена правдивих мистців – акторів і справжніх 
драматургів.

Перш за все, за дирекції Біберовича й Гриневецького 
змінився основно репер ту ар. Всі п’єси, так звані народні, себто 
де представ ляли простий народ ледащими й п’яницями, усунено. 
На місце плитких п’єс прийшов по важний репертуар, головно 
історичні дра ми. “Нарід вперве (пише С.Чарнецький в “Нарисі”, 
с. 97.) почув зі сцени велику пі сню про минуле, вперше побачив 
на сцені великі легенди своєї давнини, славні події своєї історії.” 
“Гальшка, княжна Острозька”, “Федько, князь Острозький” 
О.Огоновського, “Ярополк Святославич”, “Олег Святославич” 
К.Устияновича, “Павло Полу боток” О.Барвінського та інші. 
Головно “Павло Полу бо ток” мав незвичайний успіх і два роки 
не сходив з афіші.
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Безумовно, сьогодні ці п’єси належать вже до історії, але 
тоді, у 80-х рр. ми ну ло го сто ліття, були вони пробоєвими п’єсами й 
мали величезне виховне та націо наль не значіння. До глядачів, які 
в більшості не знали, “хто вони, чиї діти”, живим словом зі сцени 
про мовила історія. Ці п’єси відчинили подекуди ворота 1918-ому 
рокові, вони виховали не тільки ряд поколінь, але дали просто 
основу галицькій українській історичній драмі, та, рівночасно, 
спутана політичними обставина ми українська історична драма 
поза ціль, на значену в 80-х рр. ХІХ ст., не вийшла.

Річ у тому, що ще й до сьогодні покутує в нас (головно в 
істо ричній драмі) єдина, основна ціль – виховати глядачів. Та це, 
без  умов но, корисне й потрібне (у 80-х рр.) діло має і свої тіні, а 
саме на дальшу мету воно присипляє пристрасті. Коли на світанку 
української оригінальної драми бралося під увагу тільки розбуд-
ження (якщо так мож на би сказати) національного почування чи, 
скажемо, просто, голов но патріотичну тенденцію твору, в даль шо  му 
розвиткові драми, замість із людової школи переходити в гім  назію, 
а відтак в університет, залишилося в людовій школі. По ясни ти це 
можна дуже легко: від 80-х рр. до сьогодні зовні ніщо не змінилося, 
значить, людова школа за лиши ла ся таки людовою школою. Нічого 
й мріяти про гімназію. Але кожне мистецтво, так як і все живе на 
світі, якщо не розвивається, карловатіє. І тому-то сьогодні можемо 
пев но сказати, що по “золотому віці” галиць ко го театру, себто 
по дирекції Біберовича й Гриневецького, міг на ступи ти розвиток 
тільки тоді, коли б у Львові станув власний храм театрального 
мистецт ва. В противному випадку українська драма, хоч мала 
вели чезні акторські й пись мен ницькі таланти, тут і там могла ще 
доривочно заблистіти, але ступнево роз ви ва тися не мала можності. 
А рівно часно, здана на ласку й неласку публіки, україн ська драма 
залишилася тільки кор мом для духу чи розривкою.

Дирекція Біберович-Гриневецький нав’язала постійні 
зв’язки зі східноукраїн ськи ми драматичними письменниками. 
На галицькій сцені появилися в тому часі М.Кропивницького 
“Невольник” – драма, “Пошились у дурні” – оперетка та драми 
“Дай серцю во лю, заведе в неволю” і “Глитай, або ж Па вук”, 
М.Старицького драми “Не судилось”, “Ніч під Івана Купала”, 
Карпенка-Карого “Наймичка”, “Безталан на”, “Мартин Боруля”, 
“Сто тисяч”, врешті, п’єси Панаса Мирного, Кухаренка й т. д. 
В тому часі ставились опери Лисенка “Різдвяна ніч” та “Утопле-
на”, Артемов сь ко го-Гулака “Запорожець за Дунаєм” та П.Бажан-
ського “Олеся” і “Марійка” і т. д.
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На галицькій сцені появляються тоді твори з життя 
галицької інтелігенції чи, рад ше, як тепер можна би назвати, з 
життя пів інтелігенції. Автор їх, Григорій Це глин ський, оригі наль-
ний і бистрий обсерватор, виявив немалий драматичний хист, 
змальо вуючи галерею наших галицьких типів у своїх комедіях 
“На добродій ні ціли”, “Шлях та ходачкова”, “Соколики”, які довго 
не схо дили з афіш.

Так, як оригінальна галицька історична драма збагатила 
на якийсь час репер ту ар “Бесіди” й була неначе інавгурацією 
галиць кої драми, так, знову, східноукраїн сь кий ре пертуар 
показав україн ський побут в іншо му освітленні. Завдяки дра-
ма тич ній творчості М.Старицького, а головно Карпенка-Карого 
(І.Тобілевича, най мо лод шого з трійці Тобілевичів), українська 
драма психологічно погли билась і за пе в нила собі одне з кращих 
місць на сторінках історії всеукраїнського письменства.

Карпенко-Карий малював ширші картини громадського 
життя, в нього не було лише поодиноких світлин життя, але, що 
найважніше, психологічні зудари, які створило це ж саме життя. 
Він вперше вивів на сцену расового дядька з Великої України. 
Залишив Карпенко-Карий по собі біля 20 п’єс, драм і комедій, їх 
можна би поділити на родинно-побутові, громадські та історичні. 
З родинно-побутових найкраща п’єса – це “Безталанна”. Тут 
вперше виступає зудар села з містом, тут вперше виступає 
трагічне ускладнення селян ських взаємовідношень. “Безталанна”, 
по біч “Мартина Борулі” й “Суєти”, – одна з найкращих п’єс 
Карпенка-Карого.

Карпенко-Карий, одначе, не задоволюється малюванням 
хатнього життя, він “глибоко захоплює соціальні відносини різних 
верств українського народу, пе ре важ но сільської людності, й 
дає галерею численних типів, що їх життя створило” (О.Кисіль 
“Україн ський Театр”, с. 115 і далі).

Поділ села й міста, сільські капіталісти, сільський про-
летаріат – це все стає темою знаменитих п’єс Карпенка-Карого 
“Бурлака”, “Сто тисяч”, “Хазяїн”. Кар пен ко-Карий змальовує 
подрібно ці сільські типи, гостри ми мазками зазначає їхні 
характери, й усе це кидає на широку площину вічного бою се ла 
й міста. Та він не тільки чорним кольором змальовує побут. Є в 
Карпенка-Карого й численні комічні типи, взяті просто з життя 
(“Мартин Боруля” чи “Суєта”), типи багатих міщан, що захотіли 
бути дворянами, як хоч вже не самі, то хоч своїх дітей наблизити 
до цієї вимріяної верстви “панів”. Є в Карпенка-Карого й наші 
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парубки, здеморалізовані солдатчиною, є сільська інте лігенція, 
закрашена поверхово московською культу рою і т. д.

Драматичні твори Карпенка-Карого, без умовно, стоять 
на першому місці у 80-х рр. Ком позиція його п’єс ясна, образи 
змальовані тонко, мова жива й соковита, характеристики осіб 
влучні й дотепні.

Приїзд найкращого актора й режисера Великої України 
М.Садовського (То бі ле  вича) в Галичину та побут його в театрі 
“Бесіди” (від 1.V.1905 – 1.V.1906) нале жить до найкращих світ-
ляних сторінок га лицького театру. Перш за все, як режисер 
Садов ський вмів підбирати акторів, набли жав їхню гру до 
життєвої правди й, таким чином, з його приїздом в Галичину 
можна датувати початки правдивої режи су ри, по станови. 
Ставлячи переважно твори Карпен ка-Карого, Садовський як ре-
жи сер давав на сцені широку картину, не заглиблювався в деталі. 
Глядачі на сцені мали образи, карти ни, так, що не тільки вухо, 
але й око сприй мало цілість істоти твору. По від’їзді Садовського 
назад на Україну (на виразне його бажання) ди рек то ром театру 
“Бесіди” й режисером став Йосип Стадник. Його поста нова вже 
дещо різ ниться від постанови Садовського. Стадник, знаменитий 
актор, пере кладач і довголітній директор театрів, був так званим 
“режисером на сцені”, в той час як Садовський був “режисером 
на салі”. Стадник у своїй поста нові звертає увагу на де талі, по-
оди нокі сцени й їх відповідно насвітлює, щоби умотивувати й 
спреци зу ва ти цілість твору. В новіших роках режисерію збагачує 
знаменитий актор і режисер Олександр Загаров. Він є так 
званим “режисером за ку лісами”, себто для нього найважніше 
є ми стецтво слова. І справді, Загаров за кілька літ своєї праці в 
Гали чині довів українське сценічне слово до мистецтва. Ще краще 
роз виває лінію режи серії сучасний найкращий український 
режисер Лесь Курбас (учнем йо го й Загарова є сучасний галиць-
кий режисер В.Бла ваць  кий), що є так званим “ре жи се ром над 
сценою”, себто в якого постанова розвива ється згідно з наслід-
ством зо ре вих вражень.

За Садовським приїхала в Галичину най більшої міри 
україн ська артистка, слава якої лунала далеко поза межами 
України, Марія Заньковецька. Галичани вперше стрінулися 
з правдивим мистецтвом – мистецтвом найкращої марки. Та 
артисти цієї міри, що Садовський і Заньковецька, не звикли були 
ти нятись з міста до міста й швидко покинули Галичину...
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І так галичани, маючи, з одного боку, свій оригінальний 
історичний і побуто вий репер туар, свої визначні акторські сили, 
а, з дру гого боку, користуючись східноукраїнським репертуаром 
і ве ли кими талантами, що їх зродила Велика Україна, мали 
в себе, на сво їй сцені образ всеукраїнського життя. І так як в 
Галичині театр будив українське вільне слово, сталив національне 
почування і ви хо вував нові кадри боєвиків, так знову на Україні 
театр захищав ук раїнське слово перед загином його, перед 
московським кнутом. Ясно, що з такою метою, а вслід за тим се ред 
таких цензурних обставин по цьому й тому березі річки Збруч, під 
час безперервного, просто гарячкового постачання щораз то нових 
українських п’єс, важко було ду мати про мистецтво. Але роль 
українського театру найкраще схарактеризував хтось під час 
революції 1917 р. в Києві: “Хто міг по думати, що Кропивницький 
та Заньковецька зруйнують Росію?”

В цьому саме величезна історична за слуга українського 
театру.
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УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 
ПІСЛЯ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

I.  ГАЛИЦЬКІ ТЕАТРИ НА ВЕЛИКІЙ 
УКРАЇНІ В 1919-1920 рр.

Уже під кінець грудня 1918 р., у самому розпалі боїв за 
незалежність Ук ра їн сь кої Держави, в Тернополі організувався 
Український Театр, підвалиною якого став ансамбль українських 
акторів зі Львова під керівництвом Миколи Бенцаля1 . Зго дом у 
Станіславові постав другий театр – Український Чернівецький 
Театр.

У березні 1919 р. театр під дирекцією М.Бенцаля пере-
творюється в Куль тур но-освітнє Товариство Акторів під назвою 
Новий Львівський Театр, чільними організаторами і акторами 
якого були відомий згодом актор Амвросій Бучма, член Театру 
“Україн ської Бесіди” у Львові й театру М.Садовського в Києві, та 
Володи мир Калин – актор київських театрів. До управи Нового 
Львів ського Театру уві йшли: Амвросій Бучма (голова), Севастян 
Зубрицький (секретар), Теофіль Демчук (адміністратор), Іван 
Рубчак (скарбник) та Януарій Бортник (книговод). Реперту а-
ром керувала колегія режисерів: В.Калин, А.Бучма і М.Бенцаль. 
Репертуар був наскрізь модерний: п’єси В.Винниченка “Чорна 
пантера і білий ведмідь”, М.Гальбе “Молодість”, із класичного 
українського репертуару “Суєта” Тобілевича й ін.

Український Чернівецький Театр, який постав у Стані-
славові, у своїй основі скла дався з тих акторів, які в 1918 р. 

 
1Демчук Теофіль. Галицькі театри на Великій Україні // Театральне 

Мистецтво.– Львів, 15 вересня 1922 р.
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під дирекцією Катерини Рубчакової від лу чи ли ся від театру 
“Україн ської Бесіди”, переїхали на Буковину і давали вистави у 
Чернівцях. Але швидко румунська окупаційна влада заборонила 
давати вистави україн ською мовою й виселила ансамбль до Гали-
чини із забороною в’їзду на Буковину. Тоді ансамбль опинився в 
Станіславові й тут, під давньою назвою Укра їн ський Черні вець-
кий Театр, з управителем М.Онуфраком у про во ді, від січня до 
травня 1919 р. давав вистави. Склад театру: Л.Новіна-Розлуцький, 
А.Осиповичева, В.Демчишин з дружиною, Г.Левиць кий, Ф.Лопа-
тин ська, К.Пилипенко, К.Козак-Вірленська, О.Польо вий та інші.

У травні 1919 р. колишній директор театру “Української 
Бе сіди” Йосип Стадник, у порозумінні з тодішнім урядом Західної 
Области Української Народної Республіки (ЗОУНР), організував 
театр; і в травні того року працювали тільки два театри – Новий 
Львівський Театр у Тернополі під диригентством і режисурою 
А.Бучми і Театр ЗОУНР під дирекцією Й.Стадника. Склад Театру 
ЗОУНР, який почав давати ви ста ви в залі “Літнього театру” в 
Кам’янці-Подільському і ядром якого були галиць кі й над дніпрян-
ські артисти (К.Пилипенко, О.Польовий, А.Шеремета, Дань чак, 
Демчишин, Демчишинова, Л.Гринішак-Копельник та ін.), зго дом 
доповнився скла дом Нового Львівського Театру і, згідно з дого-
во ром з Й.Стадником, зберіг свою самоуправу із застереженням, 
що кожної хвилини може виступити зі складу тру пи2. Об’єднання 
тривало не більше трьох місяців. Новий Львівський Театр вийшов 
зі складу театру Й.Стадника й переїхав до Проскурова вже як 
Народний Театр при Міністерстві Преси й Інформації, куди 
також перей шли галицькі актори з театру Й.Стадника. Тим часом 
у Могилеві-Подільському сформувалася трупа під про во дом 
Л.Но віни-Розлуцького, до складу якої ввійшли: К.Козак-Вірлен-
ська, Н.Леви ць ка, В.Демчишин, М.Онуфрак і ін. Ця трупа спершу 
користувалася вели ким успі хом, згодом підупала, а зі смертю 
Л.Новіни-Розлуцького самозліквідувалась.

Новий Львівський Театр після майже двомісячного перебу-
вання в Проскурові переїхав до Вінниці, де тоді мала свій осідок 
Начальна Ко ман да Галицької Армії (НКГА). Дня 27.09.1919 р. 
першою інавгурацій ною виставою йшов “Невольник’’ М.Кро-
пивницького (за Т.Шевченком). Виставу розпочато відспіванням 

 
2 Кам’янецький часопис “Українське слово”, ч. 3 з 29 липня 1919 р., 

з ве ликими по хва лами згадує таких акторів, як М.Бенцаль, А.Бучма, 
І.Рубчак, В.Калин, М.Крушель ницький, К.Рубчакова й ін.
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народного гімну. Театр давав вистави щонайменше чотири рази 
тижнево. Крім вистав, при спів участі артиста-скрипаля Р.При-
даткевича, дирекція театру влаштовувала кон цер ти, театральний 
хор співав під час польових Богослужб; заходами акторів виходив 
гумористично-сатиричний журнал “Ріпа’’.

Внутрішні незгоди, що виникли в ансамблі, усуває НКГА 
таким чином, що в порозумінні з Радою товариства переймає 
трупу під свій заряд розпорядком, проголошеним 1 листопада 
1919 р. Пресова кватира НКГА випрацювала статут і “Реґулямін” 
театру, які з часу їх оголо шен ня ввійшли в життя3.  Управителем 
теат ру став Лев Гринішак, режисе рами – В.Калин і М.Бенцаль. 
На головного режисера запрошено Гната Юру, колишнього 
режи сера Молодого Театру в Києві. З Г.Юрою приїздять до 
театру актори: О.Добровольська, Поліна Самійленко, Галина 
Орлівна, К.Коханова, О.Ватуля, В.Кречет, декоратор Гречаний 
і ін. Приїхала також оперна співачка Ол.Любич-Парахоняківна, 
зго дом – артистка опери в Катовицях. З кінцем грудня 1919 р. 
ан самбль театру мав близько 50 осіб, крім оркестри й адміністра-
тивного персоналу. Саме в цьому часі НКГА виїздить з Вінниці, 
і тоді ансамбль театру поділився на дві частини. Одна частина 
поїхала на південь України, в район Балти й Бірзулі, й у кінці 
пере творилася в Похідний Театр при ЧУГА (“Червоній” Укра-
їнській Галицькій Армії). При розпаді фронту, який застав театр 
у Літині, в травні 1920 р., усіх акторів інтерновано і перевезено 
до табору на Ялівці, звідки по звільненні вони переїжджа ють до 
Львова, де згодом започатковують Україн ський Незалежний Те-
атр. Друга частина театру залишилася у Вінниці й під проводом 
Гната Юри створила Новий Драматичний Театр ім. І.Франка. В 
червні 1920 р. те атр ім. Франка виїхав до Черкас на Київщині; 
частина цього ансамблю повер ну ла ся в Галичину, де дала зно ву 
ж почин Драматичному Театрові в Тернополі 1921 р.

IІ.  РОЗ’ЇЗНІ ТЕАТРИ Й ТЕАТРАЛЬНІ ТРУПИ

Після упадку Української Самостійної Держави на україн-
ських зем лях під польською окупацією розгорнулась активна 
діяльність, скеро вана на збереження і розвиток української куль-
тури, зокрема розпочався жвавий театральний рух.

3 Див. у розділі “Документи” – Театр при НКГА. Т. II.
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Окрему групу українських роз’їзних театрів створила т. зв. 
петлюрів ська емі гра ція, тобто професійні актори та чимало ак торів-
аматорів, які раніше перебували у складі збройних сил УНР чи армії 
УГА і після демобілізації або вернулись до своєї професії актора, 
або ж, не маючи інших можливостей прожитку, пішли слу жи ти 
Мельпомені. Репертуар цих роз’їзних театрів, радше теат раль них 
груп, був побутовий; актор ський склад плинний, бо актори пере-
ходили часто з одного ан сам б лю до другого, а тереном роз’їз дів 
були не лише українські землі, як, наприк лад, Волинь, Полісся, 
Галицька Земля чи Закарпаття, а й Віленщина і навіть корін на 
Польща. Переважно в таких ансамблях було від 15 до 40 осіб.

Здогадно, першим таким українським театром, який роз’їз-
див по землях корін ної Польщі й зачерпнув свої сили із так 
званих таборових театрів 1920-х р., був театр “Емігрант”, який 
згодом змінив свою назву на театр ім. М.Старицького. Ансамбль 
цього театру складався з близько 30 душ, режисером був 
Вален тин Собінець (Йо си фів). В акторському складі працювали: 
Людмила й Василь Сердюки, Якуш ко, Микола Комаровський, 
Ратушний, Нестеренко, Іван Вурсол та ін. Черговими укра їн ськи-
ми мандрів ними театральними трупами, які об’їздили із народним 
реперту а ром головно землі корінної Польщі, були: трупа Ніни 
Бойко (диригент О.Бе резняк, згодом із театру ім. Старицького 
туди перейшли Л. і В.Сердюки, Комаровські й ін.); трупа Пол-
тавчен ка (склад: Семенова, Жарова, О.Шимко – режисер, Пуга-
йов, усіх біля 15 осіб, терен роз’їздів – північні землі Польщі); 
трупа Залев сь ко го та ще декілька ансамблів невеликих театрів. 
Віленщину об’їз див театр Руденка (реж. Назар Обедзінський-
Крайка), в актор ському складі були подружжя Ґрін вальдт, 
Д.Левицький та ін.

По Волині мандрували театри О.Левицького (актори 
Якушко, Руденко, Сав чен ко) і О.Міткевичевої (Колесниченко, 
Орел-Степняк, Демчишин, Л.Бо ро вик, Олександра Кривіцька, 
Миколенко, якийсь час також А.Осиповичева, Танська* й ін.). 
Цьому театрові вперше вдалося проникнути в Галичину з Волині, 
бо на це треба було окремого дозволу (хоча в одній державі, 
але Польща суворо притримувалась так званого Со каль ського 
кордону). Трупа Миколи Орла-Степняка (О.Кривіць ка, Березов-
ський, Авсюкевич, М.Чугай, Реїч, Г.Борисоглібська), крім Волині, 
іноді заїздила до Галичини. Театр Мик.Комаровського (Я.Тома-
шівський, О.Пухаль сь кий, Семенович, Бакум, Я.Негребецький, 
М.Левінсон, Семенова, С.Кожу хар і ін.) та трупа Городничого 
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мандрували по Волині й Поліссі. В 1920 р. у Луцьку на Волині 
організував свій театр артист М.Айдарів. Там же в 1930 р. постав 
театр під керівництвом Миколи Певного, куди ввійшли Анна 
Істоміна, Леонід Боровик, Ананій Мірощенко й ін.

Зрозуміла річ, високим мистецьким рівнем згадані трупи 
й театри не виз на ча лись, бо, за винятком одного-двох десятків 
справжніх професій них акторів чи талановитої молоді, які з 
покликання мандрували з театру в театр, решта була, кажучи 
театральним жарґоном, “бідося”, яка, не маючи таланту, але 
фанатично люблячи театр, тулилась до ньо го, жила злиден но з 
дня на день, шукаючи в театрі тимчасового притулку. Режисерами 
цих театрів були, звичайно, власники так званих концесій, тобто 
дозволів на ведення театру, що їх видавало воєводство на всю 
округу (Польща була поділена на низку адміністраційних час-
тин, які звалися воєводствами, наприклад, Галицька Волость 
була поділена на три воєводства: Львів ське, Станіславівське й 
Терно пільське) або начальники округ, так званого старости, ли ше 
на одну округу. Репертуар цих театриків складався з народних, 
побуто вих п’єс “із співами й танцями”, й саме це, а не інтриґа 
чи дра матичний нерв, було суттю кожної вистави. Репертуар 
підбирав ся з уваги на касу, якою, після оплати адмі ні стра цій-
них видат ків, ділився увесь ансамбль. Декорації, невибагливі у 
побуто вому театрі (хата, ліс, левада), малювали самі актори, самі 
собі шили й костюми4. 

ІІІ.   УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ТЕАТР У ЛЬВОВІ

Зовсім інші обставини склалися в Галицькій Землі, зокрема 
у Львові, де, як уже згадано, за дротами польського табору по-
лонених на Ялівці опинилася в половині травня 1920 р. внаслі док 
воєнних подій частина колишнього Театру Начальної Команди 
Ук раїнської Галицької Армії5. Там були такі актори, як: Анна 
Юрча кова, Наталя Левицька, Олена Бен ца лева, А.Тере щенко, 
Іван Рубчак, Микола Бенцаль, Ярослав Сеньків (Ясень-Славенко), 
Евстахій Хрупович, Андрій Шиян, Теодозій Коваль сь кий (Ле-

 
4 Див. Театри в краю, Провінційні театри. Українські театри в Поль-

щі – розділ “Хроніка”. //“Наш театр”. Нью-Йорк – Торонто. – 1975. – Т. 2.
5 Г.Ничка “Український Незалежний Театр у Львові” //“Наш 

театр”. –Нью-Йорк – Торонто. – 1975. – Т. 1. – С. 127-145. 
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вицький), Микола Старух, колишній референт НКУГА д-р Григо-
рій Ничка.

Саме в той час у залі Муз. Інституту ім. М.Лисенка давав 
вистави театр “Української Бесіди” під управою Василя Коссака. 
Згадані актори, до яких долу чилися Луць Лісевич (Лісовий), 
молоденька акторка Люся Іванчук (Л.Іскорка), а згодом Катря 
Козак-Вірленська, Олег Лужницький (О.Ольський), Григорій 
Сіятовський, Лев Краснопера й інші, після звільнення заходом 
д-ра Г.Нички із табору полонених і пере дачі їх до розпорядження 
дирекції по ліції у Львові для конфінування  започаткували так 
званий Український Незалежний Театр у Львові. Цей театр був 
організований як товариство “на паях” з виборною три член ною 
управою, в якій д-р Ничка був управи телем, Микола Бенцаль 
– режисером і Яро слав Сеньків (Ясень-Славенко) – секретарем. 
Прем’єрою  в половині червня 1920 р. пішла знаменита п’єса на 
три дії Макса Гальбе “Молодість”. Ролі виконували: Га ну ся – 
Наталка Левицька, Івась – Т.Левицький, старий пастор – Микола 
Бенцаль, сотрудник пас то ра – Ясень-Славенко, Аманд – Луць 
Лісовий. “Молодість” Гальбе переклав відомий режисер, замордо-
ваний большевиками, Лесь Курбас, і йшла вона в очолюваному 
ним Київському “Молодому Театрі” (тодіш ній склад у постанові 
Курбаса: Івась – Лесь Курбас, Га нуся – Олімпія Добровольська, 
старий пастор – С.Бон дарчук, сотрудник – С.Семдор, Аманд – 
Марко Терещенко). На сцені Укра їн ського Незалежного Театру 
(вистави відбува лися в будинку Музичного Інституту ім. Лисенка 
у Львові) вистава пройшла з величезним успіхом, головно завдяки 
мис тець кій грі знаменитої артистки Наталі Левицької-Ничкової 
та одного з най кращих артистів українського театру Миколи 
Бенцаля.

Дальшими виставами Українського Незалежного Театру бу-
ли: “Пан на Мара” В.Винниченка, “Росмерсгольм” Генріха Ібсена, 
“На перші гулі” і “Куди вітер віє” С.Ва сильченка, “Мар тин Бору-
ля” І.Тобілевича, “Суєта” І. Карпенка-Карого, “Натал ка Полтавка” 
І.Котляревського, “Молода кров” В.Винниченка, “Про що тирса 
ше ле с тіла” С.Черкасенка й ін. З усіма цими п’є сами театр виїздив 
на провінцію (Ка мін ка Струмилова, Сокаль, Станіславів, Коломия, 
Стрий, Дрогобич і ін.), де його оваційно вітали.

У цьому часі внаслідок евакуації Кам’янця-Подільського за-
трима лась переїз дом у Львові частина Державного Театру Укра-
їнської Народ ної Республіки під мистецьким проводом корифея 
українського театру Миколи Садовського. Цей ан самбль показав 
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у Львові всього одну виста ву, драму Лесі Українки “Бояриня”, 
з Л.Івановою в головній ролі. Це була велика мистецька подія 
для членів нашого театру, а також для українського громадян-
ства у Львові. Управа театру сердечно вітала Садовського та його 
ансамбль і просила залишитися у Львові й помогти на шій молодій 
групі в характері мистецького керівника, поширити ре пертуар 
театру та піднести його мистецький рівень. Садовський, одначе, 
відповів, що він мусить бути зі своїм Державним Теат ром близько 
місця осідку уряду УНР. Проте з ансамблю зали шилися у Львові 
артистка Авсюкевич-Березовська і її чоловік Гри горій Березов-
ський. Це був цінний набуток досвідчених акторів зі школи Са дов-
сь кого, крім того, вони мали з собою запас п’єс і навіть музичний 
матеріал до деяких із них.

Незабаром приїхали до Львова Микола й Марія Айдарови, 
колишні члени філії Державного Театру Української Народної 
Республіки 1919-1920 рр. в Могилеві над Дністром, які через 
чо тири місяці переїхали зі Львова до театру Йосипа Стадника.

Дальшими виставами театру були: “Ніч під Івана Купала” 
Мих.Ста ри цького, “Не вольник” М.Кропивницького (за Шев-
ченком), його ж “По ши лися в дурні” в талановитому виконанні 
ролей Кукси М.Бенцалем і Дранка – Ясень-Славенком, “Сте-
повий гість” Б.Грін ченка, “Казка старого млина” С.Черкасенка, 
“Чорна пан те ра і білий ведмідь” В.Вин ни чен ка, “Безталан на” 
І.Тобіле вича, “Сватання на Гонча рів ці” Гр.Квітки-Основ’я ненка, 
“Ой не ходи, Грицю” Мих.Ста рицького, “Діти Агас фера” Н.Бєлої, 
“Гетьман Дорошенко” Л.Ста рицької-Черняхівської.

Ставив театр з успіхом також оперу С.Гулака-Артемов-
ського “Запорожець за Дунаєм”. Окрім того, в репертуарі театру 
були такі п’єси, як: “Базар” В.Винниченка, “Дай серцю волю...” 
М.Кро пив ницького, комедія “Склянка води” А.Скріба, “Вер хо вин-
ці” (за Ко женьовським), “Чорт” Франца Мольнара (в перекладі 
Ясень-Сла вен ка), “Назар Стодоля” Т.Шевченка з “Вечорницями” 
П.Ніщин ського, “Зимовий вечір”, “Хата за се лом” М.Ста рицького 
(за І.Кра шевським), “Хмара” І.Суходольського, “Воскресення” 
В.Чуба того, “Підгіряни” Івана Гушалевича, “Червона шапочка” 
Якова Віль шен ка, народня оперета “Бабський бунт” І.Луцика – 
Я.Ярославенка, різдвяна містерія “Вифле єм ська ніч”  І.Луцика, 
“Чорноморці” Я.Турули  (за Кухаренком), “Украдене щастя” 
Іва на Франка.

Український Незалежний Театр у Львові за роки свого 
існу вання (1920-21) проробив величезну працю. Він не тільки 
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нав’я зав нитку із світ лим минулим га лицького театру “Руської 
Бе сіди”, не тільки познайомив український загал із європейським 
та новим українським репертуаром, галицькому загалові май-
же не ві домим, але й завдяки старанній, талано ви тій грі ак-
торів, дбайливому сценічному оформленню виховував україн-
сь ку молодь у дусі любові до рідного театрального мистецтва. 
В порозумінні з т-вом “Рідна Школа” в неділі й свята театр за 
зни же ними цінами давав окремі вистави для шкільної молоді, а 
пе ред кожною виста вою представ ник “Рідної Школи” виголошу-
вав коротку доповідь про да ну п’єсу та її автора. Молодь горну-
лася до театру, театральна зала Музичного Інституту ім. Лисенка 
у Львові при вул. Шашкевича ч. 5 кожного пообіддя в неділі й 
свята була заповнена по береги українською шкіль ною молоддю.

Український Незалежний Театр в історії українського 
театру був передвіс ни ком нової доби, що її започаткував 
Олександр Загаров.

IV.  УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПІД АРТИСТИЧНИМ 
    ПРОВОДОМ О.ЗАГАРОВА

Тоді ж, у 1920-х рр., прибув до Львова6 з центральних 
зе мель України Йосип Стадник*, один із найкращих акторів 
класичного стилю, визнач ний перекладач драматичних творів 
з чу жих мов і один з кращих орга нізаторів українського теат-
раль ного життя. Але Стадник, якого знала зі сцени вся Західна 
Ук раїна (включно з поляками й жидами), симпатій не мав. Не 
лю били його актори, бо він як “антер пре нер” не завжди викону-
вав свої зобов’язання; не любили його “антерпренери”, бо він 
був супроти інших безоглядний; не любили його й знавці прав-
дивого мис тецт ва, бо Стадник, бажаючи “зробити касу”, не раз 
пускав на сцені т. зв. популяр но “шміру”. Але нині, з перспекти-
ви стількох років, можна сміло сказати, що без Стадника просто 
годі собі уявити український театр. Стадник – це одна з під валин 
театру, один із тих піонерів, що про кладав шлях на ук раїнську 
сцену західно європей сько му репер ту аро ві. “Тартюф” та “Скупар” 
Мольєра (злобні говорили, що Стадник тому був такий знамени-
тий у “Скупарі”, бо грав себе), “Урієль Акоста” Ґуц ко ва та сотні 

6 Гр. Лужницький. З історії україн ського театру // Київ –  Філа-
дельфія, 1955. – Ч. 1. – С. 23-24; Ч. 4. – С. 87– 101.
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інших класичних і новітніх п’єс – це був репер туар, яким справді 
міг гордитися український театр часів Йо сипа Стадника,

Не менші заслуги мав Йосип Стадник і як режисер, хоч 
у цій ділянці в нього був своєрідний підхід: актор повинен бути 
творчим, він повинен сам себе виявити, індивідуально, без допо-
моги режи сера, хоч і за його вказівками. Коли ти, мовляв, ак тор, 
то й покажи себе. Не можна сказати, щоб цей підхід був хибний, 
хоч до молодих талантів, які потребували керівництва, а то й 
поважної праці режисера над ними, Стадник ставив ся інакше. 
Із такого підходу мали користь у першу чергу сильні одини-
ці, індивідуально-творчі актори, але багато акторів, яких інша 
“режи сер  ська школа” сформувала б у якесь гармонійне ціле, 
заниділи. Не треба забу ва ти, що репертуар українського театру 
був дуже різнорідний, і та “синте тичність” змарнувала багато 
молодих театральних талантів.

Повернувшись у Львів, Й.Стадник почав робити заходи, 
щоб одер жа ти конце сію, але “Бесіда” йому відмовила. На це 
вплинули причини як матеріального (“Бе сі да” грошей не мала), 
так і мораль ного характеру (відсутність симпатії до Стад ника). 
Серед львівських театральних кіл розійшлася вістка, що у Вар-
шаві пере буває вихованець Московського Художнього Театру, 
режисер і артист українських та московських театрів Олександр 
Загаров з дру жиною, Марією Морською, ар тист кою велико го 
стилю.

В часі, коли від Олександра Загарова (кінець червня або 
початок липня 1921) надійшла до управи Українського Неза-
лежного Театру телеграма, що він готов прибути до Львова із 
дружиною Марією Морською та працювати в театрі, на Галиць-
кій Землі існували театр Василя Коссака в Коломиї (1918-22) і 
Український Рухомий Драматич ний Театр у Станіславові, ор-
ганізований у 1920 р. антрепрене ром Іва ном Когутяком. Приїзд 
О.Загарова до Львова висунув Львів на чільне місце в історії 
розвитку українського театрального мистецтва.

Театральний сезон розпочав О.Загаров прем’єрою п’єси 
В.Винни чен ка “Гріх”, у якій він сам грав ролю жандарма Сталін-
ського (Марію – героїню п’єси – грала дружина Загарова М.Мор-
ська, Івана – М.Бенцаль, Муфту – Н.Левицька, Середчука – 
М.Крушельницький, Анголка – О.Ко валь ський, Тітку – Г.Совачева, 
Ніздрю – Ясень-Славенко). Вистава п’єси “Гріх” В.Винниченка 
стала справжнім театраль ним святом ук раїнського Львова. За 
кілька тижнів перед прем’єрою квитки бу ли цілковито випродані, 
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бо всі хотіли бачити, можливо, не так саму п’єсу, як гру нового 
ансамблю і поставу нового режисера, якого вихваляли актори. 
Олександра Загарова (нащадок кур ляндських баронів, з по-
ходжен ня німець, фон Фессінґ, мати ук раїнка), як і його дружину 
Морську, ніхто з театральної публі ки у Львові не знав, отже, 
вже самі ці прізвища були атракцією для львів’ян. До того ж 
“публічна опінія” зараз же пронюхала, що дружина Загарова 
польського походження, варша в’ян ка. Для українців Львова, 
яким поляки на кожному кроці – в крам ни цях, на вулиці, в 
трамваях – давали відчути свою не нависть і шовінізм, цікавий був 
сам факт, що Морська, людина польського роду, маючи стільки 
польських театрів у Польщі, вибрала україн ський і виступає 
на українській сцені. Це, а та кож те, що її чоловік українець, 
створювало симпатичне наставлення до неї, яке згодом визріло 
в повну пошану і щиру любов. Серед театральних кіл було 
тільки відомо, що Марія Морська була артисткою Київського 
драматичного театру за часів геть мана П.Скоропадського, 1918 р., 
і тоді, мабуть, одружилася із О.Зага ровим. Вистава п’є си пройшла 
блискуче й зразу ж усі збаг нули, що з прибуттям О.Загарова до 
Львова в історії укра їнського театру розгорнулася нова сторінка. 
До Львова почали напливати актори із мандрівних театрів, так 
що незабаром Львівський театр мав близько дві сотні працівників. 
Приміщен ня театру було в будинку Музичного То ва рист ва ім. 
М.Ли сенка, і зала, і невеличкі ґардероби якого ніяк не нада ва лись 
на осідок такого вели кого ансамблю. Дирекція театру уконсти ту-
ва ла ся так: мистець ким керівником і головним режисером став 
О.Зага ров, адмініс тратором – д-р Гри го рій Ничка, знаменитий 
знавець театральних справ і один із найкращих адміністра цій-
них директорів в історії україн сько го театру; режисером опери 
й оперети став довголітній директор театру “Бесіди”, відомий 
артист української сцени Йо сип Стадник. Під час Першої світової 
війни він потрапив у Пере мишлі до полону і з іншими полоненими 
опинився на землях колишньої царської Росії. Під час наших 
Визвольних Змагань перебував на Україні й 1920 р. повер нув ся в 
Галичину, де органі зував свій мандрівний театр; коли ж ство ре но 
Львівський театр – з частиною свого колективу він пере йшов до 
Львова. З театру Василя Коссака перейшов туди відомий актор 
і режисер Петро Сорока зі своєю дружиною Вандою Коссак-
Сороковою, а також відомий згодом режисер, актор Володимир 
Блавацький – тво рець модерного галицького театру; прибули й 
молоді акторські сили із так званих “театрів за дротами”.
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Ядро драматичного ансамблю творили такі визначні актори, 
крім О.Загарова, М.Морської і Й.Стадника, як: Мар’ян Кру шель-
ницький, пізніше режисер харківсь ко го театру ім. Шевчен ка, 
колишнього “Березолю”, Г. і А.Березовські, Микола Бенцаль із 
дру жиною Оленою, А.Осиповичева, Софія Стадникова (колишня 
улюбле ниця Києва з театру М.Садовського), К.Козак-Вірленська, 
Ган на Борисоглібська, Ганна Соваче ва, Волинець-Сенютович, 
Л.Краснопера, Гр.Сіятовський, дві дочки Івана Рубчака – Яро-
слава Барничева й Надія Рубчаківна (пізніше дружина д-ра 
Гури), Луць Лісевич, Галина Орлівна й інші.

В оперно-оперетковому складі брали участь: Філомена 
Лопатин сь ка, О.Па ра хо няк-Козакова, Іван Рубчак, О.Неделко, 
О.Голіцинська, гостинно часто виступав Андрій Гаєк, Орленко-
Прокопович, Ірена Туркевичівна (пізніше Мартинець), Т.Бе-
са рабів, І.Даньчак та багато інших. Капельником (музичним 
керівником і дириген том) був Ярослав Барнич, довголітній 
капельник теат ру “Бесіди”, свого часу ке рів ник Українського 
оперно-драматич ного Театру, який об’їздив північно-східні окра-
ї ни Польщі, куль тивуючи головно оперу й оперетку.

Самозрозуміле, такий величезний, як на галицькі обставини, 
ан самбль, важко було утримати, дарма що фінансував його один 
із нечис лен них у нас театральних меценатів, львівський лікар     
д-р Бро нислав Овчарський, власник кільканадцяти кіно у Львові 
й на провінції. Це був один із тих лікарів, для яких медицина 
була тільки зайняттям у вільних хвилинах. Він був, може, не 
стільки захоплений самим театральним мистецтвом, скільки 
рад ше людьми, що те мистецтво творили. Але рівночасно він 
дуже добре адміністрував своїми кінотеатрами, в яких знайшли 
працю багато наших людей, що з ласки шовіністичної польсь кої 
влади опинилися без засобів на життя. Досить було задзвонити до 
д-ра Овчарського, щоб зараз для такої людини знайшлося місце 
касира в одному з кінотеатрів. З гріш ми він не рахувався, на че б 
підтверджував правдивість приказки, що “гроші тоді добрі, коли 
приносять приєм ність”. Мистецтво цінив високо і, може, тому, 
коли наступило банкрут ство його кінотеатрів, що один за другим 
переходили до рук його спіль ни ків, він сприймав усе спокійно, як 
і тоді, коли ставав власником що раз нового кіно. Розв’язав шись 
із “Бесідою” в 1922 році, д-р Овчарський обмежився до своєї 
лікарської практики і згодом помер у забутті.

Впродовж короткого, бо тільки дворічного, існування Укра-
їнського Львів сько го Театру під мистецьким проводом О.Загарова 
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га лицька (не тільки українська, а й поль сь ка та жидівська) пу-
бліка побачила нові п’єси В.Винниченка – “Гріх”, “Закон”, “Брех-
ня”, “Панна Мара”, “Молода кров”, “Натуся”, М.Гоголя –“Реві-
зор” (Загаров – Городничий, Стадник – Хлес таков, Бенцаль – 
Осип, Кру шель ниць кий і Волинець – Добчин сь кий і Бобчинський; 
жіноча обсада – Мор сь ка й Голіцинська, В.Блаваць кий – пошт-
майстер) та “Одру ження” (Подкольосін – Кру шельницький, 
сваха – Борисо глібська), Єлисея Карпенка – “Момот Нір” та ін. 
Із світо во го драматичного репертуару у Львові йшли: Г.Гавптмана 
“Візник Ген шель”, Г.Зудермана “В рідній сім’ї” і “Бій метеликів”, 
Ібсена “Примари” (Загаров і Стадник у ролі Освальда), “Гедда 
Ґаблер” (Морська в голов ній ролі), “Нора” (Голіцинська в головній 
ролі), А. Стріндберґа “Батько” (Загаров у головній ролі), О.Вайль-
да “Ідеальний муж” (перек лад Гр.М.Луж ницького) і “Шоколя-
довий воячок” Б.Шов, “Тартюф” Мольєра, “Мірандоліна” Голь-
доні, Рітнера “В малій хатині”, Гайєрманса “Загибель “Надії”, 
Бергера “Потоп”, Урванцева “Вєра Мірцева” та, вреш ті, перша 
вистава й остання по става О.Загарова на галицькій сцені – 
“Отелло” Шекспіра (обсада го лов них ро лей: Отелло – Загаров, 
Яго – Стадник, Дездемона – Н.Руб чаківна, Емілія – Бар ни че ва, 
Бребен ціо – В.Блавацький, Дож – А.Залуцький).

Хоч ансамбль часто ділився на менші групи для різних 
вистав та виїздів на провінцію, де під режисурою Й.Стадника 
показував багато опер, опереток і по бу то вих вистав, як “Ой не 
ходи, Грицю” М.Стариць ко го, “Барон циганів” Штрауса, “Циган-
ське кохання” Легара, “Гальку” Монюшка, “Ясні зорі” Б.Грін-
ченка, “За по рож ця за Дунаєм” С. Гулака-Арте мовського, “Верхо-
винці” Коженьов ського (обса да: С.Стадни ко ва, Г.Борисогліб ська, 
Г.Совачева, О.Бен цалева, О.Голіцинська, Г.Ор лів на, Й.Стадник, 
І.Рубчак, М.Кру шельни цький, М.Бенцаль, Я.Ясень-Сла вен ко, 
Гр.Сіятовський, В.Блаваць кий та ін.), – це не тіль ки не покращило 
фінансів театру, а ще й збільшило його борги. Тому 15 червня 
1922 р. з уваги на важкі ма те рі альні обста вини уневажнено умову 
з “Бесідою”, й О.Загаров виїхав наприкінці 1923 р. до Ужгорода, 
де ще 15 січня 1921 р. відкрився “Руський Театр Товариства 
“Просвіта”. Цей театр ство ри ло єдине на Закар патті освітньо-
культурне Товарист во “Про світа”, корис тую чись складом час тини 
Української Респуб лікан ської Ка пе ли (18 душ), які після ліквідації 
Капели в Берліні переїхали на Закар патську Укра їну і виступали 
там із концертом під проводом Мих.Рощахівського. Одержавши 
допомогу із фонду Президента ЧСР Томи Г.Масарика в сумі 250 
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000 чеських корон на організацію “Руського Театру”, управа 
“Просвіти” запросила на керівника театру Ми колу Карпо вича 
Садовсь ко го, який прибув до Ужгорода з артисткою Івановою і 
малярем М.Кри чевським. Після виїзду М.К.Садов ського з Уж-
города керівництво ужго род ським театром “Руський Театр” 
перебрав О.Зага ров. Для істо рії но ту ємо склад ансамблю тодіш-
нього “Руського Театру” в Уж го роді за керів ниц т ва М.К.Садов-
ського: І.Сайко, Р.Кир чів, Я.Сімя нович, Л.Без руч ко, О.Сувчин-
сь кий, О.Яворський, М.К.Са дов ський, М.Кричевський, П.Чугай, 
О.Вахнянин, М.Руч ко, М.Певний, О.Приходько, О.Левитсь кий, 
М.Миленко, І.Трухлий, М.Бі ли чен ко, В.Шевчен ко, І.Рибак, Анна 
Дудка, М.Цьоканова, Н.Машкевич, М.Приєм сь ка-Дніпрова, В.Іва-
нова-Буєвська, М.Довгань-Ручкова, О.Завадська-Дівнич, Кате ри-
на Здоряк, Катерина Бандурович, Т.Приходьківна.

Після уневажнення умови з “Українською Бесідою” дирек-
цію театру перебрав Йосип Стадник, який організував свою 
трупу, кладучи вагу головно на оперети, що їх полюбляла 
дивитись польська і жидівська публіка. Але О.Загаров, який пе-
ре їхав до Ужгорода із М.Морською, не мав у “Руському Театрі” 
змоги розвинути як слід свого режисерського таланту. Публіка 
на Закарпатті не була підготована до сприймання модерного 
репер туару, серед частково змадяризованого впродовж сто літь 
україн ського населення зро зумілий і приємливий був тільки 
побуто вий репертуар. Загаров же вважав, і зовсім справедливо, 
той репертуар перестарілим і цікавився ним тільки з погляду 
минулого історії театру. В 1925 р. Загаров вирішив повернутися 
на центральні землі України, одначе без М.Морської, яка 
повернулася до Варшави, де й померла на 37-му році життя, 
в 1932 р. Повернувшись до Хар ко ва, Загаров спершу працював 
режисером у харківському “Чер воно  за вод сько му театрі”, а 
згодом – на засланні в Красноярську, Коврові й Сара то ві, де й 
помер 1942 р. В.Блавацький у своїх спогадах згадує про зустріч 
із Загаровим у Харкові 1926 р.: “Він нічим вже не нагадував 
львівського Загарова, і просто жаль і боляче було дивитися на 
занепад такої ще недавно повної творчого кипіння людини”.

В історії українського театру взагалі, а галицького зокрема 
Олександр Загаров є першим модерним режисером, який пере-
ставив театр як у ділянці репертуару, так і в ділянці сценічної 
реалізації на зовсім нові рейки. Вистави Загарова були дуже 
відмінними від тих форм сценічної реалізації драматичних творів, 
що їх галицький режисер, актор і глядач до цього часу бачили. 
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Користуючись реаліс тич ним, іноді навіть натуралістично-психо-
логічним підходом до п’єси й до актора, За га ров не тільки зумів 
схопити духовний зв’язок між акторами, які відтворювали дані 
ролі, але й накинути той контакт глядачеві. Знаме ни то ознайом-
лений із усе світ ньою драматичною літературою, Загаров старався 
позна йомити з нею україн ського глядача, піднести його духов-
ність понад рівень буденщини, до якого зводив його український 
побутовий, часто дуже таки примітивний, репертуар.

Згадуючи про режисерську працю Загарова, молодий тоді 
актор, згодом також модерніст, режисер В.Блавацький у своїх 
спогадах писав: “Тепер це мистецтво колективне, і актор не сміє 
на сцені пам’я та ти тільки про себе і про роль, яку сам відтворює. 
Він повинен шукати контакту із своїм партнером і розу міти роль, 
зрозуміти відношення до других дієвих осіб і завжди знати чому я 
так, а не інакше кажу свою фразу ролі, чому так, а не інакше дію 
на сцені. Відповідь “бо я так відчуваю”  Загарова не задоволь ня ла. 
Загарову вже в першій його поставі вдалося осягнути зіграності 
ансамблю, що звичайно буває най тяжчим завданням режисера й 
чого часом важко добитися впро довж довгих днів праці”.

“До цього часу вся праця актора над роллю зводилася до 
вивчення тексту (старші актори “рутиною” покладалися більше 
на допомогу суф ле  ра) та вказівок режисера на пробі. Загаров 
наставив акторів і поза пробами працювати як слід над роллю, 
примусив їх до творчого шукан ня і, головно, вчив, як це треба 
робити”.

“Актор, який не вміє, чи не хоче працювати над собою са-
мостійно, – писав В. Блавацький, – має, звичайно, два-три “шаб-
лони”, які примінює до кожної ролі й тому застигає у вічному 
повторюванні тих самих засобів сценічної гри й творчість замі-
нює звичайним ремеслом. Загаров навчив знаходити все нові, 
свіжі краски на його творчій палітрі. Загаров вмів захопити 
актора, викликати в ньому запал до праці, радість творчості. 
На його проби приходив актор із вдоволенням і цікавістю, це не 
було тільки відроблюванням своєї професійної роботи. І, врешті, 
найваж ли ві ша річ: актор вірив режисерові, а без цього праця 
режисера з актором не дасть ніколи добрих наслідків”.

“Загаров як актор, грав дуже часто... й в таких ролях, як 
Сталін сь кий у “Грісі” Винниченка, Кавалер в “Мірандоліні” 
Гольдоні, Освальд в “Примарах” Ібсена, “Візник Геншель” в 
однойменній драмі Гавптмана, Орґон в “Тартюфі” Мольєра чи 
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“Батько” в однойменній драмі Стріндберґа – Загаров осягав вер-
шини сценічної досконалості”.

В історії українського театру, у ділянці цієї найвищої духо-
вної куль ту ри Олек сандр Загаров як режисер і актор займає одне 
з перших чільних місць.

V.  О.КУРБАС І “БЕРЕЗІЛЬ”

У тих же 1920-х рр., коли завдяки О.Загарову та його ан-
самблеві розпочалася нова епоха відродження галицького театру, 
на центральних землях України оформлюється найкращий 
україн ський театр – “Бере зіль” під мистецьким керів ницт-
вом геніаль ного режисера Леся Курбаса (1887-1937*). У 1922 
р. сформувалися остаточно три театральні ансамб лі: постало 
мистецьке об’єднання “Березіль”, до якого ввійшла частина членів 
“Моло дого Театру” під мистецьким керівництвом Леся Курбаса, 
ко трий спирався на модерні напрямки західноєвропейського 
теа тру; друга частина “Молодого Театру” під мистецьким 
керівництвом Гната Юри ство ри ла театр імені Івана Франка; 
врешті, ансамбль, який у своєму репертуарі спирав ся головно 
на українській класиці, режисер Б.Романицький (співпрацював 
у тім колективі П.Сак саган ський), – ство рив театр імені Марії 
Заньковецької.

Олександр (Лесь) Курбас, син галицького актора і режи-
сера Степана Курбаса-Яновича (1863-1908), свою театральну 
пра цю після закінчення філософічного факультету у Віденському 
університеті 1909 р. почав у так званому “Гуцульському Теат рі” 
під керівництвом Гната Хоткевича**. В 1910 р. вступив до театру 
“Руської Бе сіди” у Львові***; після вибуху Першої світової війни, в 
1915 р. спільно з іншими акторами влаштовує так зв. “Терно пільські 
те атральні вечори” (бо окупаційна мос ков сько-царська влада за-
боронила творити український театр), де грає в “Украде но му щасті” 
І.Франка (Гурман), “Безталанній” Карпенка-Карого (Гнат) та ін. 
На запро шення М.Садовського в 1916 р. переїхав до його трупи 
в Київ і того ж року створив там театр-студію “Молодий Театр” 
та став його мистецьким керівником. За його режисури “Молодий 
Театр” пориває з етно  графічно-побутовим репертуа ром і ставить 
у новому, модерному стилі: “В пущі” Л.Українки, “Едіп–цар” Со-
фок ла, “Йоля” Ю.Жулавсько го, “Горе брехунові” Ґрільпарцера, 
“Іван Гус” та “Вели кий льох” Т.Шев чен ка й ін.
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Після оформлення театру-студії “Березіль” у театр “Бере-
зіль” та піс ля поїздки у Західну Європу Курбас кидає клич: 
“Спер тися на активне, а не пасивне світо сприй мання!”.

Під впливом німецького режисера Макса Райнгардта, який, 
застосовуючи експ ресіоністичний підхід до сценічного мистецтва 
(дум ки і галюцинації як постаті, спільний ритм декламації, мі-
міки й жесту, музика як підклад слова, використання світла й 
мізансцен для по глиб ле ння змісту слова та ін.), Курбас ставить 
експре сіоністичні п’єси Г.Кайзе ра “Газ”, Е.Толлера “Маши-
ноборці” й “Людина-маса”, Е.Сінклера “Сек ре тар профспілки”, 
сам інсценізує повість Сінк ле ра “Джіммі Гіґґінз” та пише п’єсу 
“Рур”.

Для цього першого періоду режисерсько-акторської твор-
чості Леся Курбаса характеристичне змагання до синтези слова, 
руху, жесту, музики, світла й ґриму.

Новим як для акторів і їхнього творчого зростання, так 
і для глядачів було те, що майже кожна вистава “Березоля” 
осеред ком своїм мала якусь театральну проб ле му: “Газ” Кайзера 
– проблема масового, сти лізо  вано-ритмічного руху; “Джіммі 
Гіґґінз” – проблема показу психіч но го переживання з допомогою 
постатей, персо ні фікованих думок Джім мі; “Гайдамаки” Шев-
ченка (інсцені зація Курбаса) – ритмічність слова Шевченка й ін.

“Ніколи не забуду, – писав у згадуваних уже спогадах 
В.Блавацький, – сцени божевілля Джіммі: на сцені сновигають сірі 
постаті – це думки Джіммі, вони рухаються на сцені й говорять 
свої фрази в змінному ритмі. То кружляють гарячково, то за-
стигають у безруху й мовчанці (в мозку Джіммі – порожнеча), 
тягнуться повільно, з трудом пов’язуючи поодинокі фрази... 
нарешті, оточують сірою збитою масою нещасного Джіммі – він 
вибухає божевільним реготом... Джіммі збожеволів!”

Другим періодом сценічної творчості Леся Курбаса можна 
б назвати період пристосування цих же модерних принципів до 
класичного репертуару, як: “Мак бет” Шекспіра (постава Курба-
са), “Жакерія” П.Ме рі ме й “Король бавиться” В.Гюго (постава 
Б.Тягна), “Змова Фієска в Генуї” Шіллера (постава Я.Борт ника), 
“Сава Чалий” І.Тобілевича (по ста ва Ф.Лопатинського), “За двома 
зайцями” М.Стариць ко го (постава В.Василька), “Ха зяїн” І.Тобіле-
вича (постава В.Скляренка) й ін. В цьо му періоді Курбас шукає 
вже українського стилю і старається нав’язати нит ку тяг лості 
до українського театру епохи козацького бароко. Рівно часно 
з’являється й са тира на совєтську дійсність у формі злободенної 
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ревії чи фарси: “Шпана’’ В.Яро шенка (по става Я.Бортника), “Алло, 
на хвилі 477” О.Вишні, М.Йогансена і М.Хви льового, “Чотири 
Чембер ле ни” К.Буревія (поста ва Балабана й Скляренка) та ін.

Третім і, на жаль, останнім періодом сценічної творчості 
Леся Кур ба са є т. зв. харківський період “Березоля”, від 1926 р., 
коли “Березіль” перевели до Харкова, до 1933 р., тобто до арешту 
Курбаса московсько-більшовицькою владою й заслан ня його в 
один із багатьох концтаборів смерті. У той час ансамбль “Бере-
золя” вже був повністю сформований, до його складу вхо дили 
такі мистці сцени: М.Кру шель ницький, Й.Гір няк, В.Чистякова, 
Н.Титаренко, Н.Ужвій, А.Бучма, С.Шагайда, Л.Сер дюк, Д.Анто-
нович, О.Долінін, Г.Бабіївна, І.Мар’яненко, Б.Балабан, О.Доб-
ровольська, Р.Івицький, О.Романенко, О.Хви ля та ін. В цьому 
пе рі оді в репертуарі “Бере золя”, крім закор донної драматургії, 
як “Золоте черево” Ф.Кром мелінка, на чільне місце вибиваються 
п’єси одного із найвидатніших українсь ких драматургів 20-х 
р. нашого сторіччя Мико ли Куліша (1892-1942?), одного з най-
ближчих спів твор ців і помічників Л.Кур баса у модернізації 
українського театру, якого теж, як і Курбаса, заарештовано й 
вивезено до концентраційного табору, де він і загинув. Куліш 
свою драматургічну творчість почав революційно-побутовими 
драмами (“Так загинув Гуска”), але швидко перейшов до проблем 
зуда ру українського націо налізму з комуністичним світоглядом 
(“Народний Малахій”, редакція 1928 р.), українізації (“Мина 
Мазайло”), щоб, вреш ті, у найкращій своїй п’єсі, з уваги на 
драматургічну техніку, “Патетична соната” (1930, героїка Виз-
вольних Змагань) об’єднати засоби старої ук раїнської драми з 
новітніми засобами експресіонізму.

Курбас у поставах “Народного Малахія”, “Мини Мазайла”, 
“Маклени Граси” Ку ліша формально завершує модерний укра-
їнський театр, і саме це стало причи ною його арешту (26.12.1933) 
та повного розгрому ан самб лю театру “Березіль”. Московсько-біль-
шовицька влада зліквіду ва ла театр “Березіль”, а решт ки уцілілих 
акторів перекинула до театру ім. Франка, що йшло (та йде й нині) 
по лінії наказів з Москви чи, радше московських провін ційних 
театрів та “мистецької” комуніс тич ної агітки. По біч праці в театрі, 
Лесь Курбас режисерував також кінофільми, як “Шведський 
сір ник” (1922), “Арсенальці” (1923), “Вендетта” (1923), “Макдо-
нальд” (1924), та виховав цілу плеяду акторів, таких як В.Чистя-
ко ва, Л.Гаккебуш, С.Фе дор цева, Д.Антоно вич, М.Крушельницький, 
О.Сер дюк, чи режисерів, як Б.Ба ла бан, В.Василько, В.Скляренко, 
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Л.Ду бовик, Б.Тягно, чиї оригінальні таланти, однак, через постійне 
жорстоке пересліду вання московсько-більшовицької влади в 
корені заникли.

VІ.   ТЕАТР ІМЕНІ ТОБІЛЕВИЧА ТА ІНШІ ТЕАТРИ

Після ліквідації театру “Української Бесіди” під мистець-
ким керів ництвом О.Загарова акторський ансамбль роз’їхався 
по театрах: Йосипа Стадника,  імені Тобілевича та І.Когутяка. 
Щоправда, існу ва ли й інші невеличкі театри, як “Заграва” 
Ол.Сте по вого, ревійово-опе  рет  кова трупа Яреми Стадника (син 
Й.Стад ника, дочка П.Стадника, Сте фа Стадниківна, котра якийсь 
час інколи ви сту па ла у польському міському Великому Театрі у 
Львові, працювала в театрі батька) та інші, але вони не визна-
чалися ні відомими акторами, ні видатним репертуа ром. Тут і 
там виникали ансамблі з “безробітних акторів” або з амато рів. 
Таким, на прик лад, був львівський ансамбль “Богема” під режису-
рою арт. Петра Сороки, з матеріальною допомогою співвласника 
фабрики пасти до взуття “Елеґант”, дир. Олександра Левицького. 
В цьому ансамблі брали участь такі професійні сили, як К.Козак-
Вірлен ська, оперова співачка із оперного театру в Торуні, Марія 
Сабат-Свір ська, Ванда Коссак-Сорокова, Марія Гірнякова, 
Іван Гірняк, Я.Гевко, П.Соро ка, О.Ольський-Лужницький і ін. 
За час свого короткого існуван ня львівський театр “Богема” 
показав дві оригінальні (перші на україн сь кій сцені) музичні 
ко ме дії Гр.Луж ниць кого, музика В.Балтаро ви ча: “Жабуриння” і 
“Подружжя в двох меш каннях” (цю останню муз ко медію ставив 
пізніше ансамбль Яреми Стадника), комедію “Акорди” (музичне 
оформлення В.Балтаровича) Гр.М.Лужницького та його ж пер шу 
релі гій ну драму “Посол до Бога”, в якій гостинно взяли участь 
В.Бла ва ць кий, Б.Паздрій, О.Ольський і декоратор арт. Л.Боровик7.  
Декора тором ансамблю “Богема” був мистець А.Ма люца. Із своїми 
виставами ан самбль львів ської “Богеми” виїздив також на провін-
цію, до Золочева, Станиславова й інших галицьких міст.

Склад акторів під керівництвом Й.Стадника, ім. Тобі-
левича (режисе ри М.Бен цаль і В.Блавацький), І.Когутяка, 

7 “Посол до Бога” – іст. фактомонтаж на 9 картин, виставлено 1934 
р. Див.: “Жит тя і слово”, квартальник, ч. 3-4, В-во “Добра книжка”, 1949 
р.– С. 357-393.
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Карабіневича чи Комаров сько го та інших театрів був плинний, 
актори мандру вали з театру до театру. Із цих часів найзаміт-
нішими репер туар ними і режисерськими досягненнями в театрі 
Й.Стадника були інсцені за ції повісти “Хам” Е.Ожешкової, в 
театрі ім. Тобілевича – “Мина Мазайло” М.Ку лі ша, “Пурґа” 
Д.Щеглова, “Грішниця на острові Паґо-Паґо” Сомерсета Моема та 
“Несподіванка” К.Роство ров ського (склад: Батько – В.Бла ваць кий, 
Ма ти – Ніна Блаваць ка, Дочка – О.Оленська, Я.Роман чак, Війт 
– Р.Зе лез), інсценізація повісти Б.Лепкого “Мотря” і “Інваліди” 
Гр.М.Луж ни цького та ін.

У 1928-30 рр. в театрі ім. Тобілевича, який мав постійний 
осідок у Стани сла во ві та матеріальну допомогу від директора 
банку К.Вишнів сь ко го, згуртувались були найкращі тоді акторські 
та режи сер ські сили, як О.Кривіцька із чоловіком Яковом, Ганна 
Совачева, Н.Бла вацька, О.Олен  ська, В.Блавацький (якийсь час 
був у театрі І.Когу тяка), М.Бен цаль із дружиною О.Бенцалевою, 
Л.Боровик, Б.Паздрій, О.Яковлів, В.Кар п’як, Я.Романчак, Р.Зелез 
і чимало інших.

Слід згадати, що серед низки галицьких театрів єдиний 
те атр ім. Тобілевича присвячував увагу декораційній сторінці 
ви став. Побутові п’єси, що їх виставляли наші галицькі театри 
(те ж саме в минулому й на центральних землях України), не 
потребували спеціальних декорацій: село, хата, левада, тин чи 
перелаз – от і все. Коли ж траплялись, наприк лад, т. зв. “салонові 
п’єси”, то, звичайно, декорації пози ча ли або обстав ля ли сцену 
“приставками”, які були виключно описові й імітували по трібне 
місце дії. Декорація, ця пластична оправа театру, простірна 
уява, була виключно описовою і щойно після революції 1917 р. в 
театрах центральних зе мель України набрала дійсного розмаху, 
бо й п’єси, що їх почали вистав ляти, мали простір і рух своїми 
основними елементами. До часу театру ім. Тобілевича, а рад ше 
приїзду одного із най видат ніших сценографів галицької сцени 
Леоніда Боро ви ка (який був і т. зв. епізо дич ним актором непере-
січної міри, до того театру він прибув до Гали чи ни із “театру за 
дротами” в Щипйорні, Польща) – галицька сцена де ко ративним 
мистецтвом похвалитися не могла, сценографія була майже 
неві дома. Одначе, годі сказати, що Га лицька Земля взагалі не 
дала ви дат них сцено гра фів, лише вони через важкі матеріальні 
обста вини, серед яких доводилося працю ва ти українським 
акторам, не змогли віддати свого знання і таланту рідній сцені. 
Таким одним із видатних українців-сценографів був, наприклад, 
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маляр-декоратор Л. Яхимович, у 1900 р. сценограф Опери у Відні, 
чи Б. Бобинський.

Розвиток сценографії в Галичині завдячуємо згодом теат-
рові “Загра ва” під мис тецьким керівництвом В.Блавацького, 
в якому Л.Боровик по чав іти новими шляхами сценографії, 
стараючись знайти у декораціях даної п’єси відповідну інтер-
претацію і роз в’язку думки драматурга. Пов ний вислів, одначе, 
сценографія знайшла в оформленнях артиста-маляра М.Радиша 
в Оперному Те атрі у Львові в 1943 р.

VІІ.   В.БЛАВАЦЬКИЙ І “ЗАГРАВА”

З огляду на численність акторського складу всіх згаданих 
театрів і ан самблів важко було скерувати в одне русло галицьке 
театральне мистецт во. Поворот до старих режисерських засобів 
чи до старого репер туару після успіхів, що їх мав театр під 
мистецьким керівництвом О.Загарова, не був до душі ні глядачеві, 
ані акто рам. Галицький театр му сів перейти знову на модерні 
рейки як у режисурі чи в грі, так і репертуарі. Від повного 
занидіння театр міг стримати тільки ансамбль, скла дений із 
видатних тодішніх ак торів, які самі прагнули чогось но во го, мали 
мистецькі аспірації й під рукою нового мистецького керівника 
могли б сказати з нової сцени нове українське мистецьке слово.

На щастя, так і сталось. У 1934 р. на Галицькій Землі 
україн ський те атр “За гра ва”, заснований у листопаді 1931 р. у 
Пе ремишлі молодим і на дійним працівником сцени О.Гловою-
Степовим, під мистецьким керів ництвом нового режисера В.Бла-
вацького зайняв чільне ста но ви ще у розвитку української те-
атральної культури та став передовим ук раїн ським модерним 
те атром саме в тому періоді, коли на центральних землях України 
під московсько-більшовицькою окупацією йшов пов ний розгром 
модерного українського теат рального мистецтва.

Акторський склад театру “Заграва” в 1933 р. (того ж року 
по мер від туберку льо зу О.Степовий) був наступний: Ніна Бла-
ва ць ка, Ганна Істо мі на, Клавдія Мас ко те-Кемпе, Марія Ковман-
Сте по ва, Нюра Цісикова, Людмила Сердюкова, Олесь Степовий, 

 
8 Блавацький В. Із театральних споминів // Київ. – 1953 – Ч. І. – 

січень-лютий. – С. 29-30. За керівництва О.Сте по во го йшли прапрем’єри: 
“Поїзд мариво”, “Лег кодушна сестра” й ін.
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Лав  ро Кемпе, Юрій Кононів (він був ще й адміні стра тором теат-
ру), В.Шашарівський, Олексій Данилко, Василь Сердюк, Анатоль 
Радванський, Роман Зелез і Михась Дірко (йо го, сільського хлоп-
чину-сироту, який заробляв собі грою на скрипці по вагонах у 
залізничних поїздах, актори прийняли “за свого” й він аж до 
пер шої більшовицької окупації був у театрі реквізитором).

У репертуарі старого театру “Заграва” були оперети, 
фарси, час до часу ревії (“Все на рожево”) та побутові п’єси.

“Оцю “Заграву”, – пише у своїх спогадах В.Блавацький”8 , 
– я задумав зро бити основою нового театру. Порозумівшись з 
Ю.Кононевим і цим ко лективом, я в ко рот кому часі перебрав 
мис тецький провід “Нового Українського Театру” “Заг ра ва”. 
Л.Бо ровик, Б.Паздрій і В.Королик (зго дом) підсилили... чоловічий 
акторський ансамбль “Заграви”...

“Важкі були початки існування нового театру. Ми не мали, 
в першій мірі, ре пер туару, який би запевнив гуртові акторів що-
денний шматок бодай сухого хліба. Ми в буквальному значенні 
цього слова голодували. Два рази денно наші артистки варили 
в спільному “котьолку” ріденьку зупу для всіх членів театру. В 
особливі святочні дні ми діставали по кіль ка цигарок... Всі мізерні 
прибутки театру ми призначали на придба н ня нових костюмів і 
декорацій. Так боролися ми декілька місяців з крайньою нуждою, 
і щойно вистава інсце нізації “Батурин” Б.Лепкого до зво лила нам 
сяк-так стати на ноги. З глибокою повагою згадую прос то герой-
ську самопожертву моїх тодішніх співробітників, які, охоплені 
одним почуванням, не жаліли ні свого здоров’я, ні сил для однієї 
мети: мистецького росту театру”.

П’єсу “Батурин” (ідею інсценізації повісти Б.Лепкого довго 
леліяв фанатично закоханий у театр Луць Лісевич) можна 
вважати першою модерною режисерською концепцією нової 
“Заграви”. Зокрема 3 дія (ба рельєфна розв’язка масових сцен) 
і 5 дія (на згарищах Батурина) лучили в собі одну мистецьку 
цілість – слово, світло, маску, костюми й декора цію. Сценограф 
“Заграви” арт. Л.Боровик (він же грав кн. Мєншікова) пі шов у 
оформленні сцени шляхом символізму і вперше впровадив, ана-
логічно до т. зв. підтексту слова, підтекст декорації, висуваючи 
на пер ший план емоційний зміст твору. П’єса “Батурин” мала не 
тільки вели кий мистецький успіх. Завдяки масовому відвідуванню 
цієї вистави вона стала “касовою п’єсою”. Це дало можливість 
подумати над оформ лен ням дальших вистав “Заграви”, із яких 
чер говим успіхом була інсце ні зація новел Василя Стефаника під 
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спільним заго лов ком “Земля”. Василь Стефаник радо погодився 
на інсце ніза цію його новел (“Зем ля” складалася із 6-ти новел та 
прологу: “Вона – земля”, “Сини”, “Марія”, “Злодій”, “Побожна” 
та “Морітурі”, пролог – “Моє слово”). В інсценізації допомагала 
В.Бла ваць кому арт. Ганна Совачева, і навіть сам письмен ник 
прибув на виставу, яка відбулася в Коломиї 1934 р. Вистава 
почи на лась хором (на зразок грецького хору), який рецитував 
“Моє слово” пое та, а дія окремих новел на тлі хору відбувалась у 
гуцуль ських рамках так, “що мов у калей доскопі, окремі образи 
пересувались пе ред очима глядачів” (склад: хор – Ніна Блава-
цька-Лужницька, М.Степова, Л.Боро вик, Я.Роман чак, М.Дірко; 
“Вона-земля”: Л.Сердюкова, Б.Паздрій, Р.Зе лез; “Сини” – Вол. 
Блавацький; “Марія”: Г.Істоміна, А.Радванський, О.Да нилко, 
Опар; “Зло дій”: Б.Паздрій, О.Данилко, В.Сердюк, Н.Цісико ва; 
“Побожна”: Р.Зелез, Л.Сердю ко ва; “Морі турі”: А.Рад ван ський, 
О.Да нил ко, В.Сердюк, А.Маруненко й ін.). “Твор че горіння 
огорнуло увесь колектив “Заграви” під час підготовки вистави 
“Земля”, – згадує В.Блава ць кий9 . – Це були святкові дні для 
нас усіх, таку велику силу має справжня поезія! Одержимі 
творчим захопленням актори “Заграви” забули про ввесь світ, 
про щоденні турботи й клопоти, й ці дні скували наш ко лек тив в 
одну цілість. Це почування спільноти міцнішало з кожним днем 
за ввесь час існування цього театру. Мої мрії про теат раль не 
братство, спаєне одною думкою і одним напрямком, почали на 
очах прибирати реальні форми”.

“До нашої гарячкової праці над “Землею” приглядався 
дехто з грома ди, голов но у Збаражі, де й відбулася прем’єра. 
Ми ніколи не зверталися до громадянства за допомогою, це 
був, так сказати, неписаний закон “За грави”, тому й звали нас 
“бід ні, але горді”, то ж і в тому випадку, хоч вистава “Землі” з 
огляду на сценічне оформ лення і костюми поставила нас перед 
великими фінансовими труднощами, ми не зверталися до міс це-
вих економічних установ за допомогою. Та ця допомога прийшла 
са ма до нас. Великий при хильник театру, проф. Когут, господар 
україн ської зали в Збаражі, бачивши наші зусилля, сам з власної 
ініціативи обійшов усі місцеві українські економічні установи й 
приніс нам неве ли ку, але дуже нам потрібну суму грошей. Зробив 
це в такій чемній і культурній формі, що годі було відмовитися. Це 
й була, – згадує Вол. Блавацький, – єдина з боку громадянських 

 
9 Там же.– С. 30 і далі.
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чинників допомога театрові за ввесь п’ятирічний час існування 
нової “Заграви”.

Вистава “Земля” мала величезний успіх, п’єса довго не 
сходила з афіш. В між ча сі на сцені театру “Заграва” йшли 
вистави “Тарас Буль ба” за Гоголем з Л.Бо ро ви ком у заголовній 
ролі; “Птах”, цікава з режисерсь ко го боку й з боку гри акторів, 
одного із кращих польських драматургів Ю.Ша няв ського  та 
“Святе полум’я” Сомер се та Моема з О.Кривіцькою (яка із своїм 
чоловіком Яковом переїхала з театру ім. Тобілевича), М.Степовою 
(мистецька креація Сестри милосердя), Г.Совачевою, Л.Бо ро-
виком, Б.Паздрієм і В.Блавацьким у чільних ролях.

Черговим, новим кроком модернізації репертуару “Заграви” 
була по ста ва най по пулярнішої побутової драми М.Старицького 
“Ой не ходи, Грицю”10.  Модерна по става цієї драми як публіці, 
так і акторам дуже подобалась, бо режисер Блава цький пере-
монтував довжелезні (й перестарілі на модерній сцені) монологи 
п’єси на діалоги, впровадив ще одну дійову особу в п’єсу (бабу 
хазяйки Хоми) та зреконструював оформлення першої дії так, що 
в перекрої було видно середину Хоминої хати й частину подвір’я. 
Монологи Марусі в останній дії залишено, бо вони виправдані 
її божевіллям. Зна мените композицій но-сценічне оформлення 
п’єси зладив Л.Боровик. (Склад акторів: О.Кри ві цька – Маруся, 
після неї Н.Блавацька-Лужницька, потім Віра Ле ви ць ка, яка з 
Євгеном Левицьким переїхала із трупи Яр.Стадника до “За гра-
ви”, Дарина – М.Степова, хазяйка – Л.Сердюкова, баба – хазяйка 
Хоми – Г.Совачева, відьма – Г.Істоміна, Гриць – Б.Паздрій, Потап 
– В.Коро лик, Хома – Л.Боровик, Дмитро – Я.Романчак.)

У цьому часі видавець Іван Тиктор, власник видавничого 
концерну “Україн ська преса” у Львові, доручив д-рові 
Гр.Лужниць кому, літера тур ному критикові й театральному 
рецензентові часопису “Новий час” у Львові, очолити редакцію 
но во відкритої серії видавництва “Українська преса” – 
“Аматорський театр”. Вся ме ре жа аматорських гуртків по 
селах і біль ших містечках Галицької Землі не мала відповідного 
репертуару й ко рис ту валась пере старілими п’єсами, які аж ніяк 
не відповідали вимо гам тодішнього глядача. Існувала, щоправда, 
у видавництва оо. Василі ян у Жовкві серія “Бібліотека релігійної 
драми” (згодом у тій серії ви йш ла “Голгота” Гр.Лужницького з 

10 Див. статтю “Блавацький як режисер” – розділ “Постаті”, там 
же ж “Ювілей – свято артистки”. Т. П.
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передмовою В.Блавацького і його ж режисерськи ми заувагами для 
аматорських гуртків), але з огляду на велику кількість дійових 
осіб і сюжети з життя святих згадані п’єси не завжди відповіда-
ли вимогам аматорської сценки. “Ама торський театр” – це 10-та 
з черги із серій концерну “Українська пре са”, в якій квартально 
появлялися п’єси з малим складом дійових осіб, із перед мо вою 
та режисер ськими заувагами. Першим випуском видавництва 
була драма з козацької буваль щини “Ой Морозе, Морозенку” 
Гр.Лужницького, з пе ред мовою Мих.Стру тин сько го, яку зараз же 
поставив режисер Блава ць кий, застерігаючи право вистави цієї 
п’єси тільки за театром “Заграви”.

“Ой Морозе, Морозенку” – остання пригода полк. козачих 
військ Ста нислава гербу Прус Мрозовицького” (в 1957 р. виставив 
її за режи су рою В.Королика Ук раїн ський Театр Малих Форм      
ім. В.Бла вацького, Аделаїда, Австралія; в 1964 р. ця п’єса йшла 
теж на сцені “Театру у П’ят ни цю” у Філадельфії, Америка, 
режисер Вол. Шашарівський) – повніс тю поривала з дотеперіш-
ньою манерою наших істо рич них п’єс, які пред став ляли героїв 
козацько-геть манської доби розгнузданим гуляйпіллям. Як 
Морозенко, так і герої дальших історичних драм Гр.Лужницького, 
як “Дума про Нечая”, “Лицарі ночі” чи, врешті, “Слово о полку 
Ігоревім”, були в повному значенні цього слова лицарями, 
сповненими шляхет них почувань і ви со ких чеснот. “Образи 
нашого історичного минулого в п’є сах Лужницького, вистав ле них 
на сцені театру “Заграва” у вибагливій сце нічній формі як щодо 
костюмів, так і щодо декораційного оформ лен ня, мали велике, 
як згадує у своїх спогадах В.Бла вацький11 , виховне значення 
для селянських і міщанських мас, які відвіду вали театр у часи 
найбільшого національного гнету з боку Польщі.

З особливим пієтизмом і дбайливістю була виставлена 
істо рична драма, епопея княжої Руси-України “Слово о полку 
Ігоревім” Гр. Лужницького, прем’єра якої відбулась у Коломиї 1937 
р. (думку про сценічне оформлення цієї старовинної літературної 
пам’ятки піддав авторові відомий вчений д-р Василь Щурат).

 Це була одна із монументальних постав режисера Бла-
вацького. До нового репертуару належали п’єси політично-націо-
наль  ного ха рак теру, як “Обітована земля” О.Олеся (на протест 
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11 В.Блавацький, “Із театр[альних] споминів”, стор. 34. – Перше 

видання п’єси “Ой, Моро зе” польська цензура сконфіскувала. Аматорські 
гуртки користувались другим, пере роб леним виданням.
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тодішнього совєт сь ко го консула Лапчин сько го заборонена 
польською владою) і “Тарас Шев ченко” молодого письменника, 
згодом керів ника “Театру Малих Форм” у Львові Зенона Тарнав-
ського (Т.Шев чен ко – Л.Боровик). З чер ги появляється на сцені 
театру “Заграва” комедія із невідо мої досі в україн ській драма-
тичній літературі ділянки нашого громадського жит тя, купецтва, 
“Муравлі” Гр.Луж ницького (прем’єра 17.12.1936 р. в Рога ти ні, 
склад: Ніна Блавацька-Лужницька – директорова, О.Данилко 
– ди рек тор, Л.Сердюкова – на чальникова, Б.Сенів – начальник, 
Г.Совачева – деканова, Л.Боровик – декан, Р.Зе лез – аптекар, 
А.Істоміна – бабця, В.Ле вицька – Надя, М.Степова – Влодка, 
Я.Рудакевич – Матвій, Є.Ку ри ло – Влодко, Вол. Блавацький – 
Ромко, Б.Паздрій – суб’єкт, І.Гор ба чев ська – зальотна Маруся, 
В.Симчич – коморник, І.Яріш – Нусбавм, А.Ма руненко – селянин, 
Н.Мелехівна – селянка).

На сцені театру “Заграва” йшов європейський репертуар: 
“Маріюс” і “Крамарі слави” Паніоля, “Цвіркун у запічку” Діккенса, 
“Верблюд вухом голки”, “Шанґ-Тонґ” Кервуда (інсценізація 
Б.Паздрія), “Будівничий Соль нес” Ібсена (склад: Соль нес – 
В.Бла вацький, Аліна – Г.Істоміна, Гердаль – Л.Боровик, Бровік 
– В.Королик, Рагнер – Я.Романчак, Коя – М.Степова, Гільда – 
Н.Блавацька й інші).

Окремою сторінкою в історії театру “Заграва”, творчого 
зусилля ко лек тиву й шукання нових режисерських засобів В.Бла-
вацького була віднова української релігійної драми. Започатко вана 
релігійно-історич ною драмою “Зоря над Почає вом” Гр.Луж ниць-
кого свого вершка досяг ла “у дуже сміливій і незвичайно вдат ній 
релігійній містерії “Голгота”, – як згадує Блавацький, – на зразок 
відомих ре лі гій них видовищ в Обер амер ґав (прем’єра в Коломиї, 
1936 р.). Завдяки особливо піднесеній те мі, тонкій акторській грі, 
співпраці Григора Лужницького (у заголовній ролі Ісуса Христа 
– В.Блавацький), постава “Голготи” в стилі старовинних релі гій-
них українських містерій, зокрема гра молодого актора Я.Пінота-
Рудакевича в ролі Юди, мала величез ний успіх, бо не тільки 
міста Галицької Землі, куди звичайно виїздив театр “Заграва”, 
а й села запрошували театр до себе.

“Голгота” мала у глядачів великий успіх, який перевершив усі 
мої сподівання, – писав про це В.Блавацький у згаданих спо гадах12. – 

12 Там само.– С. 34. Див. “Рецензії” – “Голгота”, “Інтерв’ю з автором 
релігійної драми”. Т. II.
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Це спонукало мене зверну тись до письменника Гр.Мері ям-
Лужницького з пропозицією написати драму на основі повісти 
Г.Сєнкєвіча “Кво вадіс”. Він погодився, і так постало “Камо гряде-
ши” – дві драми, зв’язані тема ти кою, а саме “Вініцій і Ліґія” та 
“Смерть Нерона”. Ці драми заповнили два вечори так, що “Камо 
гря деши” складалося з двох спек так лів, які слідували один за 
од ним. Автор дуже вміло виконав своє завдання, так що “Камо 
гря де ши” робило враження оригінальної п’єси та не виказу ва ло 
звичай них для того роду переробок літературних і драматичних 
недоліків”.

“Вистава “Камо грядеши”, – читаємо дальше у спогадах 
В.Блава ць ко го, – була теж великим досягненням Л.Боровика, 
який блискуче роз в’я зав усі труднощі склад ного сценічного 
оформлен ня п’єси. Як актор Боровик дав яркий і перекон ли вий 
сценічний образ Нерона. Молодий актор Є.Курило в ролі Вініція 
здобув собі велике признання, а Я.Руда ке вич у ролі Хілона 
підсилив ще свою славу, здобуту виконанням Юди в “Голготі”. 
Лужницька – Лігія, Віра Левицька – Попеа, Степова – Евніце, 
Неделко – Апостол Петро не менш вдатно виконали свої ролі”.

Який успіх мала ця вистава, остання з монументальних 
вистав “За гра ви”, під час виступів у Львові, найкраще свідчить 
те, що дирекція видавництва й біб лі оте ки “Осолінеум”, маючи 
виключне право власнос ті на видання творів Г. Сєнкєвіча, 
звернулась до дирекції “Заграви” з проханням дати дозвіл на 
переклад сценічної адоптації “Кво вадіс” – “Камо грядеши” на 
польську мову13 .

“Залізними” загравістами, котрі творили постійну основу 
мистець ко го колек ти ву театру (за списком В.Блавацького), були: 
Леся Кривіцька, Віра Левицька, Марія Степова, Ніна Блавацька-
Лужницька, Ганна Сова че ва, Людмила Сердюкова, Наталка 
Мелехівна, Ірина Горбачівна, Воло ди мира Левицька, Леонід 
Боровик, Богдан Паздрій, Ярослав Рудакевич, Євген Курило, 
Володимир Королик, Євген Левицький, Омелян Неделко, Василь 
Сердюк, Анатоль Радванський, Амвросій Маруненко, Яків Кри-
ві цький, Олександер Данилко, Роман Зелез, Ярослав Романчак, 

13 На жаль, пропали у воєнній хуртовині листи п-і М.Кор ніловічевої, 
дочки Г.Сєн кє віча, до якої зверталась дирекція театру “Заграва” з   
проханням про дозвіл на сце ніч ну адаптацію. В одному з тих листів вона 
сердечно ґратулювала авторові інсценізації, режисеру Блавацькому, за 
постанову й усім виконавцям за високомистецьку гру. – Прим. наша, Гр. Л.
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Юні Горняткевич; адміністраторами були: Сергій Сергета, Петро 
Лісецький, Я.Менделюк і Яр.Климовський.

У 1938 р. театр “Заграва” об’єднався з театром ім. Тобіле-
вича, і так по став один театр ім. І.Котляревського, діяльність 
якого перервав вибух Другої світової війни.

Українська преса про об’єднання двох театрів
“Два найкращі українські театри получилися в один театр: 

перестали існувати театр “Заграва” і театр ім. Тобілевича, постав 
один великий театр ім. І.Котля ревського.

Вже давно йшов бій за один репрезентаційний український 
театр. Цьо го дома га лося громадянство, яке бачило, можемо сміло 
сказати, цілковиту розперезаність на театральному фронті, 
бачило цілковиту не жит тєздатність театральних установ і само 
мусило силою обставин дви га ти на своїх плечах існування доброго 
десятка наших театрів. З дру го го боку, знову, цього домагався 
український репер туар, який сьогодні вже не є доривочним 
заспокоєнням поодиноких ділянок нашого життя, а починає 
бути основою до створення правдивого, класичного україн сько го 
національного репертуару.

Ніде правди діти: десятки наших “театрів” були театрами 
тільки то му, що не мали з чого жити, два наші найкращі театри 
їздили тому, щоб давати можність існування нашому теат-
ральному мистецтву.

Знову ж, у розмовах з нашими кореспондентами режисери 
Бла ва цький і Бен цаль видвигнули ще одну причину злуки двох 
найкращих наших театрів в один репрезентаційний театр – кон-
солідація сил. Іде ця консолідація на всіх фронтах українського 
національного життя, чому ж має лежати облогом театр?

Думка постільки щиро патріотична, поскільки не дуже в 
згоді з мистецтвом. Бо мистецтво, щиро кажучи, консолідації 
сил не завжди потребує, хіба річ в консолідації індивідуальних, 
а не збірних сил – та коли справа нашого театру, коли це тор-
кається українського репрезен та цій ного театру, то, безумовно, до 
репрезен та ції треба мати чим похва ли тися. Вслід за тим, факт 
об’єднання обох україн ських театрів – це у високій мірі скріплен-
ня мистецьких надбань українського театру й у цьому напрямі 
консолідація сил має першорядне значення.

Думаю, одначе, що цього наше громадянство не жадатиме 
від театру ім. Кот ля ревського. Річ у тому, що так, як ми могли 
захоплюватися грою чи постановою в одному чи другому театрі, 
так сьогодні ми мусимо жадати, щоб театр ім. Кот ля ревського був 
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цілковитим виявом нашої національної істоти. І театр “За грава”, 
й театр ім. Тобілевича, хоч і був власністю громадянства, то не 
в такій мірі, як є власністю театр ім. Котляревського. Театр ім. 
Кот ля ревського мусить бути не тіль ки сумою наших устремлінь, 
не тільки реалізацією наших мистецьких планів і мрій, але й 
авангардом національних сил, що, перетоплені в горнилі теат ру, 
роз бу ду вали б нашу душу й дали їй те, чого нам так дуже бракує.

Театр ім. Котляревського має не тільки моральну поміч на-
шого гро ма дянства, має він обіцяне й те, без чого не може існу-
вати ніякий прав ди во мистецький театр. І тут саме сила театру 
ім. Котляревського, й тут, тільки в цьому театрі може про я ви тися 
правдиве мистецьке обличчя української нації. Театр ім. Котля-
ревського мусить стати нашим націо наль но-державним театром, 
бо інакше ніколи не буде українським теат ром, а тільки дори-
вочним, побутовим театром. На основі досяг нень минулого нашого 
теат рального мистецтва ми мусимо будувати сучасне українське 
національне театральне мистецтво, щоб майбутні покоління мог ли 
ввійти в історію всесвітнього театру. А без виразного національ-
но го обличчя ми нікуди не ввійдемо. Тупцюватимемо на місці 
так, як тупцюють наші безчисленні “театрики”, що пере мелюють 
старий від жи лий репертуар.

Мова духа є мовою інтернаціональною. А найкращим ви-
разником духа є театр. І ніхто з нас, чи глядачів, чи авторів, чи 
акторів, чи режи се рів, чи, врешті, тих, в руках яких спочиває доля 
українського національ но-державного театру, не сміє забувати, 
яку роль мусить відіграти театр ім. Котляревського, в якого по-
пу ляр ність, каса, доривочні успіхи, словом, усе те, переминаюче, 
мусить піти в жертву вічного мистецтва. І так, як в театрі ім. 
Котля ревського об’єдналися найкращі ре жи серсько-акторські та-
ланти, так театр ім. Котляревського силою свого репрезен та тив -
ного становища мусить об’єднати в своєму репертуарі не тільки 
най кращі творчі сили українського духа, але й сціпити те, що 
роз пли ва єть ся різними струм ками життя, в один, могутній мо ноліт. 

Щойно тоді буде це повна консолідація.”

VІІІ.   ГАЛИЦЬКА ДРАМАТУРГІЯ 
МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ  ВІЙНАМИ

Важко назвати 16 років добою (докладно кажучи, від      
1923 р. – при лу чення Галичини Радою Амбасадорів до Польщі 
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– до 1939 р. – і першої більшовицької окупації Галицької Землі), 
але, все-таки, навіть строго науково беручи, цих 16 років в істо-
рії галицької драматургії можна назвати добою, бо в цих роках 
виявилися основні елементи означення доби, а саме повна від-
мінність від попереднього. По-перше, галицька драматургія між 
двома світовими війнами пішла зовсім іншим шляхом, як дово-
єнна драматургія; по-друге, в галицькій драматургії між двома 
світовими війнами почався новий процес, назвімо його європе-
їзацією; по-третє, тоді почалося нав’язання до старої історичної 
української дра ми. Ці три елементи, які розглянемо на суспіль-
но-політичному тлі, що його переживала Галицька Волость у 
1923-1939 рр., дають нам повне право назвати цих 16 років не 
періодом, а добою.

У короткому огляді ми братимемо до уваги лише ту драма-
тичну лі те ратуру, яка стала репертуаром галицьких театрів. Бо 
не тільки впро довж тих 16-ти років, а постійно, і не тільки в нас, 
а всюди появляються на книгарському ринку драматич ні твори, 
які, одначе, не є сценічними творами й світла рампи ніколи їм 
не довело ся бачити. Згадати б тільки в галицькій драматургії 
попередньої доби численні твори чи то Миколи Устияновича, 
чи Василя Пачовського, до речі, дуже сильні в читанні, або дра-
матичні довбушівські фантазії Ю.Федьковича, а з нашої доби 
дра  матичні твори видатного письменника і поета Юрія Липи 
(“Поєди нок”, “Мотря” чи “Вербунок”), або “Черник” Ростислава 
Єндика та низ ки інших авторів. Ці твори, хоч і були літератур-
ні, але впливу на загал вони не мали, бо були літературою, а не 
драматургією.

Якщо б ми коротко хотіли означити суспільно-політичне 
тло галиць кої дра ма тур гії між двома світовими війнами, то можна 
б сказати: боротьба за фізичне існу вання кожного галицького ук-
раїнця зокрема, а всієї Галицької Волости в загаль но му. Римсь-
кий клич Vaе Victis (горе переможеним) Польща здійснювала 
на кожному відтинку, від шкільного починаючи (для цікавості: 
за Австрії в 1918 р. у Галицькій Волості було 2.417 українських 
шкіл, у 1939 р. було їх лише 290!) до еко номічного включно. 
Знищені Першою світовою війною, східні області Галичи ни пред-
ставляли собою руїну, і тому, як звичайно в такому випадку, 
спер шу поча то економічну відбудову. Культура й останній най-
кращий її ви слів, мистецтво, а зокрема театральне мистецтво, 
голосу не мали. Те ат раль не мистецтво тліло на пожарищах 
про граної війни, й серед числен них театриків, ціллю яких для 
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ви конавців-акторів було прожити з дня на день, а для глядачів 
розвага, здавалося, ледве чи й найбільший опти міст міг би знайти 
хоч іскорки мистецтва.

Але такі оптимісти, а може навіть фанатики, знайшлися, і в 
трикут ни ку дра ма тург – актор – глядач пробудилося жит тя, але 
у зворотному виді: глядач – актор – драматург. Та ким першим 
драматургом між дво ма світовими війнами, який заохо тив галиць-
кого глядача до театру, був Володимир Винниченко, зокрема його 
п’єси “Співочі товариства”, “Пан на Мара”, згодом “Брехня”, “Гріх”, 
“Закон” і ін. Позна йо мив галицький за гал із драматичною творчістю 
Винниченка спершу львівський “Неза леж ний Театр” під дирекцією 
д-ра Гр.Нички, а пізніше один із найви дат ніших наших режисерів 
Олександр Загаров. І тут слід згадати одне ду же цікаве, сказати б, 
соціологічне яви ще: соціально-політичні ідеї Винниченка у Галиць-
кій Волості не мали не тільки ніякого відгомону, а зустріли просто 
органічний спро тив; такий же спротив, хоч і тихий, викликали його 
п’єси, насичені арциба шів сь ким подихом, як, наприк лад, “Закон” або 
“Чорна пантера і білий ведмідь”, але Галичина любила Винниченка-
драматурга, хоча Винниченко-політик був для Галичини одним із 
руїнників Української Держави.

Другим драматургом, з творами якого ознайомилася Галиць-
ка Во лость на початку доби між двома світовими війнами, був 
Єлисей Кар пен ко з його п’єсою “Момот Нір”. Ця п’єса, одначе, з 
уваги на її наскрізь символічний характер (дуже цікава ре цензія 
Леоніда Білецького на сто рінках тодішнього журналу “Театраль не 
мистец тво”) не промовила до глядача.

І, таким чином, можна б сказати, що галицьку драматургію 
між дво ма світовими війнами започаткували не галичани – Вин-
ниченко й Карпенко.

Очевидно, в умовах відбудови нормального життя, до чого 
всіма за со бами не допускав польський окупаційний уряд, в умовах 
суворої поль ської цензури (до речі, повністю неграмотної, для 
якої – як читаємо у спогадах режисера Володи ми ра Блавацького 
– “Бу дівничий Сольнес” Ібсена була небезпечною п’єсою, бо, на-
пев но, Ібсен, на думку урядовця польської цензури, пишучи цю 
п’єсу, бачив перед собою “Одбудову України”),  в залежності від 
каси й уподобань глядача і в умовах без дер жав ного мандрівно-
го театру, важко було знайти спершу новий твор чий шлях-на-
прямок для нового галицького драматурга. І так, як театр За-
гарова, маючи, за винятком Винниченка чи Карпенка, тільки 
євро пей ський репертуар, все-таки виховував актора й глядача, то 
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драматурга цей театр не знайшов і не виховав. Іншими словами 
кажучи, до 1930-х рр. у трикутнику глядач – актор – дра матург 
перші два місця були роз бу довувані, можна сміливо ска зати, 
навіть досконало, але останнє місце – місце драматурга – було 
порожнє. Це правда, що, як пише у своїй розвідці “Ук раїнський 
театр на Україні і еміграції” д-р Михайло Кушнір су часник цієї 
доби, – тодішній український театр у Львові був найкра щим у 
Польщі. Однак нині, з перспективи років, ми мо жемо сказати, 
що театр Загарова з його високо мистецьким ре пертуаром і такі 
драматичні твори, як п’єси Ібсена, Гавпт ма на, Стріндберґа чи 
Шекспіра, не могли зразу ж виховати україн ського драматурга: 
годі було зробити стрибок від “Як ковбаса і чарка” до “Отелло”! 
ІЦо більше, навіть коли в цих же 30-х рр. на галицькій сцені 
появилась в театрі “Заграва” знаменита ко ме дія-сатира Миколи 
Куліша “Мина Мазайло”, то поява її не справила ніякого 
враження, включно із голосами, що це ніщо інше, як тільки ло-
каль но-перефасо но ва ний “Мартин Боруля”... Словом, галицький 
глядач хотів, не зриваючи зі своїм старим, мати щось своє, але 
нове. І це пра гне ння глядача не задовольнив ні один драматург, 
а тільки... колектив театру “Заграва” із режисером В.Блавацьким 
на чолі. Ця спроба вдалася повністю: сценічна адаптація новел 
Стефаника “Земля” і модернізація чи, краще скажім, європеїзація 
“Ой не ходи, Грицю”, нашої окле па ної побутової п’єси відкрила 
новий, зовсім відмінний шлях для гали цької молодої драматургії.

Кажемо, “молодої”, бо коли б не Друга світова війна й пов на 
руїна української театральної культури в її ході до вершин, якої 
ми є свідками нині, то ми здивували б світ нашим теат ральним 
мистецтвом!

Цей шлях, як ми вже згадували, був зовсім відмінний від 
усього по пе реднього, бо, не маючи можливості реагувати на 
ми нуле (з уваги на поль ський окупаційний утиск, який саме в       
1930-х рр. почав посилюва ти ся шляхом т. зв. пацифікацій) і не 
маючи мож ливості висловлювати свої прагнення, з тієї ж са мої 
причини  в га ли ць кій драматургії при йшов зворот у мину ле, 
чому сприяв не якийсь шовінізм, не якась рево лю ція, чого можна 
було споді ватися, а наука. Воно, по суті, було зовсім логіч но: на 
питання, чому погано, об’єктивну відповідь може дати тільки 
об’єктивна наука.

Таким чином, патроном нової галицької історичної драми 
стала так зв. істо рич на школа В’ячеслава Липинського, яка, як 
відомо по доклад ній науковій аналі зі й ревізії нашої козацької 
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бувальщини, виявила зовсім інший тип козацького героя, ніж 
той, кого силою спростачила царська цензура, наша побутова 
драма, а вже добровільно спростачили його наші письменники 
типу А.Чай ковського чи В.Будзиновського. До речі, тут слід нам 
згадати, що ще у 80-х рр. ХІХ ст. було в нас тяготіння хоч трохи 
обчистити з гуляйпільства, з гопака чи горілки наше ко зацт во, 
як, на приклад, у драмах О.Огоновського “Гальшка Острозь ка” чи 
“Пав ло Полу боток” О.Барвінського. Але завдяки нашому тодіш-
ньому ра дикальному духо ві й слабим сценічно-драматичним 
творам,  хоч і показував їх театр “Руської Бесі ди”, – ці спроби 
загинули. В 1930-х рр. цей підхід, одначе, знайшов свій повний 
вияв, і в драмах “Ой Морозе, Морозенку”, “Думі про Нечая” 
чи “Слові о полку Ігоревім” галицький гля дач побачив свого, 
того самого рідного козака, але вже шляхтича, джент ельмена, 
патріота-лицаря, для якого не було ідеалом “попить і по гу лять”, 
а – “честь отчизни моєї”.

І, таким чином, галицька драматургія, якщо мова іде про 
теат ральний ре пер туар, ділиться на дві групи: на сцені йдуть 
пере кладні твори євро пей ських драматургів, як, наприклад, із 
західно європей ських Сомерсета Моема, Діккенса, Буш – Фекете, 
з поль ських – Шанявського чи Рост воровського, а рівночасно 
виступає Олександр Олесь зі своєю трагедією “Обітована земля”, 
в якій змальовує жахливу дійсність галицької роди ни Кру-
шельницьких, котра повірила більшовикам і виїхала в під-
со вєт  ську Україну (на жаль, цей дуже сильний твір нашого 
відомого поета внаслідок про тесту совєтського консула у Львові 
Лапчинського по кіль кох виставах був за бо ронений). Побіч 
прізвища Олеся, виступають мо ло ді драматурги Зенон Тарнав-
ський, І.Керницький та ін. Зокре ма, Зенон Тарнавський, ідучи тим 
же шля хом “від чищування” від нашої “хлопома нії” історич них 
постатей, пише п’єсу “Шев ченко”, на сцені з’являється Шевченко 
не в кожусі й у шапці, а у фраку – між іншим, моттом для 
цієї драми стали слова з Шевченкового “Щоден ника”: “Я цілий 
тиждень не вилажу з фрака”.

Не забувала галицька драматургія і про недавно минуле: 
в театрі ім. То бі ле ви ча ішли “Інваліди”, а в театрі “Заграва” 
був відтворений того час ний малюнок із купецького життя 
“Муравлі”.

Єдиною, хоча дуже дошкульною, прогалиною тодішньої 
дра ма ти ч ної твор чос ті в Галичині була відсутність театрального 
жур на лу чи видавництва театральних творів. Правда, існували 
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три ви дав  ництва, де появлялися драматичні твори, але виключ но 
для само діяльних гуртків, бо тільки вони могли дати матеріальну 
базу для дальших видань. Це були: видавництво “Русалка” 
Гр.Гану ляка, “Ама торський театр” при видавничому концерні 
“Укра їнська преса” Іва на Тиктора й “Бібліотека релігійної драми” 
при видавництві отців Василіян у Жовкві. Журналу не було, 
а спроби колективу “Заграва” при нагідно видавати програмку 
в жур нальному виді (1935) не ма ли успіху. Припинилося по 
трьох ро ках (1922-24) ви дання журналу “Те атральне мистецтво”, 
який теж був при значений для аматор сь ких гуртків. Відсутність 
видавництва, де можна було б публікувати дра матичні твори, що 
їх ста вили між двома світовими війнами галицькі театри, привела 
до того, що пере дова га лицька драматургія в рукописах пропала 
май же безслідно у завірюсі Другої світової війни.

Одначе, третій елемент, про який ми на початку згадали, 
тобто нав’я за ння до старої української драми, яку в історії 
театру звемо шкільною драмою, не обмежи ло ся тільки до історії, 
а, нав паки, заторкнуло суть шкільної драми України, релігійної 
дра ми, такої дуже популярної на Україні в 17-18 ст. Очевидно, 
дра матичні твори того часу могли бути тільки зразками для релі-
гійної драми 1930-х років, але віднова цієї ділянки драматичних 
творів, призабутої в Галичині і взагалі викресленої із сторінок 
історії українського театру під московсько-совєтською оку па-
цією, це була у модерній формі віднова колись величних успіхів 
Киє во-Могилянської Академії. Цього роду драматичні твори, як 
“Зоря над Почаєвом”, “Камо грядеши” чи останній етапний твір 
у цій ділянці “Гол гота”, ознаменували й закінчення нової доби в 
галицькій драма тур гії між двома світовими війнами.

Невідомо, до яких вершин розвитку дійшла б галицька 
драматургія між двома світовими війнами, започаткована, як 
ми бачили, невеличкою кількістю прізвищ і, може, не більше 
двадцяти українськими оригіналь ни ми драматичними творами. 
Але сміливо можемо сказати, що на галицькій драматургії, в якій 
творчими, живими організмами був глядач – актор – драматург, 
сповнилися слова нашого філософа Григорія Ско во роди: “Тіло 
ніщо – дух животворить”, а ім’я цьому духу українське дра-
матичне мистецтво.
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IХ. УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПІД ЧАС 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

1. Галицький театр під час Другої світової війни  
            і під більшовицькою окупацією

Коротка, бо тільки 22-місячна, перша московсько-більшо-
вицька оку па ція Га ли чини після упадку Польщі у перших тижнях 
вибуху Другої світової війни змі ни ла обличчя українського галиць-
кого театру, в якого відібрали його волю і приму сили йти шляхами 
більшовицької пропа ган ди. Спершу окупаційна більшо вицька 
влада, граючи роль “визволи те ля” українців-галичан, поступала 
дуже обережно й по-азійському під ступ но: переробили зал старого 
театру ім. Скарбка, в якому міс ти лось кіно, й дали його ансамблеві 
українських акторів, а сам театр назвали іме нем Лесі Українки. 
У головному будинку Міського Театру якийсь час ще виступав 
польський театр, але через кілька тижнів його пере кинули до 
іншого залу (ко лиш нього жидівського театру), а в будинку Львів-
сько го міського театру відбувалися гостинні виступи підсовєтських 
ансамблів і від часу до часу вистави нашого Львівського театру, 
тобто ан самблів театру ім. Котляревського, Йосипа Стадника й ін. 
Актори одержували постійні платні, забезпечено їх гуртожитком, 
а для “пере ви хо вання” галицьких українських акторів змішано 
львівський ансамбль із під со вєт ськими артистами. Останні, 
здається, майже всі були або довіре ними НКВД (ке рівником 
театрального ресорту НКВД був тоді старшина Барвінський, жи-
дів ського походження), або “заслу женими” членами партії. Спершу 
керувала театром українка Марія Бойко, а після неї при зна чили 
старого члена комуністичної партії москаля Алєксєєва, політ ру-
ком театру був жид Самуїл Шустер, режисерами за ли шились 
Й.Стад ник, В.Блавацький, музичним керівником – Л.Гуркевич, 
літе ра тур ним керівником – Гр.Луж ницький. Однак усіма справами 
здалеку керу вав Олек сандр Корнійчук, який прибув до Львова з 
першими відділами со вєт ської армії з дору ченням організувати 
театральне життя у “визво ле  но му” Львові, маючи на це мільйон 
рублів допомоги від свого режиму.

Першою виставою української підсовєтської драматургії, 
яку по ка зав ново ство рений ансамбль галицьких акторів, була 
п’єса “Платон Кречет” О.Корнійчука (режисер В.Блавацький). 
Задля пропагандивної сторінки та п’єса була повним провалом, 
бо га лицькі актори “акторами пропаганди” ніколи не були, й 
такий стиль гри буде їм зовсім чужий. Замість показати на сцені 
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совєтських ідеальних людей (чого вимагає від мис тецт  ва т. зв. 
соціалістичний реалізм), ідеальними вийшли “вороги кому ніз-
му”. Не мен шого провалу діждалась і друга підсовєтська п’єса 
москов сь ко го драма турга Костянтина Треньова (не помогло й те, 
що її автор прибув до Львова й був приявний на пробах), “Любов 
Ярова”, в якій мала бути, згідно з тенденцією п’єси, представлена 
ви датна роль комуністичної партії у формуванні “нової совєтської 
людини”. Своєю чергою йшли вистави із старого галицького ре-
пертуару, як “Хмара” Суходольського чи “Украдене щастя” 
І.Франка, і вони були на рівні ви мог мистецтва, без необхідної 
для підсовєтської драматургії тенденцій ності.

Окупаційна Москва швидко виявила “потребу перевихован-
ня” гали ць кого актора, якого треба було “визволити” з мистецтва 
й зробити з нього агітатора. Розпочались лекції з історії кому-
нізму, доповіді приїж джих і осілих уже у Львові довірених чле-
нів партії та НКВД, так зв. “майстрів сцени” зі східних областей 
України. Створено Драматичну Школу”14 при театрі, керівником 
якої став С.Шустер, “завучем” (“заве дую щий учебной частью”) 
призначили Гр.Лужницького (викладав істо рію театру), але за 
виключенням кількох галичан (д-р Іван Копач – грець кий те-
атр, В.Блавацький – мистецтво актора і ін.), викладачами там 
були головно приїжджі з СРСР. З черги на становище режисера 
при був з Києва Б.Ба ла бан, відкликано із становища політрука 
С.Шус те ра й назначено на його місце також жида Лєвіна. Проти-
український курс посилювався щораз то більше. Коли б не вибух 
війни із гітлерівською Німеччиною, можна було б споді ватися 
масових вивозів акторів, чи то пак за совєтською терміно логією 
“переміщень”.

Слід згадати, що крім Львівського українського театру, 
існу вав ще якийсь час у Львові польський театр і дуже коротко – 
жи дів ський театр. У Дрогобичі більшо ви ць ка окупаційна влада 
ство рила т. зв. обласний театр під офіційною назвою Дро го-
бицький Український Музично-Дра ма тичний Театр. Ансамбль 
цього театру скла дався з декількох акторів, а решта це були 
місцеві аматори та випускники Дніпропетровського Театрального 
Інституту (“училища”). Репертуар цього театру був майже 

 
14 У своїх спогадах В.Блавацький (“Київ”, 1951, 1, стор. 22) помил-

ко во пише, що під час гітлерів ської окупації при українському театрі 
міста Львова “зорганізовано” драм-школу. Її тільки відновили і з новими 
викла да чами: Й.Гірняк – мистецтво актора, проф. Бендерський – живе 
слово й ін.
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тотожний із Львівським театром, згідно зі штампом совєтської 
системи: “Украдене щастя” Франка, “В степах України” Корній-
чука та “Любов Ярова” Тре ньо ва... Так же само зорганізовано 
обласний Український Му зич но-Драматичний Театр ім. І.Франка 
в Станіславові (Івано-Фран ківськ).

Швидко після вибуху німецько-більшовицької війни усіх 
ак торів з СРСР, які не мали часу або не бажали сховатися, 
приму сово евакую ва ли, а галицькі актори поховалися, бо НКВД 
без розбору усіх розстрілю ва ло й мордувало. Трохи згодом, коли 
гітлерів ські окупаційні війська очистили Східну Галичину від 
московсько-більшовицьких окупантів, розпочався новий період 
у житті укра їнського галиць ко го театру.

2.Український оперний театр міста Львова 
           під гітлерівською окупацією

З днем зайняття Львова гітлерівськими військами українці 
пе реб ра ли у свої руки столицю Галицької Волості, і першим посад-
ником міста став проф. д-р Юрій Полянський (останнім посадни-
ком українського Львова за німецької окупації був адвокат д-р 
Степан Біляк). Нова управа міста, складена з визначних укра-
їнських громадян, зразу ж взяла до уваги організування україн-
ського театру у Львові, перебравши кошти утримання на місто15. 
Скликано негайно збори театральних пра ців ників, на яких вибрали 
нову управу: директором театру став Андрій Петренко, колишній 
адміністратор театру ім. Лесі Українки, першим заступником і ми-
сте ць ким керівником – режисер В.Блавацький, другим заступником 
– артист Петро Сорока, музичним керівником – д-р Л.Туркевич, 
літера турним керівником – д-р Гр.Лужниць кий.

Щоб розпочати працю, треба було вирішити, якого харак-
теру має бу ти цей Український Театр міста Львова. Рішено 
створити синтетичний театр, тобто такий, який охоплював би 
оперу, драму й оперету. У Львові залишився балетмейстер Є.Ві-
ґі лєв із багать ма своїми артистами балету, переважно із східних 
земель. Він спільно з балетмейстром В.Штенґе лем дав згоду 
включитись до складу театру, і так Український Театр міста 

15 В.Блавацький – “Три роки “Львівського Оперного Театру”, 
“Київ”. ч. 1. (стор. 30-39), ч. 2 (стор. 82-87), ч. З (стор. 152-157) 1950 р. і 
ч. 1 з 1951 р. (стор. 20-23).– Див.: М.Івасівка – “Український Опер ний 
Театр у Ль вові”.
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Львова складався із чотирьох частин: опери, драми, оперети й 
балету. Музичний ке рівник, д-р Л.Туркевич, створив із членів 
філар мо нії і підсовєтського оперного театру гарну симфонічну 
оркестру; оперну орке стру зорганізував артист-скрипаль проф. 
Володимир Цісик, і неза ба ром театр мав ще й хор із 50 співаків. 
Режисерами усіх трьох відділів театру були: В.Блавацький (він 
же й мистецький керів ник), Й.Стадник16 , П.Сорока, художником-
сценографом став та лановитий маляр М.Радиш, згодом один із 
найкращих декорато рів українського театру. Тому що він сам 
один не міг обслужити усі відділи театру, в цьому секторі пра-
цю вали ще мистці М.Дмитренко, М.Григоріїв, В.Ласовський і 
Єршов.

Новиною на українській галицькій сцені був четвертий з 
чер ги відділ – ба лет ний театр. Під керівництвом балетмейстрів 
Є.Віґілєва (мис тець кий керівник), В.Штенґеля, О.Трегубова та 
А.Ярославціва вдалося згур ту вати значну кількість висококвалі-
фікованих балетних артистів, серед яких на першому місці була 
одна із найкращих балерин в історії україн сь ко го театру – Ва-
лентина Переяславець.

Перша вистава Українського Театру міста Львова “Запоро-
жець за Дунаєм” С.Гулака-Артемовського в поставі Й.Стадника, 
з І.Рубчаком і Е.Поспієвою в головних ролях, диригент – Л.Тур-
кевич, відбулася 19 лип ня 1941 р., і хоча, як згадує В.Бла вацький 
у спогадах17, вистава не була старанно підготована, бо на це не 
було часу, українське громадянство із захопленням приві тало 
відкриття театру, випов нив ши великий зал Місь кого Театру по 
береги.

Упродовж чергового тижня відновлено “Марусю Богу славку” 
М.Ста  рицького (в заголовній ролі Л.Кривіцька, нове закінчення 
драми, в якому впроваджено т. зв. експіяційний момент, чого досі 
ця драма не мала, опрацював Гр.Лужницький; диригентом був 
Н.Горницький), “Наталку Полтавку” І.Котля ревського (режисер 
П.Сорока, оперна версія з Кальченко, Черних, Романовським, 
Тисяком та Сорокою в головних ролях) та “Украдене щастя” 
І.Фран ка (режисер Й.Стадник, у го лов них ролях Н.Лужницька – 
Анна, Я.Геляс – жандарм, П.Сорока – Микола).

16 Йосип Стадник згодом виїхав зі Львова і став директором 
Підкар патського Театру в Дрогобичі. Див. спогад Ю.Цегельського.

17Я. в. “Київ”, 1, 1950, стор. 37.
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Впродовж трирічного існування Українського Театру міста 
Львова, здається, най менше пощастило в ділянці опереткового 
теат ру, бо серед шести вистав, ви ве дених на сцені, не було ні 
однієї прем’єри, самі від нов лення. Такі оперети, як “Циганський 
барон” Й.Штра уса, “Циганське кохання” Ф.Легара (обидві ста-
вив Й.Стад ник), “Жайворонок” Ф.Легара (режисер П.Сорока), 
“Пагані ні” Ф.Ле га ра, “Пташник з Тиролю” Целле ра чи “Лилик” 
Й.Штрауса (три остан ні оперети ставив режисер В.Бла ваць кий) 
були уже давно відомі українській публіці, ще з часів те атру 
Й.Стадника, “Заграви” чи навіть ще театру “Руської Бе сіди”. 
Оперета в Україн ському Те ат рі міста Львова не мала, крім 
кількох артистів, по стій ного скла ду; ядром того відділу були: 
примадонна Л.Кальченко, до того часу оперна і естрадна спі вачка, 
дуже добра субретка Стефа Стад ни  ківна, О.Бенцаль-Карп’я ко-
ва, В.Карп’як (який брав участь і в оперно му та драма тичному 
ансамблях), Й.По ля ків і С.Сметанюк. З оперного ан самблю інколи 
брали участь заслужений артист україн ських те атрів Іван 
Рубчак, Е.Поспієва (Сафі в “Циганському ба роні”), Н.Шев ченко, 
І.Ро мановський (Блінд в “Лилику”), Чай ківський та інші.

З-поміж акторів драми в опереті брали участь: С.Стад-
никова, Г.Со ва чева, М.Сте пова, Віра Левицька, Богдан Паздрій, 
О.Горницька, Йосип Гірняк, П.Сорока, І.Гірняк, Л.Сердю кова, 
О.Яковлів, О.Слі пень кий, Євген Левицький, Володимир Шашарів-
ський, Євген Курило й інші. Але як у секторі опе рети, так і в 
секторі опери, де, за винятком прем’єри “Ни зини” Дольбера, 
відновлено такі відомі опери, як “Мадам Ба терфляй”, “Кармен”, 
“Тоска”, “Аїда”, “Тра віята”, “Ка ва ле рія русті ка на”, “Продана 
наречена”, “Фавст” чи “Трабадур”, новість полягала в їх тракту-
ван ні, в режисерських підходах до цих опер. Режисер драми, 
яким до цього часу був В.Блавацький, чи такі талановиті артисти, 
помічники режисера, як Б.Пазд рій чи О.Яковлів, внесли у постави 
опер чи оперет нові ідеї, що їх досі у виставах опер не стосовано, 
як, наприклад, міміч на гра усіх членів гурту на сцені, така ж гра 
солістів, які ждуть на свою партію, і т. ін. Тому й не дивниця, що 
опера й оперета Українського Те атру міста Львова користувалась 
великим успіхом як серед гро ма дян ства, так і серед численних 
мистців німецьких сцен, які приїздили в ті часи до Львова”18.

 
18 До успіху опер причинились великою мірою такі артисти за-

кордон  них театрів, як З.Дольниць кий, Іра Маланюк, С.Оконська, О.Руснак 
і ін. У своєму спогаді “Три роки Львів. Опер. Театру” В.Бла ваць кий подає 
докладно виконавців кожної опери. Див. М.Івасівка, я. в.
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У зв’язку з ювілеєм композитора-класика Миколи Лисенка 
вистав ле но його “Ноктюрн”; у Шевченкові роковини поставле но 
інсценізацію поеми Тараса Шев чен ка “Великий льох” Гр.Луж-
ницького, а оркестра театру міста Львова виконала поему 
“Кавказ” Ст.Людкевича.

Чи не перше місце у мистецьких осягах Українського 
Театру міста Львова на ле жить балетному секторові. Першою 
балетною виставою, що її львівська публіка зустріла із справжнім 
захоп ленням (для більшості львів’ян це було небачене видовище), 
було “Сільське кохання” та “Мрії старого композитора” (ці дві 
частини творили балетний вечір). “Сіль сь ке кохання”, що його 
лібрето зладив балетмейстер Віґілєв, було осно ва не на українсь-
ких мотивах балету “Лілея” за Шевченком (1939 р.) ком по зи тора 
К.Данькевича; “Мрії старого композитора” – одноактовий ба лет 
під музику Й.Штрауса, опрацював Л.Туркевич (лібрето Віґілєва), 
під бираючи для цього вийнятки з найкращих творів популярного 
віден сько го композитора.

Одначе найбільшим успіхом балетного сектору були дві 
чер гові вистави: “Дон Кіхот”, балет у п’яти картинах, музика 
віден ського ком по зи тора Л.Мінкуса (1827) та “Пер Ґінт” (Ібсена-
Ґріґа)19 .

Якщо “Дон Кіхот” по своїй суті був своєрідною відновою 
ви стави, бо ще в 1927 р. показано його в Академічному Театрі 
Опе ри та Балету в Києві20 (балет мей стер В.Рябцов, художник 
Б.Аль ме дінґен), то “Пер Ґінт” Ібсена, музика Ґріґа, який був 
відомий україн ській театральній пуб ліці як драма, став високо-
мисте цьким досягненням як балетне ви до вище. До цього ж, над 
музикою драми “Пер Ґінт” Е.Ґріґа (щоб її доповнити, треба було 
підібрати уривки з його інших музичних тво рів) дуже вдало по-
працювали Л.Тур кевич, Я.Барнич і д-р Б.Кудрик. Величез ному 
успіху балету “Пер Ґінт” немало сприяли й повні казко во го чару 
декорації М.Ра ди ша та незрівнянна, високомистецька гра прима- 
ба ле рини В.Пере яславець.

 
19 У головних ролях у “Дон Кіхоті” брали участь: Дон Кіхот – 

З.Ольшевський, Санчо Пансо – С.Хшановський, Дульцінея – К.Ошкамп, 
госп. ресторану М.Фітьо, Кітерія – В.Переяславець, Базіліо – О.Ярославців, 
Гомачо – С.Фалішевський, мати Кітерії – Л.Воліцька, Матадор – В.Штен-
ґель, Міко мі ко на – С.Вроневська й гурти: тореадорів, циган та комедіантів 
і т. зв. мімічний ансамбль.

20 “Київський Театр Опери та Балету”, історичний нарис М.Сте-
фано вича, “Київ”, 1961, стор. 198.
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Останніми виставами балетного сектору були “Копелія”, 
ба лет в 4-х картинах, музика Л.Деліба (постава В.Штенґеля), та 
“Серпанок П’єретти” (постава Трегубо ва). Балетмейстер Трегу-
бов у опері Ґуно “Фауст” поставив балетну сценку “Валь пур ґієва 
ніч”, про поставу якої тогочасна німецька преса висловилася 
як про шедевр21 , зокрема під крес лю ючи танки Переяславець з 
Трегубовим.

Чим став у балетному секторі “Пер Ґінт” – великим мис-
тецьким до сяг ненням, тим же став у драматичному секторі 
“Гамлет” Шекспіра, що його прем’єра від бу лася 21 вересня 1943 р. 
Постав ником цієї драми був режисер Й.Гірняк, який приїхав до 
Львова зі своєю дружиною, відомою артисткою О.Добро вольською, 
з Харкова з початком 1942-го р. “Гам лет” був третьою з черги 
прем’єрою Україн сь ко го Театру міста Львова. Крім того, на сцені 
йшли: “Ой не ходи, Грицю” Стари ць кого (режисер Й.Стадник, 
сценічне оформлення Борисовця), “Батурин” (Б.Леп кий – Л.Лі се вич, 
режисер В.Блавацький) “Скупар” Мольєра (режисер В.Бла ваць кий), 
“Земля” В.Стефаника (режисер В.Бла ваць кий, офор млен ня В.Ла-
совського), “Мужчина з минулим” та “Схоп лення Сабіня нок” (пе-
ре клад Гр.Лужницького, обид ві комедії ставив режисер-асистент 
Б.Па зд рій), “Ніч під Івана Купала” (ста вив режисер-асистент 
О.Яковлів), “Мина Мазайло” М.Куліша, “Об лога” Ю.Коса ча, 
“Степовий гість” Б.Грін ченка, “Весела вдо вичка” та “Самодури” 
Гольдоні (ре жи сер Й.Гір няк), “Паливода” І.Тобі левича (режисер-
асистент П.Сорока)22 . Ці ви стави були, з од ного боку, мистецькою 
розвагою для загалу, а з дру го го, – ви школом для молодих акторів. 
Однак, ядро драма тичного секто ру Україн ського Театру міста 
Львова склали три прапрем’єри: “Тріумф прокурора Дальського”, 
п’єса на 3 дії (8 картин) К.Гупала (згодом нібито “через помилку” 
розстріляний у Києві німцями-гітлерів цями), “Ка мінний господар”, 
драма на 6 кар тин Лесі Українки, й “Гам лет” В.Шекспіра в 
перекладі М.Руд ницького. До групи прапрем’єр драматич но го 
сектору Українсь кого Театру міста Львова слід залічити ще три 
прапрем’єри ре жисера-гостя І.Іваниць кого: “Ріку” Макса Гальбе23 

21 Про В.Переяславець та інших згадує у своїй монографії “Україн-
ська жінка в хореографії” Марія Пастернакова (2 видання, Вінніпеґ–То-
ронто, 1964).

22 Точний склад виконавців ролей у перелічених п’єсах подає 
В.Бла ваць кий у спогаді в журналі “Київ”, 1950, 3. стор. 152-157. Див. 
Івасівка я. в.
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(у власному перекладі), “Еме” Кубіє й “Дружину” Бокая. Вистави 
були ста ранно підготовані й мали успіх.

“Тріумф прокурора Дальського”, твір доцента Львівського 
універ си те ту К.Гупала, це перша п’єса, в якій відображено часи 
голоду на Украї ні 1933 р. та жорстокість тодішнього московсь-
кого ҐПУ. У постанові В.Бла вацького, який за згодою автора 
старався уникати надто яскравих натуралістичних моментів, а 
зате під крес лював психологічну правду, твір виграв у мистець-
кому відношенні, але моментами втрачав зв’язок із реальною 
дійсністю, зокрема в явах, де виступали аґенти й слідчі ҐПУ. 
Населення Львова ще не забуло жахливо замордованих мужчин, 
жінок і дітей, трупами яких начинили львівські тюрми нащадки 
ҐПУ – НКВД. І тому, хоч п’єса й мала успіх і виведена була 
бездоганно, неспів мірність реального життя і подій на сцені ви-
кликала контроверсійні відгуки глядачів. Це дало змогу тодіш-
ньому голові Спілки Письмен ників Гр.Луж ницькому улашту вати 
“Літера турний суд” над п’єсою “Тріумф прокурора Даль ського”. 
Відомі й досить часті на заході Європи такого роду ім прези 
були новістю на Галицькій Україні, тому й не дивно, що за два 
тижні перед визначеним днем на “Літературний суд” (відбувся 
у великій залі Львівського Літера турно-Мистецького Клубу, 
яка мала 200 сидячих і 100 стоячих місць) всі квитки були 
випродані24.

Склад “Літературного суду”: предсідник трибуналу дир. 
Максим Бри линський, вотант, дир. Бібліотеки НТШ В.До рошенко 
й проф. В.Зуб рицький, обвинувачений В.Блавацький, прокурор 
Гр.Лужницький, оборонці ред. О.Боднарович і ред. Ю.Стефаник. 
Возний суду – пись мен ник Зенон Тарнавський. Важливіші свідки: 
актор С.Дубровський, мґр М.Семчишин, ак тор Ст.Крижанівський 
(який дого во рив ся перед судом з “про курором”, що буде зізнавати 

23 До обов’язків літ.-керівника театру належало теж перед кожною 
ви ставою-прем’єрою подавати статті про дану виставу до преси. Пригадую, 
як уряд пропаґанди у Львові дав догану редакції “Львівських вістей” за 
мою статтю про творчість М.Гальбе, де я згадав про “слов’янськість’’ його 
п’єс, зокрема популярної на українській сцені драми “Молодість” – Гр.Л. 

24 В.Блавацький у своїх спогадах вважає, що “Літ. суд” був “ще 
одним виявом при знання, яке здобула собі п’єса К.Гупала в широких колах 
нашого громадянства”. (“Київ”, 1950, 3., стор. 154). Зовсім неправдиво, згідно 
з большевицькою “етикою”, пи са ла про цю п’єсу, що вона “скоро зійшла 
зі сцени”, Л.Кривіцька у “Повісті про моє жит тя”, “Київ, 1958, стор. 85.
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як свідок прокурора, але не про п’єсу “Тріумф прокурора Даль-
ського”, тільки про “Украдене щастя”, чим викликав загальний 
регіт на залі) й ін.

Лава присяглих складалася з 12-ти представників грома-
дянства Льво ва, між якими були отець прелат Леонтій Куницький, 
посадник міста д-р Ст.Біляк, арт. Ганна Совачева, акад. М.Возняк 
та ін.

Літературний суд мав величезний успіх серед громадянства 
й, оче вид но, лава присяглих 11 голосами проти одного “звільнили 
В.Блава ць ко го від вини й кари”. Тодішня українська преса, 
“Львівські вісті” й “Краківські вісті”, подала обширні репортажі 
про суд, а літературний журнал “Наші дні” помістив знамени ту 
кари ка ту ру Ека (Едварда Козака) на членів “суду”.25

Черговим досягненням драматичного сектору Українського 
Театру міста Льво ва був “Камінний господар” Лесі Українки 
(режисер Й.Гірняк і О.Добровольська). Хоча більшість драм Лесі 
Українки належать радше до типу “драм читання”, спро бу ви-
вести на сцені одну з найважчих драм (з уваги на сценічність 
типажу й гнучкість вірша) Лесі Українки можна вважати дуже 
вдалою. Леся Українка нале жить до драматургів, які ви ма га-
ють для відтворення їхніх творів власного ок ре мо го ансамблю. 
В цьому випадку важко було перетворити акторів, і тому “Ка-
мін ний госпо дар”, дарма що був досягненням великої міри, не 
знайшов відповідного визнання серед глядачів, хоч і зайняв 
належне місце в історії галицького театру. Одначе, як уже було 
згадано, найвищим досягненням Українсь ко го Театру у Льво-
ві була вистава геніального твору Шекспіра “Гамлет” у поставі 
режисера Й.Гір ня ка26 . Бездоганно виведена, повна внутріш ньо го 
переживання акторів, знайшла вона жвавий відгук серед гляда-
чів, про що свідчать 25 вистав у вщерть запов неній залі Міського 
Театру. Постать Гамлета відтворив В.Бла вацький, який, згаду-
ючи про це у своїх спогадах, пише, що “я вложив у свою роль 
всю свою душу, увесь актор ський хист і досвід та довгі місяці 
важкої муравлиної праці... Мені було особливо важко перемогти 
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25 Див. О.Т. “Тріумф прокуратора Лужницького” – “Репортаж”, Т. II.
26 Обсаду “Гамлета” подає В.Блавацький у своїх спогадах (“Київ”, 

1951, 1. стор. 20-21). Світлини з вистави “Гамлет” поміщені в літер.-
мистецькому альманаху “Львів” (“Київ”, 1954, Філадельфія) між сторін-
ками 120-121. Слід згадати, що це був уже вось мий переклад “Гамлета” 
українською мовою.
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труднощі інтерпретації сценічного образу Гамлета, а саме вив-
чення тексту, тобто чисто технічна справа вимагала багато часу”27. 
Появу ук раїн ського “Гамлета” відзначила не тільки то діш ня 
українська преса (Львів – Краків), висловлюючись з похвалами 
як про виставу, так і про гру ансамблю, а й німецький офіціоз 
“Лемберґер цайтунг” помістив похвальну рецензію (д-ра Г.Гав-
стальда), також чеські “Лідове лісти” відмітили появу “Гамлета” 
на українській сцені (ч. з 3-го листопада 1943, Прага). “Гамлет” на 
сцені Українського Театру міста Льво ва був ще одним свідченням 
української приналежності до теат ральної культури Західної 
Європи. Останньою виставою Українського Театру міста Львова 
була комедія М.Гоголя “Ревізор” у поставі Й.Гірняка. 

3. Клюбовий театр і театр “Веселий Львів”

В історії нашої культури під час Другої світової війни, 
поруч із теат ром, важ ли ву роль відіграв Літературно-Мистецький 
Клюб у Львові, заснований 7 липня 1941 р., праобраз сучасних 
україн ських клубів у вільному світі. Засновником Клю бу, який 
спершу мав бути розваговим чинником, були письменник і 
мистецтво зна вець Микола Голубець та п. Лукасевич (клуб 
містився в дуже гарному приміщенні одного із числен них у Львові 
польсько-жидівських закритих клубів, при колишній вулиці 
3-го травня ч. 10., за гітлерівської окупації вона звалася вул. 
29-го червня). Опікувалася Клюбом управа міста Львова, яка й 
затвердила письменника М.Голуб ця його першим головою. Та з 
днем перейме ну ва н ня Галичини на “Генерал-Губернаторство” і 
створенням Україн сько го Центрального Комітету в ГГ (осідок у 
Кракові, відділ у Львові), Україн ський Літературно-Мистецький 
Клюб (така була його офіційна назва) став клітиною УЦК. Микола 
Голубець відійшов, а тодішній культурно-освітній референт 
УЦК мґр Мих.Кушнір назначив головою Клюбу (офі цій но “мужа 
довір’я” Клюбу) голову Спілки Українських Письменників, д-ра 
Гри го ра Лужницького, який і провадив Клюбом до часу другої 
мос ков сько-більшови ць кої окупації Галичини.

27 Я. в. стор. 21. В.Блавацький вважає, що “найслабшою сторінкою 
вистави було сценічне оформлення Григорієва”, який не міг прибути 
до Львова. Про обсаду ролей у “Гамлеті” і в “Ревізорі” та про працю 
над “Гамлетом” – там же ж. – Дані, що їх подає у нарисі “Шекспір на 
українській сцені” І.Ваніна (Київ, 1958) повністю фальшиві.
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Силою обставин, бо ніщо поза УЦК не могло легально 
існу вати, Лі те ратурно-Мистецький Клюб мусів стати вогнищем 
літера турно-мис тець кого життя. Щоб поширити рамки діяльності 
Клюбу, створено Мис те ць ку Раду, куди входили голови (мужі 
довір’я) усіх п’ятьох мистець ких спілок: артист Іван Гірняк – 
Спіл ка Акторів,  д-р Василь Витвицький – Спілка Музик, д-р 
Іван Іванець – Спілка Обра зо творців, інженер В.Мартинець – 
Спіл ка Журна лістів і Спілка Письменників – д-р Гр.Лужницький. 
Членами управи Літератур но-Мистецького Клюбу впродовж 
1941-44 рр. були: голова, Гр.Лужниць кий, заступник голови – 
інженер В.Марти нець, секретар – спершу М.Бри лин ський, згодом 
В.Софронів-Левицький, від 1943 р. – дир. Андрій Пет рен ко; 
першим імпрезовим референтом був письменник Зенон Тар-
нав ський (згодом один із засновників театру “Веселий Львів”), 
секретаркою і біб лі оте кар  кою (Клюб мав велику бібліотеку, а 
Спілка Письмен ників вла сну книгарню) п-і Іванна Яросевич-
Софронів-Левицька. Згодом від кри то харчівню при Клюбі, 
яку знаменито організував і вів впродовж двох років сотн. 
Василь Сердюк; у половині 1943 р., з уваги на поши рен ня аґенд, 
створено Фінансово-Господарську Ра ду Клюбу, яку очо лю вав 
дир. Б. Мицик, а мистецьке оформлення Клюбу (винаймлено й 
до лу че но до при міщення Клюбу сусіднє п’ятикімнатне мешкання) 
доручено проф. С.Литвиненкові.

Кожного дня в Клюбі відбувалися доповіді (згодом постала 
шоста з черги Спіл ка – Українських Науковців, і сьома – Світлив-
ців), концерти, літературні вечори, дискусійні і чайні вечори, 
реферати-доповіді й под., що їх улаштовували окремі спілки. В 
міру перемог гітлерівських зброй них сил, до Львова приїжджали 
актори, письменники й мистці із цент раль них земель України, 
яким пощастило уникнути чи більшовицької каторги, чи німець-
ких розстрілів. Найбагатша з усіх спілок, Спілка Ук ра їнських 
Письмен ників (завдяки власній книгарні, яку вів письмен ник 
В.Лопу шанський, – усіх зареєстрованих членів було 85) усім 
ново прибулим давала допомогу, харчівня Клюбу – дармові обіди 
та приділи й т. п. У великій мірі до по ма гали діяльності Клюбу 
в цьому часі голова Відділу УЦК у Львові д-р К.Пань ків ський, 
зокрема культосвітній керівник мґр. М.Кушнір.

У другій половині червня 1942 р. голова Клюбу Гр.Луж-
ницький після нарад з управою Клюбу запропонував керівникові 
культосвітнього Відділу УЦК мґр. М.Кушнірові створити т. зв. 
Клюбовий Театр (в ре цен зіях відома як “Клюбова Сценка”) на 
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зразок англійських і французь ких клюбових театрів, чого досі 
історія українського театру не знала. Мґр. Кушнір зразу погодився 
на цей проект, але з уваги на кошти28  тре ба було затвер дження і 
згоди провідника УЦК, проф. д-ра В.Кубійо ви ча, який під час побуту 
у Львові після розмови з д-ром Гр.Лужницьким радо погодився 
дати одноразову допомогу й тим урухомити Клюбовий Театр.

Тому що Український Театр міста Львова кожного тижня 
мусів да ва ти вистави “тільки для німців” і щотижня один день 
був вільний від праці (т. зв. “вихідний”), рішено, що саме в цих 
днях гратиме Клюбовий Театр, а у виставах Клюбового Театру 
братимуть участь актори Місько го Театру, не зайняті в п’єсах, 
що їх виставляє Міський Театр. На це по го дився мистецький 
керівник те атру міста Львова режисер В.Блаваць кий, який став 
керівни ком Клюбового Театру.

Першою виставою Клюбового Театру була комедія Д.Ніко-
демі “Жев жик” (“Скам польо”) в поставі Й.Стадника, з учас тю 
акторів: Н.Лужни ць ка, Ст.Стадни ків на, О.Горницька, Я.Геляс, 
В.Шаша рівський, Ст.Зале сь кий, О.Любович і Яр.Пі нот-Рудакевич. 
Вистава мала величезний ус піх і йшла 32 рази під ряд при 
битком набитій залі. Клубовий Театр не тільки виправ дав своє 
існування, але почав швидко розвиватися; виста ви від бувались 
вже не тільки в суботи й неділі, а й у звичайні дні тиж ня, коли, 
наприклад, у Міському Театрі йшли опери.

Черговою п’єсою, показаною для відзначення 30-х роковин 
смерті свого часу відомого українського драматурга Гр.Цеглин-
сько го, була йо го комедія “Соколики” (режисер Й.Стадник, участь 
бра ли: М.Степова, С.Стадникова, Н.Лужницька, Л.Ша шарівська, 
Л.Сер  дю кова, В.Левиць ка, Я.Рудакевич, І.Гірняк, В.Ша ша рів сь-
кий, Я.Ге ляс, О.Сліпенький), яку львівська публі ка, з уваги на 
недавно мину лу специфіку галицького побуту, не звичайно тепло 
сприйняла29.

 
28 Переобладнання сцени, будова підлоги, яка підвищувала б зал 

амфітеатрально і яку можна б, у випадку потреби, зняти, світло й iн. 
кош тувало 2.600 зл. Місячні витрати передбачено (платня акторів, авторів, 
де корації, технічного персоналу й ін.) на 6.400 зл., ціни місць були від 
6 зл. – до 3 зл., отже, щоб урухомити Клюбовий Театр, треба було 
одноразової до помоги 10.000 зл. – В першій полонині 1943 р. (від 1.01 до 
30.06) відбулось у Клюбі 95 імпрез.

 29 Саме поновлення комедії “Соколики” дало причину режисерові 
Блавацькому виступити проти Клюбового Театру, мовляв, цей театр не 
виконує своєї мети й, з уваги на існування Міського Театру, Клюбовий 
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Після “Соколиків” прапрем’єрою йшла психологічна п’єса 
з життя ук раїнської інтелігенції під більшовицькою окупацією 
“Проліски” пись менниці Марії Цукано вої (постава арт. Ганни 
Совачевої з участю: Г.Совачевої, Л.Сердюкової, Н.Лужни ць кої, 
М.Мельникової, О.Крупин ка, О.Рудакевича, Й.Стадника, В.Ша-
шарівського й О.Ольського). Дуже прихильні рецензії, на кожній 
виставі вщерть виповнений зал.

У січні 1943 р. режисер Б.Паздрій, у 6-ті роковини смерті 
В.Стефа ни ка, виставив інсценізацію двох його оповідань: “Синя 
книжечка” й “Гріх”. Участь бра ли: Н.Лужницька, М.Степова, 
Я.Геляс, В.Королик і Б.Пазд рій. На “Андріївський Вечір” вистав-
лено С.Васильченка “Куди вітер віє” (режисер Б.Паздрій, з 
участю М.Степової, О.Горницької, І.Ліс ненко, Є.Левицького і Вол.
Шаша рівського). Під свято Миколая показано п’єсу для дітей 
Ф.Коков ського “Ніч св. Миколая”, режисер П.Сорока.

Дня 14 березня 1943 р. було проголошено конкурс на камерну 
драму. Вистави Клюбового Театру створили пригожу атмосферу 
для сценічного експерименту, знамените здійсненого режисерам 
Вол.Шашарівським: “Одержима” Лесі Українки (підкреслення 
трьох елементів: слова, світ ла, музики; Міріям – Л.Шашарівська, 
постать Христа – О.Дендяк, муз. Б.Кудрика), етюди “Осінь” і 
“На свій шлях” О.Олеся (вступне слово О.По пова) у виконанні 
Г.Сова чевої, Н.Лужницької, Л.Шашарівської, Я.Геля са і Вол.
Ша шарів ського, і, врешті, одна з найцікавіших спроб – “Вечір 
пародії й сатири” письменника Вас.Кархута. Саме тоді, коли на 
сцені Міського Театру йшла п’єса Ю.Косача “Облога”, на сцені 
Клубо во го Театру йшла рівночасно пародія цієї ж п’єси “Бенкет” 
(окрім цього “Успіх”, теж сатира). “Вечір пародії і сатири” був 
старанно підгото ва ний, перед виставою доповідь про пародію 
виголосив д-р Василь Лев, музичне оформлення виконав д-р 
Б.Кудрик, декорації – А.Анто нишин, режисерував В.Шаша-
рівський (взяли участь: Л.Шаша рів ська пародію ва ла Л.Кривіцьку 
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Театр повинен припинити свою діяльність. На сходинах Клюбу, скликаних 
для оборони Клюбового Театру, виступив тодішній ректор Львівського 
університету проф. д-р Василь Сімович, який підкреслив саме націо-
нально-культурні прикмети Клюбового Театру, що їх, з уваги на 
обставини, не міг вповні розвинути Міський Театр. З цього приводу в 
пресі появилась карикатура Ека (Е.Козака) на В.Блавацького, який стоїть 
з коновкою води й, дивлячись на квітку (Клюбовий Театр), каже: “Я цієї 
квітки підливати не буду!” – Див. “Дискусій ний вечір про два львівських 
театрики”. – “Хроніка”, Т. ІІ.
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(Беатриче), Зорич Горняткевич – В.Блава ць ко го (Бербедзький), 
Я.Любович – Й.Гірняка (Дольче); в “Успіху” виступали Н.Луж ни-
цька, Вол.Шашарівський, Я.Геляс, М.Мельник і ін. (самого ав то ра 
“Облоги” Косача спародіював Л.Пеліх). Цей експеримент, як і 
інші, виконувані на сцені Клюбового Театру, наприклад, інсцені-
зація уривка повісти “Земля” Кобилян ської (обробка Гр.Луж-
ницького й З.Тар навського) в поставі Ганни Совачевої, проведена 
як “читанка” пе ред публікою, у виконанні арт. Н.Лужницької і 
С.Дубровського, інсце ні зація деяких оповідань В.Стефаника в 
поставі Б. Паздрія чи “Воєнне свя че не” В.Соф ронова-Левицького 
(реж. Й.Стадника), або “Суперниці” О.Маковея (реж. арт. 
Совачева), давали запоруку гарного розвитку першого україн-
ського камерного театру в формі Клюбового Театру у Львові.

На жаль, воєнні події припинили все культурне життя 
українського теат раль но го Львова і майже всіх театральних 
діячів, які не покорилися окупантові, ша ну ю чи свою мистецьку 
честь, примусили виїхати на чужину.

* * *
Театр “Веселий Львів” був театром малих форм30. Маючи 

поперед ни ків у численних довоєнних і воєнного часу ревійових 
сценках та при та манну для Львова атмосферу (місто було 
пребагате на різноманітні ти пи), “Веселий Львів” під ке рів ниц-
твом драма турга Зенона Тарнав сь ко го став зразу ж улюбленцем 
львівської публіки. Вона в скетчах і пі сень ках Ірини та Юрія 
Лаврівських, В. і Л.Ша ша рів ських, М.Ко пис тинської (якийсь час 
конферансьє був київ ський актор Сергій Дуб ров ський), Я.Геляса, 
А.Радван ського, Тарасович та низки молодих сил тодішнього 
Українського Театру міста Львова бачила себе й свої бажан-
ня. Гумор, сатира, спів, монологи, скетчі та настроєві сценки 
авторства українських і закордонних авторів складали репертуар 
“Веселого Льво ва”. Найкращим доказом особливого сентимен ту 
до столиці Галицької Волості, Львова, був відновлений О.Лисяком 
ансамбль “Веселий Львів”, який впродовж років 1958-1970 давав 
свої “Вечори роз ваги” по більших скупченнях Америки і Канади. 
Брали участь: Ірина і Юрій Лаврівські, Володимир Шашарів-
ський, Богдан Паздрій, Марія Лисяк, Ліза Шаша рів ська-Чепіль, 
Ярослав Пінот-Рудакевич, Оксана Рудакевич, Теофіль (Філько) 

 
30 Див. “Скромний Ювілей” – рік праці театру малих форм “Весе-

лий Львів” – “Огляди”. – Ір.Лаврівська – “Наш “Веселий Львів” і його 
мета”, “Америка” з 2 травня 1962, Філадельфія.
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Рудакевич та гостинно інші актори і акторки. Тексти: ЕКО 
(Е.Козак), Б.Нижан ківський, О.Лисяк, О.Курочка та інші.

“Веселий Львів” не мав змоги розгорнути своїх крил, як 
треба було б. У час війни вродився, і воєнна хуртовина його 
життя перервала. Але свою місію – так, “Ве селий Львів” мав 
місію, – і сповнив її, – пише видатна акторка “Веселого Львова”, 
Ірина Лаврівська31. “Знаєш, я хотів би, щоб ми змогли притягнути 
до себе низи, щоб “заразити” львівську вулицю українською 
піснею і словом”, – говорив мені мистецький ке рів  ник “Веселого 
Львова”, Зенон Тарнавський. А це було не абияке зав дан ня. 
Вулиці княжого Львова гомоніли чужою мовою, хоч часто-густо 
серця тих, що говорили, бились щирим українським ритмом. Але 
гово рити по-українськи важко було, а співати – то вже ніяк. 
“Бандура” чи “Стоїть явір” – зовсім перестарілі...’’

“Веселий Львів” почав жити. Самостійно, без жодних 
позичок ані в акторах, ані в ділянці літератури. Тільки кілька 
перших вистав мали деякі “відіграні” речі і “позичених” з 
Оперного Театру акторів. На початку 1942 р. перейшов до 
“Веселого Львова” Юрій Лаврів ський і став аж до кінця його 
філяром. Актори, як Ярема Стадник, Ніна і Анатоль Мурато ві, 
Стефа Тарасевич, Юні Горняткевич та Ірина Лаврівська, нале-
жали до постійного складу театру, який доповнювали власні: 
балетна група, жі но чий квартет і оркестр. Крім цього, “Веселий 
Львів” приймав на сезон співаків і співачок, теж солістів балету, в 
переважній кількості з-поза Львова”. І далі: “Три роки працював 
“Веселий Львів” повною парою у Львові. В 1944 р. треба було 
залишати Львів. Виїзд до Німеччини в до пов неному складі з 
Марією Лисяк, Володимиром Шашарівським, Лізою Шашарів-
ською, Наталкою Горняткевич і іншими. Вистави для робітни ків 
у таборах Німеччини, де часто приходилось виступати під градом 
бомб і куль, та кількакратні відвідини Україн ської Дивізії.

У Відні заіснував тоді театрик “Камерна Сценка” під 
керів ництвом Во ло ди ми ра Шашарівського. До театрику входили: 
Оксана і Ярослав Пінот-Рудакевичі, Олена і Андрій Ільків, 
Валя Нагірняк, Раїса Дуброва, Ліза Шашарівська, Рома Прийма 
(танок), Євген Мельник, Юрій Поче нюк, Іван Колосів, Петро 
Тимошенко (три останні зі східних областей) і інші. По розв’язанні 
“Веселого Львова” долучились Ірина і Юрій Лаврів ські, Наталка 
і Юні (Зорич) Горняткевичі, Зоня Троян (танок).
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31 Див. рецензії і хроніку, Т. II.
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Програма театру, як і у “Веселому Львові”, складалась з 
коротких скет чів, пісень легкого жанру, куплетів, монологів і 
танку. Театр давав свої вистави у Відні та по таборах насильно 
вивезених німцями на робо ти наших робітників. З Відня переїхав 
до Мюнхена, де по закінченні війни в дещо зміненому складі 
об’їздив табори “ДП”. Закінчив свою діяльність з кінцем 1945 р., 
проіснувавши повних два роки. Такий був кінець “весело-
львівської” традиції на європейському континенті.

4. Галицькі театри в 1941–1944 роках

На заході України Дрогобич, мабуть, чи не єдиний після 
Львова, мав най кра щий театральний зал, добре технічно обладна-
ний та з вигідними ґардеробами32.  Міс тився він у комплексі 
будинків, які були власністю кооперативи “Народній Дім”. 
Завдяки д-рові вет. В.Чубатому, якийсь час голові Надзірної 
Ради тієї коо пе ра тиви, згодом членові тієї ж Над зір ної Ради, в 
1939 р. Дрогобич мав свій власний театральний будинок із залом 
на 200 сидячих місць, із змеханізованою сценою та всіма потріб-
ни ми приміщеннями (перу карня, кравецька робітня, склади для 
деко рацій та ін.).

Під час першої більшовицької окупації, в 1939 р., в теат-
ральному будинку міс тив ся т. зв. обласний театр, який більшістю 
виставляв п’єси московських авторів, а українського репертуару, 
за винятком кількох по бутових, скалічених московсько-більшо-
вицькою цензурою п’єс, вза га лі не показував.

У 1941 р., після вибуху німецько-більшовицької війни, з 
Дрогобича ева кую ва ли майже всіх приїжджих акторів (переважно 
москалів) і, заки зорганізувався про фе сійний театр, аматорський 
гурток (колишньої чи таль ні “Просвіта”) дав кілька вистав із, 
сказати б, гостинними висту па ми Л.Кривіцької (“Казка старого 
млина” С.Черкасенка) та О.Поспієвої (“Наталка Полтавка”І. Кот-
лярев ського).

Праця над створенням постійного театру в Дрогобичі 
почалась тоді, коли постав Повітовий Комітет у Дрогобичі. Театр 
став клітиною того Комітету, а управа міста закріпила за собою 
посідання театрального бу дин ку. Багато праці в організуванні 
театру вклали: д-р вет. В.Чубатий, д-р Костшемський, д-р вет. 

 
32Цегельський Ю. Підкарпатський театр у Дрогобичі (1941-1944 рр.) //

Наш театр. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто. – 1975. –Т.1. – С.749-766.
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Ю.Де гель ський, а зокрема дир. Україн сько го Музичного Інституту 
проф. Богдан Пюрко, який згодом став музич ним керівником 
театру в Дрогобичі. Після довших старань, внаслідок розмов із 
культ освітнім референ том мґ-ром М.Кушніром, взимку 1941 р. 
приїхав до Дрогобича із групою акторів директор Юрій Шерегій, 
один із ентузіастів театрального мистецтва Карпатської України, 
керівник театру “Летюча естрада”.

Група дир. Шерегія мала дуже різнорідний склад. У ній 
були актори ще з часів першої, т. зв. петлюрівської еміграції, були 
колишні вояки Карпатської Січі, актори-галичани, один російський 
актор і навіть одна дуже добра акторка-жидівка (до речі, вона під 
українським прізвищем щасливо переховалася впро довж війни).

Одразу ж після приїзду дир. Шерегій унормував справу 
пла тні та харчових приділів для акторів, забезпечив правове 
стано вище театру, й за його дирекції Дрогобицький театр, який 
обслу говував міста Дрогобич, Стрий, Самбір, Турку, Борислав, 
Трускавець і ін., дістав назву “Підкар пат ський Театр”.

Згодом покликано до життя Театральну Комісію, що 
склада лася з трьох членів (директор гімназії ім. І. Франка проф. 
Бараник, адв. д-р В.Луць кий і д-р вет. Юрій Цегельський), але 
згодом її склад поширили, запросивши ще кількох громадян, між 
ними директора місь кої різні д-ра вет. Євгена Бачинського.

Дир. Шерегій розпочав сезон спершу невибагливим ре пер -
туа ром (“Со рочинський ярмарок”, “Наталка Полтавка”, “Лев з 
Абе си нії” – го лов ний режисер Роман Тимчук), підготовляючись 
у той час до серйоз но го оперного репертуару, ду шею якого 
був проф. Б.Пюрко і який поставив “Запорожця за Дунаєм”, 
в опе ро во му плані на 4 дії, з балетом. Прима-балерина театру 
Кравцівна була балет май ст ром театру (вела в Дрогобичі балет-
но-хорео графічну школу). Після приїзду киян ки, ар тист ки 
Лени Крупник, театр виста вив оперету “Жайворонок”, потім 
комедію Нікодемі “Жев жик”, Цуканової “Проліски” і ін., і 
згодом до ан самблю Під кар пат сь ко го Театру долучились співак 
Васюта, фільмовий актор Масоха та ін., одначе музичний 
директор Б.Пюрко не покидав думки вис тавити справжню 
оперу й постійно до цього підготов лявся. Спра ва балету була 
розв’язана із приїздом до Дрогобича балетмайстра Артименка, 
який привіз із собою із східних областей України де кілька 
професійно вишколених балерин та балетників. Крім цього, як 
уже згадано, балетна школа Кравцівни підучила вели кий гурт 
танцюристів (15-18-літні дівчата й хлопці), які брали участь у 
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балетних виставах у побутовому репертуарі. Залиши лися ще 
проблемою хор і оркестр.

Для зміцнення театрального хору проф. Пюрко частково 
використав співаків і співачок із хору “Дрогобицький Боян”, 
підготовляючи різні партії з українських і неукраїнських опер 
і оперет, зокрема із солістками Веронікою Цегельською (со пра -
но) і Покотило (мецо-сопрано). Не було, одначе, солістів, і в цій 
справі дир. Шерегій виїхав до “Райхскомісаріату України”, де 
після важких зусиль (треба ж було дістати спеціальні дозво ли 
переїзду до “Генерал-Губернаторства” Галичини) вдалося йому 
заанґажу вати до Підкарпатського Театру такі видатні сили, 
як режисера Юрія Безкоровайного, спеціаліста мольєрівських 
п’єс, режисера Івана Білоконя, фахівця показу історичних 
драм Курочку-Армашевського, арт.-декора то ра, арт. Боронина, 
співачку Мухіну, співачку Ващенко й деяких інших.

Першою спробою поставити оперу в Дрогобичі був “Нок-
тюрн” М.Ли сенка з нагоди його ювілейного року. Напередодні 
цієї вистави, яка викликала захоплення у численної публіки 
й прихильний відгомін у галицькій пресі, прибув зі Львова до 
Дрогобича дир. Й.Стадник, який і перебрав дирекцію Підкар-
патського Театру.

Останньою п’єсою, що йшла за дирекції Шерегія, була 
комедія Гр.Цеглин сь ко го “Соколики”. В репертуарі театру були 
ще: “Місяць і зірка”, оперета Чирського-Аркаса, комедія “Пані і 
її хресник”, оперета “Тільки ти” й інші. В міжчасі проф. Пюрко 
підготовив низку опер і опе рет, із яких на сцені йшли “Катерина” 
та для дітей – “Коза-Дереза” в концертному плані.

Незабаром Дрогобицький Театр розвинувся до тієї міри, 
що виникла потреба реорганізації. В суботи й неділі вистави від-
бувались постійно, також у всі святкові дні, а часто і в звичайні дні 
тижня. Крім цього, театр виїжджав до Стрия, Самбора та інших 
міст. Все культурне життя Дрогобича гуртувалось тоді довкола 
театру, заходами театру чи його силами відбувалися академії, 
святкування різних роковин і ін. Відбу ва ли ся також величні 
концерти хору “Дрогобицький Боян”, різні літера тур ні та мистецькі 
вечори; у місті виступали запрошені з-поза Дрогоби ча мистці, 
співаки чи хори. Показували в Дрогобичі свої вистави театри із 
Станиславова та Коломиї, мав свої виступи гуцульський балет 
Чупер чу ка, Театр міста Львова та “Веселий Львів”. Цю акцію 
“гостинних ви сту пів” започаткував дир. Шерегій, і вона виявилась 
дуже успішною та розвивала прихильність загалу до свого театру.
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В цей час переорганізовано дирекцію і адміністрацію театру: 
ан самбль мав близько 200 осіб, головним директором став Й.Стад-
ник, йо го заступником і адміністраційним директором Ю.Шерегій. 
Режисери (крім Й.Стадника): Роман Тимчук – головний режисер, 
Іван Білокінь і Юрій Безкоровайний. У новостворе но му декора-
ційно-бутафорному від ді лі працювали Курочка-Армашевський 
(керів ник), арт.-маляр Б.Дома ник та Ващенко, син арт.-співачки, 
який був і театральним фотографом. Платня директора театру 
становила, без додатків, 800 злотих, тобто у порівнянні до табелі 
платень в ГГ була висока; дещо менше одержували дириґент 
(Б.Пюрко) та режисери. Актори пересічно одержували 400 
злотих, найнижча платня була 200 зл. Театральна Комісія ніякої 
винагороди не діставала. Додат кові харчові картки, допомога в 
натурі були доступні всім, як і шкіра, полотно та мануфактура 
в міру потреби.

За ввесь час існування Підкарпатський Театр показав 20 
пре м’єр. Сезон тривав 10 місяців, працівники театру одержували 
один місяць плат ної відпустки, кожний понеділок був вільним від 
праці. Всіх вистав, власних, як теж гостинних виступів, що їх 
адмі ністрував Дрогобицький театр, було понад 500, пересічно 160 
вистав у самому Дрогобичі; крім нашої публіки, театр від відували 
німецькі, мадярські (угорські) та італійські вояки. Квит ки були 
в ціні від 1 до 7 злотих.

Через воєнні дії в половині липня 1944 р. розпочалась 
евакуація те атру: персоналові виплатили платні й розділили 
між людьми увесь запас харчів, що були в театральному касині. 
Впродовж тижня всі актори виїхали, і так Підкарпатський Театр 
у Дрогобичі перестав існувати.

На сторінках історії українського театру впродовж тих 
трьох воєн них років, важких і непевних, славно записався театр 
у Дро гобичі, вико нав ши величезну культурну працю: з промисло-
вого до того часу центру Дрогобич став культурним центром, 
впливи якого сягали на все Підкарпаття.

Після Підкарпатського Театру найжвавішу діяльність про-
являв Ста ні славівський театр ім. Івана Франка, де режисером 
став артист О.Яков лів, переїхав ши туди із Львівського театру. 
Під то дішню пору на Станіславівщині працювало до 140 
драмгуртків. Крім побутових драм (“Степовий гість” – режисер 
О.Божедан, “Ніч під Івана Купала” – режи сер О.Яковлів), театр 
ставив оперети (“Ша ріка” Яр.Барнича, режисер О.Яков лів, 
декорації – Моло децька, танки – Трегубов) та європейський 
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репертуар (“Моло дість” М.Гальбе). Ядро ансамблю творили: Марія 
Слюзар, Р.Войтович, Віра Кривецька, О.Божедан, І.Коссакова, 
К.Кемпе, Е.Пеню ків на, І.Коно нева, Е.Тучинська, Г Сіятовський, 
Б.Мельник, І.Са мо кішин, Л.Кемпе, А.Кривецький, В.Мельник і ін. 
Оформлення – проф. Зорій, музичний керівник – А.Штадлер. 1-ий 
склад – дир. проф. Остап Хичій, 2-ий склад – дир. І.Менделюк.

В окружних театрах у Тернополі, Коломиї та Перемишлі 
йшли здебільшого побутові п’єси та оперети, про що див. у окре-
мих статтях.

5. Інші театри під німецькою окупацією України

Історію українського театру за часів т. зв. Райхскомісаріату 
України відтво ри ти можна тільки на основі спогадів і нотаток, 
розкинених на сторінках тодішньої української преси. На жаль, 
спогадів акторів, які переїхали на Захід, майже немає, а тодішня, 
вимушено прорежимна, контрольована гітлерівцями, україно-
мовна пре са недоступна. На ос но ві тут і там порозкиданих газет-
них вісток можна ствердити, що майже кожне українське місто 
(не виклю чаючи самодіяльних гуртків по біль ших селах) мало 
свій театр, а подекуди й оперу (як, наприклад, Дніпро пет ровськ 
або Ромен із славним басом Шкуратом та його двома синами).

Здогадно, першим українським театром, який почав працю-
ва ти в 1941 р. під німецькою окупацією в Києві, був Український 
Музично-Драматичний Театр під мистецьким проводом Луки 
Сагатовського; згодом відкрито й Оперний Театр і Театр Малих 
Форм. В той час театр Сагатовського охоплював усіх акторів, 
які знаходилися тоді в Києві, від естрадних і оперних акторів до 
фільмових включно. Вистави відбува ли ся щоденно, при гасовому 
освітленні, бо електрівня ще не працювала, в двох районах – в 
Народному Домі на Подолі й у Народному Домі на Лук’я нівці. 
Ре пертуар побутовий, склад ансамблю: І.Сябро – режисер, 
Ю.Циган ків, Н.Циганків, М.Горитько, Н.Кандиба, Б.Павлів, 
М.Шевчен ко, Білокінь, Н. Пішва нів, Шеремет, Чорна, Коротов-
ський, Васіна. В 1942 р. цей театр обслуговував Білу Церкву. Всі 
виста ви від бувалися при фортепіанному акомпанементі концерт-
майст ра Зої Маркович.

У 1944 р. (дир. – проф. Г.Завадович, мистецький керівник 
– М.Тінський, режисери – І.Ненюк, А.Ратмірів-Тимківський і 
П.Гордій чук), крім побу то вого репертуару (на при клад, “Сорочин-
ський ярмарок” – режисер І.Не нюк), в Києві йшли прем’єрами 
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“Біля воріт щастя” К.Гамсуна та “33 рік” мо лодого українського 
драматурга С.Ко ко та. Український Театр у Він ни ці, крім побутових 
(“Ой, не ходи, Гри цю”, “Циган ка Аза”, “Дай серцю волю”, “Хмара”, 
“Вій”, “Сватан ня на Гончарівці”), ставив опери: “Тра віату”, 
“Севільського ци рульника” Россіні, “Фавста” Ґуно, “Русалку” 
Даргомижського, “Євгенія Онєґіна” Чайковського, “Кармен” Бізе 
й ін. Театр ім. Тобілевича у Кременчуці за 1942 р. поставив 20 
різних п’єс, а в 1943 р. – 17 вистав, серед яких були “Поворот до 
Європи” Дубров сько го, “Молода кров” Винниченка, “Розбитий глек” 
Кляйста. Театри у Ковлі (керівники Я.Майстренко і П.Гордійчук), 
Дубні (Музично-Драма тич ний Театр, керівник А.Коломиєць), 
Рівному, Лубнах, Павлограді (кер. Василь Березовець), крім старого 
українського репертуару, да ва ли п’єси нових україн ських авторів, 
які хоч на часок визволились із пут Моск ви. Як жваво розвивалось, 
незважаючи на часом жахливі обста ви ни, театральне життя в 
Україні, бачимо хоча б по театрі ім. Т.Шевченка в Черкасах, який 
за два роки гітлерівської окупації, 1942-43, зумів дати 116 вистав, 
що їх відвідали 42.000 глядачів.33

На жаль, дальші воєнні дії і чергова московсько-більшовицька 
оку па ція при пи ни ли цей величний зрив українського театрального 
життя у грізній дійсності гітлерівської окупації.

Х. УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 
ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ в рр. 1944-50

1.Таборові театри

Коли московсько-більшовицька навала залила усі землі 
багатостраждальної України, поза межами рідного краю, в 
таборах т. зв. переміщених осіб, опинилася велика більшість 
акторів галицьких театрів та частина театральних мистців із 
центральних земель України. 

Силою обставин виникла ціла низка таборових театрів, які, 
як спра вед ливо зау важив д-р Мих. Кушнір, здебільшого стали 
“прибіжищем дилетантизму”. Най біль шим центром театрального 
життя була Німеч чи на (туди головно евакуювалось населення з 

 
33 Усі дані за львівським тижневиком “Наші дні”, 1943, чч. 8, 9, II 

і дальші (стор. 6, 8, 5). Див. Л.Полтава – “Театр на Наддніпрянщині” – 
“Огляди”.
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34 “Театр” ч. 2. (зредаґували Б.Нижанківський і З.Тарнавський), 
оповістка Курато рії для справ сцени й естради при Відділі Культури 
ЦПУЕН, С. 48. – Див. “Огляди” – стат ті Ю.Кононева, Вол.Шашаровського, 
М.Соханівського, Вол.Запаранюка й ін.

України), куди виїхала час ти на працівників театру міста Львова. 
Друга частина акторського скла ду, менша, виїхала (під проводом 
Гр.Лужницького) із правлінням Літ.-Мист. Клюбу до Австрії, де 
перебувала в Інсбруку й Ґрацу.

Заходом реж. В.Блавацького та акторів, зокрема колишніх 
членів ан сам блю “Заграва”, створено в 1945 р. в найбільших 
еміграційних скуп че н нях Авгсбурґ – Ре гензбурґ Об’єднання 
Мистців Української Сцени (ОМУС), що його очолив В.Бла вацький 
(голова) та Є.Курило (секре тар). ОМУС почав видавати журнал 
“Те атр” (ч. 1, травень 1946 р.), який, до речі кажучи, є неначе 
продовженням єдиного в Галичині в 1930-х рр. нашого сторіччя 
театрального журналика “Театр”, видання ак торського ансамблю 
театру “Заг рава” (перше число того неперіодич но го журна ли  ка 
появилось у листопаді 1935 р. в Перемишлі). ОМУС поставив собі 
за за в да н ня (“Театр”, ч. 1, с. 27-28) провадити селек цію кваліфі-
кованих те ат ральних сил, дбати про мистецький рівень вис тав та 
“безоглядно боротись із проявами викрив лю ван ня українського 
театраль ного мис тецтва”. Між тим В.Блавацький організує із 
акторів, головно Львів сько го театру, Ансамбль Українських 
Акторів, який від 1945 р. під керів ництвом В.Блавацького дав 
коло 500 вистав (“Народній Малахій”, “Ми на Мазайло” М.Куліша, 
“Антігона” Ануї, “Домаха” Л.Коваленко й ін.). 1949 р. Ансамбль 
Українських Акторів переїхав до Америки.

Крім Ансамблю Українських Акторів, існували ще такі 
українські театральні ансамблі в повоєнній Німеччині34 : Україн-
ський Театр ім. І.Кот ляревського – Аша фен бурґ, спершу Швайн-
фурт; Театр “Розвага” – Новий Ульм, Театр Ом.Урбан сь ко го – 
Мюнхен-Фрайман, Український Сту дентський Театр – Мюнхен, 
Драматич ний Театр ім. М.К.Садов сь ко го – Фюссен; для дітей 
і молоді давав вистави роз’їзний Ляльковий Театр “Лелека” 
Теодора і Клавдії Верещинських (5-особовий склад, режисер 
Т.Ве ре щин ський).

Група акторів із Львівського Оперного Театру і “Веселого 
Львова” в таборі “Ля Ґард” Ашафенбурґ: Ярослав Пінот-
Рудакевич (режисер), Оксана Рудакевич, Марія Лисяк, Ірина і 
Юрій Лав рівські, Наталка і Юні (Зорич) Горняткевич. Вистави: 
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“Ріка” Гальбе, “Поїзд-марево” Рідлі, “На полі крови” Лесі 
Українки, “Мій бейбі” Мейо і Еннекен та інші.

Крім цих ансамблів, існували ще так звані таборові театри, 
як, на прик лад, Український Драматичний Театр у Берхтесґадені, 
який постав за ініціативою Театральної Секції Літературно-
Мистецького Клубу табору “Орлик” (ансамбль з 15 осіб, режисер 
Т.Федорович) й ін.

У Відні (Австрія), як згадано, давав вистави легкого жанру 
Театр, органі зо ва ний арт. Вол.Шашарівським; у Зальцбурґу 
заходом гурту акторів постав Україн сь кий Драматичний Театр 
під реж. артистки Ганни Совачевої (“Ой, Морозе” й “Ін ва лі ди” 
Гр.Луж ницького, “Король стрільців” І.Керницького, “Ясні зорі” 
Б.Грінченка, “Суєта” Тобілевича й інші). В Ляндеку існував 
Театр під керів ництвом Ю.Ко но не ва, а згодом режисер Й.Гірняк 
і О.Добровольська заснували Театральну Студію, щоб теоретично 
й практично виховувати нових акторів. Згодом Театральна Сту-
дія пе ре їхала до Міттенвальду в Баварії, де перебула 3 роки і де 
дала, крім ревій, вистави “Мати і я”, “Зайві люди” за Хвильо вим, 
“Оргію” Лесі Українки, “Слугу двох панів” Голь до ні, “Примари” 
Ібсена та інші.

2.Українські театри в Америці

Український театр в Америці не був якоюсь особливою 
новиною (як, на прик лад, в Австралії, де української еміграції 
до 1940-х рр. не було). На американ сь ко му терені ще з 1895 р. 
існували українські аматорські гуртки й відбувалися театральні 
вистави. В 1907-1910 рр. існував театр під дир. видатного 
українського діяча Антона Цурковського (ім. І.Кот ля ревського); 
в 1917 р. існував при Україн сь ко му Народному Домі в Нью-Йорку 
“Театр Українського Народного Дому” (ре жи сер Комишев сь кий). 
У 1909-1910 р. працював у Філадельфії жидівсько-україн сь кий 
театр35, в якому брали участь професійні жидівські актори.

До Америки прибули з Німеччини два театри: Український 
Театр під мистець ким проводом В.Блавацького (Філадельфія) 
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35 Див. статті: Лонгин Цегельський – “Жидівсько-український театр 

в Америці”, В.Шашарів сь кий – “Наші дебюти в Америці”, О.Лисяк – 
“Театр у П’ятницю”, Про Й.Гірняка і Студію: “В масках епохи” (1948, без 
місця видання) і Б.Бойчук “Театр-Студія Й.Гірняка й О.Добровольської” 
(Нью-Йорк, 1975).



310   ÍÀÓÊÎÂ³ ÏÐÀÖ³

і Театральна Сту дія режисера Й.Гір ня ка й О.Добровольської 
(Нью-Йорк). На відкриття сезо ну 1949-1950 поновлено історичне 
видовище на 5 дій “Батурин” (за по віс тю Б.Лепкого, (режисер 
В.Блаваць кий, музичне оформлення Я.Бар ни ча, сценічне оформ-
лен ня П.Андрусева; в голов них ролях: Є.Дичківна, Є.Ша шарів-
ська, Н.Горленко, М.Сте пова, М.Мельникова, О.Рудакевич, 
В.Блаваць кий, Б.Паздрій, В.Шашарівський, Яр.Пінот-Рудакевич, 
Дм.Гон  та, А.Радванський, Вол.Мельник і ін.). Одначе без огляду 
на ду же дбайли ве виконання і матеріальну допомогу Злученого 
Українського Американського До по могового Комітету, вистава, з 
уваги на зовсім від мін ну менталь ність амери кан сько-українського 
громадянства, успіху не мала. Великі кошти вистави, брак 
відповідних театральних залів по українських Народних Домах, як 
і дуже великі кошти переїзду з міста до міста, а при тому важка 
щоденна праця акторів для прожитку, не да ва ли змоги створити 
постійного українського театру в Америці. Україн ський театр 
міг існувати тільки до ри вочно, до цього й достосувались ан самбль 
Українського Театру під мистець ким проводом В.Блавацького 
та Теат раль на Студія Й.Гір няка й О.Добро воль ської. Все ж таки 
Студія пока зала дуже дбайливо приго товані “Примари” Ібсена 
й “За двома зай ця  ми” Старицького, а Україн ський Театр (крім 
низки понов лень, як “Іс пан ська муха” – режисер В.Бла ва цький, 
“Мужчина з минулим”, комедії Арнольда й Баха, – режисер 
В.Блавацький і Б.Паздрій, “Отаман Пісня” М.Чирського й ін.) 
показав “Невідомо го воїна” Поля Рейнола (переклад Галини 
Зайкан), “Прийшов інспектор” Дж.Прістлі (перек лад М.По неділ-
ка, режисер В.Блавацький, сценічне оформлення – В.Клех; бра ли 
участь: В.Шашарівський, М.Сте пова, Є.Дичківна, Яр.Пінот-Руда-
ке вич, М.Сол тис, Г.Ку ль чиць ка, В.Бла вацький) і ін.

Із смертю Володимира Блавацького (1953 р.) організатором 
теат раль них ви став став режисер і актор Володимир Шаша-
рівський, який згодом при Українській Громаді (23 вул. і Бравн 
у Філадельфії) створив “Театр у П’ятницю” – ТуП. Заходом 
режисера В.Шашарівського у Філадельфії, а після прем’єри 
й по інших містах в Америці й Канаді, на сцені появилась 
не тільки низка п’єс чу жих авторів, як “Легкодух”, “Багряні 
рожі”, “Блакитний Ген ріх”, чи поновлень (“Лицарі ночі”, “Ін-
ва лі ди” й “Ой Морозе, Мо розенку” – усі Гр.Лужницького), але 
теж і но вих п’єс українсь ких авторів, як “Чай у пана прем’єра” 
З.Тарнав ського і Б.Нижан ківського (1954 р.), “Сестра-воротарка” 
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Гр. Лужницького (1954 р.), “А ми тую червону калину” М.Понеділка 
(1956 р.) й ін. Тепер “Театр у П’ятницю” є єдиним українським 
професійним (з уваги на стаж акторів) театром у Америці, який 
без огляду на всі щоденні труднощі не припи няє своєї культурної 
праці. Остан нім часом ТуП з великим успіхом по ка зав “Найкращі 
хлопці з Дивізії” О.Лисяка та ін.

Діє в Америці й Ансамбль Пісні і Слова під керівництвом 
ві домого театраль ного діяча Ю.Кононева, заснований 1956 р.

3. У розсіянні

В Австралії, яка з усіх країн поселення українців у вільному 
світі, по Америці була найактивнішою в театральній ділянці, з 1956 
р. існували два театри: Україн сь кий Театр Малих Форм (УТМФ) 
ім. Володимира Бла вацького, що його режисе ром був довголітній 
член галицького теат ру “Заграва” артист Володимир Королик, і 
Укра їнський Театр ім. Леся Курбаса, режисером якого був член 
укра їнських теат рів у Галичині, а в останньому часі адм. режисер 
Укра їнського Театру міста Льво ва артист Степан Крижанівський. 
Заходом УТМФ появлявся “Бюлетень”36 , у яко му, крім статей на 
тему минулого україн ського театру, подана коротка історія пос-
тання УТМФ, першою виставою якого була “Земля” за В.Сте фа-
ником (4.01.1957 р.). Обидва театри, як воно не раз на початках 
буває, спершу не виступали самос тій но, а на концертах, акаде-
міях і т. зв. “Ве се лих вечорах” (“Наталка Полтавка”, “Ой, не 
ходи, Грицю”, режисер С.Кри жанівський). УТМФ після сценічних 
картин “Земля”  виставив як чергову п’єсу “Ой Морозе, Моро-
зенку” Гр.Луж ницького”37 . На жаль, че рез виїзд обох режисерів, 
В.Королика й С.Крижанівського, до Аме ри ки, обидва театри 
припинили діяль ність, обмежуючись до при на гідних вистав.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÅÀÒÐ Ï²ÑËß ÂÈÇÂÎËÜÍÈÕ ÇÌÀÃÀÍÜ

 
36 Бюлетень УТМФ, Аделаїда, квартальник 1 і 2, 1957 р., цикло-

стиль, там же й дані про театраль ний і мистецький рух серед українського 
посе лення в Австралії. 

37 30-ліття сценічної праці відзначив режисер Ст.Крижанівський 
виставою “Ой, не хо ди, Грицю”, яка йшла тричі, “Земля” йшла двічі, теж 
і “Ой, Мо розе” двічі. В го лов ній ролі Морозенка виступив ар тист А.Теплий, 
режисер Володимир Королик, у інших ро лях: Я.Андрухович, М.Мірза, пані 
Н.Куш нір, К.Гуменюк, Г.Василюк, В.Коро лик, І.Рош ко, С.Мірза, О.Кобиця, 
І.Микита. Хормайстер Б.Жолкевич, художнє оформ лен ня М.Мір за, світло 
– В.Слободян, строї – Я.Кулинич, адміністрація – І.Микита й Я.Андру-
хович. – Див. статтю “Український театр у Сіднеї”.
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У 1958 р. в Сіднеї поновлено ще один рід розвагового 
мистец тва, Ляльковий Театр, який у 20-х роках нашого сторіччя, 
як “Вертеп Наших Днів” (карикатура Ека – Едварда Козака), мав 
великий успіх. Заходом пані Лади Прокоп у Лідкомбі, недалеко 
Сіднею, відбулись дві вистави того театру: “Дід Мороз”, “Пригода 
бабуні” О.Олеся і “До золотих стовпів” (інсценізація Іри ни Вин-
ницької, постава артистів Степана й Степанії Хвилі).

Того ж 1958 р. засновано в Мельбурні першу Українську 
Те атральну Студію в Австралії. Директоркою Студії обрано 
абзоль вентку Драма тич ної Студії у Львові й Театральної Студії 
Й.Гір няка Ірину Залеську, яка в Німеччині (Міттенвальд) вела 
власну Студію ритмопластики; адміністратором Студії став 
член колишнього львівського театру “Боге ма” інж. Яр.Гевко (він 
організував ама торський театр у Нюпорті, що зго дом влився в 
театр ім. Леся Курбаса). Викладачі Студії: мистецтво сло ва й 
ритмопластики – І.Залеська, історія українського театру і харак-
те ризація – Яр.Гевко, мистецтво актора – Степан Залеський, 
українська мова – Д.Нит ченко, музикологія – Іван Джуфер 
(музичний керівник театру ім. Леся Курбаса).

Дуже корисного діла для театрального мистецтва довершив 
культур но-освіт ній відділ Союзу Українських Організацій Австра-
лії, СУОА, який проголосив кон курс на драматичні твори (1957 р.), 
у висліді якого другою нагородою (першої нагороди, 200 ф. австр. 
не признано нікому) відзначено: “Фрі кавнтрі”, комедію на 3 дії з 
життя української еміграції в Америці Гр.Лужницького (Аме рика) 
й “Заметіль” – драма на 3 дії Ле оні да Полтави (Франція); третю 
нагороду одержали: Вол.Нетич (Арген ти на) за драму на 5 картин 
з життя УПА та “Епілог прийде” М.Са мо вид ця – драма на 3 дії 
із підсовєтського студентського життя. Крім того, журі (до складу 
якого входили: Дм.Чуб, Л.Гаєвська, Я.Гевко, М.Дейко, І.Дурбак і 
режисер Ст.Крижанівський) відмітило чотири п’єси: “Ресто ран біля 
парку” – на 3 дії з часів репатріації, П.Діброви (Канада), “Ваші 
знайомі” – комедія на З дії (Діма, Франція), “Шуми, містечко” 
– комедія з еміграційного життя В.Бентера (Англія) та “Незнані 
герої” – драма на 3 дії Н.Грушецького (Мельбурн, Австралія).

У 1960-х рр. Степан та Ірина Залеські показали в кількох 
містах Австралії п’єсу “Актори” Л.Полтави (2 особи виступають 
у 6-ти різних ролях, з різних періодів історії України).



313

* * *
У багатьох місцях поселення українців у вільному світі 

український театр живе й розвивається, раз сильніше, раз 
слабше, набираючи різних форм і видів. Чи зветься він Театром 
Україн ського Фольклору (ТУФ), як це є у Бразилії (на першій 
виставі ТУФ-у в Сан-Павльо було понад 700 глядачів), чи будуть 
це інсценізації, вбрані в рамках концертів, академій чи інших 
святку вань, як у Франції, чи виступи добре зіграних театральних 
гуртків, як це є у Англії, чи буде він симбіозом різних діля нок 
мистецтва, яким є Музично-Драматичний Театр ім. Т.Шевченка 
в Буенос-Айресі (Аргентина, мистецький керівник В.Семенець), 
– усюди живе український театр, одна з найкращих ділянок 
духовної української культури.

В Лос-Анджелесі (Каліфорнія, 1965 р.) театральне життя 
зоргані зува ло Това рист во Акторів Української Сцени (ТАУС). 
Мистецький ке рівник Борис Ґрін вальдт, голова – Святополк 
Шум ський. Театр дав низку вистав, між ними “Назар Стодоля” 
Т.Шев ченка, “Старі гріховодники” С.Бє лої, “Мораль пані Дуль-
ської” Г.Запольської та ряд інсценізацій і кон цертів. Зі смертю 
мистецького керівника Бориса Ґрінвальдта теат раль не життя в 
Лос-Анджелесі почало поволі завмирати.

Український Драматичний Ансамбль “Заграва” (Торонто, 
Канада) постав 1953 р. і працює посьогодні. Режисери – Слав 
Теліжин і Юрій Бельський, декоратори – Омелян Теліжин і Ми рон 
Левицький. Актор сь кий склад: Валя Орловська, Ніна Тар но вець-
ка, Марія Левицька, Ніна Миколенко-Теліжин, Юрій Бель ський, 
Михай ло Лялька, Андрій Ільків, Володимир Довганюк (він же і 
адміністратор театру), Корній Савиць кий, Тарас Парченко, Іван 
Ралько і інші. Такі вистави, як “Жанна д’Арк” Ануї, “Касандра” 
Лесі Українки, “Украдене щастя” Івана Франка чи, остан ньо, 
“Одруження” Гоголя дають театрові марку солідності.

Значну роль у праці над молоддю виконує другий у Торонто 
теат раль ний ко лек тив, а саме Українське Мистецьке Товариство 
під керува н ням Бориса Дніпро во го і режисурою Євгенії Чайки. 
Репер туар театру різноманітний: п’єси, комедії, естрадні концерти, 
“Назар Стодоля” Т.Шев ченка, “Шельменко-джура” Квітки-Ос-
но в’яненка, “Пошились у дур ні” М.Кропивницького, “Дві матері” 
за А.Бляншом, “Мої любі си ноч ки” М.Мейо і інші. Виконавцями 
є переважно молодь, між якими видне місце займають Леся 
Дніпрова, Леся Шліхта, Сергій Денко і другі.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÅÀÒÐ Ï²ÑËß ÂÈÇÂÎËÜÍÈÕ ÇÌÀÃÀÍÜ
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Сливе у всьому вільному світі лунає зі сцени українське 
вільне слово – це слово, що його “на сторожі” української нації 
і її прав поста вив Тарас Шевченко і якого нині на скривавлених 
землях України під московсько-більшовицькою оку па цією майже 
не чутно, хоча воно й дзвенить у серцях усіх поневолених 
українців.



315

КОМЕНТАРІ

Псевдоніми і криптоніми Григора Лужницького, якими він 
підписував свої поетичні, прозові, драматичні твори, наукові праці, 
статті та рецензії: 

Б.Полянич, Л. Корнич, Мар-н, Мар-син, Меріям, Меріям-Луж-
ницький, Л. Нигрицький, Нікі Грегор, Р. Жданич, Р. Сенечільський, 
Семен Ордівський, Гр. Л.,  д-р. Л., др-л., Др-л., л., Л., Л. Н., М. Н., Н. 
Г., Х., Орда ківський Семен, Ордаківський С., Ордінський С., Корнич 
П., Ни грицький Л. Л., Сонечільський Р.,  Др. Л., М.

ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

Уперше надруковано: Нигрицький Л. Початки українського 
теат рального мистецтва // Календар «Провиді н ня». – 1965.–        
С. 143-149.

ПРАУКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР

Уперше надруковано: Лужницький Г. Праукраїнський театр 
// Записки Наукового товариства імени Шев чен ка. – Т. XV.– 
Збірник філологічної секції. – Нью-Йорк; Париж, 1956.

С. 29*  – …період “народних оперет”, що їх започаткував 
без смертний Іван Котляревський своєю “Наталкою Полтавкою” 
– автентичне визначен ня жанру обох п’єс Івана Котляревського, 
“Сватання на Гончарівці” та “Бой-жінки” Г. Квітки-Основ’яненка, 
“Чорноморський побит” Я. Кухаренка, “Купало на Івана” С. Пи-
саревського, “Любка або сватання в селі Рихмах” П. Котлярова та 
ін. – “малоро ссийская опера”, що споріднювало їх із т. зв. коміч-
ними операми, які виникли у Франції у ХVІІІ ст. Що ж до терміна 
“оперета”, то він виник у середині ХІХ ст., власне у 1858 році, 
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коли французький композитор Жак Оффенбах написав і вперше 
виставив  комічну оперу “Орфей у пеклі”, яка виявилася 
першотвором нового жанру – оперети. Застосування терміну 
“оперета” до п’єс І. Котляревського у першій половині XIX ст. 
історично необумовлене, а тому й не доречне. 

С. 36* – Наведена цитата з першого тому “Історії україн-
ської літератури” М.Грушевського (Т. 1. – Львів, 1923; пере-
видання: Київ, 1993. – С. 62 – 63) свідчить, що Г.Лужницький 
вдавався до вільного редагування мови М.Грушевського. Нату-
ральне написання у М.Грушев ського таке: “Отже, такий ритмічно-
симетричний, гармонійний характер, котрий ми спостерігаємо від 
перших кроків людської творчості, лежить, видима річ, в самих 
основних законах її. Ритм просторонній і ритм часовий (ритм в 
простороні і ритм в руху) проймає сю творчість. Виявляється 
він в естетичних прикметах матеріяльних продуктів її (зачатки 
мистецтва пластичного), так і в процесі творчості – в ритмі 
творчої праці, творчої діяльності, взагалі – вкладування фізичної 
й психологічної енергії. Воно ж кінець кінцем переходить в такі 
форми мистецтва, як ритм фізичного руху (танець, пантоміма, 
драматична гра), як ритм голосу і звуку інстру ментального (спів, 
музика) і нарешті – з розвоєм артикульованої мови – ритм 
людського слова, себто словесне мистецтво в широкім значенні 
слова”.

С. 43* – …Хоч загальноприйнято, що початки українського 
театру – це рік 1619, хоч в міжчасі була в нас і релігійна, шкільна 
драма… – Твердження, що початком українського театру слід вва-
жати 1619 р., пішло від М.Возняка, який у своїй праці “Початки 
української комедії (1619 – 1819)” (Львів, 1919) заявив, що 1619 
р., коли у м. Кам’янці Струмиловій (тепер – м. Кам’янка-Бузька 
на Львівщині) на ярмарку виставлено польську драму Якуба 
Гаватовича, а при ній – дві українські інтермедії, що тоді ж 
були і опубліковані, варто вважати початком історії української 
комедії. М. Возняк, однак, застерігся зауваженням, що тристаліт-
тя української комедії, яке припало на 1919 рік, треба розуміти 
так, що українська комедія не молодша за тристаліття, а старша. 
Інший учений – Д.Антонович поширив спосте реження М.Возняка 
на всю історію українського театру, назвавши написану ним 
у Відні 1920 р. і видану у Празі 1925 р. монографію “Триста 
років українського театру (1619 – 1919)”. Ця образна фігура 
вкоренилася у свідомість наступних дослідників українського 
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театру настільки міцно, що стала стереотипом, який тепер важко 
піддається корекціям, незважа ючи на віднайдення  біль ранніх 
друкованих текстів української комедії (“Трагедія руська”,  – 
1618 рр.) і на появу нових досліджень у цій галузі.

СТАРОВИННИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 

Уперше надруковано: Лужницький Г. Старовинний укра-
їнський театр // Ен цикло педія Українознав ст ва: Загальна 
частина – Мюнхен; Нью-Йорк, 1952. – Т. 3.– С. 841-842.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 

Уперше надруковано: Лужницький Г. Історія українського 
театру.  – Частина І. Стара доба україн сь ко го театру від ХІ ст. 
до 1619 р. ЗНТШ. –Т. 171: Збірник філологічної секції. – Т. 30. – 
Нью-Йорк, 1961.– С. 135-190 (є окремий відбиток: – Нью-Йорк, 
1961.– 58 С.)

С. 49* На превеликий жаль, Григор Лужницький з невідомих 
нам при чин не завершив працю до визначеного ним періоду (від 
XI ст. до 1619 р.), розгянувши лише історію погансько-христи-
янського та княжого театрів.

С. 53* – …українські літературознавці чи навіть театро знав-
ці початком української драми й українського театру поклали 
“шкіль ний театр” (1619 р.)  –  Г. Лужницький має цілковиту рацію 
про хибність такого датування початку українського театру 1619 
р., оскільки й до цієї дати існували зразки давньої української 
драма тур гії. Тим більш хибним залишається уявлення, що 
1619 р. почався український шкільний театр,  дві українські 
інтермедії до польської драми Якуба Гаватовича були явищем 
не шкільного, а навпаки – народноярмаркового театру. Факти 
існування українського шкільного театру належать до кінця ХVІ 
ст. (принаймні до 1591 р.).

С. 55* – …досі повної періодизації українського театру 
немає, з уваги як, з одного боку, на виключність досліду у ділянці 
літературної історії драми, так знову ж, з другого боку, на брак 
дослідів у ділянці історії театру. – Автор при цьому зіслався, на 
жаль, тільки на працю Д.Антоновича “Триста років українського 
театру (1619 – 1919)” (Прага, 1925), обійшовши увагою праці: 
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“Український театр” О.Киселя, (Київ, 1925), І.Франка “Русько-
український театр (історичні обриси)” (написану 1894 р., опубліко-
вану 1930 р. у Києві),  “Завдання історії українського театру” 
П.Руліна (Річник українського театрального музею. Вип. 1. – К., 
1930. – С. 9 – 40). 

С. 56* – І. Стара доба українського театру триває від ХІ 
– ХVІІІ ст. (докладніше від ХІ ст. до 1619 р.). ІІ. Нова доба 
українського театру триває від ХVІІ ст. по сьогодні (докладніше 
від 1619 р. по сьогодні). – таке твердження автора не збігається 
із жодною із тих періодизацій, які були сформульовані до нього й 
після нього. 

С. 56** – Усі дотеперішні огляди українських театрознавців 
погодилися на дату 1619 р. як на початок українського театру. 
– Це твердження не відповідає дійсності: такої думки не дотри-
мувались, скажімо,  І.Франко та інші вчені.

ЛІТУРГІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ  

Уперше надруковано: Luzhnytsky H. N. Liturgical Elements 
in the History of the Ukrainian Theatre // The Ukrainian Quar-
terly.– 1987.– V. XLIII.– No. 3-4.– P. 200-209. –Переклад Марти 
Дубасевич.

ЛІТУРГІЙНИЙ ТЕАТР В УКРАЇНІ

Уперше надруковано: Luzhyckyj H. Das liturgische Theater 
in der Ukraine // Mitteilungen der Arbeits- und Förderungs gemein -
schaft der ukrainischen Wissenschaften.– München, 1979.– T. 16.– S. 
145-178.

“Ця розвідка є розділом ще не виданої праці “Походження 
україн ського театру”. Тут висвітлюються джерела виникнення 
українського театру. Поданий розділ становить завершену орга-
нічну єдність, тому ми публікуємо його у скороченому вигляді.      
В самій праці мова йде про філософську основу українського 
теат ру, спроби його періодизації, слов’янську міфологію та про-
понується аналіз становлення і сутність придворного, народного 
та літургійного театрів”. (Примітка редакції збірника Mitteilungen 
der Arbeits- und Forderungsgemein schaft der ukrainischen Wis-
senschaften.– München, 1979.– № 16.)
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ХРИСТОС ЯК ГЕРОЙ У ВІЗАНТІЙСЬКИХ I 
СХІДНОСЛО В’ЯНСЬКИХ ЛІТУРГІЙНИХ МІСТЕРІЯХ

Уперше надруковано: Лужницький Г. Христос як герой у 
візан тійських і східно слов’янських літур гій  них містеріях (Інав-
гураційна доповідь, виголошена 3 липня 1947 р. на університеті в 
Ґраці в Австрії) // Логос. Богословський квартальник. – Ватерфорд 
(Канада), 1950. –  Т. 1., – Кн. 2.– квітень-червень.–      С. 106-113.

C. 158* – У перших візантійських літургійно-драматичних 
містеріях (V-X ст.) Христос з’являється спочатку без слів. Пізніше 
(XI-XII ст.)  відбувається певна еволюція. Христос у цих містеріях 
є справжньою дійовою особою, хоча радше пасивною.

В Україні ж, навпаки, Христос з’являється у літургійно-
драма тичних містеріях як діюча Особа. Особа саме активна. Лише 
в деяких випадках трапляються винятки.

Автор статті ставить  питання: як пояснити цю різницю між 
ха рактером Христа у візантійських та українських містеріях, 
оскільки знаємо, що літургійно-драматична містерія в Україні 
перебувала під візантійським впливом. Автор розв’язує проблему, 
стверджуючи: літургійно-драматична містерія в Україні, хоча 
і надихалась візантійськими зразками, однак зазнала впливів 
через Польщу західних містерій, – Франції і Німеччини. Пере-
буваючи під цим подвійним впливом, містерія в Україні, однак, 
зберегла своєрідний характер, зображаючи Христа як  істинно 
активну Особу лише в тих містеріях, в основі яких були апокрифи. 
Пієтет народу у ставленні до євангельського Христа, Особи, гідної 
поклоніння, не дозволяв бачити Його у сценічному представленні 
як особу активну.

У висновку автор статті показує, що Україна зазнала 
впливу і Сходу,  і Заходу не тільки під оглядом політичним, 
культурним і мистецьким, а й під оглядом благочестя і сприй няття 
християнства, і є немов синтезом їх обох. (Переклад з латинської 
мови Роксоляни Оліщук). 

ТЕАТР КОЗАЦЬКОГО БАРОКО

Уперше надруковано: Лужницький Г. Театр козацького 
бароко // Енциклопедія Українознавства: Загальна части на. – 
Мюнхен; Нью-Йорк, 1952.– Т. 3.– С. 842-844.
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СЦЕНІЧНІСТЬ ПОСТАТЕЙ У ПОЕТИЧНІЙ  
ТВОРЧОСТІ  Т. ШЕВЧЕНКА 

Уперше надруковано: Лужницький Г. Сценічність постатей 
у поетичній творчості Т.Шев ченка // У століття смерти Тараса 
Шевченка: Збірник. – Філадельфія: НТШ, 1962.– С. 67-76. (“бібліо-
тека україно знавства”. – Т.9.)

С. 171* – …Шевченкова п’єса “Назар Стодоля” стала від 
1877 р., тобто відтоді, коли появилася на сцені, одною з най по-
пулярніших п’єс – автор, очевидно, не знав, що  драму Т.Шев-
ченка “Назар Стодоля” вперше було виставлено аматорським 
гуртком Медико-хірургічної академії в Петербурзі 1844 – 1845 
рр., на українській професіональній сцені – в Руському народному 
театрі 1864 р. у Львові.

С.173* – І першим, хто у Західній Європі поклав наукові 
підвалини під окрему дисципліну, якою сьогодні є теат ро-
знавство, був німецький учений проф. д-р Артур Кучер. Він у 
своїй капітальній праці “Елементи театру” (1932 р.) ствердив, 
що не діалог, як усі досі думали, є праклітиною театру, тільки 
танок як вислів первісної дії”. – А. Кучер (1878-1960) був осново-
по лож ником етнологічного напряму в німецькому театрознавстві. 
Основи ж театро знавства як науки заклав його співвітчизник 
Макс Геррманн (1865-1942). У вступі до своєї ґрунтовної праці 
Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und 
der Renaissance (Дослідження іторії німецького театру періоду 
Середньовіччя і Ренесансу) написаній 1909 р. і опублікованій 
1914 р., М. Геррманн наголошував на обов’язковому розрізненні 
у підходах до п’єси, як драма тичного твору, та до театральної 
вистави, що було засадничим пунктом його театро знавчого 
методу у реконструкції спектаклю. В українському театро знавсті 
послідовниками М. Гер рманна були Д. Антонович, П. Рулін, О. Ки-
сіль, Я. Мамонтов та наступні дослідники історії театру.  

СТОРІНКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ

Уперше надруковано: Нигрицький Л. Сторінка з історії 
української драми // Літе ратурно-науковий додаток «Нового 
часу». – Львів, 1938.– Ч. 48; Ч. 49; Ч. 50; Ч. 51.
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С. 184* – Офіційний протокол цього з’їзду вийшов у Москві 
1900 р. п.н. “Труды перваго съезда сценическихъ деятелей” – 
йдеться про збірник “Труды Перваго Всероссийского съезда 
сценическиъ деятелей” (Москва, 1898).

ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДРАМИ

Уперше надруковано: Нигрицький Л. Творець української 
соціальної драми: У 125-ліття народин Івана То бі левича-Карпенка 
Карого // Календар «Провидіння».– Філядельфія. – 1970.– С. 167-
174.

С. 193* – нарис С.Єфремова “Карпенко-Карий” вийшов у 
Ляйпцігу (без позначення року) 1924 р., паралельно з тодішнім 
київським виданням.

С. 201* – Та ледве чи встоявся в сучасній совєтсько-
московській тюрмі народів цей височезний дубовий хрест, який 
здалеку виднів на могилі творця української соціальної драми. – У 
повоєнні роки Українське театральне товариство установило на 
могилі І.Тобілевича мармуровий обеліск.

СХІДНОУКРАЇНСЬКІ ВПЛИВИ В ГАЛИЦЬКОМУ ТЕАТРІ

Уперше надруковано: Лужницький Г. Східноукраїнські 
впливи в галицькому театрі // Альманах «Но во го часу». – Львів: 
Вид. І. Тиктора, 1938.– С. 120-124.

С. 202* – Безпосереднім, першим зв’язковим між галицьким і 
східно українським теат ром був Марко Кропивницький – насправді 
ж першим з’язковим був Омелян Бачинський, який пройшов 
кількарічну практику в східно-українських  трупах і привіз до 
Галичини з понад сімдесят українських текстів п’єс, які лягли в 
основу репертуару “Руського народного театру”.

ІВАН ФРАНКО ПРО ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ ТЕАТРУ
Уперше надруковано: Лужницький Г. Іван Франко про 

завдання і цілі театру // Київ. – Філадель фія, 1956.– № 4. –         
С. 156-163.
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ТЕАТРАЛЬНО-СОЦІОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 
У ДРАМАТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА

Уперше надруковано: Лужницький Г. Театрально-соціо-
логічні елементи у дра матичній творчості І.Франка // За пис-
ки Наукового товариства імени Шевченка.– Нью-Йорк; Париж; 
Сідней; Торонто, 1957.– Т. CLХVI.– С. 98-103.

ДРАМАТИЧНІСТЬ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ  
ІВАНА ФРАНКА

Уперше надруковано: Лужницький Г. Драматичність 
поетичних образів у творчості Івана Франка / Іван Франко. 
Збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя 
смерті Івана Франка // Записки НТШ.– Т. СLXXXII. – Нью-Йорк; 
Париж; Торонто, 1967.– С. 125-131.

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕПЕРТУАР  
В УКРАЇН СЬКОМУ ТЕАТРІ

Уперше надруковано: Лужницький Г. Західноєвропейський 
репер туар в україн ському театрі //Альманах “Гомін України”. 
– 1959.– С. 165-174.

С. 236* – В основних ролях найвидатнішої артистки 
українського театру Марії Заньковецької находимо впродовж 
40 років її сценічної праці (1882 – 1922) тільки дві позиції із 
західноєвропейського репертуару – Іо в “Надії” Гаєрманса і 
Христини в “Забавках” Шніцлера. – Якщо поширити поняття 
“західноєвропейський репертуар” на “перекладний репертуар”, 
то в репертуарі М.Заньковецької останнього періоду її сценічної 
творчості, коли було дозволено українському театрові в Росії 
виставляти перекладну драматургію, з’явились ролі: Ягна (“У 
липневу ніч” польського драматурга Б.Горчинського), Лія (“Євреї” 
російського драматурга Є.Чирикова), Есфір (“Уріель Акоста” 
німецького драматурга К.Гуцкова), Фру Альвінг (“Примари” 
норвезького драматурга Г.Ібсена; через тривалу хворобу акторка 
роль не зіграна).
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С. 239* – …у Києві в 1882 р. трупа Кропивницького ставила 
п’єси любимого тоді Коцебу. – Це непорозуміння: п’єс А.Коцебу 
трупа М.Кро пив  ницького не ставила.

С. 239** – Перероблену українським драматургом В.Коваль-
ським одноактну драму “Das verlorene Kind” А.Коцебу під назвою 
“Згублена дитина” виставляв у Львові в лютому 1849 р. україн-
ський аматорський гурток, але до цієї вистави ніякого відношення 
не мала коломийська аматорська трупа, яка виступала у Львові 
роком раніше,  восени 1848 року.

С. 240* – ...Августина Скріба... – французького драматурга 
Скріба звали по-французькому Огюстен-Ежен.

ТЕАТР В ІСТОРІЇ  ГАЛИЦЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Уперше надруковано: Лужницький Г. Театр в історії 
галицького відродження // Календар для всіх на 1937 рік.–Львів: 
Накл. І. Тиктора, 1936. – Річник 6.– С. 62-67.

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПІСЛЯ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

Уперше надруковано: Лужницький Г. Український 
театр після Визвольних змагань // Наш театр: Книга діячів 
укра їнського театрального мистецтва 1915-1975.– Нью-Йорк; 
Париж; Сідней; Торонто: Об’єднання мистців україн ської сцени 
(ОМУС), 1975.– Т. І.– С. 9-90. (Фрагменти даної праці під назвою 
“З історії українського театру” друкувалися в журналі “Київ” 
1955 р. –Ч. 1-4.)

С. 257* – ... якийсь час також А. Осиповичева, Танська. – 
Українська актриса Антоніна Осиповичева замолоду виступала 
під псевдонімом Танська. Чи не сплутав автор цю інформацію і 
таким чином чи не сталося, що під двома прізвищами криється 
одна особа.

С. 261* – Тоді ж, у 1920-х рр., прибув до Львова з централь-
них земель України Йосип Стадник – Й.Стадник  виїхав із Києва 
на початку 1919 р., 1920 р. перебував у Кам’янці-Подільському і 
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тоді ж повернувся до Галичини. 1921 р. він уже був директором 
Українського народного театру товариства “Українська бесіда”.

С. 268* – в оригіналі було надруковано (1887-1942). Леся 
Курбаса розстріляли 1937 р. На час написання статті автор цього 
не знав. 

С. 268** – Олександр (Лесь) Курбас […] свою театральну 
працю після закінчення філософічного факультету у Віденському 
університеті 1909 р. почав у так званому Гуцульському театрі під 
керівництвом Гната Хот кевича, – насправді Лесь Курбас універ-
ситету не закінчив; Гуцульський театр Гната Хоткевича розпочав 
свою діяльність наприкіці 1909 р.;  Лесь Курбас працював у цьому 
театрі з квітня 1911 р. до квітня 1912 р.

С. 268*** – В 1910 р. вступив до театру “Руської бесіди” у 
Львові – до театру товариства “Руська бесіда” Л. Курбас вступив 
після роботи в Гуцульському театрі у 1912 р.
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Авсюкевич  див. Авсюкевич-
     Березовська
Авсюкевич-Березовська 
257,260
Айдарів М. див. Айдарів    
     Микола
Айдарів Марія 260
Айдарів Микола 258, 260
Айталович-Вітошинський І.  239
Александров В.    186, 188-190
Александровський І. В.      189
Алєксєєв 287
Алферов 38
Альмедінґен Б. 292
Андрусів П.    310
Андрухович Я.   311
Анізан  218
Антонишин А.   299
Антонович Д. 26, 55, 115, 172, 
     270
Ануй 313, 318
Аркас 304
Артемовський див. Гулак-
    Артемовський С.
Артемовський-Гулак 
     див. Гулак-Артемовський С.
Артименко 303
Архангельський    125

Бабіївна Г. 270
Бажанський П. 250

Байрон    246
Байський П.   27, 81
Бакум    257
Балабан Б.   270, 288 
Балтарович В.   271
Балуцький   242
Бандурович Катерина    266
Бараник   303
Баранович Л.   166
Барвінський     287
Барвінський Волод[имир] 202, 
     205
Барвінський О.   240, 249, 285
Барвінський Ол[ександр]  33, 
     34, 173,  203
Барнич Ярослав   264, 292, 305, 
     310, 315
Барничева Ярослава 264, 265
Бачинський Євген 303
Бачинський О.      206, 207, 247
Безкоровайний Юрій  304, 305
Безручко Л.  266
Бельський Юрій    313
Бентер В. 312
Бенцалева Олена 258, 264. 265, 
     272, 291
Бенцаль Микола  254, 256, 258-
    260, 262, 264, 265, 271, 272, 
280
Бенцаль-Карп’якова О. 
    див. Бенца лева Олена
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Бергер     265
Березняк О.  257
Березовець Василь 307
Березовська А.   264
Березовський Григорій 257, 
      260, 264
Беринда Памва     166
Бернарден Сен П’єр  187
Бесарабів Т. 264
Бєла Н. 260
Бєла С. 313
Бєльський Мартин  100
Б’єрнсон Б’єрнстьєрне 216, 242, 
     243
Біберович І.  208, 240, 249, 250
Біберовичева Іванна 237
Бізе 243, 307
Білецький Леонід  283
Білецький О.   32
Біличенко М.   266
Білозерський   203
Білокінь Іван   304-306
Біляк Степан   289, 295
Блавацька Ніна 
     див. Лужницька Ніна 
Блавацька-Лужницька Н. 
     див. Лужницька Ніна 
Блавацький Володимир 
     244, 252, 257, 263, 265-267, 
     269, 271-280, 283, 284, 287-
     295, 298, 300, 308, 310
Блянш А.   313
Бобинський Б.      273
Боднарович О.  294
Божедан О.   305, 306, 315
Бойко Марія   287
Бойко Ніна   257
Бойчук Б.   309
Бокай     294
Бомарше П.   223, 242, 243
Бондарчук С.   259

Бораковський   189
Борисовець   293
Борисоглібська Ганна  257, 264, 
     265
Борковський Олекс[андр]  186, 
     187, 212
Боровик Леонід    257, 258, 271-
      275, 276, 278, 279
Боронин 304
Бортник Януарій  254, 269, 270 
Брилинський Максим  294, 297
Будзиновський В. 285
Бурґгардт Макс 222
Буревій К. 270
Бучинський Мел[етій] 
      202-204
Бучма Амвросій   254, 255, 270
Буш-Фекете 285

Вайльд О.    242, 243, 265
Василько В.    269, 270
Васильченко С.  259, 299
Василюк К.    311
Васіна              306
Васюта    303
Ватуля О.    256
Вахнянин А.    27, 81, 203
Вахнянин Н. див. Вахнянин А.
Вахнянин О. 266
Ващенко 304, 305
Вельтман О. 27, 81
Верді     243
Верещинська Клавдія    308
Верещинський Теодор    308
Веселовський О.  39, 81, 82, 99
Винницька Ірина  312
Винниченко Володимир   236, 
     243, 254, 259, 260, 262, 265, 
     267, 283, 307
Витвицький Василь 297
Витвицький С.     248
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Виходцев 239
Вишенський Іван  114
Вишнівський К. 272
Вишня О. 270
Віґілєв Є. 289, 290, 292
Вільде І. 312
Вільшенко Яків   260
Віппер           126
Вірц Ганс 181
Возняк М.  26, 33, 34, 36, 42, 43, 
     173, 295
Войтович Р. 306
Волинець 265
Волинець-Сенютович    264
Волкович Йоаникій 117, 163
Вольман Ф. 37
Вороний Микола 227
Вурсол Іван 257

Гавптман Г.   216, 237, 242-244, 
     265, 267, 284
Гавстальд Г. 296
Гаєвська Л. 312
Гаєк Андрій 264
Гайєрманс 236, 244, 265
Гаккебуш Л. 270
Галеві           243
Гальбе М.   242, 244, 254, 259,
     294, 306, 309
Гамсун К. 307
Ганкевич Володимир 207
Гануляк Гр[игорій] 286
Гарновецька Н. 313
Геббель Ф.      242
Гевко Яр[ослав]  271, 312
Геляс Я.   290, 298-300
Герман Ґеорґ   219
Герман Макс   31
Гірняк Іван     271, 291, 297, 
      298, 312
Гірняк Йосип   270, 291, 293, 

      295, 296, 300, 309, 310, 312
Гірнякова Марія 271
Глібов   186
Глова-Степовий О. 
     див. Степовий Олесь
Глушко В. 199
Гнатюк Володимир   212
Гоголь М.   81, 185, 188, 265, 276, 
     296, 313 
Голіцинська О.      264, 265
Голубець Микола  296
Гольдоні Карло     239-241, 
     265, 267, 293, 309
Гонта Дм[итро] 310
Горбачевська І. 278
Горбачівна Ірина 279
Гордійчук П.  306, 307
Горитько М.  306
Горка Лаврентій 168
Горленко Йоасаф 167
Горленко Н.  310
Горницька О.  291, 298, 299
Горницький Н.   290
Горняткевич Наталка  301, 308
Горняткевич Юні (Зорич)  280, 
     300, 301, 308
Городничий 257
Гошев  135
Грек Максим 95, 99, 126
Гречаний 256
Григоріїв М. 290
Гриневецький І.    208, 240, 249, 
      250
Гринішак Лев 256
Гринішак-Копельник Л. 255, 256
Грінченко Б. 185, 187-190, 
      192, 260, 265, 293, 309
Грінченкова М.   242
Грузинський 38
Грушевський Михайло   34-36, 
     40, 41, 51-54, 104, 173, 210-
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     212, 215
Грушецький Н.       312
Губчак Мих[айло]   218
Гулак-Артемовський С. 209, 
     250, 260, 265, 290
Гуменюк К. 311
Гупало К. 293, 294
Гура 264
Гуркевич Л. 287
Гушалевич Іван   260
Гюго Віктор 213, 221, 237, 
     269

Ґаватович Якуб   118, 166, 168
Ґете      237
Ґнатович Якуб 57, 118
Ґолембйовський О. 205, 247
Ґордін      236
Ґріґ Е.  292
Ґрільпарцер Ф.    242, 243, 268
Ґрінвальдт, подружжя    257
Ґрінвальдт Борис 313
Ґроза О. 28, 82
Ґуно    243, 293, 307
Ґуцков  К. 242, 244, 261

Данилко Олександер 
      див. Данилко  Олексій
Данилко Олексій  274, 275, 278, 
      279
Д’Аннунцій 186
Данькевич К. 255, 292
Даньчак І.  255, 264
Даргомижський 307
Дегельський Ю.  303
Дейко М. 312
Деліб Л.  293
Демко С. 313
Демчишин В. 255, 257
Демчишинова  255
Демчук Теофіль 254

Дендяк О.  299
Денко Сергій  313
Джуфер Іван  312
Дзік Мелетій  166
Димет 203
Дичківна Є.  310
Діброва П.  312
Діккенс  278, 285
Дірко М.  274, 275
Длуґош  102
Дмитренко М.  290
Дніпрова Леся 313
Дніпровий Борис   313
Добровольська Олімпія 256, 
      259, 270, 293, 295, 309, 310
Добровольський О.    307
Довгалевський М. 167, 168
Довгань-Ручкова М. 266
Довганюк Володимир 313
Долиняненко див. 
      Скоморівський
Долінін О.        270
Дольбер   291
Доманик Б.   305
Доніцетті   244
Дорошенко В.   294
Достоєвський    186
Драгоманів М.   39
Дубовик Л.   271
Дуброва Раїса  307
Дубровський Сергій  294, 300, 
     307
Дудка Анна 266
Дурбак І. 312
Дяченко 197

Евзевій 158
Евріпід 122
ЕКО див.  Козак Едвард
Елясонський Арсеній      161
Еннекен        309
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Есхіл 109

Єндик Ростислав 282
Єршов  290
Єфремов Сергій 33, 173, 
      185, 193, 194, 196, 198 

Жарова 257
Жулавський Ю.   244, 268

Завадович Г. 306
Завадська-Дівнич О.  266
Загаров Олександр 208, 244, 
   252, 261-268, 271, 273, 283, 
   284
Зайкан Галина 310
Залевський  257 
Залеська Ірина 312
Залеський Степан   298, 312
Залуцький А.  265
Заньковецька Марія   171, 198,  
     209, 216, 236, 249, 252, 253, 
      268
Запольська Г.     313
Затиркевич     171
Захаренко     185
Здоряк Катерина 266
Зелез Роман       272, 274, 275, 
      278, 279
Зеров М.         33, 173
Зморський Р.   28, 82
Золя Еміль   216, 221
Зорій    306
Зубрицький В.   294
Зубрицький Севастян      254
Зудерман Г. 237, 241, 265

Ібсен Генріх 213, 214, 216, 
      219-221, 236, 237, 242-244, 
      259, 265, 267, 278, 283, 284, 
      292, 309, 310

Іванець Іван   297
Іваницький І.   293
Іванова Л.   260
Іванова-Буєвська В. 266
Іванчук Люся    259
Івицький Р.    270
Ільків Андрій    301, 313
Ільків Олена    301
Іскорка Л. див. Іванчук Люся
Істоміна Ганна   258, 273, 275, 
      276, 278

Йогансен М.     270

Кайзер Г.     269
Калин Володимир 254, 256
Кальдерон         222, 237
Кальченко Л.     290, 291
Кандиба Н.     306
Карабіневич     272
Карий див. Карпенко-Карий 
      Іван
Карлівна Надія    198
Карманський П.    242, 243
Карпенко Єлисей  265, 283,
Карпенко-Карий Іван  80, 171, 
      184, 193-200, 208, 209, 236-
      238, 240, 247, 249-252, 259, 
      260, 268, 269, 280, 293, 309
Карп’як Вас[иль]  272, 291
Кархут Василь    299
Квітка див. Квітка-
      Основ’яненко Гр[игорій]
Квітка-Основ’яненко Гр[игорій] 
     80, 205, 206, 247, 260, 313 
Кемпе К. див. Маскоте-Кемпе     
Клавдія
Кемпе Лавро    274, 306
Кервуд    278
Керницький І.    285, 309
Керр Альфред   219



330   ²ÌÅÍÍÈÉ  ÏÎÊÀÆ×ÈÊ

Кирчів Р. 266
Кисіль О. 248, 251
Клех В. 310
Климовський Яр[ослав]    280
Клокоцький 239
Кляйн Й. Л. 162
Кляйст Г. 222, 241, 307
Кобилянська О. 81, 300
Кобиця О. 311
Коваленко Л. 308
Ковальський В.   239, 243, 248
Ковальський О.   262
Ковальський Теодозій  258, 259
Ковман-Степова Марія  273
Когут 275
Когутяк Іван   262, 271, 272
Кожухар С.   257
Козак Едвард   295, 301, 312
Козак-Вірленська Катря   255, 
     259, 264, 271
Козачинський Михайло    168
Козловський   186
Коженьовський      260, 265
Коковський Ф.        243, 299
Кокот С.   307
Колесниченко   257
Коломиєць А.   307
Колосів Іван   301
Комаровський Мик[ола] 257, 272
Комаровські    257
Комишевський  309
Кониський О. Я.   190, 197, 204
Кониський Юрій  168, 169, 184
Кононева І.      306
Кононів Юрій      274, 309, 311
Копач Іван      288
Копистинська М.  300
Корнель      237
Корнійчук Олександр  238, 287, 
     289
Королик Володимир  274, 276-

      279, 299, 311
Коротовський 306
Коряк В.      33, 173
Косач Ю.     204, 293, 299, 300
Косачева Ольга   204
Косиненко     188
Коссак Василь    259, 262, 263
Коссак-Сорокова Ванда 263, 271
Коссакова І.     306
Костшемський    302
Котляревський Іван  29, 57, 80, 
     166, 174, 247, 259,  280, 290, 
     302
Коханова К.      256
Коцебу Август    238-240
Коцовський В.      200
Коцюбинський М. 81
Кравцівна      303
Краснопера Лев  259, 264
Краттер      153
Крашевський І.   185, 188, 260
Крейґ Е. Ґ.      219
Кречет В.      256
Кривецька Віра    306
Кривецький А.     306
Кривіцька Л. див. Кривіцька 
    Олександра  
Кривіцька Олександра  257, 
    272, 276, 279, 290, 299, 302
Кривіцький Яків  272, 279
Крижанівський Степан  294, 
    311, 312
Кричевський М.   266
Кролик В.      276, 277
Кроммелінк Ф.     270
Кропивницький Марко  80, 184, 
    186, 197, 199, 200, 202-204, 
    207, 208, 236, 238, 240, 248, 
    249, 250, 253,255, 260, 313
Крумбахер К. 162, 163
Крупинко О. 299
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Крупник Лена  303
Крушельницький Мар’ян  262, 
     264, 265, 270
Крушельницькі 285
Кубіє   294
Кубійович В. 298
Кудрик Б. 292, 299
Кукуріченко Аврам 204
Кулачковський Я. 211
Куліш Микола 270, 272, 284, 
     293, 308
Куліш П.   188, 202-204 
Кульчицька Г.   310
Куницький Леонтій 295
Купрієнко Х.   27, 81
Курбас Лесь   224, 244, 252, 
     259, 268-270, 312
Курбас-Янович Степан     268
Курило Євген 278, 279, 291, 
      308
Курочка О. 301
Курочка-Армашевський 304, 
      305
Кухаренко 206, 209, 240, 
      250, 260
Кучер Артур 24, 25, 31, 35, 36, 
      53, 54, 173 
Кушнір Михайло  284, 296-298, 
    303, 307
Кушнір Н.   311

Лаврівська Ірина  300, 301, 308
Лаврівський Юрій  300, 301, 308
Лапчинський      278, 285
Ласовський В.      290, 293
Лащевський Варлаам     168
Лев Василь       299
Левитський О.       266
Левицька В.         278, 298
Левицька Віра     276, 279, 291
Левицька Володимира   279

Левицька Марія  313
Левицька Наталя 255, 258, 259, 
      262
Левицька-Ничкова Наталя  див.         
     Левицька Наталя
Левицький див. Нечуй 
     Левицький І.
Левицький Г. 255
Левицький Д. 257
Левицький Євген   276, 279, 291, 
      299
Левицький  К.         211
Левицький Мирон   313
Левицький Олександр   242, 
     257, 271
Левицький Т. див. Ковальський  
     Теодозій
Левінсон М. 257
Легар Ф. 265, 291
Леонтович М. 81
Лепкий Б.     272, 274, 293, 310
Лессінґ Ґ.      242
Лєвін          288
Лєкок           241
Лєрмонтов     172
Липа Юрій 282
Липинський В’ячеслав    284
Лисенко Микола  80, 183, 203, 
     209, 250, 292, 304
Лисяк Марія 300, 301, 308, 
      311
Лисяк О.      300, 301, 311
Литвиненко С.      29
Литвиненко-Вольґемут Марія 
      171
Ліницька      171
Лісевич Луць      259, 264, 274, 
    293
Лісецький Петро   280
Лісненко І. 299
Лісовий Луць див. Лісевич 
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    Луць
Лопатинська Філомена  255, 264
Лопатинський  Лев      243, 278
Лопатинський  Ф.     269
Лопушанський В.     297
Лужницька Ніна           272, 273, 
    275, 276, 278, 279, 290, 298-
    300, 309, 312
Лужницький Гр[игор]  243, 265, 
    271,272, 276-279, 287-294, 
    296-298, 300, 308-312
Лужницький Олег  259, 271, 299
Лукасевич 296
Луцик І. 260
Луцький В. 303
Любич-Парахоняківна Ол.  256
Любович О. 298
Любович Я. 300
Людкевич Ст[аніслав]         292
Люцерна К. 37
Лялька Михайло 313
Ляскоронський С. 168

Мазепа І. 168
Майстренко Я. 307
Макарович О.  81
Маковей Осип    212, 300
Малюца А.    271
Маркевич М.  75
Маркович Зоя  306
Маркович О.  81
Мартинець В.  297
Мартинець Ірена див. 
    Туркевичівна Ірена
Маруненко Амвросій  275,  278, 
    279, 297
Мар’яненко І.  270
Масканьї  244
Маскоте-Кемпе Клавдія 273, 
    306
Масоха 303

Машкевич Н.    266
Мейо М.   309, 313
Мелетій   161
Мелехівна Наталка     278, 279
Мельник Б.   306
Мельник Вол[одимир]  306, 310
Мельник Євген   301
Мельник М.   300
Мельникова М.    299, 310
Менделюк І.   306
Менделюк Я.   280
Меріме П.   269
Метлинський Амвросій  29, 30
Микита І.   311
Миколенко див. Миколенко-
    Телі жин Ніна
Миколенко-Теліжин Ніна 257, 
    313
Миленко М.   266
Мирний Панас  186, 209, 240, 
    250 
Миславський Самуїл      170
Мицик Б.   297
Мілєкер   241
Мінкус Л.   292
Мірбо             237
Мірза С.   311
Мірощенко Ананій 258
Міткевичева О. 257
Мляденов С.   29
Моем Сомерсет      244, 272, 
     276, 285
Мозер        242
Молодецька   305
Мольєр 177, 206, 237, 
    239, 240, 242, 243, 248, 261, 
    265, 267, 293
Мольнар Франц   260
Мономах Володимир   101
Монюшко 244, 265
Морашевський К.   164
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Морозов О. 34, 81
Морська Марія 262-266
Мох Р.  80, 206, 247, 248
Муратов Анатоль 301
Муратова Ніна 301
Мурко М. 95
Мухіна 304

Навроцький В[олодимир] 202-
     204, 207, 208
Нагірняк Валя 301
Наполеон І  223
Наторський Лев 207, 208
Наумович І. 206, 239, 248
Негребецький Я. 257
Неделко Омелян 264, 279
Некрашевич І.  168
Немирович-Данченко 175
Ненюк І.  306
Нестеренко  257
Нетич Вол[одимир]  312
Нечуй див.  Нечуй-Левицький 
    Іван  
Нечуй-Левицький Іван  182, 
    183, 186, 190-192, 204, 205
Нижанківський Б. 301, 310
Нитченко Д.  312
Ничка Григорій 259, 263, 
     283
Нікодемі 244, 298, 303
Ніцше  214, 215
Ніщинський П.        260
Новіна-Розлуцький Л.    255

Обедзінський-Крайка Назар  257
Овчарський Бронислав       264
Огоновський Омелян   32, 173, 
    187, 200, 204, 240, 249, 285
Ожешкова Е.  272
Озаркевич    206, 239, 247

О’Коннор-Вілінська        243
Оленська О.        272
Олесницький Е. 207, 248
Олесь Олександр   243, 277, 
     285, 299, 312
Ольський О.  див. Лужницький 
      Олег
Оне Жорж     241
Онуфрак М. 255
Опар  275
Орел-Степняк Микола  257
Оркан В.   242
Орленко-Прокопович     264
Орлівна Галина   256, 264, 265
Орловська Валя   313
Осиповичева А.    255, 257, 264
Островський       241 
Оффенбах        241, 243

Павлик М.       214
Павлів Б.      306
Павліковский Тадеуш     218
Паздрій Богдан 271, 272, 
     274-276, 278, 279, 291, 293, 
     299, 300, 310
Паливода-Карпенко Степан  202
Паніоль     278
Панська     257
Паньківський К.  297
Парахоняк-Козакова О.      264
Партицький О.  202, 203
Пархоменко          124, 127, 161
Парченко Тарас    313
Пассек В.       81
Пачовський Василь     236, 282
Певний Микола  258, 266
Пеленський Ю.  289
Пеліх Л.      300
Пенюківна Е.      306
Перген       153
Переяславець Валентина  290, 
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     292, 293
Петренко Андрій 289, 297
Пилипенко К.     255
Пильчиків Дмитро 197
Піливанів Н.      306
Пінінський          218
Пінот-Рудакевич Оксана див. 
    Рудакевич Оксана
Пінот-Рудакевич Ярослав див. 
    Рудакевич Ярослав
Піунова К. Б.      172
Пішванів Н.      306
Плянке         241
Подолинський М. 204
Покотило      304
Полоцький С.      169
Полтава Леонід 312
Полтавченко      257
Польовий О.      255
Поляків Й.      291 
Полянський Юрій 289
Понеділок М.      310, 311
Попов О.      299
Поспієва Е.       290, 291, 302
Поспієва О.      302
Поченюк Юрій     301
Придаткевич Р.    256
Приємська-Дніпрова М.     266
Прийма Рома      301
Приходьківна Т.   266
Приходько О.      266
Прістлі Дж.      310
Прокоп Лада      312
Прокопович Т.      168-170
Пруденцій      167
Пугайов      257
Пухальський О.    257
Пуччіні               243
Пушкін              172
Пюрко Богдан     303-305
Пярченко Т.     313

Радванський Анатоль  274, 
     275, 279, 300, 310
Радиш М.     273, 290, 292
Райнгардт Макс  218, 269
Ралько Іван     313
Ратмірів-Тимківський А.    306
Ратушний     257
Реїч      257
Рейнол Поль     310
Рєзанов В.     34, 162
Рибак І.     266
Ридель Л.          82, 244
Рідлі               309
Рітнер               265
Розен                242
Романенко О.     270
Романицький Б.  268
Романович Теофіля 202, 207, 
     248
Романовський І.      290, 291
Романчак Ярослав  272, 275, 
    276, 278, 279
Романчук Ю.     211
Россіні 307
Ростан Е. 236, 242, 243, 
Ростворовський К.      272, 285
Ростовцев   126
Рошко І.    311
Рощахівський Мих. 265
Рубчак Іван 254, 255, 258, 
     264, 265, 290, 291
Рубчаківна Надія 264, 265
Рубчакова Катерина 236, 255
Рудакевич Оксана  299-301, 
     308, 310
Рудакевич Теофіль 301
Рудакевич Ярослав 278, 279, 
    298, 300, 301, 308, 310
Руденко    257
Рудницький М.  293
Рудченко    203
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Рулін П. 33, 53, 173, 188, 190-192
Русов О. 203
Русова С. 183
Рутський Велямин    117, 166
Ручко М. 266
Рябцов В. 292

Сабат-Свірська Марія      271
Савицький Корній       313
Савченко 257
Сагатовський Лука       306
Садовська-Тобілевич Євдокія  
     196
Садовський Микола 171, 190, 
     195, 198, 199, 208, 209, 243, 
     249, 252,254, 259, 260, 264, 
     266, 268
Сайко І. 266
Саксаганський Панас 171, 195, 
     198, 249, 268
Самійленко В.   185, 189, 243
Самійленко Поліна    256
Самовидець М. 312
Самокішин І.  306
Сарду В.    240
Свєнціцький П.   204, 239
Святополк-Мирський       198
Семдор С. 259
Семенець В. 313
Семенова 257
Семенович 257
Семчишин М. 294
Сенів Б. 278
Сеньків Ярослав  258-260, 
      262, 265
Сергета Сергій  280
Сердюк Василь  257, 274, 
      275, 279, 297
Сердюк Людмила див. 
      Сердюкова Людмила
Сердюк О. 270

Сердюкова Людмила 257, 270, 
    273, 275, 276, 278, 279, 291, 
    298, 299
Сєнкєвіч Г. 279
Симчич В. 278
Сімянович Я. 266
Сінклер Е. 269
Сірецький Р.  225
Сіятовський Григорій     259, 
     264, 265, 306
Скільський Андрій 163
Скляренко В.  269, 270
Сковорода Григорій 286
Скоморівський  206, 247
Скріба Августин  237, 240, 260
Скульський Андрій  163
Сліпенький О.  291, 298
Слюзар Марія  306
Сметана  Бердржих  244
Сметанюк С.  291
Собінець Валентин 257
Совачева Ганна   262, 264, 265, 
     272, 275, 276, 278, 279, 291, 
     295, 299, 300, 309
Солтис М. 310
Сорока Петро 263, 271, 289-291, 
     293, 299
Софокл 34, 53, 109, 114, 
     122, 213, 222, 237, 268
Софронів-Левицький В.    297, 
     300
Спекторський Й. 130
Стадник Йосип 240, 243, 
    244, 252, 255, 260-266, 271, 
    272, 276, 287, 290, 291, 293, 
    298-300, 304, 305 
Стадник П.  271
Стадник Ярема 271, 276, 
     301
Стадниківна Стефа  271, 291, 
    298
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Стадникова Софія      264, 265, 
    271, 291
Станіславський К.       174, 218
Старицька-Черняхівська Люд -
    мила    183, 184, 260
Старицький М. див. 
     Старицький  Михайло
Старицький Михайло 27, 80, 81, 
    182, 183, 185-192, 198, 199, 
    204, 208, 236-238, 240,  249-
    251, 257, 260, 265, 269, 276, 
    290, 293, 310
Старух Микола 259
Степова Марія   275, 276, 278, 
    279, 291, 293, 298, 299, 310
Степовий Олесь 271, 273
Стефаник Василь  211, 274, 
    275, 284, 293, 299, 300, 311
Стефаник Ю.  294
Стрілецький Сава   168
Стріндберґ А.   242, 243, 
     265, 268, 284
Струтинський М.   277
Стороженко   206
Студинський К. 202, 211
Суворін  184
Сувчинський О. 266
Суходольський І. 260, 288
Сябро І.    306

Танська 257
Тарасевич Стефа 301
Тарасович  300
Тарнавський Зенон   278, 285, 
     294, 297, 300, 301, 310
Тарновецька Ніна 313
Теліжин Омелян 313
Теліжин Слав  313
Теплий А.  311
Терещенко А.  258
Терещенко Марко 259

Тиктор Іван  276, 286
Тимошенко Петро 301
Тимчук Роман  303, 305
Тисяк   290
Титаренко Н.  270
Тихонравов  32, 34
Тінський М.  306
Тобілевич Іван див. Карпенко-
    Карий Іван
Тобілевич Карпо  195, 196
Тобілевич М.  див. Садовський М.
Тобілевич Софія  196, 197
Толлер Е. 269
Толстой   186
Томашівський Я.      257
Тополя Кирило       27, 81, 189
Трегубов О.     290, 293, 305
Треньов Костянтин 288, 289
Трещаківський Л. 246
Трофимович Т. 168
Троян Зоня  301
Трухлий І.  266
Тупталенко Д.  167
Туркевич Лев      289, 290, 292
Туркевичівна Ірена 264
Турула Я.      260
Тучинська Е.      306
Тягно Б.      269, 271

Ужвій Н.      270
Українка Леся  81, 243, 260, 
     268, 293, 295, 299, 309, 313
Урванцев   265
Устиянович Корнило  203, 237, 
     240, 249
Устиянович Микола  282

Федорович Володислав    204
Федорович Т.  309
Федорцева С.     270
Федькович О.  див. Федькович Ю.
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Федькович Ю. 203, 240, 282
Фейлє    242, 
Фессінґ, фон    263
Флавій Йосип  160
Франко Іван  26, 33, 42, 52, 99, 
     100, 121, 122, 162, 163, 185, 
     189, 200, 201, 210, 212-233, 
     236, 241, 245, 260, 268, 270, 
     288-290, 313
Франко  Ольга     213 
Фредро      237, 242  

Хвильовий М.     270, 309
Хвиля О.      270
Хвиля Степан      312
Хвиля Степанія   312
Хичій Остап      306
Хом’яков      247
Хоткевич Гнат 268
Хрупович Евстахій 258

Цегельська Вероніка 304
Цегельський Лонгин 309
Цегельський Юрій 303, 304
Цеглинський Григорій  195, 
     240, 251, 298, 304
Цедрен 159
Целлер 244, 291
Циганків Н. 306
Циганків Ю. 306
Цісик Володимир   290
Цісикова Нюра 273, 275
Цокуленко  197
Цуканова Марія 299, 303
Цурковський Антон 309
Цьоканова М.  266

Чайка Євгенія 313
Чайківський  291
Чайковський [П.]   307
Чайковський Андрій 195, 285

Чапельський І.   211
Чарнецький Ст[епан] 207, 208, 
     217, 242, 243, 247, 249
Черемшина М. 81
Черкасенко Спиридон 81, 236, 
     259, 260, 302
Черних 290
Чехов    236, 242
Чикаленко Євген   196
Чирський М. 304, 310
Чистякова В. 270
Чібулька    241
Чорна  306
Чуб Дм[итро] 312
Чубатий В. 260, 302
Чубинський 183
Чугай М. 257
Чугай П. 266
Чужбинський О.  81
Чуперчук 304

Шабельська 81, 186, 188
Шагайда С. 270
Шамрай А. 33, 173
Шанявський Ю.    276, 285 
Шафарик 95
Шашарівська Є. див. Шаша -
     рівська Ліза
Шашарівська Ліза 298-301, 310
Шашарівський Володимир 274, 
     277, 291, 298-301, 309, 310
Шевченко В.           266
Шевченко М.      306
Шевченко Н.      291
Шевченко Тарас 80, 171, 172, 
    174-181, 255, 260, 268, 269, 
    278, 285, 292, 313, 314
Шекспір В. 109, 177, 179, 
    237, 242, 244, 265, 269, 284, 
    293, 295
Шентан        242
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Шерегій Юрій  303-305
Шеремет  306
Шеремета А.  255
Шестаков С.П.  125
Шимко О.  257
Шиян Андрій  258
Шіллер Ф.   236, 237, 241, 242, 
    269 
Шкурат   306  
Шліхта Леся   313
Шнайдер Ц.   154
Шніцлер      236, 237
Шов  Бернард  242-244, 265
Шпенґлер В.   293
Штадлер А.   306
Штенґель В.   289, 290, 293
Штраус Й.    211, 241, 265, 
    291, 292
Шумський Святополк      313
Шустер Самуїл 287, 288

Щеглов Д. 272
Щепкін 177

Щербаківський 133
Щербацький Юрій 168
Щурат Василь      162, 163, 277

Яворський О. 266
Яковленко 203
Яковлів О. 272, 291, 293, 
     305
Якушко 257
Янчук  80
Яріш І.  278
Яросевич-Софронів-Левицька 
    Іванна    297
Ярославенко Я. 260
Ярославців А.   290
Ярошенко В.   270
Ясень-Славенко Я.  див. 
    Сеньків  Ярослав
Яхимович Л. 273

Юра Гнат 256, 268
Юрчакова Анна 258
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Hryhor Luzhnyc’kyj
(1903 – 1990)

The present two-volume edition contains selected essays, articles, reviews 
and memoirs written by Hryhor Luzhnyc’kyj on the theater and drama. Together 
they provide an overview of the history of the theater in Ukraine from its early, 
pre-Christian beginnings to the second half of the twentieth century. The two 
introductory essays, authored respectively by Bohdan Kozak and Leonid 
Rudnytzky, provide extensive information on Luzhnyc’kyj as a literary historian, 
theater critic and dramatist. The collection is thus a comprehensive compendium 
of materials on Ukrainian drama and theater.

Hryhor Luzhnyc’kyj was born on July 27, 1903, in Lviv, Ukraine; he died 
on March 3, 1990, in Cinnaminson, N.J., USA. He was a gifted and prolific man 
of letters, who successfully combined creative writing with scholarship. He is 
the author of several prose sketches, short-stories and novels as well as numerous 
dramatic plays, including two musicals.

Luznyc’kyj had a distinguished career as a university professor. He taught 
various Ukrainian subjects at Lviv University (1939-41), the University of Graz 
(1945-49), and Ukrainian literature at the University of Pennsylvania (1959-
68). His scholarly treatises, especially his Ukrains’ka tserkva mizh Skhodom i 
Zakhodom (The Ukrainian Church between East and West) and many other works 
published in various languages, have stood the test of time.

The playwright Luzhnyc’kyj may well be viewed as the founder of 
modern Ukrainian Christian dramaturgy; as a theater historian and critic, he 
represents that scholarly tradition, which considered Ukrainian culture as an 
integral part of Western Europe. Thus the two volumes contain not only a 
wealth of information on various aspects of the Ukrainian theater and its leading 
protagonists but also cogent analyses of the influences of Western European 
theater on Ukraine.
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Inasmuch as Luzhnyc’kyj spent the greater portion of his life in the 
West (he emigrated from Ukraine in 1944), and his works, both imaginative 
and scholary, were banned in the Soviet Union, his writings, especially on the 
theater and drama, were not readily accessible to readers in Ukraine. The present 
publication is a major attempt to remedy this situation. Thanks to the efforts of the 
Lviv National University and the Ukrainian Free University of Munich, Hryhor 
Luzhnyc’kyj, the theater historian and critic, has returned to his native Ukraine.
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