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У  першому  томі  «Історії  українського  театру»  висвітлено  фор-
мування національної театральної культури – від витоків до її кон-
солідації  наприкінці  ХІХ  ст.  Відтак  предмет  розгляду  становить 
історичний  шлях  українського  театру  як  окремого,  самостійного, 
національно своєрідного виду мистецтва, інтегрованого в загальну 
національну  культуру.  Відповідно  потрібно  окреслити  й  хроноло-
гічні межі цього предмета. Якщо нижня межа залишається неозна-
ченою, сягаючи глибин давнини, то верхню можна чітко окреслити: 
1914 рік – завершення історичного ХІХ ст., «золотої доби» відособ-
лення та згуртування національних культур Європи. 

Біля витоків українського театру, як і театру інших народів, сто-
ять ритуал, змагання (боротьба, агон), гра. Водночас поєднання цих 
складників аж ніяк не достатнє для виникнення театрального мис-
тецтва, адже вони наявні і в біологічному світі: ритуал – як шлюбні 
дії у птахів, гра – як тренування звірят до пристосувальної поведін-
ки, змагання – на кшталт хижаків та жертв. Лише суто антрополо-
гічний феномен мови та мовної картини світу визначає бар’єр, яким 
відмежовано зародкову форму театральної вистави від того, що їй 
передує – мальовничої видовищності та відчайдушного драматизму 
живої природи. 

Саме  на  основі  мовної  картини  світу  формується  фольклор  як 
стрижень  звичаєвої  культури,  розвивається  міфопоетична  сві-
домість, формується так звана наївна картина світу  1. Саме в лоні 
фольклору утворилися ті первинні форми видовищного дійства, які 
називаємо прототеатральною культурою – зародками майбутнього 
театру. Елементи театралізації проймають увесь фольклор загалом. 

1  Див.: Юдкін І. Формування визначників української культури. – Київ, 2008. – 
С. 9–11. 
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Навіть усне оповідання казок постає як особлива інсценізація зміс-
ту,  як  мініатюрна  вистава  2,  не  кажучи  про  театралізовані  перека-
зи епічних текстів. У цьому контексті важливо наголосити на тому, 
що провідну роль у фольклорі відіграє саме орієнтація на слово, на 
мовну картину світу,  і там, де слово відсутнє (як приміром, у пан-
томімі,  у  танцях),  воно  діє  «за  лаштунками»  як  необхідна  основа 
попереднього досвіду. Такі, зовні нібито суто наслідувальні танці, як 
«Метелиця» або «Журавель», уможливлені мовною картиною сві-
ту, де виокремилися і набули означення (найменування) відповідні 
явища. Наслідування відбувається не як безпосереднє фотокопію-
вання зовнішньої моделі, а через опосередкування досвідом мовної 
картини світу. 

Театр переймає у слова функції означення світу і сам розвиваєть-
ся як вторинна знакова система. Те, що подається на кону, становить 
предмет  рефлексії,  у  тому  числі  і  саме  слово,  подане  як  сценічне 
мовлення і відмежоване дистанцією від повсякденного вжитку. Від-
повідно  потрібне  формування  глядацької  публіки,  свідомої  щодо 
наявності  такої  дистанції,  для  адекватності  сприйняття  вистави. 
Добре відомі й широко відображені в художній літературі казуси, 
коли не призвичаєна до театральної видовищності публіка втруча-
ється в перебіг подій на кону, як приміром, глядач, котрий виступив 
у ролі суфлера в оповіданні «Імпровізатори» М. Лєскова, де описано 
одну з вистав у Києві. Возний з «Наталки Полтавки» змушений був 
пояснювати Виборному, що в театрі «не убивають і не умирають.., 
а тільки так удають», доходячи висновку: «О, якби справді убива-
лися, то було б за що гроші заплатити!» (2-га дія, 7-ма ява). Інакше 
кажучи, театр виникає як особливий культурний код, як метатекст, 
надбудований над наявними прозаїчними і віршованими текстами. 

Ще  одна  особливість  театрального  мистецтва,  якою  воно 
відмежо вується  від  ритуалістики,  змагання,  гри,  –  волевиявлення 
персонажів  та  їх  випробування.  На  противагу  згаданим  формам 
поведінки,  властивим  живому  світу,  людська  свідома  діяльність 
вирізняється  цілеспрямованістю  і  доцільністю,  у  ній  розмежову-
ють  ближчі  й  дальні  цілі,  мету  й  засоби,  результати  зіставляють  з 
намірами  і  спрямовують  на  подальші  вчинки.  Здібність  до  такого 
формування цілей, у тому числі відмова від задоволення окремих 
потреб заради досягнення інших, важливіших цілей, тобто здібність 
до підпорядкування дій власній волі, формується у праці, яка стала 
для  людини  головною  школою  волі.  Відкриття  цього  покликання 
праці  як  школи  людської  волі  –  великий  здобуток  християнства, 
висловлений,  зокрема,  у  гаслі  ora et labora  («молись  і  працюй») 
бенедиктинських ченців, що своєю чергою концентрує викарбова-

2  Див. Бріцина О. Українська усна традиційна проза: питання текстології та ви-
конавства. – Київ, 2006. – С. 18.
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ну фольк лором мудрість на кшталт прислів’я «без терпіння немає 
вміння». Театр виник саме як подання волевиявлення на кону, і ге-
рої казок вирізняються випробуванням своєї волі, умінням жертву-
вати ближчою метою заради здійснення волі. Волевиявлення осо-
бистості як провідна ознака драматичної дії закладене у фольклорі, 
що становить основу для подальшого розвитку театрального мис-
тецтва. Це випробування волі насамперед було перейнято і зазнало 
нового осмислення в культурі українського бароко. 

Наскрізна тема всіх українських барокових драм – це тема ри-
зику  існування,  перебування  в  пограниччі  між  життям  і  небут-
тям, де особисту волю випробовують на витривалість. Саме ризик 
визначає  і  сенс  вертепу  –  фольклоризованої  різдвяної  драми  як 
феномену  паралітургійної  культури:  врятування  життя  від  Іро-
да, звитяга самого акту народження Бога, до того ж, народження 
в печері, а відтак – учинок у пограниччі ситуації переходу, пере-
тину кордону від трансцендентного світу до повсякдення. Різдво 
Боже від початку осмислюється як центральний мотив драми, як 
зосереджений вияв суті драматизму, в основі якого – ситуація ри-
зику. Саме цей аспект згодом було виявлено в «Іродовій мороці» 
П. Куліша – своєрідній інтермедії до його «Хутірської філософії». 
Інший  вияв  драматизму  подано  у  великодніх  виставах  через  те-
матику страждань як ціни воскресіння. Всесвітній характер такої 
звитяжної боротьби (яскраво засвідчений, приміром, у бароковій 
анонімній драмі «Слово о збуреню пекла, єгда Христос, от мертвых 
ставши, пекло збурил») у тому, що переходить межі повсякденної 
присутності,  стоїть на межі  існування  і прямує до трансцендент-
ності. З Різдвом та воскресінням (так чи інакше) пов’язані всі фа-
були давньоукраїнської драми. 

Провідне  місце  в  бароковому  театрі  посідає  шкільна  драма 
як  цілісна  і  замкнена  система.  Ставленням  саме  до  цього  цент-
рального,  стрижневого  стильового  складника  визначається  роль 
та місце всіх  інших жанрових різновидів театру, у тому числі, як 
було зазначено,  і вертепу, що походить з паралітургійної культу-
ри. Невід’ємним компонентом системи шкільної драми постають 
інтермедії як обов’язкове заповнення антрактів між її актами. По-
при  самостійність  існування,  інтермедії  за  своїм  сенсом  станов-
лять двійник цих актів, і саме в такій сув’язі вони можуть дістати 
адекватне витлумачення. Загалом співвіднесення окремих сцен із 
цілісних  текстом  виявляється  особливо  істотним  для  діалогів  та 
декламацій. Зазвичай їх розглядають як жанри, котрі передували 
виникненню  справжньої  драми,  оскільки  вони  постійно  транс-
формуються  і  живуть  самостійним  життям.  Доцільніше  було  б 
вважати  їх  не  досценічними,  а  післясценічними  формами  драми: 
платонівські діалоги з’явилися вже після творів Есхіла, Софокла, 
Еврипіда, а діалоги Г. Сковороди, який наслідував їхні традиції, за-
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свідчують також і розквіт української барокової драми, сліди якої 
в них виразно відчутні. Приміром, коли в діалозі «Наркіс. Розмова 
про те: Пізнай себе» Друг аналізує вислови Луки і знаходить у них 
суперечності, або у творі «Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар сві-
ту» обговорення поживи виявляється метафорою для позначення 
суперечок у застіллі, то маємо справу з тим, що через півтора сто-
ліття стало відоме як «драма ідей», яка засвідчує перманентність 
розвитку барокових традицій. 

Уже  інтермедія  безпосередньо  розробляється  І.  Котлярев-
ським, а згодом трансформується у водевіль і мелодраму. Цінним 
було й те, що інтермедія стосовно абстрактних дискусій основ них 
актів шкільної драми містить момент конкретики, а відтак і крити-
ки. Саме критичне спрямування виявилося особливо актуальним:  
оскільки воно виходило не  із сатири, а з випробування реаліями 
життя абстрактних алегорій, то відволікання від життєвих обста-
вин долалося. Конкретизація матеріалу здобула особливої значу-
щості для митців наступного часу, коли вимоги життєвої вірогід-
ності стали нагальними. Своєю чергою драматичні поеми, створені 
романтиками, своєрідно трансформували ліричний первісток, за-
кладений у барокових солілоквіях – діалогах особи із собою, у роз-
мовах  між  душею  і  тілом,  між  чеснотами  і  пристрастями.  Це  не 
діалог між окремими особами, а зіставлення аргументів однієї осо-
би, яка вагається прийняти рішення, і саме така властивість баро-
кового  викладу  виявилася  суголосною  ліричним  тенденціям  піз-
ніх  романтиків.  Хорові  партії  барокового  театру  стали  ще  одним 
елементом,  успадкованим  і  розвинутим  пізнішими  поколіннями, 
насамперед  у  символізмі.  Уособлення  алегоричних  голосів  у  діа-
логах та знеособлення голосів хору постають як два вияви одного 
процесу, окреслюючи образ інкогніто – того невідомого, яке нале-
жить  осягнути,  відтворити  в  уяві,  розкриваючи  суть  під  маскою, 
покриттям  на  обличчі.  Це  –  типова  для  символістського  театру 
постать, яку виявляємо в С. Черкасенка й Олександра Олеся. На-
решті, декламація як особливий жанр припинила своє  існування 
разом з бароковою культурою, та її принципи побудови трансфор-
мувалися у прийомах невласне-прямої мови, культивованих сен-
тименталізмом, що стало витоком внутрішніх монологів у драмах 
Лесі Українки й В. Винниченка. Невмирущість барокової спадщи-
ни, її життєдайна присутність у наступних епохах становить одну 
з особливостей українського театру, що окреслює виразну своєрід-
ність його національного обличчя. 

Перманентність  розвитку  українського  театру  засвідчена,  по-
ряд з питомістю барокової традиції та сталою присутністю фольк-
лорного первістка як незмінно наявних джерел творчості, самими 
особливостями перебігу  історичних подій, за якими виразно від-
чутний  потужний  струмінь  інтеграції  та  консолідації  національ-
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ної  культури.  Винятково  стрімкий  розвиток  українського  театру 
припадає  на  епоху  найбільшого  розквіту  європейського  гуманіз-
му і толерантності – на історичне ХІХ ст., що не збігається із суто 
хронологічними  межами,  протривавши  до  світової  катастрофи 
1914 року. Злет українського театру в цю епоху становить справді 
дивовижний  і  не  підданий  досі  раціональному  поясненню  фено-
мен, для якого неможливо підшукати якусь історичну аналогію. 

Умовно  можна  твердити  про  п’ять  двадцятиріч  стрибкового 
зростання рівня театру. Ще в 1820-х роках, коли з’явилися твори 
І.  Котляревського  і  В.  Гоголя-Яновського,  українська  мова  була 
мовою суворо обмеженого вжитку, а жанровий склад драматургії 
визначався  водевілем  і  мелодрамою.  Уже  в  1840-х  роках  поста-
ли  такі  перлини  драматургії,  як  «Назар  Стодоля»  Т.  Шевченка  і 
«Щира любов» Г. Квітки-Основ’яненка; М. Костомаров започатку-
вав історичну трагедію. Цілком особливий характер мають 1860–
1870-ті  роки,  коли  під  тиском  постійних  переслідувань,  у  добу 
максимального  гноблення  і  занехаяння  власне  української  мови 
потайки визрівали могутні сили, нагромаджувався творчий потен-
ціал. Саме ці сили виявили себе у справжньому вибухові творчості 
для театрального кону 1880–1890-х років, ознаменованих іменами 
корифеїв. Український театр виступає тепер як цілком професій-
ний,  рівноправний  у  складі  «європейського  концерту».  Нарешті, 
фінал  епохи  відбувається  під  знаком  таких  явищ,  коли  Україна 
не лише веде діалог з іншими національними театральними куль-
турами  Європи,  але  й  випереджає  світові  тенденції  театрального 
мистецтва в геніальних творіннях Лесі Українки, В. Винниченка, 
Олександра  Олеся  та  інших  їхніх  сучасників.  Отже,  театральна 
культура, у якій ще на початку століття не помічали навіть жит-
тєздатності,  придатності  до  самостійного  існування,  через  кілька 
десятиріч заявила про себе як про цілком самостійну національну 
одиницю,  а  фінал  цієї  справді  великої  епохи  ознаменований  вже 
не лише виразною національною інтеграцією, але і висуванням до 
авангарду світового театрального прогресу. 

Насамперед  було  здійснено  справжнє  «відкриття  людини», 
коли вжити окреслення,  запропоноване видатним швейцарським 
істориком  Я.  Буркгардтом  для  епохи  Відродження.  Український 
театр  виявив  цілу  портретну  галерею  яскравих  персонажів,  що 
становлять епохальне відкриття на терені світового людинознав-
ства: від Наталки і Петра з «Наталки Полтавки» І. Котляревського 
до Романа Возія і Христі з «Натусі» В. Винниченка, від Галини зі 
«Щирої  любові»  Г.  Квітки-Основ’яненка  до  Тетяни  з  «Мохноно-
ге» В. Винниченка триває неперервне випробування, експеримен-
тальне дослідження людської душі, утілене у створенні яскравих, 
неповторних характерів, кожен з яких знаменує психологічне від-
криття. Якщо взяти до уваги влучне твердження відомого амери-
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канського театрознавця Е. Бентлі про те, що «сам по собі сюжет не 
може  бути  важливішим  від  характеру»  3,  то  вже  створення  такої 
неозорої  галереї  персонажів  упродовж  кількох  десятиріч  стано-
вить неоціненний здобуток світової театральної культури. 

Заявлена вище галерея характерів вимагала відповідного пере-
осмислення і прилаштування сюжетних схем та жанрових стерео-
типів.  Історія  ХІХ  ст.  фактично  становить  неперервний  процес 
перетворення  перейнятих  від  минувшини  фабул  та  способу  по-
дання матеріалу, зміни до невпізнанності усталених традицій. Чи 
не  найразючіший  приклад  такого  радикального  переосмислен-
ня може запропонувати «Камінний господар» Лесі Українки, де 
персонажа  світової  слави  дона  Жуана  подано  у  принципово  но-
вому тлумаченні – не як переможного коханця, а навпаки, – як 
іграшку  в  жіночих  руках.  У  мелодрамі  відкриваються  незвідані 
раніше  можливості  високої  трагедії,  коли  долається  уявлення 
про «слабість» характерів, натомість у центрі уваги опиняються 
протестантські  мотиви,  як  у  драмі  «Дай  серцеві  волю,  заведе  у 
неволю» М. Кропивницького. Невибаглива водевільна тематика 
стає витоком поглибленого, деталізованого висвітлення повсяк-
дення, що увінчується панорамою соціального критицизму у тво-
рах І. Тобілевича. Народницьке спрямування романтизму, з його 
увагою  до  етнографічної  деталізації,  дало  поштовх  до  спроб  ре-
конструкції міфопоетичного світогляду народу на театральному 
кону, до відродження містеріального театру, засвідчених такими 
творами, як «Купало» С. Писаревського, «Довбуш» Ю. Федько-
вича та, нарешті, найславетнішим твором цього ряду – «Лісовою 
піснею» Лесі Українки. Можна констатувати, що український те-
атр ХІХ ст. перебував у невпинному процесі трансформацій, що 
оновлення  становить  постійну  ознаку  театрального  процесу,  за 
висловом Б.-І. Антонича, – взірець «буяння й зросту». Така істо-
рична динаміка засвідчує невичерпний життєдайний потенціал, 
який формувався впродовж цілої епохи ХІХ ст. і заклав запоруки 
витривалості  українського  театру  в  умовах  неймовірно  жорсто-
ких випробувань наступного часу. 

Досвід історичного шляху до 1914 року і, особливо, ХІХ ст. ви-
значає  також  особливість  побудови  історії  українського  театру, 
зумовлену  її  своєрідністю.  Для  характеристики  цих  особливостей 
необхідно враховувати, що театр – це насамперед громадський ін-
ститут,  а  відтак,  за  умов  поневолення  і  поділу  України,  за  умов 
бездержавності, саме українська драматургія мала найменше шан-
сів  потрапити  на  кін.  Драматургічні  твори  писали  значною  мірою 
«в  шухляду»,  як  це  відбулося,  приміром,  з  історичними  драмами 
М. Костомарова й П. Куліша. Певна річ,  історія театру – це пере-

3  Бентли Э. Жизнь драмы. – Москва, 2004. – С. 79.
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довсім історія виконавського мистецтва, однак значний спадок до-
велося б викреслити із цієї історії, коли брати до уваги лише реалії, 
а нехтувати тим потенціалом, який стиха й потайки нагромаджував-
ся за межами кону, чекаючи кращої сценічної долі. Окрім того, досі 
ще бракує систематичної  історії української драматургії, тому про 
історію українського театру не можна писати лише як про історію 
виконавського мистецтва. Історія театру повинна містити також бо-
дай стислу характеристику драматичних творів, які створювали для 
театру, але через ті чи  інші причини опинилися «за лаштунками». 
Цим  визначається  особливість  побудови  запропонованої  «Історії 
українського театру». 

За структурою перший том, що охоплює період від зародків до 
кінця  історичного ХІХ ст., поділено на шість розділів. У першому 
розділі  висвітлено  джерела  української  театральної  культури  за 
свідченнями  фольклору.  Другий  розділ  присвячено  першим  над-
банням  українського  театру  загальноєвропейського  значення,  що 
припали на добу мазепинського бароко. Складність осягнення ху-
дожнього  коду  унікальних  феноменів  української  барокової  куль-
тури  зумовила  поглиблений  їх  аналіз  із  залученням  додаткових 
(драматургічних, поетологічних, сцеографічних) аспектів їх висвіт-
лення, поданих у відповідних підрозділах. 

Предмет наступних чотирьох розділів становить велика епоха 
розквіту європейського гуманізму і толерантності – ХІХ ст., коли 
український  театр  промчав  за  кілька  десятиліть  величезний  іс-
торичний  шлях  від  провінційної  захланності  до  вершин  світової 
культури. Періодизацію цієї епохи подано таким чином: у третьому 
розділі висвітлено розвиток театру в першій половині століття (до 
скасування кріпацтва); у четвертому охоплені 1860–1870-ті роки, 
означені утисками українства та боротьбою за утвердження націо-
нального  театру;  п’ятий  розділ  (1880–1890-ті  рр.)  присвячений 
першим крокам до світової слави українського театру, ознамено-
ваним як «театр корифеїв»; у шостому, останньому, розділі (1890–
1900-ті  рр.)  виявлено  досягнення  епохи,  що  вивели  український 
театр в авангардне становище у світовому мистецькому процесі.
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І.1. ПРОТОТЕАТРАЛЬНІ ФОРМИ  
СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА: ІГРИ ТА ОБРЯДИ,  
ЛІТУРГІЙНЕ ДІЙСТВО ТА СКОМОРОХИ

І.1.1. Театральні елементи в іграх та обрядах 

Виникнення театру пов’язане з формуванням принципово нових 
взаємин між тими двома типами поведінки – грою та ритуалом, які 
властиві не лише людині, а й цілому живому світові. Коли ритуал 
передбачає  відтворення  дій  за  наявними  наочними  взірцями,  то  в 
грі витворюються, з одного боку, системи умовностей, незалежні від 
конкретних взірців, а з другого – пошукові схеми, що дозволяють 
відкривати нові можливості для діяння. Проте саме після того, як 
гра  стає  знаряддям  експериментального  дослідження  світу,  його 
випробуванням,  з  неї  починають  розвиватися  зародкові  форми  
театрального мистецтва як необхідної противаги для незмінно від-
творюваної ритуалістики. Ці ігрові видовищні елементи формують-
ся в надрах самих обрядів, закладаючи в них внутрішню суперечли-
вість, як рушії подальшого розвитку та виокремлення театральних 
видовищ як самостійних форм творчості.

Гра як розвага, сакральне дійство і спосіб осмислення світу, на-
слідування людьми один одного, тварин чи навіть природних явищ, 
схильність до відтворення в жестах і мові побаченого і відчутого – 
усе це властиве суспільству на всіх етапах його розвитку. В Україні 
також  з  давніх-давен  зберігалися  театральні  елементи  в  народних 
обрядах та іграх, синтетично поєднаних з піснею і танцем.

Однак  початок  театру  можна  пов’язувати  не  з  обрядом  і  не  з 
будь-якою грою взагалі, а тільки з естетичною функцією обрядово-
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го дійства,  з драматичною грою, тими елементами обряду, видами 
ігор, у яких наявне образно-художнє відтворення діяльності люди-
ни, стосунків між людьми 1.

Під  кутом  зору  створення  специфічної  ігрової  моделі  світу  су-
часним  театро знавством  розглядаються  елементи  театрального 
мистецтва в українській різдвяно-новорічній, весняній, весільній та 
поховальній обрядовості минулих століть, ясна річ, лише тією мі-
рою, якою вони дійшли до XIX–XX ст., а отже, якою вони зафіксо-
вані новочасною наукою 2.

Насамперед театрально-видовищні елементи простежуються в ка-
лендарних обрядах, зокрема, їх висвітлено в монографіях О. Воропая 
та С. Килимника 3. Істотно, що переважна більшість обрядів припадає 
на першу половину року, від Різдва до Купала (їм, власне, присвячене 
дослідження  другого  з  названих  авторів).  Хліборобська  магія  тут  є 
підґрунтям для формування первістків театрального тлумачення ре-
алій дійсності – зокрема, таких, як перевдягання під масками інших 
істот, відтворення характерних ознак поведінки цих істот.

У різдвяно-новорічній обрядовості використовувалися всі най-
типовіші  види  фольклорної  театральної  народно-драматичної 
творчості  в  межах  ритуалістики,  насамперед  колядування,  тобто 
поздоровлення  і побажання, здебільшого колективні, що вислов-
лювалися перед Новим роком у формі величальних пісень групою 
колядників  (переважно  молоддю).  Колядки  мали  магічну  функ-
цію:  побажання  всій  сім’ї,  господареві,  господині,  членам  їхньої 
родини,  усій  сільській  общині  здоров’я,  щастя,  добробуту,  багат-
ства.  У  цих  святкових  обходах  застосовувалося  рядження,  тобто 
маскування  й  переодягання,  для  перевтілення  в  будь-яку  істоту, 
що досягалося цілою системою засобів (костюм, бутафорія, грим, 
образне слово, жести, манера поведінки тощо). Водночас саме ма-
гічне покликання визначало демаркаційну лінію, що відмежовува-
ла  ці  ритуальні  дії  від  прототеатральних  форм  гри,  спрямованих 

1  Возняк М. Початки української комедії (1619–1819). – Львів, 1920; Белецкий А. 
Старинный театр в России: І. Зачатки театра в народном быту и школьном обиходе 
южной Руси-Украины. – Москва, 1923; Кисіль О. Український театр. – Київ, 1923; 
Волошин І. О.  Джерела  народного  театру  на  Україні.  –  Київ,  1960;  Лужницький Г. 
Історія  українського  театру  // ЗНТШ.  –  Т.  121.  –  Нью-Йорк  ;  Париж,  1961; 
Курочкін О. В. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. – Київ, 1978.

2  Бойко-Блохин Ю. Первісні зародки театрального дійства та старовинний театр 
на Україні // Бойко Ю. Вибране. – Ґайдельберґ, 1990. – Т. 4; Волицька І. В. Театральні 
елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX – початку XX ст. – 
Київ, 1992; Баканурский А. Украинский фольклорний театр: от истоков до народной 
драмы. – Одеса, 1993; Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» 
(з історії народних масок). – Опішне, 1995.

3 Див.: Воропай О. Звичаї нашого народу. – Київ, 1993. – 592 с.; Килимник Ст. 
Український  рік  у  народних  звичаях  в  історичному  освітленні.  –  Київ,  1994.  – 
Кн. 1. – 397 с.; Кн. 2. – С. 524. 
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на дослідження світу та розкриття раніше невідомих, нових його 
можливостей і властивостей.

Сягаючи своїм корінням доісторичної давнини, рядження в укра-
їнців  мало  типологічну  спільність  з  народно-святковою  системою 
інших народів, де виявлялася подібність масок, одягу, реквізиту і по-
ведінки рядженого. Такими були зооморфні образи – «коза», «кобил-
ка», «ведмідь», «баран», «бугай», «півень» та ін., що були пов’язані з 
тотемістичними уявленнями давніх слов’ян. Найпоширенішою фор-
мою рядження в східних слов’ян було ходіння з «козою» в супрово-
ді хорового співу та колективного виконання окремих магічних дій. 
Подекуди  цей  обряд  переріс  у  самостійне,  розгорнуте  дійство,  яке 
іноді  пов’язувалося  з  театралізованим  обрядом  «Маланка».  Тобто 
відбувався  процес  набуття  обрядом  нової  якості,  його  наближення 
до  протилежної  йому  за  регулятивними  конвенціональними  меха-
нізмами  гри,  де  міфологічні  персонажі  втрачали  сакральну  подобу, 
збагачувалися побутовими деталями та діяли відповідно до умовнос-
тей гри, а не самих лише ритуальних програм. «З розширенням кола 
персонажів-масок відбувалися певні зміни в співвідношенні пісенної 
і драматичної частин обряду. В той час, як перша відходила на задній 
план,  забувалася  пантомімічна  традиція  виконання  колядки,  друга 
набувала  самодостатнє  театральне  навантаження.  Процес  театралі-
зації  обряду  йшов  через  розвиток  сюжету  і  становлення  діалогової 
форми.  Так  увійшла  у  виставу  і  стала  дуже  популярною,  зокрема, 
сцена  продажу  кози.  Вона  є  логічним  продовженням  архетипного 
сюжету  “смерті-воскресіння”,  осмисленого  в  плані  побутової  колі-
зії. [...] Драматизований мотив “випасання кози”, цілком імовірно, та-
кож ґрунтується на якомусь давньому міфологічному базисі. Відоме 
загальноіндоєвропейське уявлення про потойбічний світ як пасови-
ще, де один з богів випасає душі мертвих. [...] Подібні театралізовані 
сценки, які є довільною імпровізацією довкола міфологічного сюже-
ту, наочно характеризують перехід народних масок із стадії магічного 
ритуалу в стадію художньої творчості. Втрачаючи свою первісну зна-
кову  функцію,  вони  отримували  підкреслено  естетичний  розвиток, 
використовувалися все більш як звичайний театральний реквізит» 4. 
Щоправда, ніхто сьогодні не скаже, на якому саме історичному ета-
пі завершилося поступове згасання містичного ставлення до обряду 
й переростання його у своєрідну прототеатральну гру: чи було це в 
XIII–XVI ст., чи пізніше. Це саме стосується іншого різдвяно-ново-
річного обряду – «Маланки», який також мав сакрально-міфологічне 
підґрунтя, акумулювавши «ідеологічні стереотипи різних епох – ар-
хаїчні уявлення, вірування, пережитки магічних церемоній з циклу 
календарної, шлюбної та ініціальної звичаєвості» 5.

4  Курочкін О. Українські новорічні обряди... – С. 80–81.
5  Там само. – С. 97.
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Обряд  «Маланка»  («Меланка»,  або  «Миланка»)  здійснювали 
31 грудня, у день Святої Меланії, а другим персонажем виступав Ва-
силь, день якого припадав на 1 січня. Згідно із цим обрядом, ряджені 
розігрували в хаті, куди вони приходили, комедійні сценки, що вже 
мали  не  так  обрядовий,  як  ігровий  характер.  Парубок,  переодягне-
ний у молодицю «Маланку», пародіював жіночу роботу, причому всі 
рухи суперечили встановленій логіці: усе вона перевертає, розливає 
воду на долівку, сміття підмітає від порога до середини хати, мокрою 
ганчіркою протирає піч, а глиною обмазує меблі й начиння. Створю-
вався образ, діаметрально протилежний народному  ідеалові жінки-
господині, інакше кажучи – образ «перевернутого світу», властивий 
фольклорним дуалістичним уявленням про повсюдне зіставлення ан-
титез. У цьому полягала виховна функція обряду, де ряджені в карна-
вально-сатиричній ігровій формі утверджували норми народної мо-
ралі. «Гнучка і багатогранна модель образу травестованої “Маланки” 
давала широкий простір для різних сценічно- ігрових інтерпретацій. 
В  одних  випадках  хлопець,  що  виступав  у  цій  ролі,  усіляко  демон-
стрував свою легковажність, кокетував, чіпляючись  із поцілунками 
й обіймами до всіх стрічних. В інших – тримався підкреслено суворо 
або  вдавав,  що  соромиться  і  ніяковіє.  “Суворо-сором’язливий”  тип 
поведінки позначає здебільшого ті варіанти, де “Маланка” виступає 
в парі з “Василем”, представляючи наречених – “княгиню” і “князя”. 
Саме в тих випадках ряджені імітували й пародіювали весільний ри-
туал з його яскравою атрибутикою» 6. Обряд «Маланка» пропонував 
його учасникам вільну імпровізацію поведінки.

«Основні персонажі, як правило, групувалися попарно: Меланка 
(молода)  –  Василь  (молодий);  “баба”  –  “дід”;  “циган”  –  “циганка”; 
“жид”  –  “жидівка”.  Одночасно  кількість  дійових  осіб  видовища  не 
була канонічно регламентована й багато в чому залежала від творчих 
спроможностей  його  потенційних  учасників.  Формотворчий  прин-
цип “Меланки”, який базувався на  імпровізації в широкому розумін-
ні цього слова, допускав як випадання якоїсь ланки, так і заміну її чи 
доповнення іншими» 7, а це вже закладало можливості для подальшо-
го розвитку в напрямі сценічної гри, незалежної від ритуалу.

У  колядках,  які  належать  до  різдвяно-новорічної  обрядовості, 
часто трапляються весняні реалії, оранка, сіяння і т. ін., що дає під-
стави вважати їх походження дуже давнім, ще з тих часів, коли ка-
лендар  на  Русі  починався  навесні  й  коли,  відповідно,  відзначався 
початок нового року.

У  весняній  обрядовості  українців  виділяється  цикл  хороводів 
(танків) та ігор, який представляє окремий тип народно-драматичної 

6  Там само.
7  Волицька І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат 

кінця XIX – початку XX ст. – С. 18.
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творчості  та  виходить  далеко  за  межі  як  обрядовості,  так  і  гри.  Цей 
тип репрезентований передусім тими звичаєво-обрядовими піснями й 
іграми, які на Наддніпрянщині, Поділлі та Волині мають назву «вес-
нянки», а в Галичині – «гаївки» чи «гагілки» (які співають переважно 
в час Великодніх свят), хоча трапляється ще цілий синонімічний ряд 
локальних назв. Пісні весняних обрядів виконують від ранньої весни 
аж до Зелених свят.  І веснянки,  і  гаївки співали дівчата на вулицях, 
на цвинтарі або ж на вигоні за селом. «За часом виникнення і за своєю 
функцією всі веснянки і гаївки діляться на дві групи: старовинні, арха-
їчні своєю обрядовою функціональністю хороводи та співи з пантомі-
мою, іграми й танками (їх збереглося менше), і новіші ліричні та жар-
тівливі пісні, співані дівчатами “на злобу дня” як пісенний супровід до 
старовинного за походженням – кривого танцю чи кривого колеса або 
й просто на вечірніх сходинах десь на вулиці. Всі вони разом були своє-
рідним поетично-музикальним компонентом найдавнішого народного 
свята – свята весни, що тривало від раннього пробудження природи 
до літньої робочої пори. [...] Веснянки й гаївки, що зберегли в собі ба-
гато старовинних елементів, виконували в глибокій давнині важливу 
магічну функцію: в танках і хороводах, супроводжуваних простими за 
змістом співами, люди розбуджували бадьору енергію, життєрадісний 
настрій, прагнучи передати їх і навколишній природі, розбуркати сво-
їми імітаційними рухами й діями її сили до нового життя, вплинути 
на неї в бажаному напрямі. Вся синкретична цілість веснянок і гаївок 
(коли слово, мелодія, міміка, танкові рухи й драматична дія ще не роз-
членовані) підпорядковувалася в первісно-общинну добу практично-
магічній меті: прикликати весну, прогнати зиму, виворожити урожайне 
літо, напророкувати дівчатам і хлопцям щасливе обрання пари і весіл-
ля. [...] Весна з відродженням навколишнього життя, з її сонцем, гро-
зою, буйним розквітом рослинності робила такий могутній вплив на 
уяву людини, що людина обож нювала сили природи, схилялася перед 
ними, запобігала їх ласки, цим творячи своїм божествам гімн певними 
обрядами. Чарівними діями вона прагнула привернути навколишню 
природу на свій бік, полегшити свою працю» 8.

Веснянкові та гаївкові ігри поділяються на два типи – хороводні 
ігри, де дійство має словесно-музично-хореографічну форму, і влас-
не  драматичні  ігри,  де  дійство  обмежується  словесно-пластичною 
формою. Ці ігри відтворюють дію, яка зображується, передбачають 
перевтілення учасників дійства в певний образ і супроводжуються 
пісенним або словесним діалогом. В ігрових піснях слово і дія ор-
ганічно пов’язані між собою і становлять єдине ціле. Поза грою ці 
пісні не могли існувати, їхня жанрова специфіка зумовлена ігровим, 
«драматургічним» виконанням. 

8  Дей О. І. Звичаєво-обрядова  поезія  трудового  року  //  Ігри  та  пісні:  весняно-
літня поезія трудового року. – Київ, 1963. – С. 16.
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Серед  танків  та  ігор  хліборобського  циклу  вирізнялися  ті,  що 
славили родючість землі й весняну працю. У них виявлялося наслі-
дування хліборобських рухів під час оранки, сівби тощо (хороводи 
«Просо», «Мак», «Огірочки», «Грушка», «Льон», «Хміль» («Укріп») 
та ін.). Предметом зображення був і тваринний світ («Перепілка», 
«Козлик», «Зайчик», «Качурик», «Журавель», «Бичок» та ін.).

Чимало українських хороводів побутового характеру (теми ко-
хання,  родинні  взаємини  тощо)  також  мають  діалогічну  форму  і 
систему  відповідних  рухів,  що  символічно  відтворювали  поведін-
ку звірів і птахів або людини в ставленні до них. Проте центральне 
місце серед усіх весняних дійств посідає тема кохання: за влучним 
висловлюванням дослідника весняної обрядовості Є. Аніч кова, «ко-
хання царює й панує у весняних піснях».

Так  само,  як  веснянки  і  гаївки,  драматичний  елемент  містили 
й русальні пісні, пов’язані з християнським святом Трійці й вико-
нувані під час переходу весни в літо, а саме впродовж русального 
тижня, що розпочинався в Зелену, або Клечальну, неділю і в якому 
четвер називали «Русальним (у гуцулів – навським) Великоднем». 
Русальні ігрові пісні, що збереглися до XIX – початку XX ст., сяга-
ють корінням сивої давнини, принаймні в давніх пам’ятках трапля-
ються згадки про веселі ігри та «сатанинські» пісні під час русалій.

Драматичний елемент був присутній також у піснях купальського 
циклу, тобто в тих, що приурочувалися до літнього свята Івана Купа-
ла, яке походило з доісторичної доби. Комплекс цих ігор переростав 
у величну містерію- виставу «Купало», яка відбувалася в ніч з 23 на 
24 червня (за ст. ст.), або інакше – під язичницьке свято Івана Купала, 
яке з часом поєдналося з християнським святом Іоанна Хрестителя.

Подібне свято було поширене й серед інших слов’янських народів: 
у поляків («Собутка»), чехів («Купадло»), болгар («Іван-день»), а та-
кож у литовців, французів, англійців, скандинавських народів та ін. Ві-
домості про побутування цього свята збереглися з XI–XII ст., але сама 
назва «Купало» згадується в Іпатському літопису під 1262 роком, як і в 
пізніших, пов’язаних із цим святом, церковних заборонах «бісовських» 
ігрищ на лоні природи. Відомо, що видатний український письменник-
полеміст консервативного спрямування Іван Вишенський наприкінці 
XVI ст. вимагав від православних священиків: «Купала на Крестителя 
утопите й огненное скакание отсечите». А польський поет і хроніст се-
редини XVII ст. Бартоломей Зиморович, який жив у Львові, згадав про 
купальські ігри біля вогню, про пускання дівчатами вінків і ворожіння 
у збірці польських віршів Sielanki nowe ruskie («Нові руські селянки», 
Краків, 1663). Суть свята полягала в тому, що хлопці й дівчата ввечері 
напередодні  Івана  Купала  (Іоанна  Хрестителя),  збиралися  на  майда-
ні, де запалювали вогні, і влаштовували ігри, пов’язані із цим святом. 
Ігри  містили  значний  драматичний  елемент.  Приготування  дійства 
починалося з придбання відповідного реквізиту, а саме – виготовлен-
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ня  спеціального  дерева,  трісок,  дров  на  багаття,  оздоблювання  цього 
дерева, постачання продуктів на страви, і з виготовлення кулів та со-
ломи, а подекуди опудала, призначеного на спалення. Приготовляли й 
відповідне місце дії: з п’яти дерев одне, найбільше, ставили посередині, 
а решту вкопували з чотирьох боків. Місцем дійства «Купала» був го-
ловний майдан у селі або вигін за селом, інколи – велика поляна в лісі 
над річкою. Починалося свято з так званого вшанування гільця. Запа-
ливши на ньому свічки (берестяні, воскові чи березові), дівчата хоро-
водом ставали навколо, співали і кружляли. Хором запитували, хором 
відповідали, хор переплітав діалоги окремих учасниць. Під час дійства 
горіло багаття. Дівочий хор мав елементи гумору, перегукувався з жар-
тами парубків, які в такий спосіб намагалися звеселити дійство. Дівчата 
співали про Купала, світання, таємних духів, відьом, які загрожують до-
бробутові хліборобських родин. Цих духів слід з’єднати та убезпечити-
ся від них. Після виконання пісень усі сідали за стіл, де, крім їжі, було 
достатньо напоїв. Дія активізувалася, співи ставали гучнішими за пісні, 
радіснішими, жартівливішими. Демони вже не повинні були загрожу-
вати долі хазяїв, їхньому добробуту та життю.

Потім гільце розривали на шматки, різочки топили в річці чи 
палили  в  багатті,  а  попіл  розвіювали.  Інколи  дівчата  несли  ку-
пальське гільце, оздоблене свічками, на цвинтар, співаючи пісень, 
у яких згадувалося про відьму. Набравши у фартухи землі зі свіжої 
могили, поверталися з гільцем до села, обходили його й висипали 
землю  за  селом  та  під  ворітьми  кожної  садиби.  Де  є  відьма,  там 
вона  мусила,  на  думку  селян,  стати  напроти  гільця.  Після  цього 
гільце топили в найглибшому місці. Насамкінець стрибали через 
вогонь.  Одні  парубки  брали  недопалки  дерева  й  бігли  з  ними  в 
поле, ліс і розкидали довкруж. Інші стрибали через вогонь самі або 
парами  (парубок  з  дівчиною),  тримаючись  за  руки.  Вдалі  стриб-
ки мали віщувати парі щастя, невдалі – недолю, нещастя; якщо ж 
хтось обпікався, уважалося, що його «обпече» або «обсмалить» 9.

Ця  образна  реконструкція  справді  збагачує  наші  дотеперіш-
ні  уявлення  про  купальське  свято  з  його  видовищними  елемента-
ми,  але  мова  має  йти  не  про  драму,  не  про  театр  як  такий,  а  саме 
про  обряд,  ритуал,  максимально  насичений  театральним  елемен-
том.  Адже  тут  відсутні  перетворення  чи  перевтілення  в  діючий 
об’єктивізований  образ  (за  допомогою  маски,  рядження,  гриму): 
відьма, про яку йдеться, виступає не як художній образ, а як реаль-
на сила, проти якої через обрядове дійство спрямоване заклинання.

Такі  самі  елементи  театральності,  уплетені  в  магію,  простежу-
ються в іншому типі обрядів – поміж так званих ритуалів переходу, 
пов’язаних з посвяченням, утаємниченням (ініціацією), до яких на-
лежать насамперед весілля та поховання. Спільність цих обрядів ви-

9  Лужницький Г. Історія українського театру // ЗНТШ. – Т. 121. – С. 159–161.
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значається тим, що вони позначають саме перехід людини з одного 
статусу до іншого. Саме в них нагромаджуються ті елементи, які в по-
дальшому складатимуть потенціал для розвитку основи театрального 
мистецтва – випробування слова й чину в сценічній грі. Коли ж узя-
ти до уваги, що рід усвідомлюється як модель всесвіту, то звідси ви-
пливає центральна роль серед таких обрядів саме шлюбно-весільної 
ритуалістики, у якій, по суті, відтворювалися космологічні уявлення 
народу. Зі свого боку, поховальна обрядовість через мартирологічну 
образно-тематичну сферу стала джерелом розвитку основного епіч-
ного жанру українського фольклору – думи, а в самій традиції вико-
навства думного епосу містилися рудименти сценічного виконання 10.

Українське  весілля  –  це  також  обрядове  дійство,  сповнене,  що-
правда,  більшого  за  обсягом  театрального  елементу.  «Весілля  не 
можна  ототожнювати  з  театром  уже  хоча  б  через  його  життєво- 
побутове  призначення.  Проте  численні  висловлювання  в  науковій 
літературі про драматичну природу весілля вказують на дуже суттє-
ву його особливість» 11. В етнографії вже давно усталилася думка, що 
весілля умовно поділялося на дії (сватання, заручини, весілля, про-
пій), характеризувалося поєднанням та взаємопроникненням трагіч-
них і комічних елементів – смутку й жалю, сміху і жарту, об’єднувало 
багато дійових осіб (молоді,  їхні батьки, свати, дружки і дружби та 
ін.). Весільна драма також поділяється на словесну і хорову частини. 
Драматичний елемент відтворювався в діалогічному стилі, полягав у 
наявності окремих, цілком самостійних і завершених сценок.

Попри варіантну природу весілля, воно мало спільні прикмети на 
всій українській етнічній території. Наприклад, гуцульське весілля, 
за спостереженням І. Волицької, виявляє цю спільність на всіх його 
рівнях:  структурно-композиційному,  образному,  пісенному  та  сло-
весному. Скажімо, у композиційному плані воно чітко поділяється 
на головні акти: сватання, заручини, власне весілля. Останнє у свою 
чергу розпадається на низку епізодів; кожен з трьох актів повторює 
в собі деякі мотиви попереднього. Заручини в розвинутішій формі 
відтворюють церемонію сватання; весілля, знову ж таки повторюю-
чи мотиви попередніх актів, розгортається в багату й складну сис-
тему обрядів та символічних актів, які переплітаються ліричними 
картинами, жартівливими суперечками, жанровими сценками 12.

10 П. Мартинович одним з перших привернув увагу до театралізації виконання 
думи, а також інших форм народного епосу, зокрема, розповідання казок, що вияв-
ляється насамперед в особливостях речитативу (див.: Бріцина О. Знайомий незна-
йомець (Порфирій Мартинович: засади збирацької практики та едиції фольклорних 
текстів)  //  Дослідники  українського  фольклору:  невідоме  та  маловідоме.  –  Київ, 
2008. – С. 330–332). –  Прим. ред. 

11  Волицька І.  В. Театральні  елементи  в  традиційній  обрядовості  українців 
Карпат кінця XIX – початку XX ст. – С. 62.

12  Там само. – С. 96.
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Театральні елементи простежуються і в поховальній обрядовості 
українців, передусім у тій частині, що була пов’язана з народною ві-
рою в необхідність «стерегти мерця» перед злими духами. Ці елемен-
ти з давніх часів законсервувалися в обрядовості Українських Кар-
пат, на що вже неодноразово звертали увагу дослідники. Серед цих 
забав були й такі ігри, для яких «драматичне дійство, маска, перетво-
рювання становили основні, визначальні для їхньої жанрової приро-
ди, ознаки» 13. Ідеться про забави з такими персонажами святкового 
рядження,  як  Ведмідь,  Коза,  Чорт,  Смерть.  Щодо  Ведмедя,  то  тра-
плялися ігри, які відтворювали полювання на ведмедя. Метою цих і 
подіб них забав біля мерця було намагання протидіяти смертоносній 
силі і в такий спосіб заслужити собі допомогу від померлого.

Якщо припустити, що всі зразки української народно-драматичної 
творчості, які побутували до XIX–XX ст.,  існували й у XIV–XVI ст., 
то природним є висновок, що в Україні в ці часи існували первісні теа-
тральні форми як елементи театру в народних обрядах, а також розви-
нутіші, що виривалися за межі обряду й претендували на самостійне, 
незалежне від обряду життя. Театральні елементи в обрядах у театро-
знавстві мають ще одне визначення – джерела народного театру, тобто 
театру, який останнім часом отримав дефініцію «фольклорний театр» 14.

13  Волицька І.  В. Театральні  елементи  в  традиційній  обрядовості  українців 
Карпат кінця XIX – початку XX ст. – С. 96.

14  Зазначимо, що поряд з елементами театральності в обрядах у фольклорі засвід-
чені також паростки театрального мистецтва як такого в більшості жанрів усної словес-
ності. Насамперед ці паростки позначаються в епічному середовищі, де формується так 
званий народний професіоналізм. Зокрема, формування цехової корпоративної культу-
ри лірників та кобзарів з необхідністю порушує питання про вимоги досконалості, а не 
лише відтворення та збереження традиції. Відтак це позначається на розвиткові вико-
навської культури носіїв народної епічної традиції як культури театральної (див. Куш-
пет В. Старцівство: мандрівні співці-музиканти в Україні (XIX – поч. XX ст.). – Київ, 
2007.  –  С.  179–196).  Слід  також  зазначити,  що  відсутність  відомостей  про  існування 
такого розвиненого народного театру в українському фольклорі, який засвідчено, при-
міром, у чехів (див.: Богатырев П. Г. Народный театр чехов и словаков / Богатырев П. Г. 
Вопросы  теории  народного  творчества.  –  Москва,  1971.  –  С.  11–165),  компенсується 
тією обставиною, що само вже виконання наративів (оповідної прози казкового жан-
ру) постає завжди як своєрідна театральна вистава. За найновішими спостереженнями 
О. Бріциної, «зміст утілюється не лише лексичними та синтаксичними засобами, але й 
самим виконанням, у якому текст набуває додаткових змістових акцентів» (див.: Брі-
цина О. Українська усна традиційна проза: питання текстології та виконавства. – Київ, 
2006. – С. 112), що дає підстави вбачати у виконанні своєрідну інсценівку оповіді. Відтак  
не лише «походження трагедії з музики, «за ніцшеанською формулою, але й формуван-
ня драми в надрах епосу було б виправданою проблемою фольклористики та театро-
знавства. Щодо лірики, то тут рудименти театралізації засвідчені передусім діалогіза-
цією оповіді, що становить взагалі одну з основ фольклорного ідіолекту (див.: Юдкін І. 
Формування визначників української культури. – Київ, 2008. – С. 16). – Прим. ред.
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І.1.2. Скоморохи 

Друга половина XIII – перша половина XVII ст. – період подаль-
шого розвитку такого явища в нашій культурі, як діяльність скомо-
рохів – лицедіїв-мімів, співаків, музикантів, танцюристів, клоунів, 
фокусників, акробатів, борців, дресирувальників 15. У середньовіч-
них  пам’ятках  трапляються  такі  назви  цих  лицедіїв,  як  «ігрець», 
«судець»,  «світець»,  «сопільник»,  «плясець»,  «глушець»,  «глумо-
творець», «сміхотворець», «перелесник» та ін.

У  ранніх  письмових  пам’ятках  як  синонім  уживається  слово 
«скоморох», етимологію якого остаточно не з’ясовано. Відомо лише, 
що воно грецького походження і колись означало «майстер сміхо-
творства», оскільки вперше зустрічається в «Хроніці» візантійсько-
го письменника першої половини VII ст. Іоанна Малали, переклад 
якої було здійснено в Болгарії в X ст. за царя Симеона (893–927) й, 
імовірно, прийшло на Русь в XI ст. із творами, перекладеними за її 
межами. В XI ст. або на самому початку XII ст. слово «скоморох» 
вжили принаймні три руські письменники: автор «Поучения о каз-
нях божиих», укладач початкового літописного зводу, який увійшов 
до складу «Повісті временних літ», але найперше це слово з’явилося 
на Русі в «Словѣ о ведрѣ и казнях божиих» із «Симеонового Злато-
струя», запозиченому з Болгарії.

Характерно, що Нестор уникав слова «скоморох» у тих випадках, 
де воно було б доречним. У «Житії Феодосія» він описав випадок, 
коли  ігумен  Києво-Печерського  монастиря  Феодосій  прийшов  до 
терема князя Святослава саме тоді, коли там тривали розваги. По-
божний старець зніяковів, але не повернувся, а сів поруч з князем, 
демонстративно  не  дивлячись  на  веселунів.  Нестор  називає  їх  не 
«скоморохами», а безособово: «И се виде многия играющи пред ним 
[князем. – Р. П.], овы гусельные гласы испускающе, другыя органные 
гласы поюще, и инем за марные писки гласящем, и тако всем игра-
ющем и веселящемся, якоже обычай есть пред князем». Без сумніву, 
тут описано подію, відображену на відомій фресці «Скоморохи», але 
в її первісному варіанті, відкритому три десятиліття тому в притво-
рі Софійського собору в Києві (коли стало відомо, що на фресці є 
пневматичний орган і органіст). У ранніх пам’ятках, особливо в пе-
рекладах, трапляються слова з коренем «глум», зокрема «глумець». 
Це не випадково, бо, наприклад, у сербській та хорватській мовах 
словом «глума» позначають акторську гру, а словом «глумац» – ак-
тора  драматичного  театру,  артиста,  словом  «глумица»  –  актрису, 
«глумити» – грати (роль на сцені), зображувати когось.

15  Фаминцын А. С. Скоморохи на Руси. – Санкт-Петербург, 1889; Волошин І. О. 
Джерела  народного  театру  на  Україні.  –  Київ,  1960;  Український  драматичний 
театр. – Київ, 1967. – Т. 1; Белкин А. А. Русские скоморохи. – Москва, 1975.
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Слова  «ігрець»  і  «глумець»  у  свою  чергу  були  синонімами  до 
поширеного  в  давніх  пам’ятках  німецького  слова  «шпільман»:  «о 
шпильманех й о глумцѣх...», «ни шпильманом быти, ни позорищ гля-
дати...»,  «шпильманить,  рекше  глуми  дѣять  й  на  видение  человѣкы 
собирать» 16. Для визначення поняття «театр»  і «видовище» вжива-
лися слова «игрище», «позорище», «видение». Цікаво, що в сербській 
та хорватській мовах слово «позориште» й нині означає «театр».

Цікаво також, що в грецькій мові відсутнє слово, від якого могло б 
походити слово «скоморох» саме в такому значенні, яке побутувало 
в нас. Натомість поняття «скоморох» тотожне поняттю, позначеному 
в  грецькій  мові  словами  «мімос»  (тобто  наслідування  і  наслідувач, 
удавання, удавач), що означає «особливий вид вистави в античному 
театрі, короткі сценки побутового й сатиричного змісту» і «актор» – 
виконавець міму. Зважаючи на типовий для мімів короткополий одяг 
скоморохів і їхні  гостроконечні шапки, на фресках Софійського собо-
ру в Києві зображено саме візантійських мімів, привезених до Києва, 
або ж одягнутих на їхній зразок наших лицедіїв.

Про побутування в Київській Русі та Україні XIII – першої поло-
вини XVII ст. скомороства свідчать згадки про них у билинах київ-
ського циклу, зображення на фресках згаданого Софійського собору 
в Києві (XI ст.), на пластинчатих браслетах з Києва та інших міст, на 
срібній чаші з Чернігова (XII ст.), на  мініатюрах Радзивіллівського 
літопису (XV ст.).

Скоморохи поділялись на осілих і мандрівних. Осілі виступали 
переважно на княжих забавах, масових ігрищах під час свят, весіл-
лях тощо. Мандрівні об’єднувались у ватаги й переходили з місця 
на місце, відвідуючи далекі країни. Наприклад, великий італійський 
поет Лодовіко Аріосто в поемі «Шалений Орландо» (пісня XI, стро-
фа  49),  яку  він  писав  у  1507–1532  роках,  згадує  про  «русинів  або 
литвинів», тобто про українців і білорусів, які водили ведмедів по 
ярмарках. А це, як відомо, було пріоритетом скоморохів. Українські 
«ігреці» були відомі під цією назвою в Польщі, у свою чергу на укра-
їнські землі заходили польські «йокулятори», «веселки», «ваґанти», 
«куґлярі», інакше кажучи – жонглери.

Комедійні сцени, іноді імпровізовані, скоморохи розігрували на 
майданах, посеред вулиць, на ярмарках просто неба, користуючись 
звичайними ширмами, за якими вони переодягалися, накладали на 
обличчя маски і гримувалися.

Джерелом  мистецтва  скоморохів  була  народна  творчість.  Вони 
виступали  не  тільки  виконавцями,  а  й  творцями  усної  поезії,  му-
зичного  і  танцювального фольклору. На жаль, до нас не дійшли в 
записах  зразки  їхнього  репертуару.  Можна  лише  припустити,  що 

16  Срезневский Й. Материалы  для  словаря  древнерусского  языка.  –  Санкт-
Петербург, 1903. – Т. 3. – С. 1598.
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рядження було основною рисою як серйозної, так (особливо) і смі-
хової  частин  їхньої  творчості.  Основними  жанрами  скоморохів- 
лицедіїв мали бути пародії та фарси.

Народ  любив  скоморохів  не  лише  за  привабливість  жанру,  а  й 
за  демократичний  зміст  їхнього  мистецтва.  Нерідко  в  гострій,  са-
тиричній формі скоморохи висміювали не тільки загальнолюдські 
вади, а й конкретну церковну  і  світську знать. Уже сам зовнішній 
вигляд  скоморохів,  їх  короткополий  одяг  (що  вважалося  тоді  грі-
хом), маски під час виступів (а православна церква боролася з «мос-
колудством»  з  XI  ст.),  «бісівська»  поведінка  викликали  незадово-
лення духовної та світської влади.

З часом, унаслідок посилення церковних і світських репресій про-
ти скоморохів, на тій частині України, що ввійшла до складу Російської 
держави,  скомороство зникає. Скоморохи зосереджуються на Право-
бережній Україні і в Галичині. Не випадково багато топонімів саме на 
цій частині українських земель пов’язано зі словом «скоморох». Це й 
річка з такою назвою в Києві,  і села – Скоморохи, Старі Скоморохи, 
Скоморошки,  Скомороше  та  інші  в  Черкаській,  Житомирській,  Він-
ницькій,  Тернопільській,  Івано-Франківській  та  Львівській  областях. 
У 60–70-х роках XX ст. було ліквідовано хутори з такими назвами в за-
значених, а також у Волинській і Хмельницькій областях.

Традиції синкретичного мистецтва скоморохів зберігалися в на-
родній культурі України до першої половини XX ст.

І. 1. 3. Літургійне дійство 

З прийняттям християнства Київська Русь перейняла й елемен-
ти так званого церковного дійства. Із небагатьох зразків релігійної 
драми, що існували у візантійському культі, в Україні був відомий 
аж до початку XX ст. один – «Умивання ніг», пов’язаний з Велико-
днем. Зміст цього дійства ґрунтувався на євангельському оповіданні 
про Тайну вечерю, під час якої Христос умив ноги своїм учням. Ро-
зігрувалася сцена в Страсний четвер посеред церкви. Роль Христа 
виконував архієрей, ролі апостолів – дванадцять, а часом і одинад-
цять священиків, бо ніхто не хотів зображувати Юду Іскаріотсько-
го. Цей зразок церковного дійства є свідченням не розкритої до кін-
ця в православному богослужінні тенденції звертання до принципу 
театралізації. Православний культ відзначався консерватизмом і не 
допускав гіпертрофії видовищних елементів, характерної для като-
лицької обрядовості, та досить вільної інтерпретації релігійних сю-
жетів, властивої протестантській церкві.

Як відомо, ще в IX ст. католицька церква почала запроваджувати 
до церковного обряду видовищні елементи – інсценізації окремих 
євангельських епізодів і навіть цілі п’єси на релігійні сюжети. Ство-
рена в такий спосіб літургійна драма вже в XI ст. складалася з двох 
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циклів – різдвяного і великод нього. Згодом різдвяний цикл почав 
втрачати культову основу: у драмах цього циклу почали з’являтися 
такі персонажі, як Ірод, волхви, пастухи, котрі розмовляли вже не 
латинською (офіційною мовою літургії), а народною мовою, залеж-
но від країни, у якій ця подія нібито відбувалася. Унаслідок цього 
в XII ст. літургійна драма переходить у напівлітургійну,  зрештою, 
церковні  служителі  виганяють  її  з  приміщення  храму  на  площу. 
У XIII ст. з’являється нова її форма – так звана містерія, велика ін-
сценізація на релігійні теми, що складалась іноді з кількох циклів. 
Через подальший відхід від релігійних дог матів католицька церква 
також виставила її з власного подвір’я на площу.

Найбільшого  розвитку  містерія  досягає  в  XVI  ст.  у  Франції, 
Англії,  Німеччині,  а  в  католицькій  літургії  й  надалі  використову-
ються  театралізовані  дійства  на  основі  канонічних  текстів.  Місте-
рія,  потрапивши  під  вплив  служителів  протестантської  церкви, 
стає знаряддям для боротьби Реформації з католицизмом. У руках 
жонглерів, шпільманів та інших лицедіїв містерія дедалі демократи-
зувалася. Не задовольнившись тим, що світські персонажі – волхви, 
вояки,  пастухи  –  розмовляють  народною  мовою,  організатори  ви-
став для розвіювання нудьги, яку спричиняли довгі діалоги на ре-
лігійні та моральні теми, почали переплітати окремі акти містерій 
побутовими, комедійними за своїм характером, здебільшого імпро-
візованими сценами – так званими інтермедіями та інтерлюдіями.

Театралізовані елементи католицької церковної відправи, зокрема, 
через домініканські костели, кількість яких збільшувалася на території 
Польщі в XV–XVI ст., а отже, і на підпорядкованій цій державі україн-
ській території, проникають також до українського православного се-
редовища у вигляді пасійних містерій, змістом яких було зображення 
страстей Христових. Принаймні навіть у Києві під 1629 роком пові-
домляється про затвердження пасій як ритуалу Петра Могили. Обряд 
пасій складається з читання євангельських оповідей про страсті Хрис-
тові, гимнів і проповідей. У латинській церкві він здавна читається по 
неділях Великого посту і на Страсному тижні, а в нас – у перші чотири 
п’ятниці Великого посту. Драматичний елемент у сучасному розумінні 
цього поняття тут ще був дуже незначний. Майже водночас з пасійною 
містерією надійшов в Україну через Поль щу відгомін іншої західноєв-
ропейської містерії – різдвяної. Церковні міські братства, монастирі та 
школи мали бути захистом цього новітнього для тих часів мистецтва 17.

17  Своєрідність становища цих ембріональних форм народного театру в Укра-
їні  зумовлена  особливостями  конфесійної  ситуації,  що  позначилися  насамперед 
на статусі так званої паралітургійної культури, яка була типовим явищем західно-
го світу, а в православному середовищі прибирала форми позалітургійного, одначе 
пов’язаного з літургією прошарку народної творчості.  (див., зокрема: Зосім О. За-
хідноєвропейська духовна пісня на східнослов’янських землях у XVII–XIX століт-
тях. – Київ, 2009. – С. 32–42). – Прим. ред. 
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І.2. ПОЧАТКИ МИСТЕЦТВА СЦЕНОГРАФІЇ  
У ФОЛЬКЛОРНИХ ПРОТОТЕАТРАЛЬНИХ ДІЙСТВАХ 

Історія  української  сценографії  розпочинається  зі  свого  допро-
фесійного періоду. Прикметно, що цей період (так само, як і в інших 
культурах, коли йдеться про розвиток мистецтва оформлення сцени) 
нерозривно  пов’язаний  із  джерелами  національного  театру.  І  це  за-
кономірно, адже на самому початку своєї еволюції (пра)сценографія, 
власне, ще не виокремлена із (пра)театрального дійства, уже тяжіла 
до репрезентації матеріально-предметної частини візуального образу 
(пра)вистави 18, тобто всього того, що оточувало непрофесійного ак-
тора, як і того, що було на виконавцеві (костюм, маска, грим) або ж у 
його руках (різного роду аксесуари – предмети реквізиту).

Саме  те,  що  оточувало  непрофесійного  актора,  дістало  назву 
«простір  сцени»:  спочатку  лише  як  місце  для  гри  –  природне  (на 
пленері,  майдані)  або  заздалегідь  пристосоване  (скажімо,  у  сіль-
ському помешканні). Тільки з часом простір сцени почав набувати 
«статусу» місця дії: початково – для реалізації «сценарію» театралі-
зованої народної гри (навіть якщо цей «сценарій» існував попервах 
і не закріпленим «на письмі», а лише в усній формі) і вже згодом – 
місця дії п’єси.

Слід зауважити, що місце дії такої п’єси (спочатку ще далекої від 
фахового рівня) могло бути не лише реальним, конкретним (скажі-
мо, хата), але й узагальненим (наприклад, Небо), виявляючи спро-
можність  утілювати  складну  символіку  (зокрема  міфопоетичну) 
образів як усної, так і писемної творчості.

Своєю  чергою  костюм  актора  був  насамперед  засобом  ігрового 
втілення – рядження. Інакше кажучи, саме костюм був чи не най-
переконливішим (і яскравим) «знаком» театральної умовності, уже 
другою чергою характеризуючи побутовими деталями як соціальне, 
так і матеріальне становище персонажа. 

Такою ж мірою, як і костюм, маска (інакше – машкара) була пе-
редусім засобом ігрового перетворення (маскування, і в цьому розу-
мінні також рядження) актора або, якщо у формі гримування, – за-
собом надання персонажної характерності.

Аксесуари (предмети реквізиту в руках непрофесійного актора), 
привнесені в театральний простір навколишньої дійсності або ви-
творені фантазією самого виконавця, по-перше, слугували об’єктом 
гри для самого актора, а по-друге, мали на «сцені» побутове призна-
чення (іноді набуваючи ще й узагальнено-метафоричного смислу).

Розрізняючи в мистецтві театральних художників три основ ні 
функції:  ігрову (її окремі елементи – костюм, грим, маска, аксе-

18  Березкин В. И.  Искусство  сценографии  мирового  театра  (от  истоков  до 
середины ХХ века). – Москва, 1997. – С. 17.
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суар  –  беруть  безпосередню  участь  у  грі  актора,  як  і  у  творенні 
ним  образу);  визначення  місця  дії  (передбачає  організацію  міс-
ця, де відбуваються перипетії вистави, а також персонажну (коли 
пластичний образ утілює той або інший драматичний конфлікт), 
сучасна  наука 19  акцентує,  що  сценографія,  як  і  кожна  художня 
сфера, знаходить свої джерела у всьому, що оточує людину і тво-
риться  її  ж  руками.  Якщо  вести  мову  про  «природне  коріння» 
сценографії,  то  його  слід  шукати  в  найдавніших  формах  куль-
тури  –  у  тих  епохах,  коли  відповідно  до  законів  семантизації 
мистецтво народжувалося (ще) до мистецтва, театр – до театру, 
а  сценографія  –  до  сценографії.  Саме  тому  чи  не  найпершою  її 
(сцено графії)  функцією  є  все  ж  таки  персонажна;  наприклад, 
коли навіть аксесуар (а не тільки актор, який «обігрує» черговий 
предмет  реквізиту)  може  виступати  персонажем  –  матеріалізо-
ваним  метафоричним  утіленням  персоніфікованого  образу  як  у 
ритуально-обрядовому дійстві, так і в грі.

В  обрядових  іграх,  хороводах,  веснянках,  поширених  на  тери-
торії нинішньої України, завжди знаходили своє втілення як реалії 
побуту (господарські роботи), так  і поетичне ставлення прадавніх 
людей до природи. Якщо зародки акторського мистецтва містилися 
в імітуванні («ілюструванні») трудових процесів (наприклад сіяння 
проса, льону, маку тощо), то зародки (пра)сцено графії – у перевдя-
ганнях та наряджаннях виконавців-учасників хороводів та ігор. Ві-
зуальне перетворення (перевдягання, рядження) актора-аматора не 
менш властиве й давній обрядовості, зокрема різдвяно-новорічній. 
Так, колядники користувалися цілою системою «засобів», включа-
ючи й такі, які варто зарахувати тільки до специфіки (пра)сценогра-
фії, як-от: костюм, грим-маска, аксесуар.

Особливо  яскравими,  коли  йдеться  про  рядження  в  українців, 
були так звані зооморфні образи, а саме: Коза, Кобилка, Баран, Пі-
вень,  Ведмідь  та  ін.  Однією  з  найпоширеніших  форм  рядження  в 
різдвяно-новорічні  свята  було  ходіння  з  «козою»,  або  «бісівською 
кобилкою»,  «турицею».  Смисл  означеної  форми,  що  бере  свій  по-
чаток  ще  в  язичницькі  часи,  –  у  прагненні  словами,  як  і  магічни-
ми діями, забезпечити кращий урожай. З перебігом часу обрядова 
сутність  ходіння  з  «козою»  трансформувалася  в  суто  театрально-
ігрову, де вповні виявилися всі чинники (пра)сценографії, включа-
ючи «перехід народних масок  із стадії магічного ритуалу в стадію 
художньої творчості»; втрачаючи свою первісну знаковість, «вони 
отримували підкреслено естетичний розвиток» 20. Так само повною 
мірою виявилася чи не найперша функція сценографії, притаманна 
джерелам цього мистецтва, – персонажна, і вже потім – ігрова.

19  Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра... – С. 18.
20  Там само.
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Наявність  персонажної  функції  доводила,  що  вже  сама  Коза 
(Туриця)  репрезентувалася  насамперед  художницькими,  тобто 
сценографічними,  засобами. Наприклад, «...голову Кози робили 
з  дерева.  До  нижньої  щелепи,  яка  була  рухомою,  чіпляли  з  ко-
жушини  борідку,  випікали  ніздрі,  з  білих  гудзиків  робили  очі. 
Зверху свердлилися дві дірочки для рогів. Голову прикріплюва-
ли  до  палиці,  яку  виконавець  прив’язував  до  пояса.  Потім  його 
накривали  вивернутим  догори  вовною  кожухом  або  клітчастим 
рядном. До кінця палиці з іншого боку прив’язували хвіст» 21. На-
явність ігрової функції сценографії підтверджували костюм Діда, 
який  «водив  козу»,  а  також  його  грим-маска  («Парубок,  який 
грав Діда, надягав кожуха або драну свиту, на спину намощував 
горб із соломи, на голові в нього була кудлата шапка. Він робив 
довгу бороду та вуса із клоччя, підперезувався перевеслом» 22), не 
кажучи вже про прикметні (хоча й нечисленні) аксесуари (ціпок, 
коса, ніж тощо). Поширення цієї спочатку обрядової, а згодом  і 
народно-ігрової  форми  в  Україні  призвело  до  того,  що  Козу  на 
рівні  «фольклорної  цитати»  неодноразово  вводили  в  контекст 
драматургічних творів (наприклад, М. Кропивницький у «Вій» за 
М. Гоголем чи М. Старицький в «Ой, не ходи, Грицю...»), а отже, 
і в їхні сценічні втілення.

Джерела театру, як і сценографії, простежуються й у давніх зви-
чаях праслов’ян, і, звісно, у тих народів, які формували праукраїн-
ство, зокрема, у (давніх) звичаях, пов’язаних насамперед із зустріч-
чю  весни  та  вигнанням  зими.  Так,  сільський  художник-умілець 
виготовляв  із  соломи  ляльку-опудало,  яку  потім  топили,  палили 
або  рубали,  співаючи  при  цьому  пісень,  танцюючи  та  виконуючи 
інші  дії  обрядового  характеру,  що  мали  незаперечний  вигляд  теа-
тралізованого видовища.

Притаманні українській фольклорній традиції веснянки та га-
ївки  (як  відомо,  вони  поділяються  на  два  типи:  хороводні  ігри, 
де дійство має словесно-музично-хореографічну форму, і власне 
драматичні  ігри,  де  дійство  обмежується  словесно-пластичною 
формою) також позначені реаліями костюмування, але, на відмі-
ну від різдвяно-календарної обрядовості, з ознакою прикрашан-
ня  (скажімо,  коли  йдеться  про  так  зване  дівоче  заквітчування). 
Ця особливість цілком відповідала самою природою «декорова-
ному»  місцю  дії  –  зеленому  майданові,  діброві,  гаю  або  просто 
сільській вулиці, де зазвичай і відбувалися весняні (обрядові та 
ігрові) дійства.

Незважаючи  на  те,  що  у  весняних  іграх  хліборобського  циклу, 
таких як «Просо», «Мак», «Огірочки», «Льон», «Хміль» та ін., а та-

21  Український драматичний театр. – Т. 1. – С. 19.
22  Там само.
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кож в іграх, предметом зображення яких був тваринний світ – «Пе-
репілка», «Зайчик», «Качурик», «Журавель» та ін., акцент робився 
на виконавській майстерності; виготовлення костюмів і аксесуарів 
(не лише «опрацьовування» предметів побуту) посідало не останнє  
місце. Так, у багатоперсонажній народній грі «Соболь» використо-
вували костюми, які хоча б однією, але характерною деталлю повин-
ні були позначати професію учасників дійства – Судді, Шинкаря, 
Лікаря, Ката, Гайдука та ін. Що ж стосується власне аксесуарів, то 
народна фантазія (у згаданій грі «Соболь») часто утверджувала об-
разне інакомовлення (наприклад, «сокиру» заміняв білий рушник, 
яким і «відрубували голову»).

Давно  відзначена  дослідниками  національної  культури  теа-
тральність  обряду  українського  весілля  включала  в  себе,  крім 
драматичної  дії  і  різного  роду  пісень,  монологів,  пластичних  ру-
хів, танців, музики, пантомімічних ігор та ін., ще й складники, які 
можна віднести до сфери (пра)сценографії. Основні перипетії «ве-
сільної драми» (зазвичай вона складалася з трьох «актів»: сватан-
ня, заручин і власне весілля) відбувалися насамперед у хаті моло-
дої, як і в помешканні молодого, відповідним чином декорованих. 
Елементами «декораційного» оформлення були весільні рушники, 
хустки, стрічки, вінки, квіти, а особливо «весільне гільце», прикра-
шене  колоссям,  кольоровими  стрічками,  калиною,  яблуками,  фі-
гурними «шишками», пряниками та іншими оздобами. Деякі скла-
дові оформлення «весільної драми» обігрувалися її ж учасниками. 
Скажімо,  «героїня»-наречена  мала  «колупати  піч»,  заздалегідь 
чисто вибілену і яскраво розмальовану, а «герой»-наречений (уже 
в  реаліях  іншого  місця  дії  цієї-таки  «весільної  драми»,  а  саме  на 
подвір’ї, біля воріт) повинен був «давати викуп» за суджену.

Серед символічних аксесуарів, які фігурували в переддень весіл-
ля, під час «дівич-вечора», завжди були чоботи (взуття), які нарече-
ний підносив на тарелі нареченій; цю деталь, що мала уособлювати 
майбутню  щасливу  (тобто  «взуту»)  долю  молодої,  як  відомо,  ви-
користав М. Гоголь у «Ночі перед Різдвом». З-поміж дарунків мо-
лодому узвичаєною була ще й шапка, куди кидали даровані гроші; 
це також мало символізувати не тільки багату (щасливу) долю, але 
передусім ще й світлий розум.

Закінчувалася «весільна драма» відверто комедійною – театраль-
ною – сценою (це звалося «циганити»), побудованою багато в чому 
на рядженні весільних гостей, які перевдягалися циганами, циганка-
ми, дідами, бабами, дяками, старостами, солдатами, шинкарями тощо. 
Причому чоловіки нерідко вдягали жіночий одяг, а жінки – чоловічий. 
Потім веселим гуртом із музикою (крім інструментів, використовува-
ли ще й відро, рубель з качалкою тощо) ходили селом, співаючи, тан-
цюючи, розігруючи жартівливі сценки, у такий спосіб «заробляючи» 
(«вициганюючи») віддяку грошима або харчами. Заходили й до хати, 
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де щойно справлялося («гралося») весілля; тут, але тільки з дозволу 
молодих, як і їхніх батьків, виконувалися різні ігри, наприклад «Піп і 
Смерть», у якій передбачалося костюмування персонажів (серед них 
були Піп, Дяк, Козак, Пі вень та ін.). Найскладнішим у виготовленні (і 
в наступному обігруванні його виконавцем) був костюм Смерті, який 
до того ж потребував умілого володіння традиційними для цього об-
разу аксесуарами, зокрема косою або ножами.

Комедійна гра «Піп і Смерть», завдяки рядженню, гримуванню, 
як,  зреш тою,  хоча  й  примітивному,  але  все-таки  «оформленню»-
спорядженню, мала неабиякий успіх у глядачів. У подібних  іграх, 
зазначав О. Білецький, «...міст, перекинутий іншими іграми від об-
ряду до драматичної вистави, перейдено  і ми вже на ґрунті, де за-
роджується комедія» 23.

У деяких народних іграх, які дійшли до нас з давніх-давен і які, 
не  будучи  «прив’язаними»  до  конкретної  обрядовості,  являли  со-
бою початки народної драми, елементи акторства і (пра)сценографії 
поєднані настільки, що можуть бути навіть представлені як цілісне 
мистецтво. Так, у грі «Млин», що її можна характеризувати і як на-
родну драму, власне «роль» Млина виконував актор, котрий лягав 
на ослін, опустивши додолу руки, у яких «тарахкало» (дві дощечки 
або дерев’яні ложки). Виконавця накривали рядном, Мельник «пус-
кав млина», тобто бив по спині аматора, схованого під рядном, і той 
починав «тарахкати» (повільніше або жвавіше – залежно від пери-
петій).  Враження  насправді  було  таке,  неначе  працює  дерев’яний 
млин. Контамінаційна форма репрезентації-«зображення» млина в 
цій народній драмі-грі вкотре унаочнювала ту реалію, що дві основ-
ні функції сценографії – ігрова і персонажна – утвердилися вже на 
етапі джерел досліджуваного мистецтва.

Відомо, що участь у численних іграх (у тому числі і весільних), 
а  також  у  народних  драмах  брали  й  скоморохи.  Тривалий  час  для 
ілюстрування  їхньої  мистецької  діяльності,  зовнішнього  вигляду 
(включаючи  костюм)  й  атрибутики  (аксесуарів)  наводилася  відо-
ма фреска із Софійського собору в Києві. Однак лише наприкінці 
ХХ ст. було висунуто переконливу гіпотезу, що збережені зображен-
ня «розповідають про прийом візантійським імператором Костян-
тином Багрянородним княгині Ольги під час її візиту до Константи-
нополя у сере дині Х ст.». Тож на цій фресці відтворено «придворний 
оркестр  імператора,  що  грав  на  константинопольському  іподромі 
під час прийому Ольги» 24.

Залишилися,  проте,  писемні  свідчення  про  «спеціалізацію» 
скоморохів, а саме: «водіння ведмедів», наряджання «бісівських 

23  Білецький О. Зібрання праць : у 5 т. – Київ, 1965. – Т. 1. – С. 283.
24  Тоцька І. Музика. Театральні видовища // Історія української культури : у 5 т. – 

Київ, 2001. – Т. 1. – С. 830.
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кобилок»  тощо,  як  і  про  використання  ними  певних  аксесуа-
рів – музичних інструментів: «трубы, бубны, сопели...», «домры, 
и  сурмы,  и  гудки,  и  гусли...» 25.  Щодо  зовнішнього  вигляду  ско-
морохів, то збереглося лише одне писемне свідчення про «личи-
ни», які вони «на себе накладали» 26, тобто йдеться про наявність 
маски-гриму. Стосовно ж вбрання скоморохів можна лише при-
пустити, що через бідність мандрівних акторів їхні костюми були 
подібними  до  одягу  «низів»;  хіба  що  в  разі  запрошення  взяти 
участь у тій чи іншій народній драмі або грі запозичувалося дещо 
із селянського гардеробу: скажімо, довга біла сорочка (для зобра-
ження  Смерті)  або  старий  кожух  (для  переконливості  ролі  «бі-
сівської кобилки») тощо.

Видовища  народної  драми  проіснували  майже  до  кінця 
ХVIII – початку ХIХ ст., будучи вельми популярними в народі, який 
не лише споглядав дійства, а й охоче брав у них участь, «підігрую-
чи» виконавцям. Тому ці видовища від часу виникнення і протягом 
усього  наступного  періоду  їхнього  побутування  перетворилися  на 
складносюжетні,  багатоперсонажні,  яскраві  у  своєму  оформленні 
й  костюмуванні  дійства.  Згодом  вони  стали  основою  репертуару 
так званого театру балагана, тобто ставилися в спеціально побудо-
ваних закритих приміщеннях, і не один раз, а стільки, скільки того 
хотіла ярмаркова вибаглива публіка на Різдво чи Пасху (або коли 
йшлося про розважальні видовища).

Прикладом такої розвиненої форми народної драми може бути 
«Цар  Максиміліан»  («Трон»)  –  чи  не  найпопулярнішої  не  лише 
в Україні, але й у Росії і Білорусі, виникнення якої датується ру-
бежем  ХVІ–ХVII  ст.  У  цій  народній  драмі  перипетії,  пов’язані  з 
біблійним сказанням про Ірода, поєднуються  із сюжетами різно-
го  походження  про  «неправедних  владик»  (інтермедійовані  ко-
медійними, побутового характеру сценками). Саме тому поряд із 
невідомими раніше (для жанру народної драми) персонажами, та-
кими як: Максиміліан, Адольф, Аніка-воїн, Венера, Брамбеус (два 
останні – це так звані кумиричеські боги, яким не хотів поклоня-
тися «непокірний син Адольф»), діють і відомі (Дід, Баба, Лікар, 
Кат, Смерть).

Вистава  «Цар  Максиміліан»  («Трон»)  передбачала  спеціально 
пристосоване місце дії із заздалегідь виготовленими декораційними 
елементами,  зокрема  «троном»  (оздобленим  кольоровим  папером, 
із «гербом» на узвишші), який мав свідчити, що перипетії відбува-
ються саме в царських покоях, а відтак це змушувало всіх виконав-
ців мізансценічно обігрувати цю сценографічну деталь. Для вистави 
«Цар Максиміліан» спеціально виготовляли й різного роду аксесуа-

25  Український драматичний театр. – Т. 1. – С. 23.
26  Там само.
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ри непобутового призначення, а саме: шаблі, пістолі, рушниці, мечі, 
щити та ін.

Більшість дійових осіб (вищеназваної народної драми) була вдяг-
нена  у  «військову  форму»,  прикрашену  «медалями»,  «орденами»-
«зірками»,  зробленими  з  картону  й  оздобленими  кольоровим 
папером, а також «погонами», «еполетами», винахідливо змайстро-
ваними з околоту або із соломи. Вишуканішими, ніж вбрання в на-
родних іграх, хоча не менш комічними, були костюми в постанов-
ках «Царя Максиміліана». Так, Діда одягали в кожух, підмощуючи 
на спину горб, або у свиту, на якій було «стільки лат, скільки в селі 
хат» 27, у кудлату високу шапку; своє обличчя виконавець гримував 
довгими рудими вусами, довгою бородою з клоччя або, як правило, 
робив маску з кожушини та берести. Баба також повинна була мати 
на обличчі машкару, яка б недвомовно вказувала на вік персонажа, 
а  її  костюм  складався  зі  старенької  свити,  довгої  спідниці,  темної 
хустки (або рядна) на голові. Смерть вбирали якнайтрадиційніше: 
довга біла сорочка, у руках коса; обличчя виконавця (або виконави-
ці) ретельно гримували крейдою.

Зразки козацького одягу (причому різних верств козацтва), а та-
кож зброї, як і іншого військового спорядження, були представлені 
ще в одній улюбленій українським людом народній драмі – «Лодка» 
(інші назви – «Шлюпка», «Отаман» тощо).

Головні  персонажі  «Лодки»  –  козацька  старшина:  Отаман  та 
Осавул. Отаман був одягнений у сиву або чорну шапку, червону со-
рочку, а також свиту; у руках він тримав рушницю, за поясом – піс-
толі, а збоку – шаблю (справжню зброю не оздоблювали, а от бута-
форську прикрашали кольоровим або «золотим» папером). Осавул 
був убраний у смушеву шапку, білу сорочку (наопашки) і білу сви-
ту, озброєний лише пістолями (декорованими «срібним» папером). 
Інші персонажі – козаки, одягнені в традиційний український чоло-
вічий одяг, – зі зброї мали не тільки шаблі та пістолі, а й господар-
ське знаряддя: вила, коси тощо.

Коли йдеться про сценографічні аспекти розігрування згаданої 
народної драми, найцікавішим є втілення місця дії – власне самої 
лодки. Її не будували, а імітували учасники вистави, тобто одні вда-
вали, що гребуть веслами, інші ж повільно плескали в долоні, ніби 
це  хвилі  вдаряли  у  днище  дерев’яного  суденця.  Отже,  актори  ви-
ступали рушійною силою (пра)сценографії вистави, розвиваючи й 
удосконалюючи ті її функції (персонажну та ігрову), що яскраво ви-
явили себе у вже відомих народних драмах, як раніше – у народних 
іграх (зокрема, у згадуваних «Козі» та «Млині»).

27  Український драматичний театр. –  Т. 1. – С. 31.
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ІІ.1. ТЕАТР XVI–XVII СТОЛІТЬ: ТЕКСТ І ДІЙСТВО 

ІІ.1.1. Шкільний і народно-містеріальний театр

Доба  Відродження  у  країнах  Західної  Європи  започаткувала 
нову  форму  театру:  у  гуманістичних  школах  Італії,  а  згодом  Ні-
меччини, Франції,  Іспанії, Нідерландів, почали виконувати в ори-
гіналах  комедії  римських  драматургів  Плавта  і  Теренція,  трагедії 
Сенеки. Викладачі шкіл, починаючи з 30-х pоків XVI ст., на зразок 
римських, стали писати власні латиномовні п’єси для школярів, які 
їх виконували за шкільними програмами з дидактичною метою. Як 
і автори середньовічних містерій, ці драматурги спиралися на релі-
гійні сюжети, але опрацьовували їх інакше, вільно трактуючи теми і 
вдаючись навіть до вигадок. Однак якщо містерії були цілком віль-
ними щодо форми, то шкільну драму зорієнтували на форму рим-
ської  драми.  Розквіт  шкільної  драми  на  Заході  припадає  на  другу 
половину XVI – першу половину XVIII ст. Особливо активним цей 
процес був у школах, заснованих у країнах Західної та Центральної 
Європи новоутвореним 1534 року для боротьби проти реформації 
єзуїтським орденом. Єзуїти зуміли перетворити шкільну драму на 
дійовий засіб пропаганди власних ідей, надавши виставам блиску і 
привабливості. Було витворено особливий різновид єзуїтської дра-
ми, теоретиками якої стали єзуїт Ю. Ц. Скалігер (1561), а згодом – 
Я. Понтан (1594), О. Донаті (1631), Я. Масен (1654).

На  зразок  церковного  і  шкільного  театру  західноєвропейських 
країн розвивався і польський театр, хоч і в порівняно обмеженому і 
спрощеному вигляді. У XIV–XVI ст. містерію в монастирях культи-
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вував домініканський орден. На початку XVII ст. католицька цер-
ковна влада заборонила виконання містерій у храмах. Однак ще у 
другій половині XVI ст. цей вид театрального видовища був узятий 
під опіку і на ідейне озброєння єзуїтським орденом, який з’явився в 
Польщі 1564 року, для боротьби з протестантами і православними. 
Єзуїти почали запроваджувати в Польщі, а також в Україні та Біло-
русі, інкорпорованих у складі Великого князівства Литовського до 
Польщі (1569), власні школи, у навчальних програмах яких театр 
посів значне місце. Єзуїтські колегіуми створили у Львові, Луцьку, 
Кам’янці-Подільському (1608), Перемишлі (1610), Вінниці та Барі 
(1613), Бересті (1615), Красноставі (1620), Острозі (1626), у бага-
тьох містах Білорусі та Литви. За навчальними програмами в цих 
колегіумах викладали поетику і риторику, тобто предмети, що мали 
опосередковане  відношення  до  драматичного  мистецтва.  Відомо 
про досить широкий латинськомовний репертуар шкільного театру 
цих колегіумів 1.

Питання про початок українського театру шкільного, ярмарко-
вого  та  народно-містеріального  типів  досі  недостатньо  з’ясоване  з 
огляду на брак відповідних документів. М. Драгоманов чи не пер-
шим висловив думку, що місцем виникнення театру у православно-
му  середовищі  варто  вважати  «західноруські»  (тобто  українські  й 
білоруські) землі, де історичні умови хоч і не сприяли збереженню 
політичної незалежності, проте в XVI – першій половині XVII ст. 
давали достатньо простору для громадської й особистої діяльності, 
полегшуючи взаємини з культурно розвиненішими країнами. «Тут, 
де  існували  самоуправні  муніципії  з  просвіченим  міщанством,  де 
церковні братства розвинулися в могучі культурні корпорації, по-
стали  й  перші  руські  друкарні,  перші  правильні  школи  –  постав  і 
правильний руський театр» 2.

ІІ.1.2. Шкільні декламації 

І. Франко припускав, що коли не першим, то все ж таки основ-
ним розсадником релігійної драми наприкінці XVI ст. стала Ост-
розька академія, заснована 1576 року. Другим після Острога осеред-
ком релігійної драми дослідник цілком слушно вважав Львівську 
братську  школу,  засновану  1586  року.  Про  вистави  в  обох  цих 
закладах  освіти  залишив  свідчення  й  І.  Вишенський.  У  посланні 
«Порада, како да ся очистит Церков Христова», написаному після 
Берестейської унії, він з позиції православного ригоризму звину-

1  Poplatek J. Studia  z  dziejów  jezuickiego  teatru  szkolnego  w  Polsce.  –  Wrocław, 
1957; Okoс J. Dramat i teatr szkolny: sceny jezuickie XVII wieku. – Wrocław ; Warsza-
wa ; Kraków, 1970; Raszewski Z. Krótka historia teatru polskiego. – Warszawa, 1977.

2  Розвідки  Михайла  Драгоманова  про  українську  народну  словесність  і  
пи сьменство. – Львов, 1909. – С. 106.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



34

ватив українську шляхту  і діячів православної церкви «в розши-
реню  машкарского  и  комедийского  набоженства»  3,  закликаючи 
очистити  церкву  «от  всяких  прелестей  и  забобонов  еретических 
[...], латинских смрад пісней из церкви вигнати» 4. У «Послании до 
честное и благоговійной старицы Домникии», написаному під час 
його перебування у Львові 1606 року, полеміст-консерватор напи-
сав: «И не відомость хулю художества, але хулю, што теперешніе 
наши  новые  рускіе  философы  не  знают  в  церкви  ничтоже  чита-
ти,  ни  тое  самое  Псалтыри,  ни  Часослова  [...]  Латынских  басней 
ученицы,  зовемые  казнодіи,  трудитися  в  церкви  не  хочют,  толко 
комедій строят и играют» 5.

Це  найраніші  писемні  свідчення  про  існування  і  популярність 
драматичних  вистав  у  православному  середовищі  України.  На  під-
твердження  висловлювань  І.  Вишенського  з  кінця  XVI  –  початку 
XVII  ст.  є  друковані  тексти  шкільних  декламацій,  серед  яких  пер-
ша  –  «ПРОΣФОNНМА:  Привѣт  преосвященъному  архієпископу 
кир Михайлу митрополиту Кієвъскому и Галицкому и всея Росъсіи 
в братской школѣ Лвовъской съставленый єгда же въ градѣ Лвовѣ, 
первѣє посвященъном рукоположеніи бѣ. Генуарія 17 року 1591. Во 
Лвовѣ в друкарни братской, року 1591» 6. Цей панегірик  написаний 
від  імені молодших  і старших учнів Львівської братської школи на 
честь митрополита київського і галицького Михайла Рогози, який на 
початку 1591 року приїхав з Києва до Львова в церковних справах 7.

Заголовок  твору  написаний  грецькою  мовою  (просфонима  – 
це «привітання», «похвала»), а також грецькою написано пролог і  
деякі інші частини тексту. «ПРОΣФОNНМА...» містить дві части-
ни. Окрім прологу, який виголошував або співав хор, є монологи 
восьми отроків, хорові партії трьох «ликів» та епілог. На титуль-
ній сторінці зазначено, що першу її частину гість «в церкви пред 
народом от дѣтей прієм», а другу – наступного дня, коли «в шко-
лу  любезно  посѣщающе  прійде  и  тамо  от  нищебѣдных  моленіє  к 
нему бȣдe», де вже декламували старші учні. Цікаво, що Перший 
отрок  просив  у  митрополита  для  всіх  парафій  дозволу  подавати 
бідним школярам милостиню, коли вони йдуть до своїх батьків у 
віддалені місцевості: «Нехай нам не боронят толчи в своя пороги, 

3  Вишенський І. Твори. – Київ, 1959. – С. 66.
4  Там само. – С. 55.
5  Там само. – С. 190–191.
6  Українська поезія: кінець ХVІ – початок ХVІІ ст. / упоряд. В. П. Колосова, 

В. І. Крекотень. – Київ, 1978. – С. 137–144.
7  Див.  докладніше:  Пилипчук Р. Початки  українського  шкільного  театру  в  Га-

личині  //  Україна:  культурна  спадщина,  національна  свідомість,  державність.  – 
1998. – Вип. 5. – С. 465–469; Пилипчук Р. До історії українського шкільного театру 
кінця XVI – поч. XVII ст. // Записки Наукового товариства імені Шевченка (далі – 
ЗНТШ). – 1999. – Т. 237. – С. 15–42.
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алчуще  просити,  поневаж  єсми  убоги».  Це  означає,  що  традицію 
ходіння по селах і містах за милостинею «студеїв», відомих згодом 
під назвами «мандрованих дяків» і «пиворізів», започатковано не 
пізніше кінця XVI ст.

Розглядуваний твір анонімний і становить досить ранній зразок 
старовинного  українського  поетичного  панегірика,  призначено-
го  для  колективного  декламування,  тобто  такого,  що  мав  ігровий, 
драматичний елемент,  і тому належав не тільки до поезії, але й до 
театру – раннього шкільного театру, що виник в Україні наприкінці 
XVI – у перші десятиліття XVII ст.

Декламації, згідно з тогочасними поетиками єзуїтського шкільно-
го театру, поділялися на дві категорії – класні і святкові. Їх виконува-
ли без сценічної атрибутики, однак в окремих випадках, за урочистих 
обставин, скупе сценічне оформлення допускалося (виконавці одяга-
лися у відповідні костюми реальних або алегоричних осіб, декламу-
вали з відповідними жестами біля картин або серед декорацій); вони 
могли мати форму привітань, надгробних промов, написів, послань, 
а до найбажаніших тем належали герби або їх елементи, певні істо-
ричні або найновіші події, наприклад, війна, укладання миру, обран-
ня короля, коронація, зустріч або відправлення послів, чиясь смерть, 
перемога, різні свята – Різдво, Великдень тощо 8.

Наступним  конкретно  датованим  зразком  української  шкіль-
ної  декламації  був  поетичний  різновид  панегірика  –  «плач»  –  під 
назвою «Лямент дому княжат Острозских над зешлым с того свя-
та  ясне  освецоньшим  княжатем  Александром  Константиновичем, 
княжатем  Острозским,  воєводою  Волыньским»,  авторство  яко-
го  приписують  відомому  тогочасному  друкареві  і  письменникові 
Дем’янові Наливайкові 9, а дата виходу книжки локалізується між 
2 грудня 1603 роком і 2 лютого 1604 роком.

Структура  твору,  що  є  зразком  декламації,  містить  елемен-
ти  діалогу:  тут  є  пролог,  репліки  «от  небожчика  до  жоны»,  «до 
товарышов»,  «от  отца  до  сынов»,  «до  слуг»,  «до  всѣх  посполите», 
«о  том,  о  ком  лямент»,  «ксюнже  Януш  до  брата».  Гадаємо,  що  цю 
декламацію учні Острозької академії виконували на похороні Олек-
сандра Острозького.

Анонімний «Плач, або Лямент по зестю з свята сего вѣчной па-
мяти годного Григорія Желиборского» Львівська братська друкар-
ня опублікувала 1615 року 10. Цей твір так само має окремі реплі-
ки. Очевидно, він написаний до дня похорону, а можливо, і до дня 
встановлення надгробка, тоді ж був продекламований «слугами і 

8  Резанов В. К вопросу о старинной драме: теория школьных «декламаций» по 
рукописным поэтикам. – Санкт-Петербург, 1913. – С. 39, 40.

9  Українська поезія: кінець XVI – початок XVII ст. – С. 381.
10  Там само. – С. 213–220.
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богомольцями,  іноками  общаго  житія»  в  с.  Рудники  тодішнього 
Галицького повіту.

Доказом  того,  що  ляменти,  плачі,  або  трени  (це  синонімічний 
ряд для визначення одного поняття) публічно виконували не тіль-
ки  в  тогочасному  українському  середовищі,  слугують  одночасні 
видання латинських і польських творів цього жанру, що належали 
до репертуару єзуїтських шкіл. Такими були анонімні панегіричні 
вірші  з  нагоди  похорону  Миколи-Христофора  Радзівілла  (помер 
10 січня 1614 p.), видані під назвою «Threnodiae in funere [...] Nicolaі 
Christophori Radivilli [...]  iuventute studiosa collega Luceoriensis [...] 
conscriptae» (Львів, 1615). Вірші підписано іменами учнів, які їх де-
кламували 11.

Так  само  декламували  й  латинські  вірші  з  книги  «Vota,  fausta 
ominaе,  gratulaciones  D.  Іoanni  Andreae  Prochnicki  [...]  a  studiosa 
iuventute collega Leopoliensis [...] dedicata» (Львів, 1615) 12.

Такою  ж  декламацією  був  і  польськомовний  «Dialog  o  obronie 
Ukrainy y pobudka z przestrogą dla zabiezpieczenia incursioni tatarskim» 
(«Діалог  про  захист  України  і  заклик  з  пересторогою  щодо  забез-
печення  проти  татарських  вторгнень»)  Войцеха  Кіцького  (Добро-
миль, 1615), у якому є віршований діалог України із Солдатом 13.

У  Львові  1616  року  окремою  книжкою  видано  й  публічно  ви-
конано «На рождество Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа 
вѣршѣ, для yтѣxи православным христіанам» Памви Беринди. Ця 
збірка  віршів,  які  були  подані  як  пролог,  промови  семи  отроків  і 
епілог, – обробка традиційної різдвяної містерії. У присвяті зазна-
чено: «которая то крез дѣток ест декламована». Тривалий час саме 
цей твір помилково вважали першим зразком української шкільної 
декламації, і саме ним розпочинали огляд репертуару українського 
шкільного театру 14.

Наступним  зразком  прийомів  декламації  серед  тих,  що  нині 
нам відомі, є «Bѣршѣ на жалосный погреб зацного рыцера Пет-
ра  Конашевича-Сагайдачного,  гетмана  Войска  его  Королевской 
милости  Запорозкого»  Касіяна  Саковича  15,  ректора  Київської 

11  Запаско Я., Ісаевич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, 
виданих на Україні. – Львів, 1981. – Кн. 1 (1574–1700). – С. 37, 38.

12  Там само. – С. 38.
13  Там само. – С. 37.
14  Резанов В. К истории русской драмы и экскурс в область театра иезуитов. – 

Нежин,  1910;  Петров Н. И. Киевская  искусственная  литература  XVII  и  XVIII  в. 
преимущественно драматическая. – Киев, 1911; Возняк М. Початки української ко-
медії (1619–1819). – Львів, 1919; Белецкий А. Старинный театр в России: 1. Зачат-
ки театра в народном быту и школьном обиходе южной Руси-Украины. – Москва, 
1923; Антонович Д. Триста років українського театру: 1619–1919. – Прага, 1925; Ки-
сіль О. Український театр. – Київ, 1925; Грицай М. С. Українська драматургія XVII–
XVIII ст. – Київ, 1974.

15  Українська поезія: кінець ХVІ – початок ХVІІ ст. – С. 322–336.
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братської  школи,  видані  друкарнею  Києво-Печерської  лаври 
1622  року  до  дня  похорону  гетьмана.  Твір  витримано  в  жанрі 
«ляменту»  з  елементами  декламації,  його  поетична  форма  свід-
чить про зародження в українській літературі нового літератур-
ного стилю – бароко. На титульному аркуші видання «Вѣршѣв...» 
зазначено:  «Мовленые  от  его  спудеев  на  погребі  того  зацного 
рыцера в Кієвѣ, в недѣлю проводную» (серед двадцяти спудеїв-
декламаторів був син або родич автора – Іван Сакович та, мабуть, 
брат  або  син  Памви  Беринди,  на  той  час  уже  киянин,  –  Лукаш 
Беринда).  У  цьому  творі  глорифіковано  особу  гетьмана  Петра 
Сагайдачного  як  видатної  історичної  постаті  –  мужньої,  відда-
ної військовій справі, безкорисливого мецената, який опікувався 
розвитком  освіти  в  Україні.  Репліки  виконавців  сповнені  філо-
софськими  розмірковуваннями  про  недовговічність  життя  і  не-
минучість  смерті,  про  долю  людини.  Окрім  того,  у  «Вѣршах...» 
помітні відгомони українських народних голосінь.

Одним із центрів українського шкільного театру в першій поло-
вині  XVII  ст.  був  Луцьк.  Відомий  факт,  що  вихованці  єзуїтського 
колегіуму вітали 1614 року в Луцьку уніатського митрополита Йо-
сифа Велямина Рутського (Іван Валямин Рутський) не тільки ла-
тинськими віршами, але й українським діалогом, текст якого, однак, 
не зберігся. 8 травня 1617 року учні цього ж колегіуму виголосили в 
костелі орації польською й українською мовами на честь польського 
королевича  Владислава.  Заснування  ж  у  Луцьку  братської  школи 
(1614) вищого типу спричинило проведення в цьому навчальному 
закладі досить регулярних шкільних вистав. Зберігся навіть зразок 
декламації,  яку  виконували,  мабуть,  луцькі  школярі,  «Лямент  по 
святобливе  зешлом  велебном  господню  отцу  Іоаннѣ  Василевичу, 
презвитеру, именем церкви, православія восточного, братства Луц-
кого,  воздвиженія  честного  и  животворящего  Креста  Господня», 
написаний ієродияконом Давидом Андреєвичем, монахом Чеснох-
рестського  монастиря,  і  виданий  Павлом  Домжив-Лютковичем  у 
лютому 1628 року в Луцьку. Друкар Павло Домжив-Люткович ви-
дав у Луцьку того ж року ще один зразок декламації – «Епикидіон, 
або Bѣршѣ жалобныя на погребеніє Василисы Яцковны» Степана 
Полумерковича, але цей твір не зберігся.

1630  роком  датовано  декламації  зі  Львова  і  з  Києва.  «Bѣршѣ  з 
трагодіи “Христос пасхон” Григорія Богослова», видані 23 березня 
1630  року  вчителем  Львівської  братської  школи  Андрієм  Скуль-
ським  у  братській  друкарні,  були  вільним  компілятивним  пере-
казом уривків із трагедій Есхіла, Еврипіда і Лікофрона, а також із 
Євангелія  та  апокрифів  і  становили  довгі  оповідання  вісників  та 
плачі, з яких постала візантійська містерія, приписувана перу Гри-
горія  Богослова  (Назіанзина).  «Bѣршѣ...»  Андрія  Скульського  де-
кламували у Великодню п’ятницю і на Великдень. Вони є низкою 
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побожно-лірично забарвлених риторичних велемовностей та пояс-
нень смерті і воскресіння Христа.

Водночас  у  Києві  Памво  Беринда  і  Тарасій  Земка,  за  учас-
тю  інших  лаврських  друкарів,  складали  панегірик  «Імнологія,  си 
ест пѣснословіє,  албо Пѣснь през части писмом мовленая на день 
въскресеніа  господа  нашего  Іисуса  Хріста...»  (1630)  Петрові  Мо-
гилі.  Того  самого  року  його  було  опубліковано  друкарнею  Києво- 
Печерської лаври і піднесено друкарями «пану пастиру, опекунови 
и добродѣєви своєму» на Великдень. Однак панегірик було не лише 
вручено, але й «мовлено», про що зазначено в заголовку друкарями, 
прізвища яких під кожною окремою мовною партією можуть озна-
чати не стільки їхнє авторство, скільки виконання.

Хрестоматійним  твором  стало  також  «Розмишлян’є  о  муцѣ 
Христа,  Спасителя  нашего.  При  тым  веселая  радость  з  триум-
фалного єго воскресеніа» Іоаникія Волковича, видане братською 
друкарнею у Львові 1631 року. На титулі міститься докладна  ін-
формація  про  те,  що  ці  вірші  у  Львові  при  братській  Успенській 
церкві «през отрочат отправованыи». У тексті при окремих реплі-
ках наведено  імена деяких виконавців –  дітей львівських міщан. 
На цьому творі також позначився вплив грецької трагедії «Хрис-
тос пасхон». Як і «Bѣpшѣ...» Андрія Скульського, п’єса містить дві 
частини:  «Смутный  тренъ  в  смутный  день  страстей  Христа,  спа-
сителя нашего» i «Bѣpшѣ на радостный день воскресенія Христа, 
спасителя нашего». Цей твір так само має ознаки шкільної декла-
мації, бо Иоаникій Волкович, напевне, добре знав трагедію «Хрис-
тос пасхон» і застосував аналогічний підхід до структури першої 
частини – «Розмышляня», замінюючи драматичне відтворення дії 
на  епічний  виклад  вісників.  Десять  вісників  виступають  один  за 
одним,  їхні  повідомлення  становлять  риторичну  розробку  відпо-
відних євангельських текстів, що наведені як цитати або теми пе-
ред словами кожного вісника.

Наступний зразок декламації – панегірик «Євхаристиріон, албо 
Вдячность ясне превелебнѣйшому в Хрисгѣ єго милости господину 
отцу  кир  Петру  Могилі...»,  виданий  друкарнею  Києво-Печерської 
лаври 29 березня 1632 року. Після розкішного барокового заголов ка, 
у якому перелічено  основні чесноти Петра Могили, на титулі є на-
пис, що можна розглядати і як продовження заголовка: «[...] од спу-
деев гимназіум его милости з школы реторікы [...] показаныи. При 
вѣншованю свят хвалебных Вьскресенія Христова, спасителя міру, 
повинне а упрейме отданая». Це – віншування з нагоди Великодня 
Петра  Могили  студентами  нещодавно  створеного  ним  Київського 
лаврського  гімназіуму  «за  гойныи  добродѣйства,  соби  й  Церкви 
православной, в фундованю школ показаныи»,  і цю вдячність, ви-
ражену в панегірику, йому ж «при вѣншованю [...] повин не а упре-
йме  отданая»,  тобто  після  декламації  належним  чином,  люб’язно, 
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привіт но,  ввічливо  подана.  Автором  твору  гіпотетично  вважають 
Софронія Почаського.

Наступного,  1633  pоку,  лаврські  друкарі  знову  привітали  ар-
хімандрита  Києво-Печерської  лаври  Петра  Могилу  панегіриком 
«Еυφωvιa веселобрмячаа» 16 з нагоди висвячення його на митропо-
лита Київського і Галицького (це сталося 28 квітня 1633 р. у Льво-
ві). На титулі зазначено: «От типографов в той же святой чудотвор-
ной  лаврѣ  Печерской  працуючих,  при  унижоном  поклоні  прудко 
дедикованая».  Внизу  титульної  сторінки  –  дата  виходу  книжечки 
і, можливо, вручення  її: «Лѣта Господня 1633.  Іюля 5 дня». Цього 
ж року в лаврській друкарні вийшов ще один, проте польськомов-
ний,  панегірик  на  честь  Петра  Могили  «Mnemozyne  sławy  prac  y 
trudów [...] Piotra Mohiły [...] na pożądany onego wjazd do Kijowa od 
studentów gymnasium w Bractwie Kijowskim» («Пам’ятка слави пра-
ці і трудів [...] Петра Могили [...] на бажане його прибуття до Києва 
від студентів Київського братства»). Його декламували учні Київ-
ської братської школи.

Відтак  настала  майже  десятирічна  перерва  в  реєстрації  творів, 
які можна було б вважати гуртовими декламаціями. Напевне, радше 
вони не збереглися.

Лише 1642 року було написано твір «Еυωδιа албо Слодковонный 
дойзрѣлых  в  молодом  вѣку  єго  милости  господина  отца  Арсенія 
Желиборского,  з  ласки  Божеи  єпископа  лвовского,  галиц[кого]  
и  Каменец-Подолского,  духовных  цнот  Запах»  Афанасія  Бутови-
ча,  виданий  братською  друкарнею  у  Львові  21  квітня  того  самого 
року 17. Тут уміщено прозову передмову, віршований панегірик Ар-
сенієві Желиборському «Проодон», а також три оди: на собор, до ду-
ховних осіб і до батьків єпископа. На титульній сторінці зазначено, 
що під час відправлення урочистої служби в день Святого Георгія 
у львівській кафедральній церкві твір був самому єпископові «при 
унижоном поклонѣ отданный и дедикованный». Отже, імовірно, що 
його гуртове виконання все ж таки відбулося.

Хронологічно наступним є збірник «Перло многоцѣнноє» Кирила- 
Транквіліона  Ставровецького,  виданий  ним  самим  у  Чернігові 
1646 року. У збірнику містяться декламації «Похвала на преславный 
день  Рождества  господа  нашего  Ісуса  Христа»  і  «Похвала  на  пре-
світлий день воскресенія Христова», у яких мовні партії розписано 
між  окремими  виконавцями,  з  ремарками:  «Мається  мовити  през 
п’ять  отроков»  і  «Мається  мовити  поважне.  През  п’ять  отроков». 
У  передмові  автор  прокоментував  призначення  вміщених  творів: 
«Также в школах будучій студенти могуть собѣ с той книги святой 

16  Українська поезія: середина ХVІІ ст. / упоряд. В. І. Крекотень, М. М. Сули-
ма. – Київ, 1992. – С. 62.

17  Там само. – С. 204.
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вибирати вѣрши на свою потребу и творити з них орации розмаитіи 
часу потребы свои, хоч и на комедіях духовных», тобто на духовних 
виставах. Якщо ж узяти до уваги факт, що збірник для попередньої 
творчості  Кирила-Транквіліона  Ставровецького  мав  підсумковий 
характер, то твори, подані в ньому, могли бути написані ще у львів-
ський  період  діяльності  письменника,  отже,  їх  виконували  учні 
братської школи у Львові наприкінці XVI – на початку XVII ст.

На увагу заслуговує також латиномовний анонімний панегірик 
«Majores  illustrissimorum  principum  Korybut  Wiszniewieckiorum 
in  suo  nepote  principe  D.  Jarema  Wiszniewieckiorum  [...]  redivivi  ab 
auditoribus  eloquentae  in  Collegio  Mohilaneo  Kioiensi  comice  cum 
eorum gestibus memorabilibus celebrati», виданий 1 травня 1648 pоку 
лаврською  друкарнею  в  Києві.  Панегірик  містить  текст  вистави- 
декламації,  виконавцями  якої  були  слухачі  класу  риторики  Київ-
ського колегіуму.

Інші  зразки  декламацій  і  діалогів,  створених  у  Київському  ко-
легіумі  впродовж  30–40-х  pоків  XVII  ст.,  не  збереглися.  Єдине 
свідчення  міститься  в  листі  Лазаря  Барановича  від  1676  року  до 
шкільного товариша Мелетія Дзики, де згадано, як вони наприкінці 
30-х – на початку 40-х років ХVІІ ст. виступали у виставі-трагедії 
про  Йосифа.  Проте  цей  факт  свідчить,  імовірніше,  про  польсько-
мовні вистави, які практикували в Києво-Могилянському колегіумі 
в 40-х роках ХVІІ ст.

Про будь-які українські вистави другої половини 30–40-х pоків 
XVII ст. у Львові та Києві відомостей немає. Регрес цих шкіл спри-
чинив занепад шкільних вистав загалом.

ІІ.1.3. Містерія 

Перша половина XVII ст. дала українському театрові зразки укра-
їнської духовної драми – містерії, пов’язаної з поетикою шкільного 
театру. На сьогодні збереглися лише уривки таких містерій, знайдені 
в рукописних збірниках пізніших часів, і відкрите І. Франком «Слово 
о збуреню пекла, єгда Христос, от мертвых вставши, пекло збурил» 18, 
створене на Волині чи в Галичині на початку або принаймні в пер-
шій половині XVII ст. «Слово о збуреню пекла...», написане народ-
ною мовою, – один з ранніх зразків старовинної української драми, на 
якому, за словами академіка О. Білецького, «немає нальоту шкільної 
ученості і який справляє враження справжнього народного театру» 19. 
В основу сюжету драми покладено апокрифічне Никодимове Єванге-

18  Слово о збуреню пекла (перша половина 17 ст.) // Хрестоматія давньої укра-
їнської літератури (до кінця ХVІІІ ст.) / упорядкував акад. О. І. Білецький. – Київ, 
1967. – С. 220–232.

19  Білецький О. Зародження драматичної літератури на Україні // Білецький О. 
Зібрання праць : у 5 т. – Київ, 1965. – Т. 1. – С. 311.
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ліє, зокрема другу його частину, в якій розповідається про народжен-
ня, муки, смерть і воскресіння Ісуса Христа та Його прихід до пекла і 
визволення звідти душ праведників. За приписами шкільної поетики 
зображення Ісуса Христа категорично заборонялося, Він міг висту-
пати лише в певному алегоричному образі.

ІІ.1.4. Ярмаркові вистави. Інтермедії. Фарс 

До першої половини XVII ст. належать перші зразки української 
побутової драми – так звані інтермедії 20. У західноєвропейському 
середньовічному театрі це були комедійні, часто імпровізовані сцен-
ки – містерії, які розігрували між діями релігійної драми, а згодом, 
в епоху Відродження, – між діями шкільної драми. В Англії інтермедії 
називали «інтерлюдії», у Португалії – «інтреміш». Інтермедії широ-
ко  застосовували  і  в  італійській  «комедіа  дель  арте».  З  комедією  
тісно  пов’язаний  французький  фарс,  німецький  фастнахтшпіль. 
Інтермедії були в репертуарі шкільного театру єзуїтів,  зокрема на 
території Польщі, України й Білорусі. Оскільки українські школи 
першої половини XVII ст. ще не витворили розвиненої багатоактної 
шкільної драми, то комедійні сценки могли розігрувати й поза шко-
лою, у виставах містерій і самостійно.

Найраніші відомі зразки комедійних сцен – це дві інтермедії, по-
казані після другої і третьої дій польської містерії львів’янина, ба-
калавра вільних наук і філософії Якуба Гаватовича «Tragaedia, albo 
Wizerunеk  śmierci  przeświętego  Jana  Chrzciciela,  presіaсca  Bożego»  
(«Трагедія,  або  Образ  смерті  пресвятого  Іоанна  Хрестителя,  по-
сланця  Божого»)  21  на  ярмарку  в  містечку  Кам’янці-Струмиловій 
(нині – Кам’янка-Бузька на Львівщині) 29 серпня 1619 року і того 
ж року надруковані польською транскрипцією в м. Яворів (також на 
Львівщині) як додаток до вищезгаданої містерії.

Сюжет  цих  комедійних  сцен  ґрунтується  на  матеріалі  україн-
ської народної творчості та побуту: у першій з них є мотив народної 
приказки  «купив  кота  в  мішку»,  народні  голосіння,  вітання  тощо; 
в основу другої покладено народне оповідання про найкращий сон. 
Герої обох інтермедій – прості селяни, які розмовляють народною 
мовою, забарвленою нечисленними полонізмами.

20  Возняк М. Початки української комедії (1619–1819); Белецкий А. Старинный 
театр  в  России...;  Антонович Д. Триста  років  українського  театру:  1619–1916;  Ки-
сіль О. Український театр; Українські інтермедії. – Київ, 1960; Махновець Л. Є. Інтер-
медії до драми Якуба Гаватовича // Радянське літературознавство. – 1962. – № 3. – 
С.  60–76;  Франко І. Русько-український  театр  (історичні  обриси)  //  Франко І. 
Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1981. – Т. 29. – С. 293–336. 

21  Українські  інтермедії до полономовної драми Я. Гаватовича // Хрестоматія 
давньої української літератури (до кінця ХVІІІ ст.) / упорядкував акад. О. І. Білець-
кий. – Київ, 1967. – С. 208–220.
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У  другій  інтермедії  виразно  звучить  соціальний  мотив:  селяни 
Максим  і  Грицько  з  Городка  (на  Львівщині)  і  Денис  із  Кам’янця-
Подільського продали свої воли і йдуть найматися на «фліс», тобто 
на сплав. Максим каже: «Не будем більше на шарварку по тіїх волах 
робити. Ліпше на флісі служити». Розповідаючи свій сон, Грицько 
на першому місці серед різного «поспільства», яке він нібито бачив 
у пеклі, називає попів і панів.

Найвірогіднішою  щодо  авторства  інтермедій  є  думка,  що  вони 
належать  різним  українським  авторам,  які  обробили  сюжети,  що 
побутували в народній творчості 22.

Порівняно  високий  художній  рівень  обох  найраніших  укра-
їнських інтермедій забезпечив їм чільне місце в ряді найкращих 
зразків цього жанру в театральному мистецтві всіх слов’янських 
народів.

Водночас  із  виставою  і  публікацією  українських  інтермедій  до 
польської драми Якуба Гаватовича було видано анонімну пам’ятку 
українського театру «Трагедія руська» (м. Раків, між 1609 і 1619 pp.).

«Трагедія  руська»  містить  пролог,  три  дії,  іронічно  названі 
«кафізми»  (із  церковної  термінології  –  сидіння),  й  епілог.  Дійо-
ві  особи  розмовляють  народною  українською  мовою  із  значною 
кількістю полонізмів. Зміст цієї комедії ріднить  її  із численними 
зразками української народної творчості, у яких висміюються хти-
вий піп і зла попадя. Бурлескний стиль п’єси вказує на близькість 
її  до  народного  театру  й  інтермедій,  що  виникли  в  західноєвро-
пейському  середньовічному  театрі,  та  які  розігрували  між  діями 
містерії, а згодом – шкільної драми. За жанром, – це фарс у стиліс-
тиці польської рибалтівської драматургії («рибалтами» в Польщі 
називали  тих,  які  в  Україні  були  відомі  під  назвою  «мандровані  
дяки»,  «дяки-пиворізи»,  тобто  колишні  студенти-недоуки,  ман-
дрівні  філософи,  дидаскали,  напівдуховні,  напівсвітські  люди, 
кот рі  й  були  творцями  своєрідного  типу  народної  комедії  на  по-
чатку XVII ст.) 23.

Містерія  «Слово  о  збуреню  пекла...»,  дві  українські  інтермедії 
до польської містерії Якуба Гаватовича і фарс «Трагедія руська» – 
це переконливі докази того, що з кінця XVI ст. і в першій половині 
XVII ст. в Україні побутував не тільки шкільний театр у початковій 
стадії,  у  вигляді  декламацій,  але  й  народно-ярмарковий  і  містері-
альний театр, що істотно розширює загальний спектр українського 
теат ру на початках його існування.

22  Гудзій M. K. Українські  інтермедії  XVII–XVIII  ст.  //  Українські  інтермедії 
XVII–XVIII ст.: пам’ятки давньої української літератури. – Київ, 1960. – С. 15.

23  Шевчук В. О., Яременко В. В. «Трагедія руська» – нововідкритий твір україн-
ської драматургії початку XVII ст. // Українська література XVI–XVIII ст. та інші 
слов’янські літератури. – Київ, 1984. – С. 286–309.
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ІІ.1.5. Вертеп 

До кінця XVI – першої половини XVII ст. належать і початки ляль-
кового народного театру – вертепу 24. Польський етнограф і фолькло-
рист Е. Ізопольський у статті «Dramat wertepowy o śmierci»  («Вертеп-
на драма про смерть») подав відомості про те, що він бачив у 30-х pоках 
або на початку 40-х pоків XIX ст., у якомусь із сіл під назвою «Стави-
ще» (їх є кілька: на Київщині, Поділлі і Волині), дерев’яну скриньку з 
різьбленим церковнослов’янським написом «Року Христусового 1591 
збудований», а іншу скриньку, датовану 1639 pоком, – поблизу с. Да-
шів (нині – Вінницька обл.). Вигляд скриньки Е. Ізопольський описав 
так: «Мала скриня, збудована у вигляді триповерхового палацу з гале-
реєю, висунутою з третього поверху, на якій безнастанно несуть варту 
група солдатів  і добош (барабанщик. – Р. П.), називається в Україні 
вертепом і є для народу святковим видовищем, яке представляє і за-
ступає в того ж народу місце сценічних видовищ. Вистави у вертепі 
відбуваються на третьому і першому поверхах, тим часом як другий 
поверх  –  склад  і  місце  для  перебування  акторів  (ляльок)  та  приту-
лок усієї вертепної машинерії, а вона є звичайна, зрозуміла: уся її та-
ємниця залежить від того, щоб перед виставою так встановити саму 
вертепну скриньку, щоб глядачі не дивилися позад неї. За вертепною 
скринькою сидить її господар, який виводить своїх акторів (ляльок), 
найбільше від шести до восьми дюймів висоти, з другого поверху на 
третій, провадить за них розмову, виробляє німі пантоміми, словом, 
представляє ті видовища, які чарують своєю досконалістю і від кіль-
кох років відомі в нас під назвою “театр метаморфоз”» 25.

Зміст вертепної драми Е. Ізопольський переказав власними вір-
шами з коментарями. Цей сюжет може бути пізнішим утворенням. 
Яким був первісний зміст вертепу наприкінці XVI – у XVII ст. – 
сьогодні важко уявити, оскільки перший фольклорний запис похо-
дить з кінця XVIII ст.

Вірогідність  твердження  Е.  Ізопольського  про  побутування  в 
Україні наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. триповерхової 
вертепної скриньки посилюється відомостями про триповерховий 
вертеп на території Білорусі.

Зважаючи  на  те,  що  саме  в  XVI–XVII  ст.  ляльковий  театр  на-
був широкого побутування у країнах Західної Європи і в Польщі, 
можна вважати цілком вірогідним прихід цього виду мистецтва і на 
українські  землі саме наприкінці XVI ст. Згодом вертеп в Україні 
зазнав трансформацій.

24  Кисіль О. Український  вертеп.  –  Київ,  1918;  Марковський Є. Український  вер-
теп: розвідка і тексти. – Київ, 1929. – Вип. 1; Франко І. До історії українського верте-
пу XVIII в. // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1982. – Т. 36. – С. 170–175;  
Федас Й. Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ–ХХ ст.). – Київ, 1987.

25  Виклад і переклад тексту подано за Р. Пилипчуком.
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Упродовж другої половини XVI – першої половини XVII ст. в на-
родному побуті зберігалися й елементи театральних дійств, успад-
ковані  від  попередньої  доби.  Водночас  шкільний  театр  в  Україні 
набирав барокових прикмет, причому однією з  істотних рис куль-
тури ставала підкреслена театральність. Театральні елементи були 
од нією з ознак властивого добі бароко синтезу мистецтв, що вияв-
ляють  суперечливість  тодішнього  світогляду,  поєднання  в  ньому  
середньовічної спадщини і пошуків шляхів самовираження людини.

ІІ.2. ТЕАТР В УКРАЇНІ XVII–XVIII СТОЛІТЬ

На  другу  половину  XVII  –  першу  половину  XVIII  ст.  при-
падає  період  дальшого  розвитку  започаткованого  наприкінці 
XVI ст. українського шкільного театру. Якщо до першої половини 
30-х  pоків  XVII  ст.  головним  осередком  українського  шкільного 
театру був Львів, то у другій половині XVII ст. його центром стає 
Київ, власне, Києво-Могилянський колегіум. Щоправда, середина 
XVII ст., а саме 50–60-ті pоки, не дають нам конкретно датованих 
зразків українського шкільного репертуару (їхню відсутність мож-
на пояснити занепадом діяльності Києво-Могилянського колегіуму 
під час і після Національно-визвольної війни українського народу 
сере дини XVII ст.) навіть у вигляді найпростіших його виявів – де-
кламацій і діалогів, з яких і почався український шкільний театр на-
прикінці XVI – на початку XVII ст. 26

ІІ.2.1. Декламації і діалоги 

Декламація – це віршовані панегірики у формі привітань, над-
гробних промов (ляментів, плачів, або тренів), написів, послань. Їх 
темами були герби або елементи гербів, якісь найновіші події (як-
от:  війна,  укладання  миру,  зустріч  або  відправлення  послів,  чиїсь 
смерть, перемога, релігійні свята – Різдво, Великдень тощо, важливі 
історичні події). Декламації виконували гуртом у шкільних класах 
або в церквах без сценічних атрибутів, але під час свят і урочистос-
тей  допускали  скупе  сценічне  оформлення  (виконавці,  одягнуті  у 
відповідні костюми реальних або алегоричних постатей, декламува-
ли біля картин чи серед декорацій, удаючись до відповідних жестів).

З кінця XVII – початку XVIII ст. збереглося кілька зразків де-
кламацій  на  пасхальну  тему:  «Вѣрши  на  Воскресеніє  Христово» 
Л. Барановича (опубл. 1674 р.) 27, «Стихи на страсти Господни» (70–
90-ті pp. XVII ст.) Данила Туптала (відомий згодом у Росії, з 1701 р. 

26  Про це див.: Історія української культури : у 5 т. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 721–730.
27  Українська поезія: середина XVII ст. – С. 221–223.
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як  Димитрій  Ростовський)  28,  «Вѣршѣ  на  Воскресеніє  Христово» 
П. Поповича-Гученського (друга половина XVII ст.) 29.

З курсів поетики і риторики, які викладали в українських шко-
лах у другій половині XVII ст., до нас дійшли тільки деякі, почина-
ючи з 80-х pоків XVII ст., проте й вони дають конкретне уявлення 
про  той  обсяг  знань,  які  здобували  студенти  в  галузі  драматичної 
творчості і сценічного мистецтва. Написанням і розігруванням дра-
матичних творів керував учитель поетики, хоча початки декламації, 
виразного читання викладав учитель риторики.

Незважаючи на те, що ці твори мали релігійно-дидактичний ха-
рактер, тогочасна дійсність відбилася в них у вигляді світських еле-
ментів, де були відгуки на окремі животрепетні питання сучасності. 
«Bѣршѣ  на  Воскресеніє  Христово»  П.  Поповича-Гученського  –  це 
декламації з елементами діалогу. Вони складаються з прологу, моно-
логів  двадцяти  чотирьох  отроків  і  епілогу.  Якщо  перші  дванадцять 
учнів в урочистому тоні декламували вірші про муки Христа і його 
перемогу над дияволом, то з монологу тринадцятого отрока розпочи-
нається пройнятий гумором діалог, у ході якого йде рада, як боротися 
зі смертю. З монологу дев’ятнадцятого отрока розпочинається нова 
тема, проведена в гумористичному, навіть сатиричному плані, – тема 
шкільного життя. У розповідях містяться не тільки картинки побуту 
школярів, а й сатира на тодішній шкільний режим. Один отрок про-
сить воскреслого Христа, щоб росла кропива і зазеленіли ліси, аби в 
них можна було пасти телят, бо школа, як тюрма, набридла, особливо 
тому, що в ній «дяк на покуть, як ведмідь, сидит», забороняючи дітям 
гратися, виходити за межі шкільного подвір’я та караючи їх різками; 
другий отрок також мріє, аби розвився ліс, щоб у ньому сховатися; 
третій, – щоб утекти зі школи, бо воліє «пасти в полю корови и воли», 
а як батько буде знову до школи посилати, то нізащо не піде. Слова 
з монологу останнього отрока «Мені зас маленкому писанки даруй-
те» дають підставу здогадуватися, що ці вірші виконували не в церкві, 
а на церковному майдані або й у приватних садибах.

Різдвяні вірші, що збереглися в так званому Дернівському збір-
нику, який відносять до другої половини XVII чи початку XVIII ст. 
(знайдений у с. Дернів, нині – Кам’янко-Бузький р-н на Львівщи-
ні),  декламували  двадцять  сім  учнів  (збереглися  монологи  лише 
останніх  шістнадцяти).  П’ятнадцятий  отрок  також  розповідає  про 
шкільний режим і просить милостиню. У цьому ж збірнику вміщено 
твір, що має вже більш розвинену драматичну форму, – «Диялог во 
кратцѣ  собранній, на персон седм, на двѣ части расположенній...». 
Спершу  виступає  хор,  «красномовець»  виголошує  пролог,  а  далі 
йде  діалог  отроків  на  тему  воскресіння.  Першу  частину  закінчує 

28  Там само. – С. 311–318.
29  Там само. – С. 334–341.
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«красномовець». Другу частину подано як розмову Луки і Клеопи 
з «Євангелія» від Луки.

Серед  інших творів, що належать до другої половини XVII ст., 
варто згадати «Dialogus de passione Christi» («Діалог про страждан-
ня  Христові»),  знайдений  у  с.  Смереків  (нині  –  Жовківський  р-н 
Львівської  обл.).  Пролог  у  цьому  діалозі  написаний  по-польськи, 
а наступні п’ять сцен – по-українськи. Це дало підстави І. Франкові 
висловити припущення, що діалог виконували, а можливо, і був на-
писаний, 1660 року в Жовкві, при дворі магнатів Собеських 30.

До другої половини, радше до кінця XVII ст., належить ще один 
діалог  під  умовною  назвою  «Банкет  духовний»,  знайдений  у  васи-
ліанському  монастирі  в  Підгірцях  (нині  –  Бродівський  р-н  Львів-
ської обл.) у неповному списку. Твір тричастинний: віршований про-
лог, прозова розмова  і віршований епілог. Зміст твору свідчить про 
те, що його мали проголошувати за певної урочистої оказії, можливо, 
під час річного іспиту, перед чисельною публікою, головним чином, 
батьками й родичами. Про них і мовиться у пролозі. Власне розмова 
має вигляд діалогу – запитання і відповіді загального й катехізисного 
змісту. В епілозі є заклик, зокрема, і до неписьменних людей, віддава-
ти дітей до школи, «би ся учили в школѣ шановати родичов своих, як 
теж і Бога знати», бо, як сказано в епілозі, «всѣ ходят поволи, аж хиба 
сотый дасть хлопця до школы» 31. Відомо, що 1689 року відбулася ви-
става якогось діалогу у Львівській братській школі.

Незважаючи  на  те,  що  всі  згадані  декламації  і  діалоги  знайде-
но  на  території  Східної  Галичини,  вони  перебувають  у  прямому 
зв’язку з театральною практикою передусім Київського колегіуму, 
де ці форми драматичної творчості були широко представлені.  Їх, 
за шкільними правилами, щомісячно задавали учням для вивчення 
напам’ять і розігрування в класах без будь-якої театральної обста-
нови, зважаючи на простоту, невеликий обсяг творів і нечисленність 
виконавців. Декламації та діалоги школярі поширювали на Україні 
під час вакацій, хоча могли їх створювати і колишні студенти.

Окремо в цьому ряду містяться зразки привітальних декламацій 
і  похоронних  плачів  (ляментів).  Щодо  останніх,  то  залишилися  з 
того часу відомі твір «Гербы и трены при гробѣ и Трунѣ того ж яс-
непревелебного его милости господина, отца и пастыра кир Силь-
вестра Косова,  архієпископа, митрополита Кієвского, Галицкого и 
всея  Россіи,  екзархи  святайшаго  апостолского  Константинопол-
скаго трону, з свѣтом разделенного, на подѣление жалю, през музы 
коллекгіум  Кієво-Могилеанского  роздѣленые:  На  роздѣленіє  Ко-

30  Франко І. Мистерия  страстей  Христовых  //  Франко І. Зібрання  творів  : 
у 50 т. – Київ, 1980. – Т. 28. – С. 334.

31  Франко I. Банкет  духовный  //  Франко I. Зібрання  творів  :  у  50  т.  –  Київ, 
1980. – Т. 28. – С. 365–374.
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совіаньских  гербов»,  анонімно  опублікований  друкарнею  Києво-
Печерської  лаври  в  Києві  1658  року  32,  а  також  «Плач  о  престав-
леніи  великаго  государя  Алексея  Михайловича»  Л.  Барановича 
(опубл. 1676 p.) 33, що призначався для декламування тринадцятьма 
юнаками  (чи  то  в  Новгороді-Сіверському,  де  тоді  жив  і  працював 
Л. Баранович, чи в Києві, де цю книжку надруковано).

Л.  Баранович  ще  1666  року  вмістив  у  своєму  збірнику  «Меч 
духовный»  вірш  «На  его  пресвѣтлаго  царскаго  величества  знаме-
ніє»,  у  якому  ідентифікував  персонажа  легенди  Олексія,  чоловіка 
Божого, із царем Олексієм 34.

Отже, уже в 60-х pоках XVII ст. й у Києві з’являються такі зразки 
поетичних  панегіриків,  витриманих  у  формі  декламації  та  у  стилі 
бароко 35, які пройняті духом сервілізму щодо російського царя.

Під  опікою  царського  двору  в  Росії  й,  зокрема,  на  замовлення 
російської  адміністрації  в  межах  України  протягом  60–70-х  pоків 
XVII ст. постали художні твори, в основі яких був мандрівний сю-
жет легенди про Олексія, чоловіка Божого (св. Олексія тоді уявля-
ли патроном царя, а тому день пам’яті св. Олексія – 17 (30) берез-
ня – урочисто відзначали як пошанування царя).

ІІ.2.2. Шкільна драма 

У 1673 році новопризначений київський воєвода князь Ю. Тру-
бецькой, готуючись до зустрічі царя в Києві і знаючи про його захоп-
лення виставою «Артаксерксово дѣйство» (алегорично присвяченої 
цареві),  першої  п’єси  російського  театру,  поставленої  17  жовтня 
1672  pоку,  вирішив  улаштувати  на  честь  його  приїзду  театральну 
виставу, яка мала бути кращою за московську,  і присвятити її без-
посередньо цареві. Ю. Трубецькой замовив київським літераторам, 
з кола Києво-Могилянської академії, п’єсу за згаданим сюжетом і з 
приємною цареві асоціацією – про Олексія, чоловіка Божого. Од-
нак цар до Києва не приїхав. Напис на рукопису драми «дѣялося в 
лѣто 1673», на думку дослідників, потрібно сприймати як вказівку 
на  рік  написання  п’єси  або  ж  як  вказівку  на  виставу,  проте  проб-
ного,  репетиційного  характеру  36,  бо  наступного  року,  зокрема  в 
день іменин царя – 17 березня 1674 pоку, у Києві відбулася виста-
ва «Алексей человѣк божій», про що свідчить опублікована Києво-

32  Українська поезія: середина XVII ст. – С. 66–96.
33  Там само. – С. 223–229.
34  Там само. – С. 216–217.
35  Крекотень В. І. Українська книжна поезія середини XVII ст. // Українська пое-

зія: середина ХVІІ ст. / упор. В. І. Крекотень, М. М. Сулима. – Київ, 1992. – С. 5–23.
36  Сазонова Л. И. Театральная программа XVII в. «Алексей человек Божий» // 

Памятники  культуры:  новые  открытия:  письменность.  Искусство.  Археология 
(Ежегодник: 1978). – Ленинград, 1979. – С. 139.
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Печерською друкарнею до цієї події програма (ідеться не про пере-
лік учасників, а про короткий переказ змісту драми). Якщо власне 
драма написана староукраїнською книжною мовою, то програма – 
церковнослов’янською  з  елементами  української,  що  зумовлено 
прагненням догодити цареві, якому мала бути надіслана програма, 
і тим вельможам, котрі були присутні на виставі.

Легенда  про  Олексія,  чоловіка  Божого,  уже  зазнала  на  той  час 
чимало  драматургійних  переробок  у  всіх  середньовічних  західно-
європейських  шкільних  театрах,  зокрема  і  на  єзуїтській  шкільній 
сцені на території Польщі. Однак у Польщі вона мала винятково ре-
лігійно-моралізаторське значення, що підкреслено приуроченням її 
до днів пам’яті духовних осіб і святих. У київській виставі, в умовах 
російського впливу, коли на троні перебував цар з іменем св. Олек-
сія, звернення до теми Олексія, чоловіка Божого, набувало цілком 
нового – політичного – значення 37.

Сюжет  легенди  про  Олексія,  чоловіка  Божого,  виник  ще  V  ст. 
в Сирії. Син римського сенатора Євфіміана в день свого весілля по-
кинув наречену, залишив батьківську оселю і став пілігримом. По-
вернувшись через багато років до батьківського дому невпізнаним, 
поселяється  в  ньому  як  жебрак,  зазнаючи  принижень  і  знущань  з 
боку  слуг.  У  передсмертному  листі  він  розкриває  свою  таємницю 
батькам і Римові, який захоплюється святістю життя Олексія. Такий 
зворушливий зміст і ліричний характер героя подобалися глядачам 
у християнському світі середньовіччя. Легенда набула поширення 
і в Україні, і припала до вподоби царському воєводі Ю. Трубецько-
му, який свого часу жив  і навчався в Польщі. Він  і став, як зазна-
чено в програмі, ініціатором створення та постановки драми. Драма 
«Алексей человѣк божій» відрізняється від усіх відомих на той час в 
українському шкільному театрі декламацій і діалогів своєю розгор-
нутою структурою: вона містить пролог, два «дѣяній» (тобто акти), 
з яких перше ділиться на п’ять, а друге – на шість «видоков», або 
«виданій», епілог і два «игралища» (тобто інтермедії), з яких зберег-
лася  тільки  одна  –  «Играніе  свадьбы».  Зазначений  твір  –  перша 
відома нам українська шкільна драма на зразок міраклів, в основу 
якої  покладено  агіографічне,  тобто  житійне,  джерело.  У  пролозі  є 
згадка, що російський цар «з неприятелем креста (Христова) дѣло 
зачинает», і висловлено сподівання, що він «...яко Костянтин, нигды 
не програет» 38. Відомо, що 1672 року турецькі полчища вдерлися до 
України, захопили Поділля і рушили на Східну Галичину, загрожу-
ючи й Києву, і що восени 1673 року за допомогою російських військ 
цю небезпеку було майже відвернуто.

37  Там само. – С. 137.
38  Резанов В. Драма  українська.  І.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1928. – Вип. V: Драматизовані легенди агіографічні. – С. 125.
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Відгомін подій російсько-турецької війни 1672–1678 pоків від-
чувається  і  в  іншій  агіографічній  драмі  –  «Комедія  на  Успѣніе 
Богородицы» Данила Туптала. Драма складається з двох дій, першу 
з  яких  присвячено  подіям,  пов’язаним  зі  смертю  Христової  мате-
рі – Марії, а у другій розповідається про долю грішної людини, яку 
рятує померла Богородиця своїм «благоутробієм». Другу дію дра-
ми завершують такі алегоричні постаті, як Пернач Марій, Прапор 
Марій, Шлем Марій, Труба, Меч Марій, які благають Богородицю 
захистити  православних  християн  від  невірних,  тобто  мусульман, 
і вручають  їй свої символи та військовий обладунок  39. Виконува-
ти  цю  драму  могли  15  серпня  (за  ст.  ст.),  тобто  на  свято  Успіння, 
у якомусь із монастирів, де перебував автор: Кирилівському (1668–
1675 pр.), Густинському (1675–1677 рр.), Батуринському Микола-
ївському  (1779–1794  рр.)  або  в  Чернігівському  Єлецькому,  де  він 
був ігуменом (1697–1699 pр.). У зв’язку із цим різні дослідники по-
різному датують п’єсу. До кінця XVII ст. українські дослідники від-
носять і різдвяну драму «Комедіа на день Рождества Христова» Да-
нила Туптала 40. Обидві драми були виставлені учнями, заснованої 
Данилом Тупталом (Ростовським), духовної школи в Ростові Вели-
кому 1702 року (про вистави в Україні відомості не збереглися).

Київська шкільна драма «Дѣйствіе на страсти Христовы списан-
ное», яку виконували студенти колегіуму у трапезній церкві Києво- 
Братського монастиря у Великодню п’ятницю перед настінними об-
разами страстей Христових, гіпотетично датована 1685 роком. Головна 
ідея  цієї  триактної  драми  висловлена  у  пролозі:  це  осуд  антигро-
мадських пристрастей і гріхів, які нерідко призводять до ворожнечі 
«единоутробных братии» 41. Зміст прологу дає підстави порівнюва-
ти його, як і всю драму, з тим місцем у Літопису Самійла Величка, 
де йдеться про «раздвоенія, измѣненія [...] междоусобія с кровопро-
литіем» в Україні в перші десятиліття після смерті Богдана Хмель-
ницького. Очевидно, саме цю виставу мав на увазі іноземець Гордон 
(який будував наприкінці XVII ст. Київську фортецю), зазначивши 
у  своєму  щоденнику  1685  pоку,  що  у  Великодню  п’ятницю  (того 
року припадала на 17 квітня) він разом з іншими людьми поїхав до 
Братського монастиря, щоб бути присутнім на шкільному дійстві.

Інша київська шкільна драма – «Царство Натуры Людской [...] 
паки составленное и венчанное смутным же дѣйством в Кіевских 
Афинах  [...]  от  благородных  росийских  младенцов  извѣщенное. 
Року  [...]  1698»,  яку  виконували,  мабуть,  також  у  Великодню 
п’ятницю. У цьому творі піднято питання утвердження загально-

39  Там само. – С. 191–238.
40  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1927. – Вип. IV: Шкільні дійства різдвяного циклу. – С. 81–145.
41  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1925. – Вип. III: Шкільні дійства великоднього циклу. – С. 67.
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людської  справедливості,  хоча  й  втілене  в  алегоричних  образах  і 
релігійних розмірковуваннях. Фортуна каже, що вона «една зла-
том, другаго дарует оковы». Фараон та його вельможі, яким Небо 
дало  в  руки  великі  багатства,  а  Фортуна  допомагає  підкоряти 
«далекія страны», розкошують за рахунок народу, який «неволею 
приведен... работати» 42.

Перша  половина  XVIII  ст.  –  це  період  розквіту  українського 
шкільного  театру.  Центром  його  залишалася  Києво-Могилянська 
академія. Уважаємо, що шкільні вистави відбувалися також і в коле-
гіумах, відкритих у XVIII ст.: Чернігівському (1700), Білгородсько-
му  (1721–1727),  Харківському  (1727  р.  перенесений  з  Білгорода), 
Переяславському  (1738),  Вінницькому  (1638;  перенесений  згодом 
до Гощі, нині – райцентр Рівненської обл.), але достатніх відомостей 
про це поки що не виявлено.

Зі  шкільним  театром  пов’язана  й  «Розмова  вократцѣ  о  душѣ 
грешной», текст якої знайдено в колишньому Куп’янському повіті 
на Слобожанщині. За окремими реаліями, наявними в п’єсі, дослід-
ники  визначають  час  її  написання  1695–1700  pоками.  Оскільки  у 
згаданих навчальних закладах викладали курси поетики й ритори-
ки, то повинні були, відповідно до навчальних програм, створюва-
ти й виставляти декламації, діалоги та розгорнуті шкільні драми з 
інтермедіями.  Принаймні  відомо,  що  в  Білгородському  колегіумі 
1727  року  було  виставлено  великодню  драму  «Благоутробие  Бо-
жіє», яка не збереглася 43. Відомо також, що в 1721, 1723, 1765 роках 
виставляли діалоги й у Львівській братській школі.

Якщо в поетиках кінця XVII ст., які читали в Києво-Могилян-
ській академії, питанням теорії драми надавали ще порівняно мало 
уваги, то в курсах поетики першої половини XVIII ст. цей предмет 
розробляли широко і ґрунтовно. Новаторською працею в цій галу-
зі  стала  поетика  Феофана  Прокоповича  «De  arte  poetica  libri  III» 
(«Три книги про поетичне мистецтво»), написана 1705 року. Спи-
раючись  на  теоретичні  настанови  Арістотеля  і  творчий  досвід  ан-
тичних драматургів Есхіла, Плавта, Сенеки, Теренція, драматургів 
епохи Відродження, Феофан Прокопович визначив три види драми 
(трагедія,  комедія,  трагікомедія),  відповідно  обґрунтувавши  свої 
положення і виявивши при цьому близькість поглядів з постулата-
ми класицизму. Наступні курси поетики, насамперед Лаврентія Гор-
ки  (1707–1708),  Митрофана  Довгалевського  (1736–1737),  Георгія 
Кониського (1745–1746), творилися в річищі теоретичних настанов 
Феофана Прокоповича.

До обов’язків викладача поетики належало не тільки теоретично 
навчати поетичних правил, але й самому створювати художні, у тому 

42  Там само. – С. 109–149.
43  Там само. – С. 64.
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числі  й  драматичні,  твори,  котрі  мали  вивчати  й  розігрувати  учні, 
а також зобов’язувати й учнів писати подібні твори; а викладач рито-
рики навчав писати промови та виголошувати їх. Обидва викладачі 
поперемінно, щомісяця, влаштовували декламації, орації і вистави в 
класах або в конгрегаційному залі. Разом з тим практикували й так 
звані  рекреаційні  вистави,  а  саме:  щотижневі  в  четвер,  якщо  серед 
тижня не було ще свята; триденні у травні; двомісячні протягом лип-
ня і серпня; окрім того, невеликі перерви на релігійні свята. Під час 
весняних  і  літніх  рекреацій  дозволяли  влаштовувати  всілякі  пікні-
ки і прогулянки, на яких, зокрема, розважалися драматичною грою, 
художнім читанням епіграм. У стінах Києво-Могилянської академії 
драматичні вистави відбувалися також у дні великих релігійних свят, 
як-от: Різдво, Великдень, у дні іменин митрополита, а також із наго-
ди військових перемог, приїзду гетьмана чи когось із членів царської 
сім’ї. На філософських диспутах від учнів вимагали виразного читан-
ня, що наближало ці диспути до сценічних вправ.

Шкільний  репертуар  у  кожному  окремому  випадку  диктував 
сценічне  обладнання  сцени.  Найбільша  частина  його  вимагала 
містеріальної  сцени  для  постановки  різдвяних  і  великодніх  драм, 
у яких, відповідно до тогочасної барокової естетики,  зображували 
різні місцевості на землі, уявні картини неба, Раю і пекла, причому 
останні  подавали  в  алегоричних  образах:  Рай  –  у  вигляді  розкіш-
ного саду; пекло – у вигляді змія, що іноді розкривав пащу, з якої 
виходив дим. Історичні п’єси обмежувалися доволі скупими деко-
раціями. Інші види п’єс – декламації і діалоги – ставили взагалі без 
сценічних пристосувань, за наявності лише завіси.

Одяг алегоричних постатей українського шкільного театру від-
повідав античним і середньовічним уявленням про одяг міфічних, 
біблійних та історичних осіб. Кожна постать мала в руках характер-
ні символи, які також мали смислове навантаження.

Вистави  шкільного  театру  були  наповнені  візуальними  (пере-
вдягання, криваві сцени, показ мерців, воскресіння Христа, вогонь, 
польоти тощо) і звуковими (грім, відлуння, плач, спів, мовні акцен-
ти тощо) ефектами.

Серед  шкільних  драм,  написаних  і  поставлених  упродовж  пер-
шої  половини  XVIII  ст.,  основне  місце  й  надалі  посідали  драми 
різдвяного і великоднього циклів. Деякі з них дійшли до нас без за-
головків, дат створення, деякі – анонімні і без дат написання чи по-
становки, як-от: «Дѣйствіе на Рождество Христово» і «Образ страс-
тей  міра  ceгo  образом  страждущаго  Христа  исправися».  Зразками 
великодньої драми є анонімні твори «Свобода от вѣков вожделенная 
Натурѣ Людской [...] от благородных младенцов во училищах Кіево-
Могилеанских в актах и сценах подобіем и ритмосложным гаданіем 
изобразися, року воньже [1701]», «Мудрость Предвѣчная [...] чрез 
благородных  Россіи  младенцов  во  училищном  коллекгіум  Кієво-
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Могилеанском  стихотворным  сложеніем  1703  явствовася»,  «Тор-
жество Естества Человеческого [...] трома частий през благородных 
младенцев стихотворного оученія Господня изъявленное. Року 1706, 
месяца априля дня 7». Перу Митрофана Дов галевського належать 
дві  драми:  різдвяна  –  «Комическое  дѣйствіе  в  честь,  похваленіе  і 
прославленіе  по  пророчеству  и  обѣтованію  рождшемуся  [...]  царю 
царей  Христу  Господу  всемирной  дѣля  радости  чотирма  явленім 
изображенное. 1736 году декабря 25» і великодня – «Властотворній 
образъ Человѣколюбія божія [...] 1737 году, Априля 10». Відома та-
кож великодня драма «Трагедокомедія, изданная в Академии Кіев-
ской честным ієромонахом Сильвестром Ляскоронским, учителем 
школы поетики, 1729 года» 44.

Хоча  в  символічно-алегоричних  образах  розробляли  релігійні 
теми про муки Христа  і  гріхопадіння людини, у них простежуємо 
й окремі відгуки на тогочасні події громадсько-політичного життя. 
У драмі «Свобода от вѣков вожделенная Натурѣ Людской...» натя-
кається на постійні чвари між київським міщанством і викладачами 
та студентами академії. Сильвестр Ляскоронський у своїй «Траге-
докомедії...» оспівав могутність православного царя в боротьбі з не-
вірними, що було відгуком на напружені взаємини Росії з Персією. 
У  драмі  «Образ  страстей  міра  ceгo...»  відтворено  генеалогію  архі-
єпископа Рафаїла Заборовського, коштами якого було перебудова-
но академію та збудовано приміщення бурси.

Окремий  цикл  української  шкільної  драми  XVIII  ст.  станов-
лять драми-мораліте, тобто п’єси морально-дидактичного харак-
теру з алегоричним змістом. Головними дійовими особами в них 
виступають персоніфіковані, уособлені абстрактні поняття, люд-
ські чесноти й вади відповідно до принципів християнської мо-
ралі (Віра, Надія, Любов, Церква тощо). У списку 1730 року вмі-
щено уривок драми «Умирающему человеку полезное увѣщаніе». 
До 30-х pоків ХVІІІ ст. належить і драма на тему боротьби церкви 
проти диявола. На цю ж тему, орієнтовно на початку 40-х pоків 
XVIII  ст.,  написано  трагікомедію  «Гонимая  церковь»  Варла ама 
Лащевського,  однак  текст  її  не  зберігся;  окремі  з  неї  витяги  на-
ведені  Г.  Сковородою  у  філософському  діалозі  «Брань  архи-
стратига Михаила со сатаною о сем: легко быть благим» (1783). 
У 1740–1742 pоках Варлаам Лащевський написав іншу драму – 
«Трагедокомедію  о  награждении  в  сем  свѣтѣ  приїсканных  дѣл, 
мзды  в  будущей  жизни  вѣчной»,  у  якій  Церква  скаржиться  на 
переслідування і засуджує Папу Римського, єретиків, кальвініс-
тів, лютеран, відступників від православної віри – представників 
панівної  верхівки:  «їнных  вслѣд  себе  злато,  інных  водят  слас-

44  Уcі  тексти  опубліковані  В.  Рєзановим  у  III-му  і  IV-му  випусках  його  серії 
«Драма українська. I. Старовинний театр український».
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ти,  інных  неутолимо  желаніе  власти,  їнных  ума  своего  мнѣніе 
высоко, інных гордость и лѣност и лукаво око...» 45. У п’єсі йдеть-
ся  про  несправедливий  суд,  заснований  на  хабарництві,  про  за-
жерливість попів, про розбещеність великосвітських жінок, про 
невігластво дяків-учителів тощо.

Найкращою  українською  шкільною  драмою-мораліте  є  «Во-
скресеніе  мертвых»  Георгія  Кониського  (1746),  у  якій  головними 
героями виступають Діоктит (від грец. – гнобитель) і Гіпомен (від 
грец.  –  той,  що  терпить).  У  п’єсі  змальовано  картину  соціальної 
нерівності,  жорстокої  експлуатації  простих  людей  панівною  вер-
хівкою,  беззахисність  бідняків  перед  всесильними  носіями  влади, 
викрито  несправедливе  судочинство,  пов’язане  з  хабарництвом. 
Звичайно,  Георгій  Кониський  виступав  з  позицій  християнської 
моралі,  об’єктивно  сатиричне  вістря  його  твору  було  спрямоване 
проти тогочасних соціальних порядків і викривало хижацькі дії ко-
зацької старшини стосовно незаможного козацтва 46.

Драми  на  історичні  теми  стали  вершиною  української  шкіль-
ної драматургії першої половини XVIII ст. Цю групу представля-
ють «Владимир» Феофана Прокоповича (1705), «Іосиф Патріар-
ха» Лаврентія Горки (1708), «Милость Божія, Украину от неудоб 
носимых обид лядских през Богдана Зиновія Хмельницкаго, пре-
славнонаго войск запорозких гетмана, свободившая...» невідомого 
автора (1728).

У трагікомедії «Владимир» розповідається про прийняття хрис-
тиянства  князем  Володимиром  Святославичем,  проте,  насправді, 
ідеться про державно-культурницьку діяльність гетьмана Івана Ма-
зепи, якому й присвячено цей твір. У завершальному хорі апостола 
Андрія та янголів згадано окремі події зі старокиївської історії і про-
голошується хвала гетьманові Іванові Мазепі, видатним церковним 
діячам,  зокрема  Варлаамові  Ясинському  та  Стефанові  Яворсько-
му. У цьому творі автор синтезував попередній досвід української 
шкільної драми, водночас витримавши його в рамках теоретичних 
настанов  створеного  ним  курсу  поетики.  П’єса  складається  з  про-
логу, п’яти актів і епілогу з хором 47.

Поетичні  правила  Феофана  Прокоповича  і  його  практичний 
дос від у створенні драми «Владимир» певною мірою сприйняв і на-
слідував Лаврентій Горка у драмі «Іосиф Патріарха», побудованій 
на біблійному оповіданні про спокушання Йосифа дружиною єги-
петського аристократа Пантефрія. Автор вивів спокусницю як зде-

45  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1929. – Вип. VI: Драми-моралітети. – С. 141.

46  Там само. – С. 153–180.
47  Гординський Я. «Владимир» Теофана Прокоповича // ЗНТШ. – Київ, 1920. – 

Т. 130. – С. 19–71; 1921. – Т. 131. – С. 65–122; 1922. – Т. 132. – С. 65–134.
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моралізовану, ледачу і підступну жінку. У цьому творі поєдналися 
прикмети драм-міраклів, тобто творів про святих, і мораліте 48.

У драмі «Милость Божія...» відображено основні події з почат-
кового періоду Національно-визвольної війни, а головною дійо-
вою особою виступає Богдан Хмельницький, охарактеризований 
як вождь українського народу в його самовідданій боротьбі за на-
ціональне та соціальне звільнення. У монолозі, який виголошує 
Богдан Хмельницький біля Золотих воріт у Києві перед населен-
ням, що вийшло його зустрічати, звучить не тільки національно-
патріотичний,  але  й  соціальний  мотив:  він  закликає  громадян 
шукати слави не в багатстві, а в доблесті, не кривдити «нічим бра-
тіи своея», не прагнути чуже добро «привласнить к себе». Маючи 
на увазі наміри козацької старшини, яка наживалася за рахунок 
бідняків, автор натякав на тогочасні соціальні явища.

Видатний  український  мистецтвознавець  Д.  Антонович  заува-
жив:  «“Милость  Божія”  –  найвидатніше  явище  між  усіма  україн-
ськими трагедокомедіями вісімнадцятого віку. Відзначена печаттю 
справжнього  літературного  таланту,  написана  мовою,  близькою 
до української народної мови, перейнята не тільки щирим україн-
ським патріотизмом, але й демократичними ідеями, “Милость Бо-
жія” є твором того ж часу і обставин, в яких складалися українські 
козацькі думи. Навіть складом своїм “Милость Божія” так близько 
підходить до козацьких дум, що Антонович і Драгоманов умістили 
її у своєму збірникові “Исторических песен” [малорусского народа, 
с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова. – Киев, 1875. – 
Т. 2. – Вып. 1. – С. 141–166. – Р. П.]. Головною особою трагедії є сама 
Україна, виведена як дійова особа, – і це в драматичній формі най-
краща персоніфікація України» 49.

Драма «Благоутробіе Марка Аврелія» Михайла Козачинського 
написана на честь перебування цариці Єлизавети Петрівни в Києві, 
показана 5 вересня 1744 року студентами академії в її присутності і 
тоді ж опублікована друкарнею Києво-Печерської лаври. За алего-
ричними образами і драматичними перипетіями із життя римського 
імператора, зображеного у творі, вгадується Єлизавета Петрівна, її 
боротьба за царський престол.

Останньою українською драмою з тих, що дійшли до нас, була 
«Трагедокомедия, нарицаемая Фотий...» Георгія Щербацького (по-
ставлена 18 травня 1749 року в Києво-Могилянській академії). Твір 
спрямований на захист православ’я 50.

48  Тихонравов Н. Русские  драматические  произведения  1672–1725  годов.  – 
Санкт-Петербург, 1874. – Т. 2. – С. 356–427.

49  Антонович Д. Триста років українського театру... – С. 21.
50  Трагедокомедия, нарицаемая Фотий, учителя пиитики в Киевской академии 

Георгия Щербацкого / с примеч. Н. Петрова // Труды Киевской духовной акаде-
мии. – 1877. – № 12. – С. 738–780.
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ІІ.2.3. Інтермедії

На другу половину XVII – першу половину XVIII ст. припадає 
значна  кількість  зразків  давньої  української  інтермедії  51,  яка  так 
само  була  явищем  шкільного  театру.  Її  виконували  поміж  акта-
ми  шкільної  драми  з  метою  розважити  глядача,  стомленого  висо-
кими  думками,  що  їх  навіювала  ця  поважна  драма.  Розробляючи  
державно-політичні,  суспільно-побутові  й  релігійні  теми  тогочас-
ного життя України,  інтермедії, завдяки народній мові, якою вони 
написані,  були  доступні  для  найширшої  громадськості.  Це  перші 
зразки демократичного театру в Україні.

З-поміж  тих,  що  збереглися,  хронологічно  першою  в  межах  
другої половини XVII ст. є сценка «Татарин ловить німця», яку 
показали 1663 року між актами анонімної польської драми «Вла-
дислав  Ягелло».  До  цього  ж  періоду  належать  «Интермедиум 
жид  из  русином»,  дев’ять  інтермедій  із  згаданого  вище  Дернів-
ського  збірника,  а  також  «Играние  свадбы»  з  драми  «Алексей 
человѣк  божій».  Сюжет  у  деяких  з  них  надзвичайно  простий, 
подекуди  –  узагалі  нерозвинений.  В  основі  одних  інтермедій 
лежать мандрівні анекдоти й казки, в  інших – веселі бувальщи-
ни  з  народного  життя,  проте  всі  інтермедії,  за  своєю  природою, 
близькі  до  імпровізаційного  театру  різних  народів  –  від  грець-
кого міма до  італійської комедії масок. Шарж, гротеск, бурлеск, 
пародія, макаронічна мова були в інтермедії засобами комічного. 
Дійовими  особами  виступають  українські  селяни,  козаки,  цига-
ни, євреї-корчмарі, німці, студенти. Зміст інтермедій зводиться в 
основному до суперечок, які здебільшого закінчуються бійками. 
Сперечаються іудей із християнином, батько із сином, німець із 
українським селянином, польський шляхтич  із козаком, циган  і 
єврей із селянином тощо.

Із зразків української інтермедії першої половини XVIII ст. най-
кращими  є  по  п’ять  інтермедій  до  драм  «Комическое  дѣйствіе...»  і 
«Властотворній образъ Человѣколюбія божія...» Митрофана Довга-
левського та до драми «Воскресеніе мертвых» Георгія Кониського. Усі 
вони мають ознаки тісної спорідненості з українським фольклором.

У кращих своїх зразках українська інтермедія була гострою полі-
тичною сатирою на окремі соціальні явища тогочасного суспільства, 
у  ній  звучать  мотиви  визвольної  боротьби  українського  козацтва 
проти польської шляхти, взаємин українського народу з російським, 
викриваються «свої» і чужоземні гнобителі трудового люду – шлях-
тичі, орендарі, православні, уніатські й католицькі священики.

У практиці українського шкільного театру XVII–XVIII ст. інтер-
медії посідали підрядне місце щодо серйозної драми, але, за слова-

51  Возняк М. Початки української комедії...; Українська інтермедія. – Київ, 1960.
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ми І. Франка, «значення їх для дальшого розвою нашої літератури 
було далеко більше, ніж самих драм. На се складалися головно дві 
причини: інтермедія писана була мовою, близькою до народної, а не 
раз і чисто народною, і зміст свій, колорит, спосіб вислову черпала з 
окружаючого життя народного [...] Симпатії і антипатії народні ви-
являлися тут вповні, в жартівливій формі порушувано не раз най-
тяжчі рани народного життя: притиски з боку панів, нещастя релі-
гійних роздорів і т. ін.» 52.

ІІ.2.4. Іншомовна драма в Україні 

Упродовж другої половини XVII – першої половини XVIII ст. на 
етнічній території України відбувалися шкільні вистави переважно 
латинською і частково польською мовами в єзуїтських колегіумах 
(Львів,  Луцьк,  Кам’янець-Подільський,  Острог,  Овруч,  Самбір, 
Він ниця,  Межиріччя  та  ін.),  причому  єзуїти  продовжували  іноді 
вдаватися й до вистав українською мовою. Наприклад, у листопаді 
1670  року у  львівському костелі  єзуїтів  було  показано  українську 
виставу на вшанування пам’яті єзуїта Станіслава Костки.

Важливо зауважити, що у стінах Вірменського колегіуму ордену 
театинів у Львові відбувалися підготовлені студентами шкільні ви-
стави, про що свідчать дві друковані програми. У першій з них викла-
дено зміст написаної вірменською мовою віршованої трагедії «Свя-
та Рипсіме, панна і мучениця, або Перемінений Туридат» Луї-Марії 
Піду, зміст якої взятий з відомих праць латинських і вірменських іс-
ториків, подано перелік виконавців вистави і зазначено дату поста-
новки. Вистава складається з прологу і п’яти актів, між якими пока-
зували  польськомовні  інтермедії.  Програму  опублікувала  друкарня 
Вірменського колегіуму ордену театинів у Львові 1668 року. У другій 
програмі викладено зміст поставленої і опублікованої 1669 року «на-
божної трагедії» «Свята Пульхерія, панна і цариця, або Смерть Тео-
досія Молодшого», яка містить 5 латиномовних актів, написаних так 
само Луї-Марією Піду, і чотири польськомовних інтермедій, автором 
яких гіпотетично вважають Д. Нерсесовича 53. Згаданими виставами 
було започатковано вірменський шкільний театр.

ІІ.2.5. Вплив українського шкільного театру  
на становлення білоруського, російського,  
сербського та молдавського театрів 

Досвід  українського  шкільного  театру  XVII  ст.  засвоїли  також 
білоруський  і  російський  театри.  Вихованці  Києво-Могилянської 

52  Франко І. Русько-український театр (історичні обриси). – С. 305.
53  Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва... – С. 80–83.
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академії Ігнатій Ієвлевич, Філарет Утчицький і Симеон Полоцький 
(Самуїл Петровський-Ситніанович) у стінах новозаснованої брат-
ської школи при Богоявленському монастирі в Полоцьку розпочали 
діяльність білоруського шкільного театру з декламації на честь ро-
сійського царя Олексія Михайловича, який, маючи намір розпочати 
війну зі Швецією, прибув до Полоцька 5 липня 1656 року. Текст цьо-
го панегірика склали згадані вище автори під заголовком «Метры на 
пришествие во град отчистый Полоцк пресвѣтлаго благочестиваго и 
христолюбиваго государя царя и великого князя Алексия Михайло-
вича, всея Великия и Малыя и Бѣлыя России самодержцы из иных 
царств, и князств, и государств обладателя отроков, знайдуючихся 
во училище при церквѣ  святых Богоявленых монастыря брацкаго 
Полоцкого  мовеные  при  привитаню  пресвѣтлаго  его  царского  ве-
личества,  а  наготованые  през  господинов  отцов  и  братию  тоеи  ж 
святой  обители...».  15  липня  1656  року  цар  рушив  у  Лівонський 
похід,  розпочавши  війну  зі  шведами,  але,  зазнавши  2  жовтня  по-
разки під Ригою, змушений був відступити до Полоцька. У цей час 
Симеон  Полоцький  пише  трьома  мовами  –  словеноруською  (тоб-
то тією книжною мовою, якою користувалися письменники  і вче-
ні  з  кола  Києво-Могилянської  академії),  старопольською  і  латин-
ською – новий панегірик цареві – декламацію для десяти «отроків» 
під  польським  заголовком  «Wierszy  na  szczęśliwy  powrót  cara  Jego 
Miłości z-pod Rygi» («Вірші на щасливе повернення Його Милості 
царя з-під Риги»), перебільшуючи успіхи його військової політики.  
Наступна  декламація  Симеона  Полоцького  –  привітання  на  взят-
тя Дерпта російськими військами 12 жовтня 1656 pоку, виголоше-
на шістьма учнями, можливо, перед самим царем, який у середині 
жовт ня ще перебував у Полоцьку. Ці декламації та інші панегірики 
цареві Олексієві Михайловичу позначаться на подальшій долі поета.

Симеон  Полоцький,  родом  з  Полоцька,  після  закінчення  
Києво-Могилянської академії в 1650 році, навчався у Віленсько-
му єзуїтському колегіумі. Там же він продовжив і розпочату ще в 
Києві літературну діяльність, залишивши в рукопису одноактний 
діалог, який складається з прологу та епілогу, а поміж ними – роз-
мови двох алегоричних постатей: Душі Побожної і Ангела. Ця роз-
мова переривається частими хоровими співами. При польському 
тексті  зберігся,  невідомо  ким  здійснений,  російський  переклад 
цього  великоднього  діалогу,  але,  судячи  з  російської  літератур-
ної  мови  перекладу,  він  належить  до  кінця  XVIII  ст.  Наприкінці 
тексту міститься наступне: «В честь смерти Господней: (составил 
пьесу) некий базилианин в Вильне на Пасху. Автобиографическая 
[? – Р. П.] подпись Симеона» 54.

54  Полоцкий Симеон. Вирши. – Минск, 1990. – С. 223. (Згадані назви творів Си-
меона Полоцького подано за цим виданням.)
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Симеон Полоцький написав колективні декламації «Витанє бо-
голюбивого  єпископа  Калиста  Полоцкого  ы  Витебского  от  дѣтей 
школы  брацкое  Богоявленское,  мовеное  пры  въездѣ  его  милости 
до Полоцка А°1657, июня 22» (для восьми учнів), «Стихи на Рож-
дество  Христово»  (для  дванадцяти  виконавців),  «Bѣpшe  о  мэнце 
Панской в церкви мовене» («Вірші про страсті пана Бога, мовлені в 
церкві»; для дванадцяти виконавців), «Стихи на Воскресеніе Хрис-
тово» (для семи учнів). Три останні твори із вищезаявлених могли 
бути створені й виконані впродовж 1656–1659 pоків.

До періоду 1658–1660 pоків дослідники відносять і «Беседы пас-
тускія, еже ест о воплощении Господа Бога и Спаса нашего І[исуса 
Х[риста], виденного ими во вертепі, от пречистыя дѣвы Марии пеле-
нами повита и во яслах положена» – твір, у якому, на відміну від мо-
нологів, виголошуваних почергово в декламаціях, містяться звертан-
ня одного пастуха до  іншого. Отже,  ідеться про типовий різдвяний 
діалог для двох осіб, який побутував із середини XVII ст. у Києво-
Могилянській академії. Колективні декламації Симеона Полоцького 
й «Беседы...» містять у собі сильний український мовний пласт.

Симеон Полоцький, який один з перших переніс до Полоцька, на 
територію Білорусії, традицію староукраїнського шкільного театру 
у вигляді найпростіших його форм – декламації і діалогу, став по-
середником між українським і російським шкільним та придворним 
театром за царювання Олексія Михайловича. Узимку 1660 pоку Си-
меон Полоцький уперше побував у Москві. На думку російських і 
білоруських  дослідників,  саме  тоді  він  написав  «Диалог  краткий» 
(черговий панегірик Олексієві Михайловичу), «Привѣтство ново-
родженной царевне Марии» (для дванадцяти виконавців), «Диалог 
краткий о государе царевиче и великом князе Алексие Алексиеви-
че» (для дванадцяти виконавців), а також у Москві, 1660 року або ж 
після  повернення  до  Полоцька,  –  «Виншованє  новообраному  па-
триарше»  (для  дванадцяти  виконавців)  –  текст,  який  випереджав 
події, бо після відходу патріарха Никона в 1658 році нового патріар-
ха Йоасафа було обрано аж 1667 року.

У 1864 pоці Симеон Полоцький прийняв запрошення створити 
при одному з московських монастирів латинську школу для навчан-
ня службовців Тайного приказу – особистої канцелярії царя. Він їхав 
з наміром незабаром повернутися, а залишився в Москві назавжди 
під своїм новим іменем, ставши, зокрема, російським драматургом, 
продовживши  написання  різноманітних  декламацій  (панегірики, 
плачі), які, очевидно ж, виконували школярі. Його твори ввійшли 
до впорядкованого 1678 року самим Симеоном Полоцьким збірни-
ка «Рифмологион, или Стихослов», що охопив майже все написа-
не ним упродовж 50–70-х pоків XVII ст. Серед цих творів уміщено 
також дві великі драми Симеона Полоцького – «О Навходоносоре 
царе, о теле злате и о троих отроцех, в пещи не сожженных» (1673 – 
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початок 1674 рр.) і «Комедия притчи о блудном сыне» (1673–1678). 
Ці дати не можна вважати остаточними, тобто початок роботи над 
ними  міг  бути  набагато  раніший,  ще  до  виникнення  придворно-
шкільного  театру  Олексія  Михайловича  (1672).  На  жаль,  точних 
відомостей про сценічне втілення обох п’єс Симеона Полоцького в 
період  діяльності  придворного  театру  царя  Олексія  Михайловича 
(1672–1676 pp.) не збереглося, але немає сумніву, що вистави цих 
п’єс могли навіть передувати виникненню згаданого театру. Іншого 
вихованця Київського колегіуму, Стефана Чижинського, уважають 
одним із творців п’єс «О Давиде и Голіафе» й «О Бахусе и Венусе» 
(не збереглися) та постановником цих п’єс у придворно-шкільному 
театрі в Москві в січні 1676 року.

У  першій  половині  XVIII  ст.  процес  поширення  української 
шкільної драми та інтермедії поза межами України тривав. Учите-
лі  й  випускники  Києво-Могилянської  академії,  яких  насильниць-
ки вивозила світська російська влада до різних міст Росії на посади 
церковних  адміністраторів  та  викладачів  місцевих  шкіл  (Москва, 
Ярославль,  Ростов,  Твер,  Тобольськ,  Іркутськ,  Псков,  Новгород, 
Смоленськ та  ін.), прищеплювали на місцях своєї осідлості смаки 
до шкільних вистав.

З ініціативи протектора московської Слов’яно-греко-латинської 
академії українця Стефана Яворського навесні 1701 року до Москви 
було переведено шість учителів Києво-Могилянської академії, які 
привезли із собою п’єсу «Оужасная измѣна сластолюбиваго житія с 
прискорбным и нищетным, в еуангелском пиролюбцѣ и Лазарѣ пре-
жде изображенная [...]». У листопаді 1701 pоку, разом з інтермедія-
ми, її показали на академічній сцені. Цю виставу вважається успіш-
ним початком російського шкільного театру наступного періоду.

З  українською  шкільною  драмою  пов’язаний  ряд  й  інших  п’єс, 
створених  у  Московській  академії  на  початку  XVIII  ст.:  «Страш-
ное  изображение  второго  пришествия»  (1702),  «Действо  о  семи 
свободных  науках»  (1702–1705),  «Торжество  мира»  (1703),  «Раз-
ность  православия»  (1704),  «Свобождение  Ливонии  и  Ингерман-
ландии» (1705).

Призначений 1701 року митрополитом у Ростов, Данило Туп-
тало  заснував  1702  року  «училище  латинское  и  греческое»,  на 
шкільній сцені якого 27 грудня 1702 року показали його «Коме-
дию на Рождество Христово», а в 1703–1704 pоках – його ж «Ко-
медію на Успѣніе Богородицы», яку сучасні російські дослідники 
вважають  написаною  після  приїзду  Данила  Туптала  до  Ростова 
(після 1 березня 1702 p.). Драму митрополита «Кающийся гріш-
ник» було поставлено в першій половині XVIII ст. в Ростовській 
і Ярославській семінаріях.

У  Ростовському  «училище  греческом  и  латинском»  у  1702–
1704  pоках  поставили  присвячену  Димитрію  Ростовському  драму 
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«Вѣнец  Димитрию»,  створену  вчителем  школи  українцем  Іваном 
Мальцевичем 55.

«Комедія  об  искупленіи  человека»  –  триактна  різдвяна  драма, 
текст якої не зберігся. Нам відома лише програма – виклад змісту – 
під умовною назвою «Ростовское действо», яка свідчить про укра-
їнське  походження  цього  твору.  Програма  написана  українським 
скорописом XVII – початку XVIII ст. і завезена з України до Рос-
това-Ярославського Данилом Тупталом або ж учителем вищезазна-
ченого «училища» Іваном Мальцевичем, а в 1702–1706 pоках твір 
було виконано школярами 56.

На  шкільній  сцені  московської  Слов’яно-греко-латинської  ака-
демії  в  січні  1728  року,  у  зв’язку  з  коронацією  Петра  II,  показали 
панегіричну п’єсу «Образ победоносца торжественнаго подвигопо-
ложника [...] царя Езахія», написану викладачем поетики і ритори-
ки цієї академії українцем Ісаакієм Хмарним.

З-під  пера  випускників  Києво-Могилянської  академії  ви-
йшли дві панегіричні п’єси, які прославляли палацовий переворот 
25  листопада  1741  pоку,  що  відкрив  Єлизаветі  Петрівні  шлях  до 
імператорського  трону:  «Образ  торжества  российского»  Самуїла 
Рубчановського  (поставлена  восени  1742  р.  в  Московській  акаде-
мії) і «Стефанотокос» Інокентія Одровонж-Мигалевича (показана 
19 грудня 1742 р. в Новгородській семінарії).

Випускник  Києво-Могилянської  академії  Михаїл  (Мануїл) 
Козачинський,  який  у  1733–1737  pоках  був  префектом  у  новоза-
снованій словено-латинській школі в Карлівцях (Сербія), написав і 
поставив 1736 року п’єсу «Трагедокомедія, содержащая в себѣ три-
надесят дѣйствій», відому в пізнішій переробці сербського історика 
Й. Раїча (1794). Виставою цієї п’єси серби розпочали історію влас-
ної драматургії і театру 57.

Припускаємо, що у стінах заснованої 1640 року в м. Яссах (нині – 
Румунія), на прохання молдавського господаря Василя Лупул, ко-
легії  (згодом  –  Слов’яно-греко-латинська  академія),  з  ініціативи 
першого ректора Софронія Почаського, який очолив групу профе-
сорів Києво-Могилянського колегіуму, відряджених із цією метою 
митрополитом Петром Могилою, започаткували й шкільний театр, 
адже сам Софроній Почаський був автором декламацій, які ставили 
в Києві у 30-х pоках XVII ст.

55  Марковський Є. М. До  питання  про  автора  шкільної  драми  «Вѣнец  Димит-
рию» // Мовознавство. – 1970. – № 6. – С. 66–69.

56  Резанов В. Драма українська. I. Старовинний театр український. – Вип. IV. – 
С. 58–60, 147–150.

57  Ерчиh Властимир. Историjска  драма  у  срба  од  1736  до  1860.  –  Београд, 
1974.  –  С.  148–195;  Ерчиh Властимир. Мануил  (Михаил)  Козачинскиj  и  Hегова 
траедокомедиjа. – Нови Сад ; Београд, 1980.
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У  60-х  pоках  XVIII  ст.  вистави  в  Києво-Могилянській  ака-
демії  та  в  інших  школах  поступово  припинилися.  Згідно  з  новою 
академічною  інструкцією  1764  pоку,  складеною  ректором  академії 
Самуїлом  Миславським  і  затвердженою  митрополитом  Арсенієм 
Могилянським, шкільні вистави вже не належали до обов’язкових 
навчальних програм. Курси поетики відтоді зазнавали впливу кла-
сицизму, і в них уже не мовилося про шкільну драму. Заснування в 
Петербурзі 1757 року російського публічного професіонального те-
атру, репертуар якого будувався на зразках російської і перекладної 
класичної  драматургії,  зміни  в  навчальному  процесі  Києво-Моги-
лянської академії та колегіумів у зв’язку з відкриттям Московсько-
го університету – усе це визначило безперспективність шкільного 
театру в Російській імперії, а отже, і в Україні. 

ІІ.2.6. Вертеп 

У  другій  половині  XVII–XVIII  ст.  в  Україні  тривав  розви-
ток  лялькового  театру  –  вертепу.  Час  його  виникнення  досі  не 
з’ясований. Про «игры, глаголемыя куклы», було відомо ще в Ки-
ївській  Русі  з  перекладної  літератури  візантійського  походження, 
проте  місцевих  відомостей  про  побутування  тут  лялькового  теат-
ру  не  збереглося.  Перше  документальне  свідчення  про  ходіння  з 
ляльками в Україні зафіксовано 1573 pоком, однак невідомо, чи ця 
лялькова  гра  якимось  чином  стосувалася  того  своєрідного  театру, 
яким був вертеп, що дійшов до нас у пізніших зразках. Цікавим є 
свідчення  польського  етнографа  Еразма  Ізопольського  (1843)  про 
те, що він бачив у Ставищах (можливо, яке тепер є смт Ставище Ки-
ївської обл., однак є ще кілька Ставищ у Волинській, Житомирській 
і Рівненській обл.) триповерхову вертепну скриньку з датуванням 
1591 роком, а в Дашівщизні (тобто в околиці містечка Дашів, нині – 
село Іллінецького р-ну Вінницької обл.) – 1639 роком  58. Цікавий 
також факт, що на найранішому варіанті української народної кар-
тини  «Козак  Мамай»,  датованому  5  травня  1642  pоком,  уміщено 
віршований  напис,  який  збігається  з  відповідним  місцем  моноло-
гу Запорожця у світській частині так званого Сокиринського вер-
тепу,  записаного  наприкінці  XVIII  ст.  59  Щоправда,  цей  вірш  міг 
бути  вміщений  у  вертепну  драму  пізніше.  Перше  ж  документаль-
не  свідчення  про  вертеп  на  Україні  належить  до  другої  половини 
XVII ст.: у прибутково-видаткових книжках Львівського братства 
від 14 липня 1666 року записано про кошти, видані столярові за по-

58  Izopolski Erazm. Dramat wertepowy o śmierci. – Ateneum. – Wilno, 1843. – T. 3. – 
S. 67.

59  Д. Щ. [Данило Щербаківський]. Козак Мамай (народна картина) // Сяйво. – 
1913. – Ч. 10/11/12. – С. 254.
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будову  вертепу  і  «малярові  за  всі  малювання  до  вертепу»  60.  Про-
те жодних текстів української вертепної драми XVII ст. досі не ви-
явлено. З текстів, що належать до другої половини XVIII–XIX ст., 
можна скласти приблизне уявлення про раніші форми і зміст укра-
їнської вертепної драми.

Вертеп – це різдвяна драма, яку розігрували за допомогою ляльок 
у великому дерев’яному коробі, поділеному на три або, частіш, на 
два поверхи. У верхній частині відбувалося дійство на духовну те-
матику, у нижній – на світську. Духовна частина була споріднена з 
різдвяною містерією і шкільною драмою, світська – з інтермедіями. 
Світська частина, у якій серед різних персонажів центральною дійо-
вою особою є Запорожець, забезпечила українському вертепу своє-
рідне місце серед багатьох форм лялькового театру різних народів. 
Запорожець у вертепі – це героїчний тип, соціальне-побутове уза-
гальнення кращих рис учасника визвольної боротьби українського 
народу проти іноземних загарбників.

Студенти і випускники Києво-Могилянської академії поширю-
вали вертеп не тільки в Україні, але й у Росії (зокрема, вертеп був 
відомий  у  Тобольську  і  в  Іркутську),  Білорусії  (де  його  називали 
батлейкою).

Про вертеп XVIII ст. в різних його варіантах можна скласти уяв-
лення в основному на підставі записів кінця XIX–XX ст. Найдав-
нішими записами вертепної драми є невеликі уривки з тексту Со-
киринського вертепу, зафіксовані в 1771–1776 pоках дяком Іваном 
Даниловичем з Гощі на Волині і видані Г. Ґалаґаном 1882 року. Як 
свідчив видавець, ще в 70-х pоках XVIII ст. його принесли до Соки-
ринець київські бурсаки, і тоді ж він був переписаний 61.

Упродовж XVIII ст. вертепна драма була тісно пов’язана із шкіль-
ною драмою та  інтермедією, розрахованими передусім на міську пу-
бліку, і особливо у другій його половині стала улюбленим видовищем, 
задовольняючи естетичні потреби найширших народних верств.

Поряд  з  ляльковою  вертепною  драмою  на  різдвяну  тему  у 
XVIII ст. в Україні побутувала народна драма «Цар Ірод», яку грали 
живі виконавці. Зміст народної драми про Ірода обох різновидів – 
лялькового  і  «живого»  –  був  якщо  не  тотожний,  то  близький.  Це 
зумовлено різними можливостями обох варіантів одного й того са-
мого явища. Окремі варіації «живого» вертепу збереглися на Схід-
ній Галичині, Буковині та Закарпатті аж до повоєнних років і тепер, 
у роки незалежності, активно відроджуються.

У XVIII ст. широко побутували в Україні народні драми «Цар 
Максиміліан»  і «Лодка», які, проте, набули більшого поширення 
в Росії.

60  Архив Юго-Западной Руси. – Киев, 1904. – Ч. 1. – Т. 11. – С. 489–490.
61  Марковський Є. Український вертеп... – С. 6.
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ІІ.2.7. Балаган 

Із 60-х pоків XVIII ст. в Україні почала розвиватися інша форма 
народного театру – балаган. Цей вид театру поширювався в місько-
му середовищі, здебільшого російськомовному, представниками со-
ціальних низів – ремісниками, різночинцями з приказних службов-
ців,  заїжджими  лицедіями.  Вистави  (інтермедії)  театру-балагана 
відбувалися під час ярмарків, на майданах, у тимчасових дощаних 
приміщеннях,  покритих  брезентом.  У  таких  постановках  висмію-
вали багатіїв, крамарів, чиновників, панів, попів. Багато спільного 
простежується між акторами балагана з давніми скоморохами 62.

ІІ.2.8. Спроба створення гетьманського придворного театру 

Ми не маємо чіткого уявлення про характер театрального мис-
тецтва на Запорозькій Січі. На жаль, під театрознавчим кутом зору 
історичні джерела ще недостатньо вивчені. Проте з деяких історич-
них джерел відомо, що тут мали місце елементи календарної обря-
довості,  мистецтво  народних  лицедіїв,  народна  драма  в  обох  варі-
антах  –  «живому»  і  ляльковому  (вертеп),  театрально-карнавальні 
дійства. Про вияви на Запорожжі професіонального театру західно-
європейської моделі відомостей немає. Натомість є принаймні одне 
яскраве літописне свідчення про західних гастролерів, які шукали 
притулку на дворі гетьмана Івана Мазепи в Батурині. Самійло Ве-
личко в «Літопису» занотував: «20 лютого [1695 р. – Р. П.] прибули 
з Москви в Батурин музиканти-пруссаки, які сподівалися на яки-
хось великоросійських персон, котрі з Прусе до себе їх підмовили та 
обіцяли достатньо винагородити їхні труди, але ту обітницю пере-
мінили і відпровадили їх із Москви ні з чим. Через це вони просили 
гетьмана,  щоб  були  прийняті  до  нього  на  службу  через  таку  свою 
супліку» 63. І далі наведено текст супліки, у якій, зокрема, містить-
ся таке: «Уміємо ми на інструментах грати, комедії виправляти; є у 
нас чарівна ліхтарня, якою ми можемо виявити щось достойне по-
диву, тобто людську тінь чи образ чийсь на білій стіні чи на обручі, 
з’явлений  різними  кольорами  так,  що  навряд  чи  й  маляр  штукою 
своєю ліпше зміг би записати [...]. Також один із нас добре вміє тан-
цювати різні танці і перекидатися. Коли ми цими нашими вміннями 
будемо тобі до мислі, найясніший пане, то прийми нас, убогих, по-
кинених, створи, щоб наситилися ми від твоєї милості» 64.

62  Казимиров О. Український  аматорський  театр:  дожовтневий  період.  –  Київ, 
1965. – С. 20–27; Український драматичний театр: нариси історії  : [у 2 т.]. – Київ, 
1967. – Т. 1 : Дожовтневий період. – С. 56–59.

63  Величко Самійло. Літопис  /  переклав  з  книжної  української  мови  Валерій 
Шевчук. – Київ, 1991. – Т. 2. – С. 515.

64  Там само. – С. 517.
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Невідомо, наскільки затрималися ці музиканти й актори в геть-
мана Івана Мазепи, який вирізнявся увагою і любов’ю до мистецтв; 
чи  ж  здійснював  гетьман  якісь  спроби  організувати  в  себе  театр, 
як  це  робив  його  тодішній  покровитель,  з  1702  року,  російський 
цар  Петро  І,  адже  Іван  Мазепа  знав  західноєвропейське  сценічне 
мистец тво своєї доби з власних спостережень.

Загальновідомо, наскільки масово з України у XVIII ст. система-
тично відбирали найталановитіших співаків до придворної хорової 
капели.  Це  підтверджено  і  сучасними  дослідженнями  російських 
театрознавців, що так звані півчі, тобто хорові співаки, були основ-
ними, головними виконавцями в російських драматичних виставах 
у Петербурзі й Москві 65. Дуже часто вони виступали під російськи-
ми прізвищами на кшталт «Іванов», «Петров», але багато хто збері-
гав своє – українське.

Відомо, що до персонального складу першої трупи «Російського 
театру  для  показу  трагедій  і  комедій»,  який  відкрили  в  Петербур-
зі  1757  року,  згідно  з  указом  імператриці  Єлизавети  Петрівни  від 
30 серпня 1756 pоку, входили українці – Я. Шумський прибув із за-
сновником  театру  Ф.  Волковим  із  Ярославля  ще  1852  року  і  зали-
шився  разом  з  ним  у  Петербурзі,  чекаючи  відкриття  театру.  Решта 
були  взяті  із  числа  придворних  півчих:  Євстафій  Сєчкарьов  (зро-
зуміло, що його питоме прізвище було Січкар), Федір Максимович, 
Прокофій Полтавцев, Павло Уманов (від назви м. Умань?), Григорій 
Стрельченков  (додано  закінчення  «в»),  Кузьма  Пригорський.  На 
одинадцять членів трупи – половина українців, якщо припустити, що 
за російськими прізвищами «Попов», «Волков» не сховані українці.

Співаків з України брали до своїх домашніх театрів могутні маг-
нати.  Коли  Єлизавета  Петрівна  призначила  на  гетьмана  Лівобе-
режної України Кирила Розумовського, то він разом зі своїм поч-
том  привіз  1751  року  з  Петербурга  до  Глухова  великий  оркестр  і 
акторську трупу, які діяли тут до ліквідації інституту гетьманства в 
1764 році і виїзду Кирила Розумовського з Глухова до Москви.

Першою  виставою  цієї  трупи  в  гетьманському  палаці  була  ко-
мічна  опера  «Ізюмський  ярмарок»,  показана  у  грудні  1751  року 
французькою мовою під назвою «La foire de Hizim». З репертуару 
драматичної  трупи  відомо,  що  у  другій  половині  40-х  –  на  почат-
ку 50-х pоків ХVІІІ ст. в Петербурзі та Глухові невідомі нам акто-
ри  грали  комедії  Ж.-Б.  Мольєра  «Витівки  Скапена»  і  «Вимушене 
одруження» в російських перекладах В. Теплова, інші твори – у пе-
рекладах Г. Теплова 66.

65  Старикова Л. Театр в России XVIII века: опыт документального исследова-
ния. – Mосква, 1997. – C. 30.

66  Берков П. Н. История русской комедии XVIII в. – Ленинград, 1977. – С. 27, 
44, 45.
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Можливо, за сприятливих обставин гетьманський театр Кирила 
Розумовського у Глухові міг би стати початком українського націо-
нального професіонального театру, на зразок російського в Петер-
бурзі (1757) і польського у Варшаві (1765).

ІІ.2.9. Російський театр в Україні 

До  XVIII  ст.  належать  початки  аматорського  театру  демокра-
тичних  прошарків  населення  міст  України.  За  свідченням  гене-
рального  підскарбія  Я.  Марковича,  невеликі  аматорські  виста-
ви  відбувалися  у  30-х  pоках  XVIII  ст.  у  Глухові.  У  щоденнику 
Я. Маркович записав, що 7 квітня 1730 року «у Міклашевського 
інспектор  з дітьми  виправляли  комедію»  67.  Відомо  також,  що  у 
фортеці Святої Єлизавети (згодом тут виникло м. Єлисаветград, 
нині  –  м.  Кропивницький)  аматорський  гурток  російських  офі-
церів  показав  1770  року  здійснену  обер-комендантом  фортеці 
В. Чертковим переробку комедії Ж.-Ж. Руссо «Кафе» під назвою 
«Кофейный  дом».  Ця  комедія  Ж.-Ж.  Руссо  зазнала  переробки  в 
Україні  й  іншого  російського  автора.  На  титульному  аркуші  ви-
дання  «Трактир,  комедия,  или  Питейный  дом,  веселое  игрище» 
(Санкт-Петербург,  1777)  зазначено:  «Переклала  російською  мо-
вою панна NN, яка перебувала в одному з українських міст, де й 
комедію цю в тамтешньому театрі кілька разів було виставлено». 
Прізвище авторки – Н. Макарова-Неєлова, а місто, у якому відбу-
лися вистави, – Кременчук.

З  відкриттям  у  Харкові  1780  року  намісництва  сюди  пересе-
лилося  багато  дворян  і  чиновників,  які  прибули  з  різних  місць, 
щоб обійняти новозапроваджені посади. Серед інших розваг цьо-
го товариства у 80-х pоках XVIII ст. з’явився й російський театр. 
Про репертуар та склад акторів театру нічого невідомо. Г. Квітка-
Основ’яненко чув від старожилів, що під керівництвом відставно-
го «дансера» (танцюриста) Санкт-Петербурзького театру Іваниць-
кого давали, зокрема, балети, радше – дивертисменти. Гурток було 
сформовано  з  двадцяти  осіб  самих  лише  харків’ян,  з-поміж  яких 
вирізнялася одна танцівниця – «малярівна» (тобто дочка маляра), 
яка всіх вражала спритністю і легкістю в танцях, а надто приваб-
ливою  зовнішністю.  Через  деякий  час  діяльність  цього  аматор-
ського  теат ру  занепала.  Спорадичні  спроби  місцевих  чиновників 
відновити діяльність аматорського театру в Харкові зводилися до 
поодиноких вистав, що не мало перерости в регулярну діяльність 
трупи як через відсутність приміщення, так і акторів, котрі б розу-
мілися на справі.

67  Маркович Я. Дневник  генерального  подскарбия  Якова  Марковича  (1717–
1767). – Київ, 1897. – Ч. 3. – С. 157.
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У 1791 році під час успенського ярмарку, тобто 15–20 серпня, у пе-
реобладнаній прибудові до палацу, в якому згодом відкрився Харків-
ський університет, виставою комедії «Неудачный примиритель, или 
Без обеду домой поеду» російського драматурга Я. Княжніна розпо-
чав свою діяльність російський аматорський театр, що згодом переріс 
у професіональний. За акторів були молоді губернські чиновники з 
різних канцелярій та креслярень. У перші дні після відкриття театру 
з’явився «справжній актор» Д. Москвичов, який дебютував у виставі 
одноактної комедії «Князь-трубочист, трубочист-князь», переробле-
ної з італійської комічної опери М.-А. Портогаллі. Надалі Д. Москви-
чов підготував ряд драматичних і музичних вистав: російські комічні 
опери «Мельник – колдун, обманщик и сват» О. Аблесимова (муз. 
Є. Фоміна), «Скупой» Я. Княжніна, комедії «Вздорщица» О. Сума-
рокова, «Так и должно» M. Верьовкіна, «Недоросль» Д. Фонвізіна, 
французькі  комічні  опери  «Два  охотника»  і  «Говорящая  картина» 
(переклад лібрето російською мовою).

На другому році  існування театру до його складу вперше ввій-
шла жінка – дружина Д. Москвичова – харківська циганка Л. Гаври-
лова, яка виявилася талановитою драматичною актрисою і співач-
кою. Завдяки цьому театр показав російські комічні опери «Добрые 
солдаты»  М.  Хераскова  і  «Сбитенщик»  Я.  Княжніна  (обидві  – 
муз.  Раупаха),  «Несчастье  от  кареты»  Я.  Княжніна  (муз.  В.  Паш-
кевича), «Розана и Любим» M. Николєва (муз. Керцеллі), комедію 
«Любовная ссора» А. Бухарського та інші.

Спочатку вистави відбувалися щовівторка і щоп’ятниці, а згодом 
ще й у неділю та у свята. У високоурочисті дні показували безплатні 
вистави для демократичних верств населення. Аматорська трупа із 
шести акторів і трьох актрис поступово переросла в напівпрофесій-
ний театр. На казенному утриманні було два «вільних» актори і три 
«вільні» актриси.

На  початку  1795  року  з  Петербурга  до  Харкова  прибув  «від-
ставний  придворний  актор»  Т.  Константинов,  який  перейняв  ке-
рівництво  театром  на  власне  утримання,  тобто  став  антрепрене-
ром.  Трупа,  що  надалі  працювала  у  складі  з  дев’яти  осіб,  цілком 
перетвори лася на професіональну. Новий підприємець подбав про 
поліпшення декорацій та гардеробу. Трупа постійно працювала в 
Харкові, і саме із цього часу розпочав свою професійну діяльність 
російський театр в Україні.

Репертуар театру було оновлено п’єсами, які йшли тоді на сто-
личних сценах, а саме: драма «Честное слово» П. Зуброва, комедії 
«Нанина, или Побежденный предрассудок» Вольтера (у перекла-
ді І. Дмитревського), «Тщеславный, или Чего очень хочется, тому 
и верится» А. Волкова, «Хвастун» Я. Княжніна, трагедія «Бевер-
лей»  невідомого  автора,  комедії  «Щастливый  волокита»  М.  Ба-
рона,  «Менехмы,  или  Близнецы»  Ж.-Ф.  Реньяра,  «Преступник 
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от игры,  или Братом проданная сестра» Д. Єфим’єва, а також ко-
мічні опери.

У  листопаді  1796  року  діяльність  добре  поставленого  росій-
ського театру в Харкові припинилася через оголошення десятимі-
сячного державного трауру у зв’язку зі смертю Катерини II. Трупа 
Т. Константинова розпалася. Новий харківський губернатор О. Теп-
лов  розпорядився  продати  з  аукціону  декорації,  гардероб  та  інше 
театральне майно, а приміщення, у якому виступав театр, через ава-
рійний стан розібрати. Діяльність російського професійного театру 
в Харкові відновилася лише 1808 року 68.

Відомо,  що  в  Києві,  з  розпорядження  губернатора,  упродовж 
1789–1790  pоків  (і  можливо,  пізніше)  у  царському  палаці,  назва-
ному в XIX ст. Маріїнським, влаштовували російськомовні виста-
ви  для  «благородного  товариства»,  а  наприкінці  1790  –  на  почат-
ку 1791 року тут виступала італійська трупа 69. Вистави, можливо, 
відбувалися у флігелі цього палацу, бо саме тут виступав невідомий 
театр на початку 1798 року (тобто на період щойно переведених з 
Дубна до Києва так званих контрактів) 70.

Наприкінці  XVIII  ст.  велике  панство  влаштовувало  російсько-
мовні  аматорські  вистави  у  власних  маєтках  –  не  тільки  в  містах, 
але й у сільських резиденціях. Такий театр, наприклад, існував у ма-
єтку князя C. Голіцина в с. Козацьке (нині – Звенигородський р-н 
Черкаської обл.). У виставах брав участь (1797–1801) видатний ро-
сійський поет і драматург І. Крилов. Тоді ж у поміщицьких садибах 
з’явилися так звані кріпацькі театри, у яких талановиті народні са-
мородки зазнавали нещадної експлуатації і знущань.

ІІ.2.10. Польський і австрійський німецькомовний театр  
в Україні 

Домашні  аматорські  театри  існували  в  палацах  польських  маг-
натів: театр гетьмана Вацлава Жевуського в Підгірцях (нині – Бро-
дівський р-н Львівської обл.) у 1754–1767 pоках; театр київського 
воєводи  Станіслава-Щенсного  Потоцького  у  Христинополі  1761–
1773 pоків і в Тульчині 1787–1803 pоків та інші.

Упродовж  70–90-х  pоків  XVIII  ст.  виникали  перші  поль-
ські  театральні  антрепризи,  які  поширювали  свою  діяльність 
і  на  Право бережну  Україну,  виступаючи  в  Києві,  Кам’янці-
Подільському, Луцьку, Крем’янці, Бердичеві. У 1783–1784 pоках 

68  Квітка-Основ’яненко Г. Ф. История  театра  в  Харькове  //  Квітка-
Основ’яненко Г. Ф. Зібрання творів : у 7 т. – Київ, 1981. – Т. 7. – С. 90–98.

69  Капнист В. В. Собрание  сочинений.  –  Москва  ;  Ленинград,  1960.  –  Т.  1.  – 
С. 349, 350, 352, 358, 581.

70  H. M. [Никандр Молчановский]. Публичные увеселения и позорища в Киеве 
сто лет тому назад // Киевская старина. – 1897. – Т. 56. – № 2. – С. 38, 39.
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у  Дубні  на  Волині  збудовано  великий  міський  театр,  де  протя-
гом  1785–1790  pоків  виступав  під  час  знаменитих  дубнівських 
контрактів видатний діяч польського театру В. Богуславський із 
власною трупою.

Після  переходу  Східної  Галичини,  у  зв’язку  з  першим  поділом 
Польщі, до складу Австрійської імперії у Львів почали навідувати-
ся австрійські німецькомовні трупи, а саме: трупа Ф. А. Геттерсдор-
фа  (1776,  1782–1795),  Ф.  Андраша  (1780–1781),  Й.  Гільфердінга 
(1782–1785), К. Й. Тоскані (1787–1789), Г. Ф. Булли (1789–1794). 
З австрійськими трупами змагалися й польські: А. і Т. Трусколясь-
ких (1780–1783), Ю. Межинського (1784–1788), В. Богуславсько-
го  (1789).  У  1795–1799  pоках  у  Львові  діяв  постійний  німецько- 
польський театр під керівництвом В. Богуславського, який мав при-
вілеї від австрійського уряду.

Аматорські  вистави  у  стінах  Львівської  української  греко-
католицької  духовної  семінарії  1794–1803  pоків  відбувалися 
польсь кою мовою.

Український театр другої половини XVII–XVIII ст. посів ви-
датне  місце  в  історії  української  культури.  Бароковий  за  своєю 
природою, він виріс на західноєвропейському культурному ґрун-
ті, орієнтуючись на шкільні драми, що побутували в різних кра-
їнах  Заходу.  Саме  театр,  порівняно  з  іншими  видами  мистецтв, 
найповніше  виявляв  барочність,  оскільки  він  синтезував  живо-
пис,  архітектуру,  музику,  танець,  поетичне  слово,  пластику  ру-
хів  і жестів актора. Як слушно зауважила російська дослідниця 
Л. Софронова, «театр учинив, можна вважати, переворот у куль-
турі,  оскільки  наважився  поєднати  рекреативну  і  дидактичну 
функції, мистецтво і педагогіку. Українська культура багато чим 
зобов’язана шкільному театру, бо він сміливо поєднував у межах 
одного тексту жартівливе і серйозне, високе і буденне» 71. Укра-
їнський  шкільний  театр  був  значною  мірою  залежний  від  своїх 
джерел – народних звичаїв та ігор, церковних обрядів. Він же й 
впливав  на  розвиток  народної  драми  –  так  званого  фольклор-
ного  театру  (в  обох  його  варіантах  –  ляльковому  і  «живому»). 
При шкільному театрі другої половини XVII – першої половини 
XVIII ст. існувала інтермедія – попередниця української комедії 
в новому українському театрі початку XIX ст.

Український  професійний  театр  на  Лівобережній  Україні  під 
протекторатом Російської імперії ще не міг з’явитися у другій по-
ловині XVIII ст., як не міг з’явитися і на Правобережній Україні та 
у Східній Галичині в умовах польського, а згодом – австрійського 
панування.

71  Софронова Л. А. Старинный украинский театр. – Москва, 1996. – С. 296.
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ІІ.3. СЦЕНОГРАФІЯ ШКІЛЬНОГО ТЕАТРУ

У той час, коли в Україні урізноманітнюються форми народної дра-
ми, паралельно, уже як провідний напрям допрофесійного театраль-
ного мистецтва, виникає й утверджується шкільний театр. Останній 
був  тісно  пов’язаний  з  культурою  середньовіччя  (становленням  лі-
тургійної та напівлітургійної драми, а також жанрів: міраклю, містерії 
та мораліте), зазнавши, водночас, впливів і ренесансного театру (іта-
лійського й англійського передусім). Окрім цього, шкільний театр в 
Україні був безпосередньо пов’язаний з розквітом шкільної драми в 
Центральній  і  Південно-Східній  Європі,  зокрема  з  утворенням  так 
званої єзуїтської драми, теоретиками якої були Ю. Скалігер (1561), 
Я.  Понтан  (1594),  О.  Донаті  (1631),  Я.  Масен  (1654).  У  тій  мірі, 
у  якій  єзуїтські  колегіуми  створювали  у  Львові,  Луцьку,  Кам’янці-
Подільському  (усі  –  1608  р.),  Перемишлі  (1610),  Вінниці  та  Барі 
(1613), Бересті (1615), Острозі (1626) та в інших містах, де відповідно 
до навчальних програм викладали поетику й риторику (дисципліни, 
що мали безпосередій стосунок до театрального мистецтва), у такій 
же мірі в цих колегіумах було сформовано і репертуар (латиномов-
ний), що став передумовою для створення на його основі сценічного 
дійства. І. Франко припускав, що першими осередками виникнення 
релігійної драми в Україні наприкінці ХVІ ст. були Острозька акаде-
мія (заснована 1576 р.) і Львівська братська школа (1586). Свідчення 
про вистави в цих навчальних закладах залишив ще І. Вишенський, 
який звинувачував українську шляхту в тому, що «машкарники и ко-
мидийники в дворех Христа Бога владѣют» 72.

Першодрукованим текстом шкільних декламацій в Україні була 
«ПРОΣФОNНМА:  Привѣт  преосвященъному  архієпископу  кир 
Михайлу  митрополиту  Кієвъскому  и  Галицкому  и  всея  Росъсіи  в 
братской  школѣ  Лвовъской  съставленый  єгда  же  въ  градѣ  Лвовѣ, 
первѣє посвященъном рукоположеніи бѣ. Генуарія 17 року 1591. Во 
Лвовѣ в друкарни братской, року 1591».

Різновидом  шкільної  декламації  став  «Лямент  дому  княжат 
Острозских над зешлым с того свята ясне освецоньшим княжатем 
Александром Константиновичем, княжатем Острозским, воєводою 
Волыньским»  (авторство  віддають  Дем’янові  Наливайку  73,  1603–
1604). Ще одним різновидом шкільних декламацій були так звані 
різдвяні вірші, тематика яких іноді виходила за межі новозаповіт-
них переказів. У тому, що цей різновид не тільки складова літера-
тури,  але  і  сценічного  мистецтва  також,  переконує  свідчення  від 
1622 року: учні Київської братської школи публічно виконали вір-

72  Хрестоматія давньої української літератури (до кінця 18 ст.) / упорядкував 
акад. О. І. Білецький. – Київ, 1967. – С. 126.

73  Українська поезія: кінець ХVІ – початок ХVII ст. – С. 381.
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ші Касіана Саковича «Вѣршѣ на жалосный погреб зацного рыцера 
Петра Конашевича Сагайдачного, гетмана Войска его Королевской 
милости Запорозкого». Наступним свідченням є запис митрополи-
та Євгенія про те, що «отборные студенты и ученики […] составив 
из себя артели, уходили они по разным Губерніямъ и Слободскимъ 
Полкамъ  для  сбору  подаяний,  певали  по  церквамъ  приходскимъ 
службы, а по домамъ разные канты, а также говаривали речи, пред-
ставляли Діалоги, Комедіи, Трагедіи и проч.» 74.

Збереглися свідчення (а не тільки друковані тексти, створені пе-
реважно за новозаповітною тематикою) і про постановки (учнями 
Львівської  братської  школи):  трагедії  Андрія  Скульського  (1630), 
а також віршовані діалоги Іоаникія Волковича (1631).

На жаль, не залишилося спогадів про сценічне втілення містерії 
«Слово о збуреню пекла, єгда Христос, от мертвых вставши, пекло 
збурил», віднайденої І. Франком 1892 року і ним же датованої пер-
шою половиною ХVII ст.

До ХVII ст. належать відомості про драматичні вистави в Києво- 
Могилянській  колегії  (1632),  пізніше  –  академії  (1707),  де,  вра-
ховуючи  навчальний  досвід  єзуїтських  колегіумів,  було  створено 
шкільний  театр,  а  серед  студійованих  наук  запроваджено  поетику 
й риторику. Названі дисципліни викладали латиною (Феофан Про-
копович, Митрофан Довгалевський, Георгій Кониський та інші дія-
чі української культури); деякі лекційні курси, що вирізнялися осо-
бливою  науковою  вартістю,  згодом  було  видрукувано,  як-от:  «De 
arte poetica  libri  III» («Три книги про поетичне мистецтво») Фео-
фана Прокоповича (лекційний курс, який читався 1705 / 1706 на-
вчального року, виданий 1786 р.).

Не стільки запозиченням зразків драматургії шкільного театру, 
враховуючи  практику  єзуїтських  колегіумів,  скільки  самою  суттю 
навчального  процесу  Києво-Могилянської  академії  можна  пояс-
нити тематику (Різдвяного і Великоднього циклів, як і присвячена 
«житіям» святих) створених і представлених в її стінах п’єс, а саме: 
«Алексей  человѣк  божій»  (1673)  невідомого  автора,  «Комичес-
кое  дѣйствіе  в  честь,  похваленіе  і  прославленіе  по  пророчеству  и 
обѣтованію рождшемуся [...] царю царей Христу Господу всемирной 
дѣля радости чотирма явленім изображенное. 1736 году декаб ря 25» 
Митрофана Довгалевського (1736), «Царство Натуры Людской [...] 
паки  составленное  и  венчанное  смутным  же  дѣйством  в  Кіевских 
Афинах  [...]  от  благородных  росийских  младенцов  извѣщенное. 
Року [...] 1698», «Свобода от вѣков вожделенная Натурѣ Людской 
[...]  от  благородных  младенцов  во  училищах  Кіево-Могилеанских 
в  актах  и  сценах  подобіем  и  ритмосложным  гаданіем  изобразися, 
року воньже [1701]», «Мудрость Предвѣчная [...] чрез благородных 

74  Український драматичний театр... – С. 44.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



71

Россіи младенцов во училищном коллекгіум Кієво-Могилеанском 
стихотворным  сложеніем  1703  явствовася»  (1706),  «Торжество 
Естества  Человеческого  [...]  трома  частий  през  благородных  мла-
денцев  стихотворного  оученія  Господня  изъявленное.  Року  1706, 
месяца априля дня 7» (1706) (усі – анонімні твори), «Трагедокоме-
дія» Сильвестра Ляскоронського (1729) та «Властотворній образъ 
Человѣколюбія божія [...] 1737 году, Априля 10» Митрофана Довга-
левського (1737) та інші.

Відмінною  від  створених  у  єзуїтських  колегіумах  залишається 
київська  драматургія,  що  зверталася  до  історичної  тематики,  це  – 
«Владимир» Феофана Прокоповича або «Милость Божія, Украину 
от неудоб носимых обид лядских през Богдана Зиновія Хмельниць-
кого, преславнонаго войск запорозских гетмана, свободившая...» не-
відомого автора. Якщо перша з названих п’єс присвячена добі Київ-
ської Русі, то друга (сценічно втілена в Києво-Могилянській академії 
1728 р.) – добі Хмельниччини. Причому, у «Милості Божій...» діють 
як історичні персонажі, зокрема Богдан Хмельницький (і його стар-
шина, а також низові козаки), так і алегоричні: наприклад, Україна, 
яка благає визволити її від поляків. Правдивому зображенню націо-
нальної  історії,  у  тому  числі  соціальному  розшаруванню  козацької 
верхівки, присвячене «Воскресеніе мертвых» Георгія Кониського.

Деякі  шкільні  п’єси  ХVIII  ст.  мають  панегіричний  характер 
(«Благоутробіе  Марка  Аврелія»  Михаїла  Козачинського,  «Траге-
докомедія о награждении в сем свѣтѣ приїсканных дѣл, мзды в бу-
дущей  жизни  вѣчной»  Варлаама  Лащевського,  «Трагедокомедия, 
нарицаемая Фотій...» Георгія Щербацького) і відображають обізна-
ність  їхніх авторів (й українства означеної доби) з античною істо-
рією та міфологією.

Найбільш оригінальною частиною драматургії шкільного театру 
стали інтермедії (інтерлюдії) – невеличкі жартівливі одноактівки, які 
розігрували між актами основної п’єси (як правило, сюжетно з нею не 
пов’язані); їх включення у вистави пов’язано з традицією сценічного 
втілення  середньовічних  містерій,  драматичні  перипетії  яких  «роз-
межовували» фарсами (фарс – буквально «начинка», «фарш»).

Яскраві епізоди з народного побуту притаманні  інтермедіям до 
п’ятиактної  п’єси  «Tragaedia,  albo  Wizerunek  śmierci  prześwitego 
Jana  Chrzciciela,  prestanca  Bożego...»  («Трагедія,  або  Образ  смерті 
пресвятого Іоанна Хрестителя, предтечі Божого...») Якуба Гавато-
вича (уперше показана 1619 р. в Кам’янці-Струмиловій на міській 
площі під час храмового свята). Особливий інтерес до драм Митро-
фана  Довгалевського  становлять  й  інтермедії.  Так,  у  п’ятій  інтер-
медії до п’єси «Комическое дѣйствіе...» Лях вивозить українського 
селянина у клітці і продає його, після цього з’являється Козак і ви-
зволяє  українця,  а  Ляха,  разом  із  Євреєм,  запрягає  замість  коней. 
«У всій стародавній українській драматургії ці інтермедії є найсиль-
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нішим і найсміливішим виразом протесту українського народу про-
ти національного і соціального гніту» 75.

Безумовно,  п’єси,  створені  в  добу  шкільного  театру,  «були  на-
писані  для  постановки  в  конкретній  духовній  школі,  для  вистави 
в  заздалегідь  відомому  приміщенні,  розраховуючи  на  можливос-
ті  сцени  та  виконавців»  76.  Лише  як  виняток,  для  розігрування  на 
пленері, «въ три майскія рекреаціи все ученики и учители и сторон-
ніе любители наукъ выходили для забавъ на гору Скавыку между 
овраговъ, при урочище называемомъ Глубочица. Тамъ все забавля-
лись разными невинными играми, а студенты пели канты. Учитель 
поэзіи для таких прогулок ежегодно обязан былъ сочинять комедіи, 
или трагедіи, а прочіе учители діалоги…» 77.

Щодо вистав у закритому приміщенні (конгрегаційні зали акаде-
мій чи колегіумів), то їх художні можливості, а значить, і можливості 
оформлення, були пов’язані з наявністю в них сценічної пратформи 
(побудованої відповідно до архітектурного плану). Так, дотепер збе-
рігся план сцени єзуїтського колегіуму (залишений професором Ві-
ленської академії Матвієм-Казимиром Сарбевським), де сцена мала 
форму чотирикутника (як у ренесансному театрі – італійському чи 
англійському, «єлизаветинському»): похилий поміст, поділений по-
значками  для  правильного  руху  виконавців  і  хору;  уздовж  бічних 
стінок  виставляли  чотиригранні  призми,  що  оберталися  навколо 
своєї  осі,  а  на  їх  гранях-«площинах»  малювали  відповідні  декора-
ції. Таким чином, шкільний театр уже на той час використовував у 
своєму технічному оснащенні теларії (призми, що оберталися), за-
позичивши їх із практики ренесансної сцени.

На  обізнаність  із  досвідом  західноєвропейського  театру  вказу-
ють  і  збережені  ілюстрації  до  п’єси  «Комедия  притчи  о  блуднем 
сыне» Симеона Полоцького (1685): змальована на них сцена лише 
трохи вивищена над «рівнем» залу, однак підкреслено відмежована 
від  глядача  завісою  (розташованого  між  двома  колонами  конгре-
гаційного  приміщення);  бічні  стіни  «сцени-скриньки»,  на  відміну 
від того, як це влаштовували в єзуїтських колегіумах, були цільні 
і, у разі потреби, їх могли знімати; підлога кону також була нахиле-
ною і для зручності руху виконавців розміченою.

Проте основним джерелом як суто творчих (драматургічних, по-
становочних), так і суто технічних (пов’язаних з можливостями сце-
ни) реалій шкільного театру залишалося не ренесансне, а середньо-
вічне мистецтво. Ідеться передусім про містерію і мораліте як про 
провідні драматургічні жанри своєї епохи і як їх сценічні репрезен-

75  Гудзій М. К.  Українські  інтермедії  ХVII–ХVIII  ст.  //  Українська  інтермедія 
ХVII–ХVIII ст. Пам’ятка давньої української літератури. – Київ, 1960. – С. 15.

76  Жигулин Е. В. Проблематика реконструкции театра Св. Димитрия Ростовско-
го // История и культура ростовской земли. – Москва, 1994. – С. 236.

77  Український драматичний театр... – С. 52.
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тації.  Так,  шкільний  театр  у  такій  же  мірі,  як  і  театр  середньовіч-
ний,  виступав  світоглядною  моделлю  своєї  епохи,  тобто  моделлю 
світоглядного «космосу», чітко розмежованого (у своїй театральній 
еманації) на умовне (про що мовилося і що відбувалося поміж лаш-
тунками  сцени)  і  суєтне  (на  позалаштункове).  Так,  переважно  за-
критого типу сцена-«скринька» візуально чітко відокремлювалася 
від місць для глядачів, і це, до речі, фіксували у драматургічних тек-
стах (зокрема, у прологах, епілогах і навіть у репліках): в одному з 
текстів персонаж Помста частину монологу провадив, звертаючись 
до Ірода, а іншу частину – до «народу» (до глядачів).

Ознакою «суверенності» сценічної дії слугувала і завіса (уже зга-
дувана раніше як атрибутативна складова технічного оснащення). 
Остання  не  тільки  структурувала  сценічну  дію,  але  й  регулювала 
входження  персонажів  у  перипетії,  наприклад,  у  п’єсі  «Боротьба 
церкви  з  дияволом»  78.  В  одній  з  ремарок  цього  твору  зазначено: 
«Архаггелу же защищающу, Змій мимо идетъ за завесу», в іншій – 
«И заидут за завесу и воспоютъ тихо и сладце». Дія вистави могла 
тривати і за завісою. Так, у вже згадуваній п’єсі, коли Ірод має на-
мір відпочити, його пахолки повідомляють: «Съ охотою, монархо, 
творимъ повеленна. На время та завеса буди закровенна!..».

Характерною рисою сценічного простору шкільного театру була 
його  ієрархієзованість по вертикалі, яка візуально чітко репрезен-
тувала  «геометрію»  світоглядного  «космосу»  своєї  епохи.  Сцену 
іноді  умовно,  хоча  частіше  конкретними  маркерами  (наприклад, 
деталями  оформлення,  костюмами  персонажів),  поділяли  на  три 
складові: небо – земля – пекло. Так, у «Різдвяній драмі» Димитрія 
Ростовського 79 Небо і Земля провадять між собою розмову, Земля 
називає себе «Азъ, Земля, грехом Еввы весма окаянна», а Небо обі-
цяє їй «підняти [Землю. – О. К.] до себе». Натомість в «Успенській 
драмі» 80 Ангели з’являються на сцені із «землею» і «небом» у руках, 
себто складові «космосу» не персоніфіковані, а атрибутивні.

Утім,  нерідко  складові  сценічного  простору  шкільного  театру 
(у повній відповідності з драматургічним задумом) повинні були до-
осмислювати самі глядачі. Наприклад, у «Розмові Душі з Тілом» 81, 
пригадуючи Багатія в пеклі й Лазаря в Раю, Душа і Тіло мріють про 
«ангелову обитель» («Хотя бъ уголокъ далъ, где сут святихъ души, 
Все  бъ  страшилища  ушли  мимо  уши»).  А  в  «Суперечці  Душі  з  Ті-

78  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1928. – Вип. V. – С. 133.

79  Там само. – С. 135.
80  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1925. – Вип. III. – С. 98.
81  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1928. – Вип. V. – С. 242.
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лом» 82, дія якої також відбувається у візуально «неієрархієзованому» 
просторі  сцени  («структурованому»  тільки  розвитком  теми  страху 
Душі перед Дияволом), Тіло звинувачується в тому, що воно «при-
росло до землі»; Душа ж має погодитися з Тілом, що вони разом ста-
нуть на Суді, оскільки Царство Небесне і геєнна – суть будови світу.

Та все частіше «ієрархієзованість» світу у драматургії першопо-
чатково запрограмовували, тож у такий спосіб вона ставала апріор-
ною і у сценічній дії, а значить, і в оформленні вистави. Так, «верхній 
ярус» запрограмованої «ієрархієзованості» уособлював Небо, або ж 
Рай. Рай міг зачинятися («Потом затворятся двери небесе» 83), його 
також могли закривати хмари («облака наидутъ паки» 84).

Рай співвідносили з Небом як складову із цілим: так, Глас із Неба 
звертається до Натури, яка перебуває в Раю. Якщо Небо прикраша-
ли зірками (їх, що прикметно, спостерігала Зацікавленість Звіздо-
гляда), а також хмарами, то найпершою ознакою Раю були Ангели, 
і вже перед ними (тими, хто супроводжував праведні душі в Рай) 
розступалося й Небо.

Спільними  для  Неба  (Раю)  були  алегоричні  фігури:  Милість 
Божа і Милосердя, наприклад: «Снисходитъ Милосердїе Божїе, жа-
лея о погибели душъ человеческихъ» 85. Прикметно, що «сни сходи-
ти» на землю, себто навіщати «людську обитель», могли й Ангели, 
однак, повертаючись, вони, як правило, завжди називали напрямок 
свого зворотнього руху: «Се убо гряду отднесь к небесному граду» 86.

Пекло  було  нижньою,  закритою,  невидимою  частиною  теат-
рального кону, глядач мав змогу бачити лише вхід у пекло. Так, Гнів 
Божий наказував: «Адъ, отверзися!» 87. Іноді цей вхід декорували як 
отвір печери (зокрема в «Різдвяній драмі» Димитрія Ростовського), 
називаючи його «горлом Цербера» (а в іншій репліціцей вхід порів-
нювали з «моторошною в’язницею»). Глядач не бачив, проте був по-
інформований із суті діалогів, що саме відбувалося в пеклі: там, на-
приклад, перебували Циклопи, котрі виготовляли зброю, тим самим 
прислуговуючи Ворожості, звідти ж з’являлися й Диявол («Посемъ 
избежитъ из ада Дїаволъ» 88), Змій і фурії, з «геєни» чулися і стого-
ни  неправедників  («Желанїе  праотецъ  седящихъ  во  аде  вопїет  ко 

82  Там само. – С. 245.
83  Там само. – С. 136.
84  Там само.
85  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1928. – Вип. V. – С. 135.
86  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1925. – Вип. III. – С. 155.
87  Там само. – С. 156.
88  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1926. – Вип. I: Сценічні вистави у Галичині. – С. 294.
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Богу» 89). Як виняток, у пекло спускалися з «верхнього ярусу» Ми-
лість Божа і Віра, прагнучи звільнити з неволі Натуру Людську.

Рай,  якщо  його  на  сцені  зображували  окремим  помостом, 
з’єднували із землею драбиною, яку асоціювали, за біблійними пе-
реказами,  з  «ліствицею  Іакова».  По  ній  алегоричні  персонажі  не 
тільки сюжетно, але й візуально долали відстані між «ярусами» (на-
приклад, ремарка «Архаггелъ идет на небо» 90).

Пекло  і  землю,  як  правило,  ніколи  візуально  (декораціями)  не 
поєднували;  пекло  було  «проваллям»,  «прірвою»,  що  поглинало 
тих, хто переступав Божі заповіді.

Утім,  усі  «яруси»,  тобто  оформлення  вистав  шкільного  театру, 
хоча  нерідко  опосередковано  та  все  ж  постійно  співдіяли  між  со-
бою,  щоправда,  іноді  виключаючи  з  такого  «спілкування»  землю. 
Наприклад,  «Аггелъ  до  Адама  мовитъ»  91,  закликаючи  останнього 
вийти з пекла, Адам же йому з геєни відповідає, себто спілкується з 
Ангелом без посередників, обходячи іпостась «обителі людської» – 
землі. Адекватну ситуацію спостерігаємо в «Царстве Натуры Люд-
ской...» 92: спочатку, кожен на своєму «ярусі», сперечаються Архан-
гел  Михаїл  і  Люцифер,  згодом  ведуть  між  собою  бесіду  Ангели  і 
Плач Натури Людської.

Перипетії сюжету вистави шкільного театру могли відбуватися й 
виключно на якомусь одному з «ярусів». Так, у «Слові о збуреню пе-
кла...» (у повній відповідності з драматургічним першозадумом) дія 
відбувається у відокремленій з усіх сторін («воротами із залізними 
замками») «обителі Диявола».

Землю в містеріальному шкільному театрі часто означували як 
певну «нейтральну територію», де, окрім смертних, могли перебува-
ти (час від часу навідуючись до «людської обителі») не тільки пер-
сонажі з «верхнього ярусу» чи «нижнього ярусу», але й алегоричні 
фігури (скажімо, Віра, Надія та Любов). Однак земля незаперечно 
втрачала  свою  «нейтральність»,  адже  конкретизувалася  у  своєму 
місці дії, коли відомі біблійні притчі поставали у сценічних образах 
(наприклад, про Каїна й Авеля або про Авраама). Хоча, як прави-
ло,  місце  дії  в  репліках  персонажів  деталізовано  ретельніше,  аніж 
в оформленні, однак мінімум декорацій, який часто забезпечували 
лише  за  рахунок  аксесуарів  та  костюмування,  усе  ж  був  наявний, 
як-от: бутафорське ягня (у сцені жертвоприношення Авраамом).

89  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1928. – Вип. V. – С. 134.

90  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1925. – Вип. III. – С. 156.

91  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1928. – Вип. V. – С. 135.

92  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1926. – Вип. I. – С. 179.
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Прикметно, що в оформленні вистав шкільного театру подекуди 
відбувалася  і  географічна  конкретизація  місця  дії.  Наприклад,  як 
алегоричні фігури виступають частини світу – Європа, Азія, Афри-
ка, Америка – у раніше зазначеній «Різдвяній драмі», а також згада-
но Сирію, Євфрат, Єгипет та Аравію. У п’єсі ж про Олексія, людину 
Божу, 93 згадано Рим («До Риму, бачю, тая дорога провадить», «И до 
славного Риму ся вертаемъ»), Месопотамію та «Едес-град», у реплі-
ках персонажів – Африку, Етрурію та Гішпанію. Відтак можна при-
пустити, якщо і не репліки персонажів, то хоча б авторські ремарки 
(бодай не всі й не досить ретельно) усе ж були проілюстровані на 
сцені (оформлення, атрибутування тощо).

Утім, у драматургічному творі не завжди передбачалося місце дії, 
яке б відповідало географічним й історичним реаліям. Скажімо, якщо 
й малося на увазі конкретне місто, наприклад, як у п’єсі про велико-
мученицю Катерину 94, то зазвичай його подавали як опосередковане 
місто, причому «локалізоване»: палац, площа або приміщення сенату. 
Декорації протягом сценічної дії майже не змінювали: на підмостках 
паралельно  (за  принципом  симультанного  оформлення,  відомого 
ще з практики середньовічного театру) існували умовно «в’язниця» 
або  ж  умовно  «покої  Катерини»  тощо,  позначені  лише  костюмами 
персонажів, які виставляли в конкретному місці підмостка, а також 
атрибутикою  поряд  з  персонажами,  як  і  аксесуарами  в  їхніх  руках. 
Тож, у прямому і в переносному розумінні слова, кожен крок героїні 
по сценічній площадці означав перехід на інше місце дії.

Іноді  драматург  не  актуалізував,  де  саме  мають  відбуватися  пе-
рипетії п’єси. Так, у «Комедії уніатів з православними» чергувалися 
арії і канти, присвячені темам суєтності буття, пошукам праведного 
шляху в житті тощо, тому простір сцени (у разі «перенесення» озна-
ченої «Комедії...» на підмостки) модифікували ситуативно (себто, аж 
ніяк не регламентовано, оскільки важливо було донести до глядачів 
філософську сутність діалогів між представниками різних конфесій).

Не завжди зазначені драматургом місця дії передбачали їх наступ-
не сценічне відтворення,  зважаючи саме на обмежені можливості в 
оформленні вистав шкільного театру. Так, у конфлікті між Діоктітом 
і Гіпоменом, коли перший відбирає у другого ліс, млин, дім, сад, ста-
вок, ці місця дії на сцені ніколи і не з’являлися. Уже перебуваючи на 
«небесному ярусі», Гіпомен метафоризував свою колишню маєтність:

Грунта мои нине суть небеса широки;
Лес мой – Едемъ прекрасній стоит на Востоке;
Мелници мои – светилъ небесних кружала;

93  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1927. – Вип. IV. – С. 175.

94  Там само. – С. 258.
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Пруда – води животной чистее криштала;
Дом мой – чистое злато, камень многоценній;
Домашніе – прекрасни аггельскіе чини 95,

тож стає зрозумілим, що саме набув Гіпомен у підсумку свого без-
грішного земного життя. У фіналі п’єси Праведник і Лиходій зу-
стрічалися ще раз, причому не на земній «горизонталі» (де завжди 
кублилося  лиходійство),  а  на  тій  «вертикалі»,  де  визначально 
уможливлювався посмертний (без оскарження) Суд; глядач задо-
волено спостерігав, як Диявол приводив з пекла Діоктіта, а Гіпо-
мен, «от блаженства исшедши», з’являвся поруч із Ангелом.

Кожен «ярус» умовного простору шкільного театру мав у свою 
чергу ще й «центр» або «центри», часто зафіксовані на візуально-
декораційному рівні. Так, на Небі, як  і в Раю, це міг бути престол 
(Милості Божої), а поряд з ним – Древо життя (навколо якого роз-
міщувалися Адам і Єва, і до якого, скажімо, наближалася Спокуса); 
на Землі міг бути трон (як уособлення земної влади); на «пекель-
ному ярусі» могли бути ворота, які асоціювалися з в’язницею, або 
уподібнений пащі Диявола вхід до печери.

Художнім простором сцени (коли йдеться про вистави шкільного 
театру) окремо позначували правий  і лівий боки зображу ваного, на-
даючи цьому символічного значення. Причому перехід з одного боку 
сценічної  площадки  до  іншого  міг  означати,  зокрема,  і  духовне  «пе-
реродження» персонажа. Тому й не дивно, що майже кожен «герой»-
персонаж мав власне місце на кону шкільного театру, а якщо і зміню-
вав його, то це означало на шахівниці драматургічного задуму (згодом 
і  сценічного  втілення),  як  правило,  ситуаційний  «хід  шаховою  фі-
гурою». Так, у «Царстве Натуры Людской...» на поклик Всемогутньої 
Сили Натура відповідає: «Чаю твоей милости, стоящи здалеча» 96.

Повномірно розуміючи труднощі суто декораційного характеру 
у  сценічній  інтерпретації  своїх  п’єс,  драматурги  окреслювали  міс-
це  дії  у  творах  не  тільки  ремарками,  але  і  репліками  персонажів. 
Так, у вищезгадуваному «Царстве Натуры Людской...» два Ангели 
повсякчасно наголошували на напрямку свого руху («Взийдем на 
вишний престолъ»; «Яко воскоре снийдеши до Ада»; «Возийду на 
Небо! Возийду вишше облак» і т. д.). Персонажі, указуючи перста-
ми догори, адресували свої сподівання до Раю, звідти ж до них луна-
ли віщі слова. Водночас жахаючись стогонів, що виринали з пекла, 
дійові особи, як правило, завжди вказували на «нижній ярус».

Зрозуміло,  що  драматурги  прагнули  відповідного  сюжетним 
перипетіям оформлення: «Отож, сцену другої яви нашої пієси тре-

95  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1925. – Вип. V. – С. 177.

96  Хрестоматія давньої української літератури... – С. 269.
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ба було встаткувати так, щоб разом перед глядачами знаходилися 
а) “небо”, де перебували янголи, б) палац цісаря, в) капище бога Єр-
мія, г) в’язниця, куди замикали Катерину» 97.

Нерідко  прагнення  повною  мірою  реалізувати  драматургічну 
«програму» заводило тих, хто опікувався виставою шкільного театру, 
у  глухий  кут.  Так,  «ієрархієзувавши»  простір  сцени  на  три  «яруси», 
постановники «Царства Натуры Людской...», наприклад, переймали-
ся питанням, куди саме примістити перипетії «єгипетського полону» 
або на якому «ярусі» (коли йшлося про сценічно втілення «Різдвяної 
містерії»)  репрезентувати,  скажімо,  діалог  між  Давидом  і  Голіафом. 
Або як непомітно для глядача, зважаючи на технічну недосконалість 
облаштування сцени шкільного театру (утім, так, щоб драматургічна, 
а  потім  і  постановницька  думки  чітко  окреслювалися),  «переключи-
ти» місце дії від умовного простору (де дискутують Сластолюбство і 
Жебрацтво) до палацу (де трапезує Бенкетолюбець), а потім знову по-
вернутися до вищезгаданого умовного простору, як у п’єсі «Оужасная 
измѣна сластолюбиваго житія с прискорбным и нищетным, в еуангел-
ском пиролюбцѣ и Лазарѣ прежде изображенная [...]» 98.

Ще  більш  проблемні  задачі  виникали  перед  постановниками 
тоді, коли герої пропонованих п’єс бачили вві сні ті чи інші місця дії, 
і їх (місця дії) потрібно було сценічно відтворювати. У вищезгаданій 
«Оужасной измѣне...» Бенкетолюбець уві сні спостерігає біблійного 
Йова. Згодом, перебуваючи вже в «геєнні», він, сновидячи, «зрить» 
у Раю старозаповітного Авраама, з яким провадить розмову. Тож у 
виставах  шкільного  театру  простір  сцени  «то  конкретизується,  то 
абстрагується» 99 відповідно до образного контексту драматургічної 
першооснови, як і її подальшого сценічновтілення.

Костюм у виставах, розігруваних у конгрегаційних залах колегі-
умів  і  академій, був не лише витвором творчої фантазії виконавця, 
але, як правило, і канонізованим. Так, Звістка («Комедія на Успѣніе 
Богородицы»  Димитрія  Ростовського  (1677))  очікувано  з’являлася 
на сцені «крилатою», а для невтаємничених ще й роз’яснювала «ка-
нонічність» свого вбрання: 

Нарочно сими крили уперенна,
Да теми прелетаю чрез всю подсолнечну 100.

97  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1927. – Вип. IV. – С. 107.

98  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1925. – Вип. III. – С. 150.

99  Софронова Л. А. Старинный украинский театр. – С. 235.
100  Рєзанов В.  Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1927. – Вип. IV. – С. 196.
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Костюмом,  радше  переміною  костюма-одягу,  символізували  і 
гріхо падіння першолюдини: тільки-но Сором перевдягає (у букваль-
ному  розумінні  слова,  не  кажучи  вже  про  те,  що  і  в  переносному) 
Душу,  у  той  самий  час  вона  (Людська  Душа)  залишає  Едем.  При-
кметно,  що  вбрання  гріховності  і  костюм  праведності  протиставле-
ні  в  кольорі:  Правосуддя  наказує  Людині  віддати  «красну  одежу» 
і вбратися у «чорну», Милосердя натомість прагне повернути Люди-
ні її «першоодяг». Однак Правосуддя невмолиме і кидає грішникові 
«рубища шкаредная». 

Переміна «місцеперебування» означає і переміну костюма, тобто 
нова реалія місця дії костюмовано означена. Так, Жебрак в «Оужас-
ной  измѣне...»,  тільки-но  він  постає  перед  життям  вічним,  одразу 
змінює лахміття на «світлий одяг», Багатій же – навпаки – втрачає 
пишність свого вбрання і стає схожим на лахмітника.

Переміна костюма у шкільній драмі мала не менш дійове значен-
ня,  аніж  у  ренесансному  театрі:  персонажа  зустрічають  передусім 
за одягом, прискіпливо придивляючись до багатства вбрання, а не 
до власне людини. Так, у «Житії Варлаама і Йосафата» Олексій зу-
стрічає Старця й пропонує йому: «Дай мне свои лахманы, а в мои 
вбирайся» 101, причому ремарка підтверджує: «Ту нищий з Алексе-
ем  плате  меняет».  Слуги  же  Олексія,  не  впізнаючи  свого  пана,  бо 
звикли бачити його в пишних шатах, а не в «лахманах», у нього ж і 
питають: «Чи не виделес панича якого в шатах?».

У  виставах  шкільного  театру  існували  «костюми»,  які  на  сцені 
не демонстрували. Це, наприклад, костюм Наготи, поданої як алего-
рична фігура в анонімній великодній драмі, відомій з першого рядка 
як «Торжеству главизна...».

У символіці шкільної драми тіло людини також уподібнювалося 
костюмові, тобто оболонці, у якій мешкає Душа. Причому фізичний 
стан людського тіла був прямо залежний від праведності Душі або 
від її гріховності. У вже згадуваній п’єсі Георгія Кониського Гіпомен 
у  земному  житті  «в  полусмерть  прибитій»,  «в  руках  и  ногах  кос-
ти сокрушенни», після смерті – зцілений, упевнено рухається. Ді-
октіт же, який за земного життя мав здоровий вигляд, після смерті 
з’являється «в беде, в ранах».

Прикметно,  що  в  костюмуванні  персонажів  знайшли  своє  вті-
лення і міжконфесійні суперечки. Наприклад, у «Комедії уніатів з 
православными» розгортається діалог із приводу одягу – перших і 
других, у підсумку – засуджено «німецьке вбрання» уніатів.

У постановках шкільного театру свідчень про наявність масок не 
залишилося. Інша річ – грим: допускалися різного роду наклейки, 
як і фарбування обличчя, а також, коли йшлося про роль негатив-
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ного персонажа, виконавцям дозволяли спотворювати зовнішність 
сажею. Так, грішник Діоктіт у загробному житті повинен був мати 
відразливий вигляд, щоби Гіпомен, побачивши його, мав би всі під-
стави на репліку «Что се за страшилище?».

У «Комедії уніатів з православними» міжконфесійні суперечки 
торкаються  і  такого  питання,  як  носіння  бороди,  причому  уніати 
постійно висміюють бороди Благочинного і Протоірея, православні 
священники закликають своїх опонентів не голити обличчя. Зрозу-
міло, що учні, котрі виступали виконавцями у «Комедії...», часто ще 
зовсім молоді хлопці, повинні були вдаватися до наклейок (бороди 
й вусів), щоби переконливо зіграти запропоновані їм ролі.

Символами влади у виставах шкільного театру традиційно були: 
скипетр, держава і вінець. Зокрема, Благочестя вручає Владі Божій 
скипетр і «дїадиму» 102; у царя Ірода «чотиривладний скіпетр» і діа-
дема, він же, Ірод, нагороджує своїх воїнів «вінцями». «Вінець» (уже 
інший – невинності) приносять й Ангели; ним же («лявром») обда-
ровують і Натуру Людську, тобто Людину.

Певну атрибутативність у виставах шкільного театру, якщо вихо-
дити з реплік персонажів і авторських ремарок, створювали безпо-
середньо на очах у глядачів. Приміром, Олексій, отримавши дозвіл 
свого батька – Євфиміана, будує собі (на сцені) «хатину», а Іродові 
служники, на повеління постелити цареві «одр хвороб», вимощують 
(демонструючи  свою  ретельність  глядацькій  аудиторії)  для  свого 
патрона «ложе».

Аксесуари  алегоричних  персонажів  могли  бути  традиційними, 
тобто  перенесеними  з  практики  постановок  мораліте  в  середньо-
вічному  театрі.  Так,  Надія  тримала  в  руках  бутафорський  «якір», 
Правосуддя  рукостискало  «терези»  і  «меч»,  Смерть  погрожувала 
«косою».  Утім,  скажімо,  над  атрибутикою,  зазначеною  в  ремарці, 
наприклад,  як  «сердца  просвещенные»,  постановникам  шкільної 
драми доводилося ще й подумати.

Деякі  бутафорські  предмети  у  сценічній  дії  використовували 
виключно за побутовим призначенням, як-от:  їжа («Алексею сухи 
хлеб принесли»), гроші (які, за старозаповітною притчею, отриму-
ють за Йосипа) тощо. Іноді ж атрибутивністю акцентували наголос 
на  матеріальному  становищі  персонажа:  наприклад,  Багатій  «кап-
шук показуетъ», або: Олексій залишав своїй нареченій «перстень», 
загорнутий  у  «скатертину»,  а  гостям  на  весіллі  (не  призвичаєним 
до умеблювання) пропонували «сісти на стільці» (що у стародавні 
часи незаперечно означало достаток у домі).

Деякими аксесуарами ще до початку сценічної дії могли познача-
ти соціальний статус персонажів. Зокрема, воїни з’являлися на сцені, 
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як правило, з мечами, схрещуючи їх під час клятви, а жерці – з ка-
дилами. Ангели виходили на сцену з квітами в руках (це окрім того, 
що «статус» ангелів позначали і костюмом із крилами). З квітами не-
рідко з’являлися перед очима глядацької аудиторії й архангели, хоча 
Архангела Михаїла обов’язково репрезентували з мечем.

Декораційне  оформлення  сцени  шкільного  театру  безпосередньо 
залежало від засобів оздоблення сцени, наявних у постановників. Зав-
жди в повній мірі використовували невід’ємну складову навчального 
процесу – живописні ікони. Практикували використання і скульптур-
них зображень (навіть у тих регіонах України, де панувало православ’я), 
однак,  як  правило,  для  характеристики  різного  роду  негацій,  напри-
клад: «Идоли, с сребра или злата изліянныи, Или инной некоей вещи 
изваянны, тяшко падутъ и падше во векъ не восстанут…» 103.

Цілком  зрозуміло,  що  сценічні  репрезентації  шкільної  драми 
були не схожі на ті театральні ефекти, якими повнилися постанов-
ки середньовічних містерій. Та все ж деякі шумові і світлові ефек-
ти  мали  місце.  Наприклад,  Помста  вигукувала:  «Блесни,  молния, 
з неба! Разби, перун, тело!» 104.

Прикметно,  що  театральним  ефектам,  які  доводили  потужність 
пекла («Ту зми рот роззявит и дым испущаетъ» 105), мали бути проти-
ставлені ті (завжди слухово і зорово виразніші), які переконували в ще 
більшій потужності Неба. Так, у виставі «Оужасная измѣна...» не тіль-
ки гримів грім і миготіли блискавки, але й «розступалася земля...».

Явище вертепу, як відомо, запровадили в Україні вихованці (спу-
деї)  Києво-Могилянської  академії,  котрі  під  час  зимових  вакацій 
носили містами і селами так звані скриньки-хоромини, де, за допо-
могою власноруч виготовлених ляльок, розігрували сценки як релі-
гійного (різдвяне дійство), так і світського характеру 106.

Між  вертепним  дійством  і  деякими  п’єсами  шкільного  театру 
існує  помітний  зв’язок  (наприклад,  з  текстами  «Комического 
дѣйствія...»  Митрофана  Довгалевського).  Безсумнівно,  що,  озву-
чуючи лялькових персонажів, не кажучи вже про інваріанти «жи-
вого» вертепу, мандрівні спудеї використовували ввесь свій актор-
ській досвід, набутий у стінах Києво-Могилянської академії та в 
інших навчальних закладах аналогічного профілю.

Багатоярусність вертепної скриньки, порівняно із членуванням 
по вертикалі сцени шкільного театру, передбачала, окрім традицій-
ної, властиві тільки їй символічні «акценти». Зокрема, «ярус інтер-
медії» уподібнювали «землі». Найвищий же, «третій ярус», що був 
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не в усіх вертепних скриньках (над «віфлеємським ярусом»), ото-
тожнювали з «небом»; причому він мав вигляд мезоніну, облямова-
ного  блакитною  фольгою  або  кольоровим  папером,  із  «золотими» 
(«срібними») «зорями»; дія тут не відбувалася.

Ще однією складовою художнього простору вертепного дійства, 
тобто вже не тільки вертепної скриньки, були «кліроси» обабіч назва-
ної «скриньки-хоромини», де студенти, групами по 5–7 осіб, співали 
канти,  у  такий  спосіб  коментуючи  хід  сценічних  перипетій.  Спудеї 
одягали переважно святкові, найчастіше світлі, костюми, а іноді вби-
ралися ангелами, як правило, з майстерно виготовленими крилами.

Оформлення  вертепу,  тобто  його  (пра)сценографія,  знаходило 
свій  вияв  як  через  облаштування  «скриньок-хоромин»,  так  і  че-
рез образне костюмування персонажів – «живих» і, першочергово, 
ляльок.  Власне  вже  сама  лялька,  виготовлена  руками  художника-
само ука,  а  ним  часто  виступав  вищезгадуваний  актор-спудей,  та-
кож належала до системи (пра)сценографії в такій самій мірі, як і її 
вбрання, як фарба-грим на її обличчі, як і предмети, що її ж оточу-
вали, водночас і різного роду аксесуари, котрі вона ж «обігрувала» 
завдяки майстерності лялькаря.

Прикметно, що ляльки в першому акті вертепної вистави (себто 
у «Віфлеємському дійстві») були вбрані згідно з відпрацьованими у 
стінах Києво-Могилянської академії канонами сценічної репрезен-
тації новозаповітних переказів.

Нетрадиційність  (неканонічність)  вертепної  вистави  знайшла 
своє  втілення  у  другому  її  акті  –  в  інтермедійній  частині  поста-
новки. Так, хоча Дід і Баба були вбрані як українські селяни, про-
те  шаржовано,  подібно  до  того,  як  їх  репрезентували  учасники 
розігрування  народних  драм  –  у  кожусі  хутром  навиворіт,  у  ла-
таній  свитці  тощо.  Обличчя  вищеназваних  персонажів-ляльок 
також  були  розмальовані  шаржовано  –  «загримовані»  вуглем  та 
червоною  фарбою.  Не  менш  гумористично  репрезентували  й  фі-
гури-ляльки Цигана, який продавав шкапу, і Циганки з дитиною: 
настовбурчена,  завжди  чорна  борода  Цигана  виразно  «читалася» 
на тлі яскраво-червоної, ніби маків цвіт, сорочки, а квітчасті, одяг-
нені одна на одну, спідниці в костюмі Циганки, здавалося, тільки 
й  були  створені  для  того,  аби  продемонструвати  їх  у  традиційно 
запальному  танку.  (А  шкапу  цигана  виготовляли,  для  загального 
сміху, так, щоб було видно її «ребра».)

З-поміж інших персонажів-ляльок, серед яких були ще й Шин-
кар, Мадяр, Мадярка, Поляк, Полька, Савочка-жебрак та інші, лише 
одного репрезентували не шаржовано. Це образ Козака-Запорожця, 
його подавали героїчно, як на старовинних народних картинах «Ко-
зак  Мамай»,  із  шаблею  та  пістолями,  а  іноді  і  з  булавою,  у  руках, 
нерідко ще й з бандурою, схиляючись над якою, герой виспівував 
про  славне  минуле  січового  воїнства.  Постать  Козака-Запорожця, 
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незважаючи,  що  це,  усе-таки,  персонаж-лялька,  костюмували  так, 
щоб продемонструвати всі складові національного чоловічого кос-
тюма:  вишита  біла  сорочка  і  широкі  червоні  шаровари,  смушкова 
шапка,  традиційно  «заломлена»  і  вдягнена  набакир,  багаторазово 
обернений  навколо  міцної  постаті  широкий  пояс  із  «китайки»,  за 
яким спостерігали арсенал коштовної зброї.

Відсутні  у  драматургії  шкільного  театру,  а  також  мало  апробо-
вувані  народною  драмою  постаті  «гемонських  сил»  (Сатана,  Чорт 
тощо), у вертепному ж дійстві були наявні, і їх виготовляли з вико-
ристанням фарбованих у чорний колір дерева й овечої шерсті.

На прикладі лялькових «хоромин», які  збереглися на сьогодні, 
приміром,  так  званого  Галаганівського  (Сокиринського)  вертепу 
1770 року (або Куп’янського 1829 р.), можна дійти висновку і про 
деякі суто технічні складові вертепної вистави. Приміром, у задній, 
побудованій з дошок, стінці «скриньки-хоромини» були прорізані 
дірочки,  завдяки  яким  лялькар  міг  спостерігати  за  правильністю 
своїх  рухів,  як  і  за  реакцією  глядацької  аудиторії.  «Підлога»  обох 
«ярусів» вертепної скриньки містила прорізи в кількох напрямках 
(по них на дротинках пересували ляльок), причому ці прорізи, з ме-
тою вилучення шуму, ізолювали з використанням овечого хутра (на 
верхньому «ярусі» – білого, на нижньому – чорного).

Вертепні ляльки виробляли з дерева (як інваріант – з додаван-
ням  соломи,  а  також  цупкої  тканини),  декорували,  за  винятком 
Смерті,  яку  зазвичай  інтерпретували  як  кістяк,  шматочками  шов-
ку, полотна, шкіри, хутра, намистинками. З дерева ж виготовляли і 
вертепне умеблювання, зокрема трон, стіл, ясла. Металевими (зату-
плені обрізки ножів, іншого хазяйського реманенту) були шабля – 
у Запорожця, коса – у Смерті, списи – у воїнів.

Власне «скриньки-хоромини» також майстрували з дерева, яке 
широко  використовували  у  зведенні  жител  (у  кожному  регіоні 
України – різного), однак ті конструкції, які несли на собі основну 
вагу лялькової споруди, – із заліза.

Український вертеп був доволі оригінальним явищем, а в порів-
нянні з близькими йому аналогами (польською «шопкою» чи біло-
руською  «бетлейкою»)  став  найбільш  художньо  довершеним  яви-
щем,  з  огляду  на  рівень  оформлення  вертепних  вистав.  У  тій  мірі, 
у  якій  вертепне  дійство  стало  синтезом  тих  форм  допрофесійного 
театру, котрі вже існували на Україні (обрядові ігри, народна драма, 
шкільний театр), у такій же мірі і (пра)сценографія вертепної вистави 
(лялькової і «живої») синтезувала в собі досвід оформлення поста-
новок у допрофесійному театрі, а, об’єднавши у сценічній цілісності 
однієї  вистави  стилістику  оформлення  «канонічного»  й  «інтерме-
дійного» «актів», тим самим започаткувала досвід полістилістичних 
контамінацій у мистецтві (досвід, широко апробований у наступний, 
уже професійний, період розвитку українського театру).
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ІІ.4. ПОЕТИЧНІ ТА ДРАМАТУРГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СТАРОВИННОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 
 
Давня українська драматургія ХVІ–ХVІІІ ст. всім корпусом сво-

їх  текстів  свідчить,  що  генетично  вона  пов’язана  з  європейською 
релігійною драмою, з традиціями вітчизняної літургійної культури, 
а також (у текстах інтермедій) з народним етнографічно-побутовим 
театром. Найголовнішим джерелом розвитку середньовічного теат-
ру у Європі, аналогічно як і в Україні, справедливо вважають літур-
гійну драму 107. У літературі Західної Європи зрілого середньовіччя 
в ХІ–ХІІІ ст. одне з панівних місць посідала латинська наукова й ре-
лігійна література, де переважали християнські традиції. На осно-
ві  цих  традицій  зародилася  латиномовна  релігійна  гімнографія. 
Особливу долю мав такий різновид літургійної лірики, як троп, що 
слугував  певною  прикрасою,  його  виконували  на  початку  літургії 
за участю двох півхорів; партії цих хорів становили питання і від-
повіді,  що  й  було  вихідним  пунктом  для  розвитку  двох  найбільш 
ранніх літургійних драм – великодньої та різдвяної 108. Найраніше  
ці драми з’явилися в Англії, потім – у Північній Франції, затим – 
у Німеччині й Італії 109. 

Спершу тексти літургійних драм складали з окремих фраз зі Свя-
того  Письма,  які  поступово  потрапляли  під  літературно-музичну 
обробку,  ставали  віршами,  покладеними  на  музику,  їх  виконували 
або як арії, або як речитативи для хору 110. Згодом у тексти літургій-
ної драми все частіше вводили теми зі Святого Письма, з’являлися 
нові, часто другорядні персонажі, з якими драматурги мали більшу 
свободу творчості, але драма ще не прямувала до самостійного ху-
дожнього буття 111.

І. Франко вважав, що «початки релігійної, літургійної драми» 
постали  у  Візантії,  «постали  вони  почасти  під  впливом  деяких 
єретиків, особливо сект гностичних, котрі перші ввели в богослу-
ження музику і драматичне оживлення і тим притягали маси на-
роду, так що церков правовірна, щоб запобігти зростові тих сект, 
мусила перейняти від них те могуче оружжя; а почасти як проти-
водійство світському театрові і циркові, котрого в самій Візантії 

107  Драма – один із трьох основних родів літературної творчості, виокремлених 
(поряд з епосом і лірикою) ще мислителями античності.

108  Гаспаров М. Л. Литература Западной Европы зрелого средневековья. Латин-
ская литература // История всемирной литературы : в 9 т. – Москва, 1984. – Т. 2. – 
С. 504.

109  Виппер Ю. Б. Литература Западной Европы зрелого средневековья. Драма-
тургия // История всемирной литературы : в 9 т. – Москва, 1984. – Т. 2. – С. 586.

110  Гаспаров М. Л. Литература Западной Европы зрелого средневековья. Латин-
ская литература. – С. 504.

111  Там само. 
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і  інших  містах  ніякі  закони,  ніякі  правила  соборів,  ніякі  громи 
проповідників не могли ніколи цілком здушити й знівечити (…). 
Ті “церковні дійства” зображували смерть Христа, різдво Христа, 
а також сцени із історії євангельської (в’їзд Христа на ослі в Єру-
салим)  і  старозавітної  (історія  Даниїла  і  Сусани,  історія  трьох 
отроків в огняній печі і т. і.» 112.

Враховуючи думку І. Франка про «драматичну форму поучень 
деяких  отців  церкви»,  дослідження  останнього  часу  доводять, 
що й на теренах середньовічної культури Русі тривали процеси, 
властиві  цілому  європейському  середньовіччю,  коли  з  літургії 
народилася літургійна драма. Досліджуючи тему Святої Трійці в 
літературі Київської Русі, В. Сулима упрозорила, що на текстах 
проповідей  Кирила  Турівського,  який  творив  у  ХІІ  ст.,  можна 
простежити шлях жанрової трансформації літургійної проповіді 
в літургійну драму, а літургійної драми – у містерію. Дослідни-
ця виявила, що в часи Кирила Турівського літургійна драма ще 
побутувала, а його проповіді подібні на певні зразки персоніфі-
кованих  декламацій,  які  проповідник  сам  виголошував,  що  де-
які «Слова» Кирила Турівського і є текстами давніх літургійних 
драм-декламацій,  до  виконання  яких  залучалися,  окрім  самого 
проповідника, ще й інші учасники 113. 

В. Крекотень, звертаючись до творчості Кирила Турівського, сво-
го часу також зауважив, що «сам проповідник свої “слова” вважав за 
складову  частину  святкової  літургії,  за  “соло”  в  хорі,  за  “пісню”  на 
честь свята». «Виклад у “словах” Кирила завжди має оповідний ха-
рактер, – писав В. Крекотень. – Здебільшого це вільний переказ тієї 
або  іншої  євангельської  події,  що  відповідає  святові.  Євангельське 
оповідання проповідник трансформує по-своєму, нерідко доповнюю-
чи сюжет такими подробицями, яких взагалі немає в євангельському 
тексті, вводячи нові епізоди, примушуючи героїв розмовляти між со-
бою чи виголошувати довгі монологи. У викладі Кирила євангельські 
події набувають вигляду своєрідних коротеньких містерій, дія яких 
розгортається то на землі, то в раю, то в пеклі; поряд із людьми в них 
діють і небожителі, і сатана з полчищами демонів» 114. 

Відомо, що на початку ХІІІ ст. в католицьких храмах забороняли 
показ літургійних драм. Підставою для цього було поступове поси-
лення літургійними п’єсами видовищного боку вистав, використання 
різноманітних технічних пристосувань (блоки для «вознесіння» пер-
сонажів на небо, люки для переходу персонажів у пекло тощо), зміст 
драми інколи передбачав наявність додаткових декораційних атри-

112  Франко І. Я. Русько-український театр (історичні обриси). – С. 297–298. 
113  Сулима В. І. Свята Трійця в українській літературі ХІ–ХV ст.: аспекти інтер-

претації та художнього втілення : дис. … канд. філол. наук. – Київ, 2002.
114  Крекотень В. І. Ораторська, житійна і паломницька проза [ХІІІ–ХVІ ст.] // 

Історія української літератури : у 8 т. – Київ, 1967. – Т. 1. – С. 117–118.
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бутів, часто суто побутового характеру, що суперечило сакрально- 
містичному характеру Служби Божої. «Отож, літургійна драма му-
сила вийти на паперть, де й перетворилася на напівлітургійну драму, 
в якій поступово підсилювалися побутові елементи, що виявилося, 
зокрема, й у тематиці виконання, організації видовищ тощо» 115. Про 
виникнення релігійної драми з літургійного дійства писали В. Рєза-
нов, Л. Білецький, О. Мишанич, Г. Лужницький, І. Качуровський та 
інші (а також почасти С. Хороб, визнаючи літургічну дію основою 
розвитку релігійної драми як жанру) 116.

Вийшовши  за  межі  церковних  стін  на  майдан,  драматургія 
стала  найбільш  масовою  формою  словесного  мистецтва  зрілого 
середньо віччя. Жанр, що прийшов на зміну літургійній драмі (на-
півлітургійна драма), у різних країнах отримав різні визначення. 
Тут  брали  участь,  поряд  зі  священиками,  і  миряни,  а  тексти  пи-
сали вже не латиною, а народною мовою  117. Найзначнішим зраз-
ком такої напівлітургійної драми вважають «Дійство про Адама», 
створене між 1150–1170 роками двома мовами – латинською і ста-
рофранцузькою. «Дійство про Адама» становить текст на тисячу 
рядків, написаний восьмискладником. У ХІІІ ст. напівлітургійну 
драму змінив специфічний жанр – міракль (від фр. слова miracle – 
диво).  Сюжетами  міраклів  ставали  житія  святих,  особливо  жи-
тіє  святого  Миколи  (1200  року  вперше  було  поставлено  міракль 
«Гра  про  святого  Миколу»  Жана  Боделя;  відомий  поет  Рютбьоф 
(бл. 1230 – бл. 1285) створив «Міракль про Теофіла»)  118. Від лі-
тургійної драми в середньовічний театр запровадили, окрім міра-
клів, також пасії та містерії 119. 

Ще 1870 року О. Веселовський писав про введення до літургій-
них вистав «вставних» осіб з народу – воїнів, гінців, вісників, катів і 

115  Клековкін О. Ю.  Містерія  у  генезі  театральних  форм  і  сценічних  жанрів.  – 
Київ, 2001. – С. 133.

116  Серед  їх  публікацій  згадаймо:  Мишанич О. В. Віршування  і  початки  дра-
матургії.  Декламації  і  діалоги  //  Історія  української  літератури  :  у  8  т.  –  Київ, 
1967.  –  Т.  1.  –  С.  327;  Качуровський І. Містична  функція  літератури  та  Україн-
ська  релігійна  поезія  //  Хрестоматія  української  релігійної  літератури.  –  Мюн-
хен ; Лондон, 1989. – Кн. 1-ша. Поезія. – С. 9–27; Лужницький Гр. Праукраїнський 
театр  //  Лужницький Гр.  Вибране.  –  Івано-Франківськ,  1998.  –  С.  201–216;  Хо-
роб С. І. Слово – образ – форма: у пошуках художності (літературознавчі статті і 
дослідження). – Івано-Франківськ, 2000; Абрамова М. А. Литургическая драма // 
Литературная энциклопедия терминов и понятий / главный редактор и состави-
тель Николюкин А. Н. – Москва, 2001. – С. 483; Абрамова М. А. Мистерия // Ли-
тературная энциклопедия терминов и понятий / главный редактор и составитель 
Николюкин А. Н. – Москва, 2001. – С. 552.

117  Виппер Ю. Б. Литература Западной Европы зрелого средневековья. Драма-
тургия. – С. 586–587.

118  Там само. – С. 588–589.
119  Антонович Д. В. Український театр // Українська культура: лекції за редак-

цією Дмитра Антоновича. – Київ, 1993. – С. 447.
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так далі – з метою надання відпочинку і розваги глядачам, що було 
характерним прийомом для «містерій всіх країн  і шкіл, від колек-
тивних англійських містерій до комедій Симеона Полоцького»  120. 
Разом з тим саме ця поступка згодом призвела до виведення таких 
вистав із храму. 

О. Веселовський вважав, що в духовній драмі вкорінилося ко-
мічне начало, яке «підготувало повний розкол у світі старого теат-
ру» 121; «духовна драма, – писав учений, – з послабленням щирого 
релігійного  почуття,  яке  зігрівало  її  в  перші  століття,  поступово 
втрачала головну свою силу і приваблювала до себе радше встав-
ними світськими сценами, витівками блазнів,  інтермедіями, аніж 
головним  своїм  змістом»  122.  Від  повної  загибелі  духовну  драму 
врятувала школа: «єзуїти були одними з перших керівників шкіл, 
що скористалися можливістю залучити духовну драму на підмо-
гу  пропаганді  та  на  підтримку  ґрунтовної  лінгвістичної  і  пропо-
відницької  освіти.  Досвідчені  в  мистецтві  ефектно  впливати  на 
людську природу, вони оточили свої вистави блиском і пишністю 
світських торжеств, удаючись до використання музики й сценіч-
них ефектів» 123. 

Важливий  внесок  у  справу  дослідження  історії  європейської 
шкільної  драми  зробив  В.  Рєзанов  124.  Його  ґрунтовне  досліджен-
ня охопило історію театру від ХІІ ст. до першої половини XVIII ст., 
включаючи  огляд  латинської  драми  гуманістів  Італії,  Німеччини, 
Франції,  Нідерландів,  єзуїтської  драми,  яка  побутувала  в  Італії, 
Мюнхені,  Відні,  історії  театру  єзуїтів,  що  розвинувся  у  Франції, 
Нижньому Рейні, Чехії. 

Перебуваючи під опікою колегіумів і користуючись усебічною 
підтримкою ордену єзуїтів, шкільна драма в XVI ст. набувала знач-
ного поширення в Польщі, а незабаром дісталася й України. В. Рє-
занов  наголосив  на  тому,  що  єзуїти  застали  в  Польщі  розвинуту 
театральну традицію, адже на цей час поляки полюбляли сценічні 
вистави – шкільні, церковні, релігійно-полемічні. Відтак єзуїти в 
перші тридцять років своєї діяльності дозволяли своїм вихованцям 
розігрувати в колегіумах та костьолах трагедії, драми, комедії, діа-
логи, містерії Різдва Христового, Страстей Господніх і Святої Єв-
харистії 125. Збереглися відомості і про організацію єзуїтами таких 
церковних вистав: у м. Пултуску на святі Божого Тіла 1578 року 

120  Веселовський О. М. Старинный  театр  в  Европе.  Исторические  очерки.  –  
Москва, 1870. – С. 110.

121  Там само. – С. 114.
122  Там само. – С. 128–129.
123  Там само. – С. 171–172.
124  Резанов В. И.  Къ  истории  русской  драмы.  Экскурсъ  въ  область  театра 

иезуитовъ. – Нежинъ, 1910.
125  Там само. – С. 292, 293.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



88

виконували діалог про Древо життя, 1579 року – діалог про Авеля 
і  Каїна,  1580  року  –  про  старозаповітного  Мельхиседека  (тексти 
подавали польською мовою). Подібні діалоги звучали на святах і 
в  інших  містах  Польщі,  наприклад,  1671  року  на  святі  Непороч-
ного Зачаття Преподобної Діви Марії в Кракові. 1688 року в То-
рунськім костьолі було презентовано виставу «Nowy raj drzewem 
żywota zasadzony» («Новий Рай, засаджений Деревом життя»), де 
діяли  Змій,  що  спокусив  праматір  Єву,  Натура  Людська,  Любов 
Божа, зрадлива Богиня Щастя 126. 

Подаючи  загальний  аналіз  польської  драми,  В.  Рєзанов  заува-
жив, що й тут, у Польщі, як і в інших місцях (в Італії, Франції, Ні-
меччині), у драму, спочатку серйозну, релігійного змісту, проникнув 
народний елемент: на сцену виходили «поляки», «литовці», «укра-
їнці», персонажі жартували, удаючись і до таких глузувань, які були 
неприпустимі в серйозних текстах і несумісні зі святістю релігійних 
тайн, «звідси виникає прагнення духовного керівництва видалити 
із церкви джерело спокуси; у 1603 році кардинал Мацієвський за-
боронив виконувати п’єси в церквах краківської єпархії; у 1613 році 
візітатор єзуїтів Іоанн Арженті рекомендував “мало-помалу припи-
няти вистави в церквах…”» 127. У церковному ритуалі вистави було 
замінено урочистою театралізованою ходою, яка передбачала пишні 
декорації і спеціально написані поетичні промови.

Натомість у єзуїтських школах будь-якого роду драматичні ви-
стави  існували,  оскільки  Ratio et institutio studiorum Societatis Jesu 
(«Навчально-виховний план Товариства Ісуса») ще в 1593–1599 ро-
ках визнав драматичні вистави одним із практичних видів навчан-
ня. Його розглядали як один зі способів, що сприяв закріпленню й 
перевірці здобутих з інших дисциплін знань – з поетики, риторики, 
філософії. Тексти діалогів і драм писали професори риторики разом 
з учнями. Найкращі тексти ставили на шкільній сцені. Як правило, 
кожен колегіум мав власну пишно прибрану сцену. Ratio et institutio 
studiorum Societatis Jesu діяв в усіх єзуїтських школах Польщі й Лит-
ви, тобто в усіх школах Речі Посполитої.

ІІ.4.1. Традиційні сюжети 

Огляд репертуару українського шкільного театру дозволяє умов-
но назвати ХVІІ–ХVІІІ ст. в історії української драматургії добою 
інсценізацій. У ці століття на сцену найчастіше переносили старо- й 
новозаповітні сюжети, агіографічні легенди, у драматизованій фор-
мі викладали традиційні християнські повчання та настанови, під-
давали обробці відомі епізоди з вітчизняної та світової історії. 

126  Там само. – С. 297.
127  Там само. – С. 297–298.
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Автори  численних  західноєвропейських  поетик  радили  для 
драматургічних обробок вибирати з Біблії не чільні епізоди, усім 
добре  відомі,  а  периферійні,  що  не  поступаються  епізодам  за-
гальновідомим  ані  за  напруженістю  думки,  ані  за  драматизмом 
сюжету. Однак українські драматурги не вельми зважали на такі 
поради, тому глядачі бачили на сцені вистави, сюжети яких не за-
ховували в собі особливих несподіванок і не вирізнялися заплу-
таною інтригою, складними перипетіями тощо. Через це ще не до-
цільно вести мову про заплутану чи просту фабулу в українській 
драмі ХVІІ–ХVІІІ ст. (особливо ХVІІ ст.), а також про характер 
як схильність людини (за визначенням Арістотеля) до добра чи 
зла. Це була драма на канонічні сюжети – про народження Ісуса 
Христа, про Його смерть на хресті, про дива, які Він творив в ім’я 
спасіння грішної людини, – а канон покладав певні зобов’язання 
і не дозволяв драматургу вносити будь-які зміни в обраний єван-
гельський сюжет.

Українська драма не знала тих етапів, які пройшла драма антич на й 
західноєвропейська. Автори драматичних творів, написаних у стінах 
українських учбових закладів, лише бралися переробляти для шкіль-
ної сцени апробовані впродовж багатьох років європейські традицій-
ні  жанри  –  драму,  комедію,  трагікомедію.  На  загал,  це  були  твори, 
у яких ще не відбувся «розрив з усією християнською традицією» 128, 
власне розрив відбувся, але, поки що, тільки на теоретичному рівні. 
Укладачі українських поетик ХVІІ–ХVІІІ ст., де є розділи про траге-
дію та комедію, слідом за Ю. Ц. Скалігером, Я. Понтаном та іншими, 
вели мову про основні засади з теорії драми Арістотеля, Горація, на 
практиці ж вправлялися в релігійній драмі, яка не завжди відповіда-
ла цим теоретичним настановам. Орієнтація на трактати Арістотеля, 
Горація, Ю. Ц. Скалігера, Я. Понтана виявилася в іншому: українські 
драматурги ХVІІ–ХVІІІ ст., ніби зважаючи на поради видатних тео-
ретиків драми про поетичну виразність, яка має бути притаманною 
трагедіям  і комедіям, замінивши гекзаметр тринадцятискладником, 
натхненно вправлялися в майстерному володінні віршем, в умілому 
використанні  тропів  та  стилістичних  фігур.  Значно  менше  зусиль 
вони докладали в розробки нових сюжетів, більш-менш гострих дра-
матичних конфліктів, перипетій, інтриг. 

У репертуарі шкільної драми ХVІІ–ХVІІІ ст. найважливіши-
ми тематичними групами були різдвяні та великодні драми. Пер-
ша з відомих декламацій – «На рождество Господа Бога и Спаса 
нашего  Ісуса  Христа  вѣршѣ,  для  утѣхи  православным  христі-
анам»  Памви  Беринди  (1616)  –  присвячена  подіям,  пов’язаним 
з  народженням  Сина  Божого.  Великодній  сюжет  покладено  в 

128  Аникст А. А. Теория  драмы  от  Аристотеля  до  Лессинга.  –  Москва,  1967.  – 
С. 101.
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основу твору «Вѣршѣ  з трагодіи “Христос пасхон” Григорія Бо-
гослова»  Андрія  Скульського  (1630  р.  або  1631  р.),  де  оповіда-
ється  про  відомі  євангельські  події:  арешт  Ісуса,  суд  у  Кайяфи, 
трикратне відречення від Учителя апостола Петра, знущання над 
засудженим, допит у Понтія Пилата, шлях на Голгофу, розп’яття 
на хресті, муки розіп’ятого Сина Божого, Його смерть на хресті, 
зняття Тіла з хреста, обгортання плащаницею Тіла, похорон Ісу-
са, плач Пречистої Панни – Матері Божої. Вірші  і ролеві партії 
становлять першу частину твору Андрія Скульського. До другої 
частини ввійшли «Вѣршѣ на радостный день воскресеніа Христа, 
спасителя  нашего»,  також  розписані  на  ролеві  партії,  як  і  вірші 
частини першої. 

Від перших декламацій і далі, доки існуватиме різдвяна й ве-
ликодня шкільні драми, зміст їх буде відповідати євангельсько-
му  оповіданню  про  ці  події.  Зміни  торкатимуться  лише  форми 
подачі  канонічного  матеріалу:  номерованих  декламаторів  (як  у 
Памви  Беринди)  змінять  поіменовані  (як  в  Андрія  Скульсько-
го), потім з’являться алегоричні постаті, однак тема традиційно, 
як  і  церковний  календар,  буде  обертатися  у  відомому  тематич-
ному циклі. 

Звичайно, виходи за рамки канону існували, але не кожен драма-
тург наважувався до такого кроку. Один з відступів від канону про-
стежуємо у драмі «Слово о збуреню пекла, єгда Христос, от мертвых 
вставши, пекло збурил», де анонімний автор ніби відступив від тра-
диційного  сюжету,  насправді  ж,  він  зорієнтувався  на  апокрифічне 
Никодимове  Євангеліє  і  вдався  до  прийому  укрупнення  одного  з 
його  вузлів.  Відтак  можна  стверджувати,  що  у  «Слові  о  збуреню 
пек ла…» ми спостерігаємо не ланцюг відомих епізодів, а один, про-
те докладно, розроблений епізод, пов’язаний з іменем Ісуса Христа. 
Автор «Слова о збуреню пекла…» уміло поєднав розповідь про по-
дії з показом окремих фрагментів сюжету, заклавши підвалини для 
розвитку драматургії майбутнього.

У «Слові о збуреню пекла…» чи не вперше виявляємо напру-
жений момент у розвитку сюжету, який наближається до кульмі-
нації у прямому розумінні цього слова. Усупереч традиції, згідно 
якої  в  багатьох  п’єсах  ХVІІ–ХVІІІ  ст. пекло,  показане  на  сцені, 
тільки вивергало дим і вогонь, нагадуючи про муки, які чекають 
на грішників після смерті, автор «Слова о збуреню пекла…» пе-
реніс у пекло саму дію, щоправда, не для того, аби нагадати про 
пекельні муки, а власне для показу подвигу Ісуса Христа. Це мог-
ло бути певною несподіванкою для глядачів. У тканині п’єси, на-
решті,  з’явився  прообраз  непередбачуваності  сюжету  (ніби  сві-
домий  прийом,  який  заклав  у  драму  непередбачений  поворот  у 
перебігу  сценічної  дії)  –  новий  художній  прийом,  якого  так  не 
вистачало  українській  драмі  ХVІІ–ХVІІІ  ст.  В.  Рєзанов  заува-
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жив, що «Слово о збуреню пекла…» могло з’явитися ще до того, 
як єзуїтська драма почала впливати на драму українську 129. Жал-
куючи  за  тим,  що  паростки  нової  драми  не  змогли  з’явитися  і 
розвинутися раніше, дослідник вказав на драму «Торжество Єс-
тества  Человѣческого  […]  трома  частий  през  благородных  мла-
денцев стихотворного оученія Господня изъявленное. Року 1706, 
месяца  априля  дня  7»  (1706)  130,  де  також  є  сцена,  дія  якої  від-
бувається  в  пеклі,  але  ця  сцена  позбавлена  ефекту  несподіва-
ності. Пояснюємо це тим, що автор драми «Торжество Єстества 
Человѣческого  […]»  в  усьому  дотримувався  канонів  єзуїтської 
драми.  Він  написав  твір  староукраїнською  книжною  мовою  си-
лабічним  віршуванням.  Традиційною  є  і  будова  драми:  три  дії, 
поділені  на  з’яви,  пролог,  антипролог  та  епілог.  Діють  біблійні 
персонажі Авраам, Ісаак, Петро, Лука, Клеопа, Яків, Іоанн та пер-
соніфіковані алегорії Голос з  Небес, Натура Людська (Єстество 
Человѣческоє),  Ангел,  Справедливість,  Кара,  Відчай,  Плач  На-
тури Людської, Благодать Божа, Милість Божа, Перемога Хрис-
това, Віра, Надія, Любов та інші. Автор розкрив традиційну тему 
спасіння  грішної,  плотської,  людини,  яка  від  Райського  дерева 
прийняла  спокусу  і  смертний  гріх,  а  з  Милості  Божої  була  по-
рятована через добровільну смертну жертву Христову на хресті. 
Син Божий утілився в людську подобу і цим повернув людській 
природі (Єстеству Человѣческому) велич і благодать.

Звернення до християнської агіографії розширило тематичне 
поле  і  збільшило  кількість  сюжетів,  які  лягли  в  основу  україн-
ських драм. Агіографія відкрила нові можливості для створення 
образу звичайної людини в  її родинних зв’язках, у  її обов’язках 
перед  суспільством  і  перед  Богом.  До  нас  дійшли  драма  «Алек-
сей  человѣк  божій»  невідомого  автора,  «Комедія  на  Успѣніє 
Богородицы» Дмитра Ростовського, «Declamatio de S. Catharinae 
Genio» І. Левицького (1703 р. або 1705 р.), а також твори Й. Даш-
кевича,  І.  Новицького  та  інших.  У  них  подано  важливі  й  цікаві 
епізоди із життя людей, які стали на шлях пошуку вищої істини, 
на шлях духовного самовдосконалення, де на них чекали нелегкі 
фізичні  та  моральні  випробування,  душевні  потрясіння  та  про-
рочі осяяння. Усе це відкрило письменникам новий простір для 
вдосконалення  конфлікту,  ускладнення  перипетії  та  інтриги,  на 
якій будувалася драма. Однак шкільні п’єси, творені духовними 
особами,  перебували  в  силовому  полі  релігійного  канону,  бого-
словської традиції, яка зобов’язувала їх звертатися до авторитет-
них зразків, а в окремих випадках – до перевірених кліше і тра-

129  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1926. – Вип. I. – С. 47. 

130  Там само. – С. 47.
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фаретів. Хоча у драмах про Олексія і Катерину (навіть більшою 
мірою у драмі про Катерину) знаходимо й сцени, умовно кажучи, 
шекспірівського рівня (весілля у драмі «Алексей человѣк божій», 
під  час  якого  головний  герой  зважується  на  крок,  що  покладе 
край його власним сумнівам, напружений диспут між головною 
героїнею і вченими людьми у драмі про Катерину, умовляння під 
час банкету, аби Катерина відмовилася від християнської віри), 
проте ці напружені й драматичні сцени не були для глядачів не-
сподіваними. 

Винайдений у таких п’єсах, як у «Слові о збуреню пекла…», при-
йом  укрупнення  одного  біблійного  епізоду,  на  якому  автор  будує 
цілу драму, дістав розвиток у п’єсах-мораліте та в  історичних дра-
мах.  У  цих  випадках  Святе  Письмо  також  визначало  тематично-
сюжетний спектр давньої шкільної драми, однак для драм-мораліте 
відбір  сюжетів  відбувався  дещо  по-іншому.  Автори  драм-мораліте 
частіше  зверталися  до  біблійних  епізодів,  які  ілюстрували  життя 
менш помітних, аніж Ісус Христос, Божа Мати і Їхнє оточення, бі-
блійних героїв. Часто такі епізоди є досить поширеними в повсяк-
денні, отже, вони давали добру нагоду написати твір, який би слу-
гував  для  людей  як  приклад  і  як  наука.  У  драматургів-агіографів 
популярною була притча про багатія і Лазаря; досить часто вони зо-
бражували людину на смертному одрі. Дійові особи в таких творах 
розмірковували про гріх і спокуту, про грішне і праведне життя, про 
тіло і душу, про смерть і вічність, що викликало незмінний інтерес у 
глядачів і читачів. 

Здавалося б, більше простору у плані використання несподіва-
них сюжетних колізій відкривалося перед авторами при написанні 
драм на історичні теми. Неабияку майстерність продемонстрував у 
«Владимирі»  Феофан  Прокопович,  талант  драматурга  вчувається 
і у драмі «Іосиф Патріарха» Лаврентія Горки. І все ж, від Володи-
мира не можна було чекати нічого, окрім прийняття християнства, 
а  Йосиф  усе  одно  не  піддасться  на  спокусу  дружини  Пентефрія  і 
не одмінно розгадає фараонів сон... 

Майже ніяких змін не сталося (у плані вдосконалення сюжету, 
оновлення  колізії)  і  тоді,  як  українські  драматурги  звернулися  до 
давньоримських сюжетів. Драматург уже не озирався на канон, але 
він будував сюжет, інтригу, характер героїв своєї драми, ідучи за від-
повідним життєписом, відомою легендою тощо.

Відсутність  інтриги  в  розгортанні  сюжету,  тобто  переважання 
традиційних сюжетів в українській драматургії ХVІІ–ХVІІІ ст., аж 
ніяк не знижує її вартості. Драматурги-викладачі, навчаючи інших, 
училися самі. Звичайно, це була школа компіляції, школа інсцені-
зації, однак вона закладала технічні підвалини драми оригінальної, 
драми національної. Без цієї школи українську драматургію нових 
часів уявити важко.
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ІІ.4.2. Специфіка шкільної вистави ХVII–ХVIII століть 

Про глядача як співтворця театральної вистави писали Б. Варне-
ке 131, В. Перетц 132, С. Щеглова 133 та інші. В. Перетц, наголошуючи 
на залежності театру від культурного й художнього рівня середови-
ща, описав атмосферу, в якій зароджувався театр у Росії: «17 жовтня 
1672  року в  царському  театрі  в  селі  Преображенському  відбулося 
щось нечуване й небачене за 700 років існування Росії: нова замор-
ська, німецька розвага, та, про яку люди тодішнього звичайного по-
буту читали в Кормчій книзі як про строго заборонену, з погрозою 
для духовних осіб бути позбавленим сану, а для мирян – бути відлу-
ченими від причастя з накладанням єпітимії» 134. Цю дату, 17 жовтня 
1672 року, В. Перетц визначив як своєрідну «революцію», яка завер-
шила розпочатий ще в Україні на межі ХVІ–ХVII ст. процес секуля-
ризації всього тодішнього життя, а також «революцію» театральну, 
яка поставила на місце зародків містеріальної драми нове європей-
ське мистецтво 135. Для глядача кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. боліс-
ним і непростим був процес зародження і власне релігійного театру 
європейського зразка, про що свідчить хоча б негативна реакція на 
шкільні вистави І. Вишенського. Про намагання авторів п’єс знайти 
порозуміння з глядачем свідчать прологи й епілоги – невід’ємні час-
тини релігійних драм – своєрідні звертання акторів до глядачів  із 
приводу видовища, яке має відбутися. В епілозі «Вѣршів на Воскре-
сеніє Христово» актор, звертаючись до залу, звертався до слухачів та 
авдиторів (як синонім глядачів):

Христос воскрес из мертвых, смерть вѣчне зголдовал,
А нам всѣм вѣрным своим юж живот даровал.
Радуймо ж ся, слухачу, у покорном духу,
А Христу воскресшому покажѣмо скруху...
Хвалѣмо ж, Авдитору, воскресшаго Христа
Которий за нас умирал и из мертвых воста 136. 

У «Проліозѣ на Рождество Христово», який В. Рєзанов опубліку-
вав серед уривків різдвяної містерії, звертаємо увагу на такі рядки:

131  Варнеке Б. В. История  русского  театра  /  изд.  2-ое,  значит.  доп.  –  Одесса, 
1913. – С. ІХ.

132  Перетц В. Н.  К  постановке  изучения  старинного  театра  в  России  // 
Старинный театр в России ХVІІ–ХVІІІ в. – Перербург, 1923. – С. 19.

133  Щеглова С. А. Актеры  и  зрители  светского  театра  ХVІІ  –  нач.  ХVIII  в.  // 
Старинный спектакль в России. – Ленинград, 1928.

134  Перетц В. Н. К постановке изучения старинного театра в России. – С. 7.
135  Там само. 
136  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1926. – Вип. I. – С. 139.
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Мы в мовѣ отроческой то вам повѣдаєм,
А о ритмов слухання миле упрашаєм.
Послухай не тескливе тоєй Бозкой справи,
В побожных справах своих церковной забави 137.

Те ж саме в «Епѣліозѣ на Рождество Христово»:

Не бойся юж, слухачу пекельной неволѣ:
Ото ся Бог народил з своєй Бозкой волѣ...
Якос слышал з наших мов, щосмо тут правили,
Христа рожденнаго сценами хвалили.
Мы за твоє пилноє, слухачу, слухання
Зичим в небі з рожденним Христом кролевання,
Абы тут вам даровал вѣки злоцѣстіє,
А у небѣ радости в том вѣкуистіє,
За то, жесте слухали Бозкой в церквѣ хвали.
Дай рожденни, абысте долгий вѣк мешкали,
Теж на земли а в небѣ не мѣючи й конца
Взяли вѣк до мешканя от Бога и Отца 138.

У цих уривках актор мав безпосередньо звертатися до слухача, 
авдитора (а слово «сценами» потрібно розуміти як «епізодами», що 
підтверджується й дієсловом «хвалили», яке також позначає процес 
мовлення, а не зображення).

Автор «Дѣйствія на страсти Христовы списанного» (1648–1654) 
у пролозі закликає:

Сей позор узрѣти
Изволте, где и любов будет умирати:
Єя же страданія добро єст внимати 139. 

У цьому випадку заклик дещо відрізняється від попередніх: ав-
тор ніби вагається, – що ж мають робити ті, які зібралися в залі (чи 
в церкві). Присутнім належить «позор узрѣти» (треба додати, що 
«позор» означає і «ганьбу», і «видовище») і «страданія... внимати», 
тобто побачити і почути, і співпережити. Це ж роздвоєння зафік-
совано і в епілозі:

Любов Христа страждуща возлюбисте зрѣти:
Да будете от него любов всегда мѣти,

137  Там само. – С. 173. 
138  Там само. – С. 180–181.
139  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1925. – Вип. III. – С. 67.
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Желаєм. Аще ж что не по любви вашей
Зде слышасте, простотѣ вся простѣте нашей 140.

Новий  відтінок  «стосунків»  сцени  і  залу  знайдемо  у  пролозі 
«Царства Натури Людской...» (1698), де сказано:

Вся сія како биша, здѣ возвѣстит наше
Дѣйствіє, токмо буди вниманіє ваше 141.

«Дѣйствіє»  –  цілком  театральний  термін.  Однак  дієслово 
«возвѣстит» поки що повертає «дѣйствіє» у сферу слухання, а не пе-
регляду,  оскільки  означає  «повідомити»,  «сповістити»,  «розповіс-
ти». Немає однозначності й у слові «вниманіє», оскільки «внимати» 
означає «сприймати» (розумом, слухом і зором), «вникати», «вду-
муватися», «засвоювати», «осягати», «прислухатися».

У  підзаголовку  «Царства  Натури  Людской...»  ужито  слово 
«дѣйство», у драмі «Свобода от вѣков вожделѣнная Натурѣ…» (1701) 
з’являються терміни «акт», «сцена», «изобразися» 142. Проте в епілозі 
виконавець «благодареніє Богу же и слушателевѣ за сицевія труди 
воздаваєт и прощенія за прегрѣшеніє испрашаєт» 143 (текст останньої 
драми в повному вигляді не зберігся, залишилася тільки програмка).

Цікавим є пролог до «Мудрості Предвѣчной...» (1703):

Изрядноє от древних обрѣтенно дѣло
Хотяще непремѣннѣ сохранити цѣло,
Діаліогично реку в лицѣх явствованно
Строєніє, в то время назнаменованно,
Учащеся сложному в россійской Афинѣ
Стихотворенію...
Тѣм от Мудрости дѣйство Предвѣчной зачати
Дерзаєм...
Сі єст: второє лице з бозства посилаєт,
Да падша возведет од одска примрака
И сотворит зрителя несозданна зрака.
О сем, глаголю, акти наша составляєм,
Таже благост смиренно вашу умоляєм,
Да єще что достойно слуха прилучится,
Се вниманія блага вас не отдалится;
Аще же что невнятно дѣйствуємо нами
Узрится, покрийте нас чтуще невѣждами 144.

140  Там само. – С. 107. 
141  Там само. – С. 111. 
142  Там само. – С. 151. 
143  Там само. – С. 157. 
144  Там само. – С. 161.
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Чи  не  найбільший  інтерес  становить,  на  наш  погляд,  обмов-
ка  «діа ліогічно  реку  лицѣх»,  яка  свідчить  про  те,  що  роздвоєн-
ня  (зазначене  вище)  справді  існувало.  У  пролозі  до  «Мудрості 
Предвѣчной...» ужито слова «дѣйство», «дѣйствуємо», «акти», саме 
тут зафіксовано слова «зритель», «узрится», не забуто й про «слух» 
(«аще что достойно слуха прилучится»). Це роздвоєння перейшло і 
в епілог, де виконавець повідомляє про «кончину дѣйства», але при 
цьому  етикетно  вибачається  за  те,  що,  можливо,  «не  сладко  рытм 
наш вѣщеваше». Водночас є в епілозі й інше прохання:

Мзда же не от уст наших, за пріяти труди,
Но як состраждущим от страдавша буди,
Желаєм 145,

що треба, очевидно, розуміти як натяк на співпереживання гляда-
чів, якого намагалися викликати виконавці.

У пролозі до «Торжества Єстества Человѣческого...» знайдемо тра-
диційне звертання до «слишателя», перед яким відбувається «дѣйство»:

Молим слишателей о внимателноє в дѣйствѣ слишаніє...
Сего воскресеніє днес ти изявляєм,
Токмо о слышаніє тебе умоляєм;
Соизвол, слишателю, реченим внимати:
Страсть, побѣду Христову будем изявляти 146.

Слово «изявляти», як і «внимати», має кілька значень: «явити», 
«показати»,  «відкрити»,  «пояснити»,  «розтлумачити»,  «повідоми-
ти», «оголосити».

Про  адресацію  глядачам  свідчать  ремарки:  в  одній  –  «Єстество 
Человѣческоє  зрится»;  у  ремарці  до  «явленія  6»  «зрител...  видит...»; 
в  епілозі  виконавець  «благодарствуєт  благоразумному  слишателю 
за  прилѣжноє  слишаніє, при  сем  прощенія  просит  за  вся  в  дѣйствіи 
прегрѣшенія» 147.

Роздвоєння між слуханням  і зоровим сприйняттям знайдемо й 
у пролозі до «Трагедокомедії» Сильвестра Ляскоронського (1729), 
яке простежуємо і в епілозі:

Се уже художноє совершися дѣло.
Благодарствуєм тебѣ, слишателю, зѣло,
Яко по превысокій твоєй благодати
Восхотѣ тщаливнѣ днесь того послушати.

145  Там само. – С. 212.
146  Там само. – С. 215–216.
147  Там само. – С. 216, 275, 280. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



97

Вся здѣ видимая и вся содѣянна
И чрез наше дѣйствіє днесь изглаголанна,
Честь и украшеніє воспріяша явѣ,
Яко драгоцѣнная видима во главѣ
Царской злата корона сѣ камени драга:
Сіце днесь от твоєго присутствія блага.
Аще здѣ неудобно что тебѣ явися,
Все благоразумієм покрыти потщися,
Єму же благодарни, воздающе славу,
Смиренно нашу днесь приклоняєм главу.
Вся яже соверши, хоть не во часѣ мнозѣ,
Дѣйствія художная склоняєм под нозѣ 148.

Однак тут привертає увагу інше. Насамперед вказівка на те, що при-
сутні мають справу з «художним дѣлом», «дѣйствіями художніми». Сут-
тєве уточнення дістає дещо загадковий процес слухання «дѣйствій» або 
«дѣл» (якщо зважати на попередні уривки). Виявляється, усе «бачене» 
і «зроблене» на сцені – це розповідь «через дѣйствіє» («изглаголати» 
означає «виголисити», «сказати», «розповісти», «описати словами»).

У «Великодній драмі» виконавці в пролозі кажуть: «нашему дѣйствію 
вашего слуха и доброхотства требуєм» 149. Отже, знову «слухання».

У  пролозі  до  «Властотворного  образу...»  (1737)  виконавці  ви-
словлюють свої наміри так:

Властотворній Господень образ в человѣцѣ
Дѣлом хощем показать в красоть велицѣ
Тебѣ, шлишателевѣ почтеннѣйшому драгу 150,

тобто, знову йдеться про «показування» слухачеві.
У  програмці  «Комедії  на  день  Рождества  Христова»  Димитрія 

Туптала (1702) читаємо: «ПРОЛОГ. Из’являєт – очесом предложит 
вещ и вниманія от слышателей желаєт», а вже в тексті прологу ви-
конавці обіцяють: «Сіє не токмо словом, и дѣлом из’явим» 151. 

«Узрите, яже рекох, в следующой мовѣ» – проголошено у пролозі до 
драми  «Комическоє  дѣйствіє»  Митрофана  Довгалевського  (1736)  152. 
Прозовий  пролог  до  «Різдвяної  драми»  повідомляє:  «Обаче  мы  в  па-
мять толиких єго [Божих. – М. С.] щедрот таины промысл сеи кратки-
ми  дѣйствіями  из’явити,  в  ползу  душевную  упражняющуся  присно  в 
богомысліи слышателеви предложити умыслихом, а понеже и простыи 

148  Там само. – С. 312.
149  Там само. – С. 315. 
150  Там само. – С. 329.
151  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1927. – Вип. IV. – С. 86, 96. 
152  Там само. – С. 172.
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народ не ложно твердити обыче, что всякая вещь красится слышанієм, 
того для уха доброхотнаго в слух приклонити и дѣйствія наша, аще за 
краткость ума в словѣ и не красна, но вещію красящаяся (изобразуєт 
бо Божія воплощенія силу), благодарным сердцем пріяти просим» 153. 

«Пролокг, предословие» до драми «Алексей человѣк божій» по-
переджає:

Алексѣя покажем ото на сем пляцы.
Тут же обачите, за якіє справы
Божіим человѣком стал в небесной славы 154.

У цьому творі, як і годиться, є «навѣршеніє рѣчи», де мовиться, 
що «видѣлисмо ясно» життя Олексія. Надзвичайно важливе також 
зауваження, що спектакль адресовано в першу чергу тим, 

Хто книг не оттворяєт;
А видѣніє паче слуха увѣряєт.
Прето смо видѣнієм живым показали
Алексѣя святаго, яко во зерцале.
На то виденѣє панским очом вашим
Весело глядѣлисте, а к дышкурсом нашим
Ласкаво охотноє ухо наклонили
И до конца послухать не стескнили... 155 

Новаторським тут є і «розподіл роботи» для ока і вуха. Присутні 
в залі дивилися на життя Олексія, а слухали «дышкурси».

У «Комедіи на Успѣніе Богородицы» Димитрія Туптала (1677) в 
епілозі міститься традиційне звертання до «слышателя», якому ви-
конавці «показахом» виставу.

Цікавим є пролог до епізоду «Умирающему человѣку полезноє 
увѣщаніє, да не отчаєваєтся о спасеніи, аще и многогрѣшен был в 
мирѣ» (початок ХVІІІ ст.), де читаємо:

Смертніи вси тецѣте: вину смерти зрѣте, –
Коль люта єсть грѣшником, во ум пріємлѣте!
Разсуджаите подобнѣ, смертно мѣти тѣло,
Мучимоє во вѣки, но пребудет цѣло 156,

де привертає увагу заклик «зрѣте».

153  Там само. – С. 185–186.
154  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1928. – Вип. V. – С. 125.
155  Там само. – С. 187.
156  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1929. – Вип. VI: Драми-моралітети. – С. 123.
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У  фіналі  «Трагедокомедіи»  Варлаама  Лащевського  (середина 
ХVIII ст.) на сцені з’являються «два юношы» і «розглагольствуют» 
про побачене й почуте. Варлаам Лащевський відходить від устале-
ної форми епілогу: замість традиційних вибачень за помилки й по-
гану акторську гру він вкладає в уста юнаків власні думки, які, за 
В. Рєзановим, виявляються «й по інших частинах п’єси» 157. 

Дуже  цінними  для  з’ясування  характеру  «стосунків»  сцени  і 
залу  (акторів  і  глядачів)  є  окремі  репліки  й  ремарки  в  «Комичес-
ком дѣйствіи» Митрофана Довгалевського (1736). У пролозі вихо-
дить Валаам і «предсказуєт кратко о всем комическом слѣдующем 
дѣйствіи». Завершується його монолог такими словами:

Аз, преславній Валаам – пророк в дѣлѣ, словѣ:
Узрите, яже рекох, в слѣдующой мовѣ 158.

У ремарці до «явленія 1» мовиться, що «виходят тріє царіє, уну-
ки  Валаамовы,  для розсужденія  видѣнной  необычной  звѣзды  на 
востоцѣ». 

У «Синопсисѣ о Єзекії, царѣ израелском» Ісаакія Хмарного ви-
конавці  звертаються  до  «слышателів...  витискаго  художества  деи-
ство  сего»,  але  потім  просять  вибачення,  якщо  образять  «зреніє 
благоохотных зрителей»; далі йдеться про те, що для слухання бесід 
і дій потрібно «ум, очеса и ушеса приложити».

У «Стефанотокосѣ» Інокентія Одровонж-Мигалевича на сцену 
виходять «два отрочища», які все «играюще сотвориша»; на все, що 
діється на сцені, автор драми закликає «прилѣжно смотрити».

У  шести  списках  маємо  п’єсу  «Воскресеніє  мертвых»  Георгія 
Кониського (1746). В одному списку відсутні пролог та епілог, в ін-
шому  –  пролог.  Є  суттєві  відмінності  і  в  самих  текстах  прологів 
та  епілогів.  Так,  у  списку,  який  зберігається  в  Державній  Публіч-
ній  бібліотеці  Санкт-Петербурга  (рукоп.  Ф.  А.  Толстого,  збірник 
О.ХVІ.2 159), в епілозі виконавці вибачаються тільки за погану гру:

Буди ж с погрѣшенієм что в дѣйствіи бяше,
Прощеніє скудности подадѣте нашей 160,

а  у  списку  Києво-Софійського  собору  №  489  (за  описом  М.  Пе-
трова,  №  693,  с.  292–294)  виконавці  вибачаються  за  помилки 
«в разговорѣ»:

157  Там само. – С. 64. 
158  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 

1927. – Вип. IV. – С. 171–172. 
159  Збірник складено Климентом Борковським 1751 року.
160  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ. 

1926. – Вип. VI. – С. 180. 
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Аще же в чем обмилка в разговорѣ бяше,
Скудоумству дадите прощеніє ваше 161.

Як уже неодноразово мовилося, шкільний театр ХVІІ–ХVIII ст. 
був  складовою  частиною  навчання.  Спудеї  на  сцені  закріплювали 
отримані  на  лекціях  знання,  шліфували  ораторську  майстерність, 
училися гідно триматися перед аудиторією. Важливою особливістю 
вистав  ХVІІ–ХVIII  ст.  є  постійне  словесне  дублювання  сценічної 
дії. Умотивовано це тим, що театральне дійство було важливим за-
собом пропаганди Слова Божого, тому у драмі передбачалося зоб-
ражання «Божого воплощенія силу». Про силу слова, вимовленого 
Ісусом  Христом,  свідчить  Давид  у  збереженому  фрагменті  драми 
«Умирающему человѣку полезного увѣщанія...»: 

Горѣ очи возведи, вижд, кто тя глашаєт:
Сей, иже мертвих от гроб словом воскрешаєт 162.

В  епілозі  «Воскресенія  мертвых»  Георгія  Кониського  (1747) 
читаємо:

Толико можем сіє утверждать свободно,
Єлико єст з священным писанієм сходно:
Притвор бо сей на прямой положен основѣ, –
Что глаголет, то стоит и в Божім словѣ 163,

де важливим для нас є слово «притвор» (тобто «перевтілення»), бо 
воно свідчить про те, що «притвор» у шкільній драмі завжди має на-
дійну основу – Святе Письмо. 

У пролозі до драми «Про виведення Адама й Єви...» уведено тра-
диційного  cлухача,  якому  виконавці  щось  хочуть  «показати»,  має 
місце й традиційне вибачення за помилки. Проте чи не вперше тут на-
трапляємо на слово «актор» («О чом обширнѣ потим будут повѣдати 
Акторове, котріи тут презентовати / Будут ся вам, слухаче в сценах 
розмаитих...» 164).

1749 року Георгій Щербацький написав «Трагедокомедію, нари-
цаємая Фотій». Твір унікальний тим, що в ньому немає ні прологу, 
ні  епілогу,  тут  уже  використано  репліку  aparte.  Георгій  Щербаць-
кий  не  переказує  змісту  драми  на  початку  і  не  вибачається  за  по-
грішності наприкінці. У 1-й яві 1-ї дії з’являється Сатана  і одразу 

161  Там само. – С. 180.
162  Там само. – С. 124. 
163  Там само. – С. 180. 
164  Пам’ятки української мови і літератури. – Львів,1930. – Т. 8: З української 

драматичної літератури ХVІІ–ХVІІІ ст. Тексти і замітки / подав Я. Гординський. – 
С. 10. 
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ж «повѣствуєт, гдѣ єму найбольше от начала міра удалось...», а за-
вершується драма такими словами: «Отходит Фотій и оканчиваєтся 
трагедокомедія». Цьому твору властиві всі формальні ознаки влас-
не драматичного тексту.

Отже,  основою  української  вистави  ХVІІ–ХVIII  ст.  було  слово, 
а не дія, діалоги та репліки, а не акторська гра. Виконавці виходили 
на сцену радше «для розсужденія», а не для гри (І. Вишенський нази-
вав це «…комедійським та машкарським набоженством…» 165). І все ж, 
поступово у шкільній виставі перемагало саме театральне видовище 
в теперішньому розумінні цього слова. Із залу мало-помалу зникали 
«слышатели»,  і  він  наповнювався  «зрителями»,  на  сцену  виходили 
не «отрочища», а «актори». В одній з інтермедій Митрофана Довга-
левського згадано гримування, у Георгія Кониського – притвор (цер-
ковне значення – «притворить себя, притвориться» 166). Усе це фор-
мувало  театр.  Важливу  роль  у  складному  процесі  театротворення 
відігравав шкільний театр – театр своєрідний, театр складний, театр 
учбовий, на якому вчилися всі – драматурги, виконавці й глядачі.

ІІ.4.3. Різдвяна драма 

Найдавнішу різдвяну драму, що входила до репертуару шкільного 
театру, – «Комедія на день Рождества Христова» Димитрія Туптала, – 
уперше було поставлено 1702 року, а опубліковано 1862 року М. Ти-
хонравовим 167. До твору введено антипролог, пролог, епілог та 18 з’яв 
(«явленій»). Драму написано староукраїнською книжною мовою, по-
мітно зрусифікованою при переписуванні, у силабічному віршуванні. 
Діють міфічні та біблійні персонажі: Циклопи, пастирі (Борис, Аврам, 
Афоня), Ангел, Валаам (згаданий у Книзі Чисел), Царі-Волхви 1-й, 
2-й, 3-й, Сенатори 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Отроки 1-й, 2-й, Посланник, Сто-
рожі 1-й, 2-й, Цар Ірод, Рабини 1-й, 2-й, Парень, Вожді 1-й, 2-й, Лікар; 
алегоричні персонажі: Натура Людська, Надія, Вік Золотий, Любов, 
Лагідність,  Незлобивість,  Радість,  Фортуна,  Розмірковування,  За-
лізний Вік, Брань, Ненависть, Злоба, Плач, Заздрість, Смерть, Жит-
тя, Земля, Небо, Допитливість Звіздарська, Ворожнеча, Милосердя, 
Невинність, Істина, Відплата, Сила Божа. Зміст драми традиційний – 
відтворення  важливих  євангельських  сцен  Різдва  Христового.  Твір 
надавав  можливість  глядачам  побачити  всі  найважливіші  євангель-
ські події, які оповідають про втілення Сина Божого: пророкування 

165  Вишенский И. Сочинения / подг. текс., ст. и комм. И. П. Еремина. – Москва ; 
Ленинград, 1953. – С. 33.

166  Толковый  словарь  живаго  великорускаго  языка  Вл.  Даля.  –  Санкт-
Петербург. – Москва, 1882. – Т. 3. – С. 451.

167  Рождественская  драма  //  Летопись  русской  литературы  и  древностей.  – 
1862.  –  Т.  4.  –  С.  154;  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  україн-
ський. – Київ, 1927. – Вип. IV.
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про  прихід  месії  –  Спасителя,  народження  незвичайного  Дитяти  у 
Діви Марії, поклоніння пастирів, прихід волхвів, злі наміри царя Іро-
да, винищення всіх немовлят за наказом Ірода, відплату, тобто люту 
смерть самого Ірода, перемогу Сили Божої. Міфологічні й алегоричні 
персонажі  стають  провідниками  християнських  істин  та  доброчин-
ностей, а також важливих богословських істин про марноту світу, що 
полонив грішну людину, яку прийшов у світ визволяти Син Божий.

Від ХVІІІ ст.  збереглася лише програма, умовно названа «Рос-
товскоє дѣйство», яка також пов’язана з іменем Димитрія Туптала. 
Цей твір так само виконували в Ростові. Драма мала три дії, кожна 
з яких була розбита на з’яви, перед якими мав звучати пролог, а на 
завершення дійства – епілог. У драмі діяли Благодать Божа, Чоло-
вік, Злоба і Змій, Погординіє, Спокуса, Гнів Божий, Смерть, Голіад 
(Голіаф), Цар Саул, Віра, Чистота, отрок Давид (прообраз Христа 
Спасителя) та інші. Ці персонажі допомагали авторові на староза-
вітних і новозавітних паралелях відтворювати на сцені ідею транс-
історичної місії Сина Божого, який несе людям вічну Божу любов. 
Текст програми вперше опублікував А. Тітов 1881 року. 

Від «Різдвяної містерії», датованої першою половиною ХVІІ ст., 
залишилися лише окремі фрагменти: «Пролог на Рождество Христо-
во», «Епѣлог на Рождество Христово», 5-та, 6-та, 7-ма сцени, у яких 
діють  Душа  грѣшная,  Тѣло  грѣшнеє,  Милосердіє  Божоє,  Захарія,  
Іоаким, Анна, Ангел, Марія Пречиста Панна, Іосиф, Архангел Гаври-
їл.  Містерія  присвячена  євангельській  історії  втілення  Ісуса  Хрис-
та – Сина Божого – задля спасіння грішної людини. Драму написано 
староукраїнською книжною мовою силабічним віршуванням. «Рос-
товскоє дѣйство» і «Різдвяну містерію» опублікував В. Перетц 168.

В.  Рєзанов  1907  року  169  опублікував  текст  драми  ХVІІІ  ст. 
«Дѣйствіє на Рождество Христово, изявляющое преступленіе души 
человѣческой...», яка складається з 10-ти з’яв, також написаних ста-
роукраїнською книжною мовою силабічним віршуванням. У драмі 
діють  такі  біблійні  персонажі:  старозавітні  пророки  Валаам,  Ісая, 
євангельський цар Ірод, Волхви 1-й, 2-й, 3-й, Книжники 1-й і 2-й, 
Дочка  єврейська  (Дщерь  сіонская);  міфічні  персонажі:  Мертвець, 
Душа,  Ангели;  персоніфіковані  алегорії:  Грѣх,  Милосердя,  Надія, 
Злоба,  Зависть,  Коварство,  Убійство,  Смиреннолюбіє,  Незлобіє, 
Благочестіє,  Власть  Божія.  У  творі  автор  розробив  біблійну  істо-
рію гріхопадіння Адама і Єви, від яких приходить у людське життя 
смерть, а також історію народження на землі Спасителя. 

168  Перетц В. Н.  К  истории  польского  и  русского  народного  театра  XIII–XIV  //
Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. – 1908. – Т. 12. – 
Кн. 4. – С. 52–86.

169  Дѣйствіє на Рождество Христово, изявляющое преступленіе души человѣчес-
кой...  //  Резанов В. І. Памятники  русской  драматической  литературы  //  Известия  
историко-филологического института князя Безбородка. – Ніжин, 1907. – Т. 23. 
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На межі між 1736–1737 роками Митрофан Довгалевський написав 
«Комическоє дѣйствіє...», яке 1907 року опублікував В. Рєзанов  170. 
Драма  містить  пролог  і  чотири  з’яви,  написана  староукраїнською 
книжною мовою силабічним вір шуванням. У творі діють старозавіт-
ні персонажі – Валаам, Давид з пророками, євангельські персонажі – 
Три Царі (волхви), Ірод, Воїн, міфічні персонажі – Смерть, Диявол 
та алегоричні персонажі – Гнів, Чоловіколюбство Боже, Декрет Бо-
жий.  У  пролозі  звучить  тема  біблійного  «Шестоднева»  –  творення 
Богом величного  і гармонійного світу задля людини,  ідеться також 
про гріхопадіння праотців і про милостиве викуплення людей жерт-
вою  Сина  Божого.  У  творі  розроблений  євангельський  сюжет  про 
народження Ісуса у Віфлеємській печері, про наміри царя Ірода і дії 
Декрету Божого та Чоловіколюбства Божого. 

ХVIII ст. датований текст різдвяної драми, що починається словами 
«Пролог.  Неизслѣдный  божій  совѣт…».  Публікатор  тексту  –  В.  Рєза-
нов 171. Твір містить пролог, написаний прозою, розбиті на з’яви чотири 
дії, написані силабічним віршем, короткий епілог. У драмі діють міфічні 
й біблійні персонажі: грецький бог Аполлон, Жерці 1-й і 2-й, Сім мудре-
ців, цар Давид, Ангел, а також персоніфіковані алегорії: Буйство, Вет-
хий вік, Вавилон, Єгипет, Ехо і Глас, Благовістя, Європа, Азія, Африка, 
Америка. У творі звучить традиційна тема гріхопадіння людини в Раю 
і порятунку її Сином Божим, який утілився через Пріснодіву; велич і 
значення цього подвигу засвідчують усі континенти світу.

Різдвяна містерія (середина ХVІІІ ст.), опублікована В. Перет-
цем  172,  зберегла  лише  окремі  уривки  з  твору  та  епілог.  На  думку 
О. Мишанича, від традиційних різдвяних драм цей текст різниться 
тим, що драма «зоб ражає торжество християнської віри, а саме різд-
во тут є лише одним з епізодів драми» 173. 

О.  Мишанич  зауважив  також  на  цікавому  уривку  з  різдвяної 
драми під назвою «Разговор пастирей», у якому пастухи Свирид і 
Овдій народною мовою ведуть бесіду про світські житейські справи, 
про біблійних героїв – про Адама, який згрішив і цим «запер всѣм 
людєм до рая границу»,  і про незвичайне дитя, яке, на сподівання 
пастирів, «визволит нас из сей неволѣ» і «старшому анциболу утре 
добре носа» 174. У словах пастухів чітко звучать інтонації інтермедій; 
цей діалог нагадує і вертеп, до якого різдвяна драма потрапила на 
хвилях  своєї  великої  популярності  в  найширших  верствах  право-
славного населення.

170  Резанов В. И.  Памятники  русской  драматической  литературы  //  Известия 
историко-филологического института князя Безбородка. – Ніжин, 1907. – Т. 23.

171  Там само.
172  Перетц В. Н. К истории польского и русского народного театра XIII–XIV. 
173  Мишанич О. В. Драми різдвяного циклу // Історія української літератури  : 

у 8 т. – Київ, 1967. – Т. 1. – С. 470.
174  Цит. за: Мишанич О. В. Драми різдвяного циклу. – С. 470.
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ІІ.4.4. Драма історична

Однією з перших українських  історичних драм є трагікомедія 
«Владимир» Феофана Прокоповича (написана 1705 р., поставлена 
3 липня цього ж року). Працюючи над нею, драматург, як доводять 
дослідники цього твору, мав за взірець трагедії й комедії Сенеки, 
Йосифа Симона Англійця, Плавта, Теренція, італійські ренесанс-
ні та протестантські драми. Канонічна, літописна, версія хрещен-
ня  України-Руси  Володимиром  містить  у  собі  і  зустріч  князя  з 
«болгарами віри магометанської», і з німцями з Риму, і із жидами 
хозарськими,  і з грецьким філософом Кирилом, який виклав Во-
лодимирові ази християнської віри. Ці події відбувалися 986 року. 
Наступного року Володимир розіслав посланців до болгар, німців, 
жидів і греків, аби вони на власні очі побачили різницю між їхніми 
вірами. На це було витрачено рік, проте Володимир переконався в 
тому, що грецька служба «єсть краща, ніж в усіх землях», і прийняв 
рішення охреститися.

У  своїй  трагікомедії  ці  події  Феофан  Прокопович  залишив 
поза увагою. Натомість він вивів на сцену тих, з ким має стати на 
прю  князь-реформатор  –  убитий  Володимиром  Ярополк,  Жери-
вол, Курояд  і Піар, поганські жерці, котрі спираються на бісівські 
сили – Біса миру, Біса хули, Біса тіла. Володимир радиться із сина-
ми Борисом і Глібом, як йому краще вчинити. Гліб уважає, що вар-
то вислухати Філософа, який мусить «подробну закон изъяснит». 
З’являється Жеривол, щоб застерегти князя від фатального кроку. 
Борис повідомляє, що Філософ готовий до бесіди. Уходить Філо-
соф. Жеривол вступає з ним у дискусію, намагаючись спростувати, 
принизити основні постулати християнської релігії. Володимир зу-
пиняє обуреного Жеривола, і той іде геть. Філософ викладає князе-
ві суть християнства. Володимир знову звертається до синів. Борис 
каже, що почуте він сприймає як нове вино, яке вливається в його 
серце. Володимир відповідає Борисові, що також відчуває радість із 
цього приводу. З великого монологу Володимира ми дізнаємося, яка 
внутрішня боротьба відбувається в душі князя. Він зважує всі «за» 
і «проти», перш ніж сказати: «Творю волю божества твоєго». Пре-
лесть усе ще не втрачає надії зупинити Володимира. Курояд і Піар 
побиваються, що Володимир «увърыл философа слову» і заборонив 
приносити жертви  ідолам. Мечислав  і вождь Храбрий повідомля-
ють жерцям, що відбулося хрещення Володимира. Андрій-апостол 
і Ангели, а за ними й вихованці Києво-Могилянської академії про-
славляють вікопомну подію і славне майбутнє Києва, князівського 
роду, киян, Росії.

Події  у  трагікомедії  Феофана  Прокоповича  розгортаються 
стрімко  (може  скластися  враження,  що  навіть  упродовж  одного 
дня). Драматург не переймається тим, що в монолозі Філософа зву-
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чить антиунійний пасаж, що порадниками Володимира є малолітні 
сини Борис і Гліб, що жерців у «Владимирі» названо «калугерами», 
тобто монахами, тим, що Жеривол носить титул «велебный», хоча 
ним  називали  осіб  духовного  сану  в  Україні  ХVІІ–ХVІІІ  ст.,  тим, 
що ім’я Піар походить від назви католицького ордену, заснованого 
1607  року,  бо  він  створив  твір,  в  основу  якого  поклав  історичний 
сюжет, що дозволяє висвітлити епоху, в яку він жив, політичні по-
дії, які відбувалися на початку ХVІІІ ст. Можна добачити у «Вла-
димирі» й натяки на окремі сторінки біографії Івана Мазепи, якого 
віддзеркалює князь Володимир: це й убивство Ярополка, що може 
відповідати арештові та засланню Семена Палія, це й плотські втіхи 
Володимира  (про  них  ідеться  в  монолозі  Володимира),  на  які  на-
кладено «гріховні» стосунки Івана Мазепи і його хрещениці Мотро-
ни.  Можливо,  що  Феофан  Прокопович,  змальовуючи  жерців,  мав 
на увазі патріархальне київське та московське духовенство, які про-
тивилися  приходу  нових,  освічених  церковних  діячів,  котрі  усві-
домлювали  будівничу  діяльність  Івана  Мазепи,  його  меценатську 
діяльність, підтримку освіти тощо (див., хоча б, «Руно орошенноє» 
Димитрія  Туптала,  «Виноград  Христовий»  Стефана  Яворського, 
«Виноград, домовитом насажденный...» Самійла Мокрієвича та ін.).

Незважаючи на те, що «трагедокомедію» «Владимир» драматург 
присвятив Іванові Мазепі, у радянські часи твір трактували як та-
кий, що возвеличує реформаторські діяння Петра І, ґрунтуючись в 
основному на заключній пісні, яку співає Андрій-апостол і Ангели, 
у якій згадана Росія і, в останньому рядку, російський цар.

Трагікомедія  Феофана  Прокоповича  відкрила  перед  україн-
ською шкільною драмою нові горизонти, привернула увагу україн-
ських драматургів до своєї історії, спонукала оспівувати не лишень 
біблійних та античних героїв, але й своїх князів, які були здатні на 
вчинки, що за значенням не відрізнялися від учинків іноземних ке-
сарів та королів.

Твір Феофана Прокоповича знаменував новий етап у розвитку 
української  шкільної  драми.  «Владимир»  –  це  драма,  написана  з 
урахуванням  настанов,  викладених  у  найпоширеніших  поетиках, 
у тім числі й трактаті «De arte poetica libri III» самого Феофана Про-
коповича. Трагікомедія озаглавлена ім’ям головного героя, вона має 
п’ять дій, дії поділені на акти; подані пролог, або протазіс, а також 
епітазіс,  катастазіс  і  катастрофа.  Драматург,  спираючись  на  євро-
пейські взірці, враховуючи приписи Горація, Ю. Скалігера, Я. Пон-
тана  та  інших,  створив  драму,  яка  довгі  роки  залишалася  взірцем 
драматичної майстерності. Перед нами постає людина, яка розуміє, 
що вже не може жити по-старому, яку лякає та насторожує новий 
шлях, котрий потрібно обирати. Присвячуючи «Владимира» Івано-
ві Мазепі, драматург на прикладі київського князя показав гляда-
чам початку ХVІІІ ст. як нелегко приймаються ті чи інші рішення. 
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Феофан  Прокопович  звернувся  й  до  гетьмана:  «Зри  себе  самого 
въ Владимеръ, зри въ позоръ сем, аки въ зерцалъ, твою храбрость, 
твою славу, твоєй люби союз с монаршим сердцем, твоє истинноє 
благолюбіє,  твою  истинную  к  православной  апостольской  єдиной 
церкви кафолическія въры нашой ревность и усердіє». Звернувся, 
аби утвердити його у правильності рішень, які він приймає, аби воз-
величити  їх, піднявши до рівня рішень, прийнятих Володимиром. 
Феофан Прокопович, щоб підсилити значення прийнятих рішень, 
використав  увесь  арсенал  можливих  художніх  засобів.  Трагікоме-
дія за формальними ознаками, що були новим словом в українській 
шкільній  драматургії,  цілком  відповідає  тому  новому  змісту,  який 
драматург  уклав  у  свій  твір.  Феофан  Прокопович  показав  події 
української історії, розповів про вчинок київського князя, який на-
важився  порушити  усталений  порядок  і  запропонувати  своїм  під-
леглим  по-іншому  подивитися  на  світ,  по-іншому  зрозуміти  сенс 
свого життя. Ми бачимо, у яких муках народжувалося це рішення. 
В одному з монологів Володимир зізнається:

В мислі же моєй нікто тайним сиязиком
(отселі, мню, не слишан бисть он человіком)
Повість філософову кріпкими ізвіти
утверждаше. Моя же утроба горіти
Мняшеся, і страх нікий пронземя; оттолі
не він, како ко моєй приліпися волі
Ім’я християнське, наші же мні мертви
бозіє мняться бути і мерзкі їх жертви.

У цій сповіді київський князь постав людиною, якій відкрилися 
недоліки поганської віри, людиною, яка от-от наважиться прийняти 
нову віру (тут, до речі, може постати питання: «Чи такими муками 
переймався Петро І, зважившись на свої реформи?»). 

Трагікомедія Феофана Прокоповича переповнена протиставлен-
нями  й  контрастами:  «невѣрію  тми»  протистоїть  «свѣт  євангель-
скій»,  поганству  –  християнство,  неуцтву  –  освіченість,  темним 
силам – сили світлі, ретроградству – поступ. Феофан Прокопович, 
щоб підкреслити приреченість поганства і його безперспективність, 
про дії речників поганства розповідає у двох діях, торжеству ж хрис-
тиянських ідей він присвятив три дії. Тих, хто відстоює поганство і 
противиться християнству, тобто жерців, Феофан Прокопович на-
ділив промовистими іменами Жеривол, Кураяд і Піар. Це особи, які 
здебільшого думають про їжу, вони навіть не намагаються зрозуміти 
бодай суті нової віри. Скажімо, під час розмови з Філософом Же-
ривол запитує: «Что готуєт ясти себі бог?», «Коєй найбол сласти в 
яденії бог іщет?», «Что найпаче ясти любить он?». Натомість Воло-
димира цікавить, яке місце у християнській релігії посідає мир, лю-
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дина, чому бог невидимий, чому він, один, за все відповідає? З вели-
кою симпатією у «Владимирі» змальовано Філософа, який прибув 
у Київ з великою місією – навернути у християнство русичів. Про 
серйозність його намірів свідчить те, що він, вирушаючи в Київ, ви-
вчив «язик руський», на що звертає увагу Борис.

Я. Гординський зауважив на складності «Владимира» як літе-
ратурного твору. Ця складність, звичайно ж, спровокована склад-
ністю  проблем,  які  взявся  висвітлити  Феофан  Прокопович.  Як  і 
кожна освічена людина, драматург усвідомлював, що найважче бу-
ває тому, хто наважується відмовитися від старого і обрати нове, 
невідоме.  Він  розумів  також,  що,  урешті,  здійснюються  праведні 
наміри,  перемагає  ідея,  покликана  оновити  світ,  змінити  хід  іс-
торії. Саме такою виявилася ідея хрещення Русі, на яке зважився 
Володимир,  і яке вивело  її  з темряви до світла,  за словами співу 
Андрія-апостола з Ангелами.

Через три роки, 25 травня 1708 року, у стінах Києво-Могилян-
ської  академії  з’явилася  ще  одна  трагікомедія,  присвячена  Іванові 
Мазепі,  –  «Іосиф,  патріарха,  своим  преданієм,  узами,  темницею 
і  поч тенієм  царского  престола  Христа,  сина  Божія,  преданнаго, 
страждущаго  и  вознесшагося  с  славою  прообразующій...»  Лаврен-
тія  Горки.  Цього  разу  для  драматичної  обробки  було  обрано  один 
з  епізодів  життя  Йосифа,  зокрема  обставини  його  перебування  в 
царедворця Пентефрія (або Потіфара) (Буття, 39–41). Йосиф гос-
подарює в будинку начальника царської сторожі. Одного разу, коли 
Пентефрія не було вдома, його дружина захотіла, щоб Йосиф ліг з 
нею. Вириваючись із її обіймів, юнак залишив у покоях одяг, який 
хтива  жінка  показала  слугам,  а  потім  і  чоловікові,  звинувативши 
Йосифа  в  тому,  що  він  захотів  «позабавлятися»  з  нею.  Пентефрій 
повірив дружині  і посадив Йосифа у в’язницю. Тут юнак розгадує 
фараонові сни і його випускають на волю.

У зв’язку з трагікомедією Лаврентія Горки варто згадати про по-
дії, що відбулися під час її написання в Україні. Восени 1707 року 
Василь  Кочубей  та  Іван  Іскра  написали  донос  на  Івана  Мазепу, 
в якому розповіли Петрові І про переговори гетьмана з польським 
королем  Станіславом  Лещинським  та  шведським  королем  Кар-
лом ХІІ. Петро І визнав цей донос наклепом. За його наказом у лип-
ні 1708 року автори доносу були страчені. Можна вважати, що ця іс-
торія знайшла відображення і у творі Лаврентія Горки: є згадки про 
успішне  господарювання  Йосифа,  наклеп,  прощення  Пентефрія. 
Лаврентій Горка ввів у трагікомедію ряд алегорій: Зависть напоуми-
ла братів убити Йосифа, а потім лютує від того, що Йосиф «не из-
гибл безчестно»; Сила Адова, яка допомагає Зависті «душу з тѣлом 
Іосифову...  безчестно  умертвити»;  Защищеніє  Божоє,  яке  оберігає 
Йосифа, Совість, що «хощет вельможу [тобто Пантефрія. – М. С.]» 
застерегти  від  хибного  рішення  ув’язнити  Йосифа;  Прелесть,  яка 
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хоче  штовхнути  Йосифа  на  гріховний  учинок;  Тайновидець,  який 
попереджає про задум Прелесті; Вражда, яка також робить усе, щоб 
скомпрометувати Йосифа.

У трагікомедії Лаврентія Горки діють також Цар, сенатори, слу-
ги, мудреці, звіздарі (або астрологи). Коментує події хор. Між діями 
розігрували інтермедії (на жаль, вони не збереглися).

Трагікомедія «Іосиф, патріарха...» Лаврентія Горки цікава в пер-
шу чергу тим, що український драматург удався до пошуків анало-
гій українським подіям у біблійній історії, продемонструвавши при 
цьому  і  належне  знання  Святого  Письма,  і  сміливість,  й  інсцені-
заторський  хист,  що  полягав  у  вмілому  наповненні  деяких  реалій 
правдивими деталями та змістовними діалогами й монологами.

Новаторською  вважаємо  й  анонімну  драму  «Милость  Божія, 
Украину  от  неудоб  носимых  обид  лядских  чрез  Богдана  Зиновія 
Хмельницкаго,  преславнаго  войск  запорозких  Гетмана,  свободив-
шая и дарованными єму над ляхами побѣдами возвеличившая, на 
незабвенную толиких єго щедрот память репрезентованная в шко-
лах Кієвских 1728 лѣта». Лишаючи без обговорення проблему ав-
торства, звернімо увагу на новації в цьому творі.

Драма присвячена 80-літтю початку Визвольної війни під про-
водом  Богдана  Хмельницького.  Мінімалізуючи  кількість  алегорій 
(у драмі діють Україна, Вѣсть і Смотрѣніє), автор зробив головною 
дійовою  особою  драми  Богдана  Хмельницького,  який  оцінює  сто-
сунки українців і невдячних поляків, звертається до козаків, вказу-
ючи, що Україна стоїть перед вибором:

На вас-бо то залежит, или жити тако
При козацких вольностях буз налога, яко
Издавна жили, или вѣчными рабами
В ляхов быть, которіи, як хотять над нами
И над дѣтями нашими руки истирают,
И уже явного нас студа исполняют.

Богдан  Хмельницький  веде  мову  про  податки,  накладені  на 
українців  поляками,  про  їх  намагання  «ввести  треклятую  Унію» 
та інші біди. Кошовий запевняє гетьмана, що козаки готові «себе 
и  матку  нашу  боронити».  Україна  у  своєму  монолозі  висловлює 
сподівання, що Бог допоможе Богданові визволити рідну землю, 
як  допоміг  колись  Мойсеєві  звільнити  «израильскоє  племя»  від 
єгипетського полону.

Про  бойові  подвиги  гетьмана  і  його  війська  оповідає  Вѣсть, 
а  хор  їх  оспівує.  У  четвертій  дії  ми  знову  бачимо  Богдана  Хмель-
ницького  –  він  після  перемог  над  поляками  з’являється  на  сцені, 
щоб подякувати Богові за допомогу й підтримку. Зі словами подя-
ки до гетьмана звертаються українські діти, а також Писар. У від-
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повідь Богдан Хмельницький закликає українців до згоди, просить 
їх  пам’ятати,  що  перемога  над  ворогами  здобувається  «залізом», 
тобто шаблею, а не золотом і сріблом, що повагу викликає не той, 
у кого багато худоби («стад»), лісів, ставків, садків, хуторів, а той, 
хто відправив до пекла якомога більше ворогів, не той, хто займа-
ється купецькою справою, а той, хто пильнує «лука, стрѣлки, муш-
кета и шабли», той, хто дітей навчає «козацкои штуки». Завершена 
«Милость Божія...» монологом України, у якому вона звертається 
зі словами подяки до Бога. Зауважимо, що у творі штучно звучить 
монолог Смотрѣнія Божого, у якому йдеться про «непреломимый 
щит» російських монархів Петра І і Петра ІІ, що відтепер захища-
тиме Україну від усіх ворогів. Згадано в ньому й Данила-апостола, 
який підтримує київський колегіум, заснований Петром Могилою. 
Хор співає хвалу Богданові Хмельницькому.

Новаторським у драмі є те, що винесена в назву Милість Божа на 
сцені не з’являється. Її функції, відомі з великодніх драм – звільнен-
ня з пекла прабатьків та інших грішників, – перекладено на Богда-
на Хмельницького; пеклом у драмі стають «обиды лядскіє». Автор 
«Милості Божія...» скористався можливістю вказати у своєму творі 
на загрози, які насуваються на українців – превалювання гонитви 
за  маєтностями,  любов  до  золота  й  срібла,  нехіть  до  обов’язку  зі  
зброєю в руках захищати свою землю. Симптоматично було згадано 
й російських царів, не причетних до перемог українських козаків у 
Визвольній війні 1648–1654 років.

У  зв’язку  з  «Трагедієй  сирѣч  печальной  повѣсти  о  смерти 
послѣдняго  царя  сербскаго  Уроша  V  и  о  паденіи  сербскаго  царства» 
Михайла Козачинського (1733) ми можемо вести мову про звертан-
ня  українського  драматурга  до  іноземного  матеріалу.  Потрапивши  в 
Сербію 1733 року, Михайло Козачинський здобув посаду префекта й 
викладача латинської мови в Карлівецькій школі. Як було заведено в 
Києво-Могилянській академії, він почав писати драму про Уроша V, 
а в червні 1733 року, разом з учнями, поставив її на сцені згаданого уч-
бового закладу. Через 65 років один з учнів Михайла Козачинського – 
Йован Раїч – підготував твір до друку, видавши його «причищенный 
и исправленным». Відтоді «Трагедія...» українського драматурга стала 
надбанням давньої сербської літератури. Проте її можна розглядати й 
у контексті української літератури першої половини ХVІІІ ст., позаяк 
вона ввібрала в себе найосновні прикмети української шкільної дра-
ми. Звернувшись до подій ХІV ст., Михайло Козачинський розповів 
зі сцени про причини втрати самостійності сербської держави, тобто 
звернувся до теми, актуальної й для України. Глядачам оповідається і 
про турецьку неволю, і про зверхність Австрії над Сербією, вони бачать 
царя  Стефана  Неманя,  потім  Стефана  Душана,  батька  малолітньо-
го Уроша. Відчуваючи наближення смерті, цар розділив царство між 
кількома князями, об’єднати яких мусить Вукашин (він же – опікун 
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Уроша).  Підбурений  Ласолюбством  і  Сластолюбством,  Вукашин  за-
мислює вбити малолітнього спадкоємця сербського престолу і самому 
заволодіти троном. Однак його наздоганяє справедливе покарання – 
у сьомому акті «Вукашин громом убивається». Не рятує Сербію від 
неволі й Арсеній ІІІ Черноєвич – вона все одно потрапляє під владу 
Австрії. У десятій дії глядач стає свідком суперечки про переваги меча 
й знань, мудрості.

Михайло  Козачинський  зумів  показати  сербським  глядачам 
майже п’ятсотлітню історію їхньої держави, акцентувавши увагу на 
найболючіших проблемах багатостраждального народу.

Після повернення в 1738 році із Сербії Михайло Козачинський 
викладав у Києво-Могилянській академії. Незважаючи на те, що він 
читав філософію, йому, як автору «Трагедіи...», доручили створи ти 
драматичний  твір,  який  можна  було  б  виставити  на  сцені  Києво- 
Могилянської  академії  під  час  приїзду  Єлизавети  Петрівни.  Дра-
матург зупинився на епізоді із часів владарювання Марка Аврелія. 
Так  постало  «Благоутробіє  Марка  Аврелія  Антоніна,  цесара  рим-
ського». Це перша українська драма, в основу якої покладено епі-
зод з античної історії. М. Петров, оцінюючи цю драму, зауважив на 
тому, що вона «нагадує єзуїтські ludi caesareei» 175. Однак В. Шевчук 
відмовив драмі у «глибині змісту чи постановці тих чи інших про-
блем» 176. Розгляд «Благоутробія Марка Аврелія...», з урахуванням 
«Трагедіи...», а також ситуації, що утворилася в Україні в роки ца-
рювання Єлизавети Петрівни, дозволяє побачити в ній і «глибину 
змісту», і «постановку тих чи інших проблем».

Як уже мовилося, у драмі про Уроша V, розповідаючи про «смерть 
послѣдняго царя сербскаго», Михайло Козачинський намагався пока-
зати причини «падения сербскаго царства». Одну з причин «паденія» 
український драматург вбачав у недалекоглядності людини. Недалеко-
глядним правителем виявився Стефан, коли вирішив розділити своє 
царство між князями, які б управляли цими «странами», поки не під-
росте Урош V; недосконалою людиною виявився Вукашин, який «за-
хворів на владу», що і штовхнуло його на вбивство царевича. Михайло 
Козачинський виявив негативне ставлення до ідеї роздрібнення дер-
жави, він засудив самозванця та вбивцю Вукашина.

Михайло Козачинський повернувся в Україну, коли Росією пра-
вила Анна Іоаннівна, коли держава перебувала під чорним крилом 
«біронівщини». У 1741 році до влади прийшла Єлизавета Петрівна, 
яка із симпатією ставилася до України, батьківщини її фаворита – 
Олексія Розумовського. У 1744 році цариця відвідала Київ, де 5 ве-

175  Петров Н. И.  Очерки  из  истории  украинской  литературы  XVII–XVIII  ве-
ков.  Киевская  искусственная  литература  XVII–XVIII  вв.,  преимущественно 
драматичес кая. – Киев, 1911. – С. 351.

176  Воскресіння мертвих. Українська барокова драма. Антологія. – Київ, 2007. – 
С. 480.
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ресня їй показали виставу за п’єсою Михайла Козачинського «Бла-
гоутробіє Марка Аврелія...». 

У пролозі до «Благоутробія Марка Аврелія...» міститься діалог 
Благоутробія (Доброти) і Гнѣву. Благоутробіє доводить, що 

Щедр и милостив Господь, всещедрій Владика, 
Не хощет погубити вовся человѣка,
Не до конца гнѣвен сій, не вовѣк враждуєт,
В дѣлєх руку своєю помилосердствуєт..,

натякаючи на щасливий фінал історії, яка буде показана на сцені. На 
зміну Благоутробію і Гнѣву виходять Истина і Милость. Истина бід-
кається, що у світі все більшої сили набуває Гнѣв, що їй добре велося 
за Петра й Катерини. Проте втішає те, що скіпетр тепер тримає у сво-
їх руках Єлизавета Петрівна; на сцені з’являються Мир і Правда, які 
висловлюють радість із приводу того, що Росією нині керує Єлизаве-
та Петрівна; до них приєднується Мужество, яке також радіє,

Что по часѣ тютом, по часѣ пребѣдном
Россія на престолѣ сидящу наслѣдном
Имеѣєт Єлізавета, от Россійска мати,
Кій язви, коє слово силно показати:
Єлизавет Петровна, ти в дѣлѣ и словѣ,
и во всем подобишся Первому Петровѣ
Он во Кієв посѣщал, ти тожде твориши,
Нѣсть раба, ни поддана, в ком не благоволиши,
С тобою Милость, Правда, с тобой Мир златій,
В сердци Бог почесваєт в милости, богатій...

Лунали  дві  величальні  пісні  на  честь  Єлизавети  Петрівни  – 
українською і польською мовами, студенти показували на сцені ана-
гралуату, утворюючи імена Єлизавети й Петра; три гармати салю-
тували на честь імператриці. На сцену виїжджав персоніфікований 
Київ  на  золотому  возі  і  висловлював  радість  у  зв’язку  з  приїздом 
Єлизавети Петрівни в місто, де князювали Рюрик, Ігор, Ольга, Яро-
полк,  Владимир,  Святополк,  Ярослав,  Всеволод,  Михаїл,  Володи-
мир, Мономах, Мстислав, Ярополк, Іоанн Данилович... Потім Київ 
прославляв, природно, Петра, Єлизавету Петрівну, Дщері російські 
вітали імперетрицю україномовною і польськомовною піснею. Сту-
денти танцювали танець із кубками і розігрували інтерлюдію.

Після  цього  на  сцені  розігрували  дійство,  присвячене  Марку 
Аврелію  Антоніну,  кесарю  Римському.  Марк  Аврелій  розповідає 
про  свої  завоювання,  Кассіуш  попереджає  кесаря,  що  кордони 
його  володінь  потребують  надійної  охорони,  а  от  Верус,  один  з 
вождів  чи  полководців  Марка  Аврелія,  не  вселяє  надії  на  те,  що 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



112

зможе  справитися  зі  своїми  обов’язками:  він  лякливий,  мов  за-
єць,  сонливий,  мов  ведмідь,  він  лишень  спить,  їсть,  п’є  та  гуляє. 
Марк  Аврелій  не  вірить  і  ладний  прогнати  геть  Кассіуша,  проте, 
урешті, Кассіуш переконує кесаря в тому, що кращим вождем буде 
саме  він.  Після  цього  в  Кассіу ша  відбуваються  разючі  зміни:  він 
починає  хизуватися  своєю  роллю,  навіть  рідний  батько  не  може 
його  змусити  поводитися  скромніше,  не  слухає  він  і  дружніх  за-
стережень Воїна, зрештою, Кассіуш проганяє набридливого батька 
і проголошує себе імператором. Перша дія завершується танцем із 
шаблями та інтерлюдією.

Коли Маркові Аврелію доповідають про поведінку Кассіуша, він 
не хоче в це вірити. Тим часом Кассіуш повідомляє єгиптянам, що 
Марк Аврелій помер, і що його син – Коммод – не здатен тримати 
скіпетр. Воїни хочуть вибрати нового кесаря, проте жереб падає на 
Аврелія, і всі сприймають це як те, що Марк Аврелій живий. Однак 
Кассіуш проголошує себе цесарем, він повідомляє про це своєму си-
нові в Александрію. Друга дія завершується танцем зі списами.

Марк Аврелій і Вер розмовляють про Кассіуша, про його зухва-
лий вчинок (до речі, у розмові йдеться про малолітнього сина Мар-
ка Аврелія Коммода, який, з огляду на вік, ще не може керувати ім-
перією). Вер уважає, що Кассіуш заслуговує на страту, аби лишень 
сенат на це погодився. Судді виносять смертний вирок самозванцю. 
Згоден із суддями й малолітній син Марка Аврелія Коммод, проте 
батько  сердиться,  що  син  повчає  його  і  проганяє  Коммода.  Кесар 
жалкує,  що  не  можна  зазирнути  в  людське  серце,  аби  розпізнати 
людські думки. Про неможливість пізнати людську душу говорить і 
філософ Мом. Про «непостоянство свѣта» розмірковують Геракліт і 
Демокріт – вони також з’являються на сцені.

Ірон дорікає Кассіушу за зраду Марку Аврелію і попереджає, що 
він погано скінчить своє життя. Приходить Верус  із воїнами, щоб 
скарати Кассіуша: воїни відтинають самозванцю голову. Коли про 
це дізнається Марк Аврелій, він висловлює незадоволення і велить 
не чіпати родини Кассіуша, а голову самозванця поховати з почес-
тями. Музи співають хвалу імператриці українською та польською 
мовами (у піснях ідеться про те, що імператриця, як і Марк Аврелій, 
здатна всім прощати, бо від природи наділена добротою).

В епілозі вірнопідданих імператриці відображають Віра, Надія, 
Любов, Щирість і Веселість. Лунають три величальні пісні – укра-
їнською,  польською  та  латинською  мовами.  Насамкінець  звучить 
кант,  складений  ієромонахом  Києво-Могилянської  академії  пре-
фектом Михаїлом, де акцентована доброта Єлизавети Петрівни.

Перед Єлизаветою Петрівною, яку зі сцени порівнювали з ве-
ликим цесарем, рівного якому не знав світ, поставало яскраве ви-
довище  з  танцями,  інтермедіями,  з  виїздом  на  золотій  колісниці 
персоніфікованого  Києва,  з  ілюмінацією  у  фіналі.  Під  час  приїз-
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ду в Київ російської імператриці українська старшина мала намір 
подати їй прохання про відновлення гетьманства – Київ у своєму 
монолозі    говорить,  що  «Єя  Величество  прійде  обновити,  /  Аки 
бы  первый  княжск  престол сотворити».  Михайло  Козачинський 
«Благоутробієм Марка Аврелія...» ніби підказував Єлизаветі Пет-
рівні  бажання  України  мати  свого  гетьмана,  підказував  «благо-
утробно»,  тобто  по-доброму,  милосердно  поставитися  до  такого 
прохання.  Як  відомо,  Єлизавета  Петрівна  мала  свого  кандидата 
на  гетьманську  булаву  –  вона  запропонувала  обрати  гетьманом 
шістнадцятилітного  Кирила  Розумовського,  але  після  вишколу 
у  європейських  університетах;  1750  року  Кирила  Розумовського 
проголосили гетьманом України.

Отже, «Благоутробіє Марка Аврелія...» аж ніяк не можна сприй-
мати лишень як панегіричний твір.

Цікавою  є  «Трагедокомедія,  нарицаємая  Фотій»  Георгія  Щер-
бацького  (1749),  яку  він  створив  під  час  викладання  поетики.  Її 
автор  був  викладачем  філософії  Києво-Могилянської  академії, 
учителем  грецької  мови  (йому  належить  і  «Слово  в  день  рожде-
ства Господа нашоего Іисуса Христа»). Це ще один твір, тепер уже 
драматичний,  присвячений  протистоянню  католицизму  й  право-
славної віри. Розпочинається драма розмовою 1-го і 2-го Сатани. 
Один хвалиться своїми досягненнями – спокусою Єви, Всесвітнім 
потопом тощо, а другий додає глузливий коментар. Першому Са-
тані сподобалася звістка Філофея, принесена з Риму, що Николай 
оголосив себе земним богом, людиною, якій не страшні земні суди. 
Поведінка Николая непокоїть як Філофея, так і грека Аретофіла, 
якому Філофей переказав цю новину. Уся надія, на їхню думку, на 
Фотія, який зможе протистояти Николаю. Подібно до першої по-
будована й друга дія: утікачі з Риму – монах Митрофан і два про-
столюдини  –  коментують  наслідки  «дерзости  несносной»  Нико-
лая про Тивер, який вийшов з берегів, що можна розцінювати не як 
потоп, а як «потоп напрасный єресей», як «язву, дану въръ»; вони 
обурені тим, що в Римі

Всюди плачевный позор, никая атрада,
Посты, пятки, субботы, тайны литургіи,
Обряды развращенно...

Монах говорить, що про все це варто розповісти патріархові –

Не сищет ли сему злу он цельбы способной.

До  третьої  дії  введено  константинопольского  патріарха  Фотія, 
який вислуховує Митрофана. Останній розповідає про те, що в Римі, 
у п’ятницю, їдять м’ясо, у суботу – постують, що перша неділя Вели-
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кого посту стала Сирною, що запроваджено целібат, що похрещених 
не мажуть миром, що визнають походження Святого Духу від Батька 
й від Сина. Фотій бажає все обміркувати на самоті, згодом він при-
ймає рішення скликати патріархів і піддати анафемі єретиків.

Про те, що відбувалося на соборі, розмовляють Філофей, який 
там був присутній, і Аретофіл, що був відсутній. Філофей хвалить 
Фотія, він схиляється перед мудрістю патріарха, який звернувся до 
вірян із грамотою, де засудив латинників і піддав їх анафемі, – а все 
для того, аби захистити православний світ від єресей.

У п’ятій дії Фотій розмірковує, «что изыщет Бог люди на мъсто 
отпадших  рымлян».  Він  переконаний,  що  цю  місію  виконає  Київ, 
хрещений Володимиром. «Предувидъніє Божоє» називає архієреїв, 
російських царів, у тім числі й «Єлизавету славну», а також київ-
ського  митрополита  Тимофія  Щербацького  і  Києво-Печерського 
архімандрита Йосифа, і Фотій розуміє, що

Єжели так, тецъте, вѣки, годы, сиъшно,
Представите мірови оноє утѣшно,
Дабы не таковыи, як тепер, развраты
Болше солнцу и добрым людем не смущати.

Георгій Щербацький, працюючи над «Трагедокомедією, нарицаємая 
Фотій», урахував здобутки  інших драматургів. Легко простежується 
прийом, коли про подію, що відбувається за сценою, глядачам розпові-
дають й очевидці. Звертає на себе увагу прийом нагнітання напруги – 
різні дійові особи кілька разів розповідають про те, що відбувається в 
Римі. Отже, рішення, прийняте на соборі, сприймається з полегкістю, 
а від безнадії рятує розповідь про державу, що давно і твердо стоїть на 
православній основі. Драматург змушений говорити про Росію, хоча 
не  забуває  нагадати,  що  саме  на  київських  горах  Андрій  «Водрузил 
знаменіє Хрыста всесвятаго Крест, с пророческими такими слова-
ми: “Возсіяєт благодать над сими горами Божія”».

Досвід  драматургів,  які  працювали  в  Україні,  осмислюючи  у 
своїх творах її історичне минуле, був урахований їхніми учнями й 
послідовниками, яким довелося працювати в навчальних закладах 
Росії.  Є  підстави  вести  мову  про  певний  бум  на  терені  історичної 
драматургії  в  роки  царювання  Єлизавети,  дочки  Петра  І,  у  роки, 
коли його спадкоємцем було оголошено Петра Федоровича.

1728 року на сцені Московської академії було зіграно виставу за 
п’єсою  вихованця  Києво-Могилянської  академії  Ісаакія  Хмарного 
«Образ побъдоносія торжественнаго подвигоположника, огражден-
наго  несомънною  в  Бога  върою,  надеждою  и  любовію,  ієрусалим-
скаго царя Єзехія...». М. Петров зауважив, що порівняння Петра ІІ 
з ізраїльським царем видається не надто вдалим, оскільки за віком 
він  не  міг  відзначитися  помітними  вчинками.  Очевидно,  усвідом-
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люючи це, Ісаакій Хмарний веде мову ще й про Петра І, Катерину І, 
посланих Росії Богом 177.

1730-ми роками В. Перетц датував п’єсу про царя Їхава і пророка 
Іллю, висловлюючи припущення, що її автором міг бути Митрофан 
Довгалевський  178. В основу твору покладено глави з Першої кни-
ги царів, у яких  ідеться про царя, що поклонявся Ваалові  і  гнівив 
Бога, царя, ім’я якого стало синонімом ідолопоклонства, розпусти і 
користолюбства.

Проблему престолонаслідування покладено в основу драми «Ис-
торія Кира», де викладено обставини приходу до влади онука мідій-
ського царя Астиага Кира (про нього оповідає і Геродот). Невідомо-
му драматургу ця  історія знадобилася через те, що вона становила, 
за  словами  В.  Петрова,  «повну  аналогію  з  долею  імператриці  Єли-
завети  Петрівни»  179.  У  пролозі  до  драми  мовиться  про  «некогдась 
тмочисленными  погубленіи  Астиагес,  царь  лидски,  внука  своєго 
Кира, еще младенца серца, ради прореченія о имущем быти на цар-
ствіи своєм єго владъніи, истребити от земли живых тщияся, а дабы 
онаго непріятнаго си пророчества непръятнъйшоє збытъє не изрил, 
но Промыслом Божіим запинаєм, в коварствъ своєм ничесо єму вре-
дил, ибо напослъдок, хотя и не хотя, скипетр свой єму вручил».

Єлизаветі  Петрівні  було  присвячено  й  драму  «Стефанотокос» 
Інокентія  Одровонж-Мигалявича  (1742),  уроженця  Львова,  вихо-
ванця  Києво-Могилянської  академії,  який  у  1740–1743  роках  був 
префектом Новгородської семінарії. Виставу за цією драмою було 
приурочено приїздові в Новгород Єлизавети Петрівни. Грецьке сло-
во «стефанотокос» означає «народжена для вінця». Отже, сама назва 
драми недвозначно натякає на історію приходу до влади Єлизавети 
Петрівни. Драматург викладав її перипетії за допомогою алегорій, 
а також за допомогою вставної оповіді про Артаксеркса (Ахашверо-
ша), Есфірі (Естер) та Амана (Гамана): Естер застерегла свого чо-
ловіка Ахашвероша від винищення юдеїв, від страти Мардохея, які 
замислив князь Аман (на думку М. Петрова, він мав натякати гля-
дачам на фаворита цариці Анни Іоаннівни Е. І. Бірона 180) – у такий 
спосіб глядачеві доводили до відома, що злі наміри проти невинних 
неодмінно будуть покарані. Ця сцена надихає на рішучі дії Стефа-
нотокоса, і він, урешті, посідає престол. 

В «Діалогѣ, в тферской семинаріи бывом  іюня 8 дня», автором 
якого,  на  думку  публікаторки  В.  Адріанової,  був  Іван  Лятошевич 

177  Петров Н. И.  Очерки  из  истории  украинской  литературы  XVII–XVIII  ве-
ков... – С. 258.

178  Перетц В. Н. К истории польского и русского народного театра. – І–ХХ. – 
Санкт-Петербург, 1912. – С. 66–67.

179  Петров Н. И.  Очерки  из  истории  украинской  литературы  XVII–XVIII  ве-
ков... – С. 338.

180  Там само. – С. 328.
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(між 1746 і 1748 рр.), вихованець Києво-Могилянської академії 181, 
ідеться про роки царювання Філіппа Македонського, зокрема про 
роки  очікування  спадкоємця,  тобто  Александра,  що  було  натяком 
на оголошення спадкоємцем Петра Федоровича.

ІІ.4.5. Агіографічна драма 

Надзвичайно  важливими  в  розвитку  української  шкільної  дра-
ми  були  міраклі,  тобто  твори  про  святих.  Слово  miraculum  означає 
«чудо», «диво». В основу міраклів покладено житія святих, їхні по-
двиги й випробування, які вони витримували за віру. Перед авторами 
міраклів  відкривалися  широкі  можливості,  адже  життя  святого,  як 
правило, ділилося на два етапи – один обіймав період до прийняття 
рішення віддатися беззастережному служінню Богу, другий включав 
у себе події, що відбувалися з людиною після повної відмови від мир-
ських клопотів. Обидва етапи дозволяли змальовувати реальне жит-
тя (чого майже не допускала, скажімо, великодня драма), змальову-
вати реальну людину, яка стала на шлях святого, а також її оточення, 
середовище, у якому вона живе і творить свої подвиги.

До  вершинних  драм-міраклів  можна  віднести  анонімну  драму 
«Алексей человѣк божій», написану 1673 року  і поставлену в Ки-
єві,  імовірно,  17  березня  1674  року.  Виставу  було  приурочено  до 
іменин царя Олексія Михайловича. Напередодні вистави Лаврська 
друкарня випустила програму драми «Алексій, человѣк Божій, на 
честь  й  славу...  царю  й  великому  князю  Алексѣю  Михайловичу... 
чрез шляхетную молодь студентскую в коллегіум Кієво-Могілеан-
ском на публичном діаліогу ... явленный». Існує думка, що виставу 
готували до приїзду в Київ царя, проте, коли стало відомо, що візит 
не  відбудеться,  вирішено  було  подарувати  Олексію  Михайловичу 
друковану програму вистави, яка побачила світ у друкарні Києво-
Печерської лаври 22 лютого 1674 року.

Анонімний автор драми про Олексія, чоловіка Божого, поклав у 
сюжет твору легенду, яка зародилася в Сирії V ст. Вона дуже швид-
ко набула поширення у Європі, зафіксувавшись у писемних та усних 
переробках. Вважається, що невідомий автор під час роботи над дра-
мою  користувався  житієм  Олексія  з  «Żywótow  świtych»  («Життя 
святих») Петра Скарги та «Анфологіона» Агапія Критського (1660). 
За легендою, яка згодом стала мандрівним сюжетом, син римського 
сенатора  Євфиміяна,  спершу  давши  батькам  згоду  на  одруження, 
під час весілля залишає дім  і наречену, щоб присвятити себе Бого-
ві. Через тридцять чотири роки він повертається додому і, ніким не 
впізнаний, живе в батьковому дворі «в худой кущи» (тобто у благень-

181  Абраманова В. П. Из истории театра в Твери в XVIII в. // Старинный театр в 
России XVII–XVIII вв. – Петербург, 1923. – С. 93–142.
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кій халабуді) ще сімнадцять років, терплячи голод, холод і знущання 
слуг. Тільки з передсмертної записки всі дізнаються, ким насправді 
був приблуда.

Український драматург поділив драму на два «дѣянія», а кожне 
«дѣяніє»  –  на  «видки»  (яви).  У  першій  дії  Архангел  Рафаїл  і  Ар-
хангел  Гавриїл  сперечаються  про  переваги  шлюбного  і  безшлюб-
ного життя, про це ж говорять Юно (Юнона)  і Щастя (Фортуна) 
та Чистота (Віртус) з терном у руці й Убозство з лілеєю в руці. За 
допомогою  цих  алегоричних  фігур  драматург  відобразив  сумні-
ви, роздвоєність Олексія. Після цього на сцені з’являються батько 
Олексія – боярин Римський Євфиміян і його дружина Аглаїс. Бать-
ко  й  мати,  посилаючись  на  свій  вік,  умовляють  сина  одружитися, 
зайнятися  господарством,  стати  сенатором.  Син  повідомляє,  що 
«малженского стану не хоче приймати», проте батьки наполягають 
на своєму, і син скоряється (цей діалог нагадує розмову Наталки з 
Терпилихою  в  «Наталці  Полтавці»  І.  Котляревського,  певну  схо-
жість мають й інші перипетії обох творів, що, звичайно ж, свідчить 
не про вплив одного твору на інший, а на типовість ситуацій). Коли 
батьки виходять, на сцені з’являється Архангел Михаїл, аби сказа-
ти, що жити краще «в убозстве й в цноте», що впливає на остаточне 
рішення Олексія: під час весілля юнак іде з дому, по дорозі обміню-
ється одягом зі Старцем і вирушає в «град Едес», щоб повністю при-
святити себе молитві. Убитий горем батько, вислухавши розповідь 
Старця, відсилає слуг на пошуки сина.

З другої дії ми дізнаємося, що пошуки Олексія результату не дали. 
Плаче Невѣста Олексієва, батько не втрачає надії побачити сина, од-
нак коли Олексій прийшов до нього в дім, він не впізнав його. Олек-
сій просить побудувати для нього хижку, в якій можна було б жити. 
Батько запрошує Олексія до столу, але той відмовляться – йому до-
сить  хліба  й  води.  Відчуваючи  наближення  смерті,  Олексій  пише 
листа, адресованого батькам і нареченій. Олексія ховають із почестя-
ми, душа його перебуває на небі, «меж херувимами».

Драма «Алексей человѣк божій» позначена рядом новаторських 
знахідок. Заслуговує на увагу вмовляння Олексія одружитися, яке 
повторюється тричі поспіль: Архангелами, алегоричними персона-
жами  і батьками, у якому ніби поставлені  засоби власне шкільної 
драми і «апробовані» засоби реалістичного показу дійсності. Неві-
домий автор чи не вперше вдався до введення у тканину твору ін-
термедійних персонажів – маємо на увазі знамениту сцену «Играніє 
свадбы», яка віщує появу «Енеїди» І. Котляревського, зокрема ві-
домий  опис  поведінки  запорожців  у  Римі.  У  драмі  по-новому  ви-
рішені  образи  слуг:  тут  вони  порушують  розпорядження  Євфимі-
яна,  з’ївши  кращу  страву  і  віддавши  старцям  та  Олексієві  сухий 
хліб. Слід також відзначити поліметризм твору: у ньому знаходимо 
і тринадцятискладник, і сапфічну строфу, і нерівноскладовий вірш, 
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і  прозовий  «Лист  Алексія  Сватаго».  Цікавим  є  прийом  звертання 
дійових осіб до глядачів (див. епізод пошуків Олексія). Дослідники 
вказують на зв’язок драми «Алексей человѣк божій» з російською 
драмою «Індифь» (1673) – в обох творах у пролозі вміщено рядки 
про царя Олексія, 

Который в Бозѣ, й в святых маючи надѣю,
З непріятелем креста Христова дѣло зачинаєт,
Але, яко Кнстантин, нигды не програєт,

що можна сприймати як натяк на тогочасну війну з турками. 
До  зразкових  міраклів  належить  і  «Комедія  на  Успѣніе 

Богородицы» Дмитра Туптала. Створена вона, як вважають, напри-
кінці  XVII  ст.  Належить  «Комедія...»  до  українського  періоду  ді-
яльності Дмитра Туптала. Як  і кожен бароковий твір, «Комедія...» 
вирізняється  складністю,  значними  часовими  зміщеннями  тощо. 
Оповідь про Успіння Богородиці драматург розпочинає ще зі старо-
заповітного  Якова,  який  прийшов  у  Месопотамію,  щоб  побратися 
з Рахіллю (Яків розповідає свою біографію, він навіть звертається 
за  порадою  до  глядачів  та  запрошує  їх  на  весілля).  Під  час  відпо-
чинку Яків уві сні бачить драбину, що з’єднувала небо і землю, ві-
щуючи  причетність  його  роду  до  появи  (Діви)  Марії,  покликаної, 
аби об’єднати землю і небо. Далі Дмитро Туптало показує Успіння 
Богородиці,  невірного  жидовина,  який  хотів  перекинути  труну  з 
тілом Богородиці  і був прощений після того, як повірив у Христа 
й Діву Марію. Засмучені Пустельники й Церква втішаються пові-
домленням, що Діва не полишить людей і буде наглядати за ними. 
Віра, Надія й Любов доводять Хомі невіруючому, який запізнився 
на погребіння, що Богоматір справді померла. У другій дії показано, 
як Благоутробіє (алегорія Матері Божої) опікується грішником, за-
ступається за нього перед Гнівом Божим, а також під час праведного 
Суду  Божого.  Грішник  прославляє  милість  Богородиці.  Деклама-
тори один за одним прославляють атрибути Богородиці – Скіпетр 
(Владу), Митру Церкви, Раю вінець, Котву, Крила, Купину, Врата, 
Кіот,  Стовп,  Руно,  Ключ,  Пірнач,  Прапор,  Шолом,  Трубу,  Меч  – 
і просять, щоб вони захищали православних «от злых аггарянов / 
И от невѣрних прочіих поганов!», просять, щоб Мати Божа засту-
палася за «землежилцов» («кротцѣ сина умоли, да нас не погубит»), 
щоб «ходатайствовала» за їхнє спасіння.

Дмитро  Туптало,  працюючи  над  «Комедією...»,  ґрунтувався  на 
різних  джерелах:  є  у  його  творі  виразні  сліди  впливу  слів  Іоан-
на  Бого слова  та  Іоанна  Солунського,  навіть  парафраза  з  Овідія.  
Драматург демонструє неабияку письменницьку вправність, поєд-
нуючи  в  «Комедії...»  тринадцятискладник,  сапфічну  строфу,  вось-
мискладник та інші віршові розміри, чергуючи розлогі монологи й 
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короткі  репліки,  виголошення,  тут  звучить  тропар,  лунають  спів, 
прозова молитва. Часто Дмитро Туптало вдається до розриву дво-
вірша, а то й одного рядка між двома персонажами, що позбавляє 
віршовану мову певної штучності й одноманітності.

У  1703/1704  навчальному  році  в  Києво-Могилянській  академії 
було показано виставу про святу Катерину. У написанні драми, що 
збереглася під назвою «Declamatio de S. Catharinae Genio» («Декла-
мація про душу св. Катерини»), узяло участь кілька спудеїв, серед них, 
можливо, – брати Михайло, Василь та Іван Мокрієвичі (принайм ні 
їхніми  руками  твір  переписано),  а  ще  І.  Левицький,  Волчанський, 
Хомінський, Дашкевич, Черняховський, Галаховський, Сєньютович, 
Іляшевич, Новицький та інші. Не виключено, що драма складалася 
під керівництвом Іларіона Ярошевського (чи Ярошевицького), який 
у вищезазначеному навчальному році викладав риторику.

Драму  про  святу  Катерину  написано  польською  мовою,  але 
ремарки  подано  латиною.  Ідеться  про  одну  з  найпопулярніших 
святих  –  Катерину,  подвиг  якої  описано  і  в  «Żywótow  świtych» 
Петра Скарги, і в Агапія Критського, і «Анфологіоні», і в «Четьях- 
Мінеях»  Дмитра  Туптала.  В.  Рєзанов  уважає,  що  складачі  драми 
про Катерину орієнтувалися на житіє святої Катерини, викладене 
в «Анфологіоні» (в обох творах цісаря іменовано Максентій). У на-
званих джерелах ідеться про розумну й начитану красуню Катерину 
з Александрії, до якої сватаються найбагатші князі, проте вона хоче 
служити лишень Ісусу Христу. Як у драмі про «Алексея человѣка 
божого»,  «Declamatio  de  S.  Catharinae  Genio»  розпочинається  з 
умовляння  Катерини  вийти  заміж.  Алегорична  Земна  Любов- 
Кохання (Amor Terrestris) приходить до дівчини вві сні, щоб умо-
вити  дівчину  вийти  заміж.  Проте  Катерина  звертається  до  ікони 
Матері  Божої,  схиляючись  перед  жінкою,  рука  якої  обіймає  Того, 
Кого цілий світ не може обійняти. Прокинувшись, Катерина каже, 
що  згодна  вийти  заміж  лишень  за  мудрого,  вродливого,  багатого 
й  родовитого  юнака.  Пустельник  (Eremita)  підказує  Катерині,  що 
бажаного  нареченого  вона  може  знайти  в  пустелі.  Він  дає  дівчині 
ікону і наказує молитися. Катерина визнає християнську віру перед 
іконою. Дівчина повертається до гаю і засинає. Вона чує спів янго-
лів, а потім з’являється Любов Небесна (Amor Caelestis)  і передає 
їй перстень, що символізує введення Катерини до Христової віри.

У другій дії постає цісар Максентій в оточенні сенаторів-підла-
бузників.  Перед  цісарем  урочисто  проходять  поганські  жерці.  Під 
час цієї церемонії, у супроводі Любові, Віри й Надії, з’являється Ка-
терина. Вони звертаються до Максентія з промовою, у якій прослав-
ляють єдиного у Трійці Бога, тобто Іcуса Христа. Розгніваний цісар 
проганяє Катерину. Він із сенаторами йде в палац і велить привести 
до нього зухвалу дівчину. Коли її приводять, Максентій докоряє Ка-
терині за те, що вона зреклася своїх богів і наказує відмовитися від 
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християнської  віри  та  повернутися  до  поганства.  Проте  Катерина 
відкидає цю пропозицію, називаючи її безглуздою і дурною, тобто 
такою, що могла народитися лишень у безмозких головах. Цісар  і 
сенатори обурені, вони називають Катерину відьмою і погрожують 
їй покаранням. Дівчину кидають у підземелля. Максентій розсилає 
листи до вчених і красномовців, запрошуючи їх взяти участь у диспу-
ті з Катериною. До дівчини в підземелля приходить Архангел Миха-
їл із трьома Ангелами – вони обіцяють їй допомогти. З’їжджаються 
філософи. Вони сперечаються з дівчиною та, урешті, визнають свою 
поразку. Цісар розлючений, адже, як зазначено в ремарці, тепер фі-
лософів потрібно спалити. Цісар кличе Катерину на банкет – він усе 
ще не полишає надії відвернути дівчину від Христової віри: готовий 
віддати їй половину царства, аби вона знову стала язичницею. Ка-
терина – непохитна. Максентій наказав шмагати Катерину нагайка-
ми, а потім закувати її в кайдани і посадити в підземелля. Катерина 
приходить  уві  сні  до  дружини  Максентія  –  Августи.  Августа  стає 
прихильницею Катерини і хоче побачитися з нею. Їй допомагає Пор-
фирій.  Згодом,  окрім  Августи,  прихильниками  Катерини  стають  і 
Порфирій,  і  ще  двісті  вояків  Максентія.  До  Катерини  приходить 
Любов Небесна (Amor Caelestis) і обіцяє дівчині допомогу. Цісар із 
сенаторами мають прийняти рішення стосовно Катерини. Максен-
тій сподівався побачити виснажену дівчину, проте перед ним стоїть 
людина, на якій не позначилося перебування в підземеллі. Катерина 
говорить, що їжу їй присилав Ісус Христос через голуба. Максентій 
укотре вмовляє Катерину повернутися в поганство, однак – дарем-
но. Катерину хочуть колесувати, проте Ангели руйнують знаряддя 
катування. На сцені з’являється Августа, і цісар дізнається, що його 
дружина – християнка. Максентій наказав відрубати дружині голо-
ву. Він усе ще не знає, що робити з Катериною – вона не піддається 
на спокуси, її неможливо залякати. Максентій також наказав відру-
бати Катерині голову. Коли кат підніс меч – завіса впала.

Отже, «Declamatio de S. Catharinae Genio», попри те, що в її осно-
ві  лежить  житіє  однієї  зі  святих,  давала  простір  для  відтворення 
складних перипетій, виявляє головних і другорядних учасників по-
дій особистостями,  здатними відстоювати свої погляди, приймати 
певні рішення. У драмі про святу Катерину всі основні події відбу-
ваються  на  землі,  її  автори  ще  вдаються  до  «послуг»  алегоричних 
постатей,  проте  їхня  роль  зведена  майже  до  мінімуму  –  вони  ви-
конують функції «внутрішніх монологів», за їх допомогою на сце-
ні  показані  сни,  сигналізується  про  допомогу  божественних  сил. 
У більшості ж сцен глядач бачив перед собою цілком реальних лю-
дей – дівчину, яка прийняла християнську віру, цісаря, його дружи-
ну,  сенаторів,  філософів,  воєначальників  та  воїнів.  «Declamatio  de 
S. Catharinae Genio» по-своєму сприяла поступу української драма-
тургії, її прямуванню до реалістичної драми.
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ІІ.4.6. Повчальна драма 

Повчальна драма, або мораліте (від франц. moralitе, лат. moralis – 
моральний; mores – звичаї), – середньовічна п’єса повчального ха-
рактеру  з  алегоричними  дійовими  особами.  В.  Рєзанов  серед  пер-
ших  мораліте  назвав  поему  «Психомахія»  Пруденція  (ІV–V  ст.), 
у якій показано християнські чесноти та поганські пороки – Праву 
Віру, Поганство, Чистоту, Розпусту, Терплячість, Гнів, Тиху, Покір-
ливість 182. Звичайно, цей перелік може нагадати заповіді, записані в 
Старому Заповіті (Друга книга Мойсеєва: Вихід; Третя книга Мой-
сеєва: Левит), де знаходимо застереження щодо шанобливого став-
лення до батьків, а також щодо вбивства, перелюбу, жадання дому 
ближнього,  щодо  крадіжок,  брехні,  щодо  гноблення  ближнього, 
лжесвідчення в суді, ненависті до ближнього, ворожіння й чаруван-
ня, спілкування з духами померлих та ворожбитами, обдурювання 
під час торгівлі тощо. Перші європейські драматизовані повчальні 
твори датовано ХІV ст. 183

Євангельський  сюжет  про  багатія  і  Лазаря  –  один  з  тих,  які 
найчастіше обробляли як європейські драматурги, так  і драматур-
ги  українські.  У  Європі  до  нього  звернулися  на  початку  ХIV  ст., 
в  Україні  –  наприкінці  XVII  –  на  початку  XVIII  ст.  Сюжет  давав 
можливість  проповідувати  ідею  бідності,  про  яку  неодноразово 
говорив Ісус Христос, а також заповіді, що засуджують гноблення 
ближнього, ненависть до ближнього, розпусту тощо.

Анонімний  твір  «Ужасная  измѣна  сластолюбиваго  житія  с 
прискорбным и нищетным» – зразок драми, в основу якої покладе-
но сюжет про багатія й Лазаря. Написана вона наприкінці XVII ст. 
в Україні, поставлена ж у Москві в листопаді 1701 року. Уже в анти-
пролозі окреслено основну думку твору: над Сластолюбцем на во-
лосині висить меч, любов «сластей» – «во ад вселяєт», над убогим 
Лазарем, який лежить «на гноищи», на волосині висить вінок, Ми-
лість Божа каже, що «за живот убогій даєт свѣт премногій».

Любов Земная, Мир, Сластолюбіє, Генѣуш або Дух-Пиролюбець 
п’ють  трунок,  який  «веселить  сердца  человѣка».  Спѣв  же  попе-
реджає,  що  чаша  «любым  ядом...  наполнися».  Проте  Пиролюбець 
не  звертає  уваги  на  ці  слова,  він  продовжує  бенкетувати  з  друзя-
ми.  Втомившись,  він  засинає,  уві  сні  до  нього  приходить  Іов.  Він 
з осудом говорить про багатство і про те, що «за сластный живот» 
на  Пиро любця  чекає  смерть.  (Після  цієї  сцени  виставляли  інтер-
медію.). Любов Земная заспокоює Пиролюбця, і той скликає друзів 
на вечерю, під час якої приходить Лазар. Він просить нагодувати й 

182  Рєзанов В. Драма  українська.  I.  Старовинний  театр  український.  –  Київ, 
1929. – Вип. VI. – С. 3.

183  Там само. – С. 5.
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напоїти його, та Пиролюбець виганяє злидаря. Сам же, розважаю-
чись, убиває з лука дворянина. До Лазаря, що лежить «на гноищи», 
приходить  Милість  Божа  і  втішає  його,  обіцяючи  «свѣтлость»  на 
тому світі. Суд Божий, прочитавши дошку, на якій записані всі ді-
яння Лазаря, вирішує, що «єму достойна радость за труд безмѣрна». 
Гнѣву  Божому  показують  дошку  з  гріхами  Пиролюбця,  Істинна 
вирішує, що той «достоин смерти, конца не имущей». Коли Лазар 
помирає, його душу приймає Ангел-хранитель. (Після цього грали 
інтермедію.). До палацу Пиролюбця непомітно приходить смерть, 
вона підмінює їжу на тарілках, підливає в чашу Пиролюбця зміїний 
яд. Під час банкету вельможа бачить замість їжі кістки мерця, зем-
лю й попіл, ужів та гадюк, він випиває отруєне вино і помирає.

Відбувається діалог Душі Пиролюбця і його Тіла: Душа дорікає 
Тілові за те, що воно, живучи в розкоші, занапастило її, і тепер вона 
мусить «во ад... паки возвратити», вона картає себе за те, що не змог-
ла Тілу, «ко грѣху склонному грѣха возбранити». Отмщеніє забирає 
Тіло на той світ, «в геєнскіє... страны». На тому світі Пиролюбець 
зустрічається з Лазарем, з Авраамом. Пиролюбець кається, що про-
гнівив Бога, він просить Лазаря охолодити йому язик. Церква Пра-
вославная таврує сластолюбців.

У  коротенькому  творі  під  назвою  «Умирающему  человѣку  по-
лезноє увѣщаніє...» (поч. XVIII ст.) біля хворого стоять Віра, Надія 
і Любов, Розбійник, який за слово «введен в рай распятаго вервы», 
Блудниця,  що  омивала  ноги  Ісусу  Христу,  а  також  Давид,  який 
радить хворому не боятися смерті, не боятися потрапити в пекло, 
а «горѣ очи возвести» і вірити в милосердя Боже.

У  «Боротьбі  Церкви  з  дияволом»  (XVIII  ст.)  ми  бачимо  сили, 
готові  знищити  «Церковь,  любезную  Богом»,  тобто  православ-
ну  церкву.  Проти  неї  борються  Жид,  Турчин,  Татарин,  Козилбаш 
(Перс),  Башкирець,  Мордвин,  Арап,  Диявол.  Проте  християни  їх 
винищують.  Ангели  хочуть  забрати  їхні  душі,  але  Диявол  не  дає. 
Ангел проганяє Диявола і забирає душі в Рай.

У 1740–1741 роках було створено «Трагедокомедію о награжде-
ніи в сем свѣтѣ пріисканних дѣл, мзды в будущей жизни вѣчной». 
Її  автор  –  Варлаам  Лащевський,  викладач  поетики  Києво-Моги-
лянської  академії.  Розпочинається  «Трагедокомедія...»  монологом 
Церкви, у якому перелічено її митарства, починаючи від часів Аве-
ля, названо ворогів і відступників до Лютера й Кальвіна включно, 
а також тих синів церкви, які спокусилися маєтностями, золотом, 
владою і залишили її напризволяще, тому і живе вона «в мірѣ сем, 
аки посредѣ пустини». Про поширення плотських утіх на землі, про 
перевагу матеріального над духовним говорить Мір. Благодать Бо-
жая втішає Церкву і докоряє Міру, вона переконана, що на грішни-
ків чекає «гибель», а на праведників – «небеснія славы». На сцені 
з’являються Благочестива і Злочестива. Благочестива радіє, що має 
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тіло, «от всѣх нечистот себе соблюдшее цѣло», Злочестива прокли-
нає  день  свого  народження.  На  запитання  Злочестивої,  як  Благо-
честивій вдалося зберегти чистоту, остання відповідає: «Бѣх-бо дщи 
єдинаго  христіянской  вѣри  человѣка»,  його  ймення  –  Вротос  (від 
гр. людина, Христос, син людський [є у Дамаскіна], що живе він у 
Космополі,  що  Благочестиву  звуть  Агафією  (тобто  «добра»,  «гар-
на»), що була у Вротоса ще одна дочка – Фавлія, вона відступила 
від нього, стала на шлях гріха (тобто стала Злочестивою; Фавлія, від 
гр. – φαδλος – поганий, негідний, аморальний): повсякчас миється, 
користується милом, косметикою; те, що бачить Агафія – це тільки 
позірна краса, бо Фавлія палить «огнь неугасимій», від неї сходить 
«тлѣнія смрад», не мушки, а рани розкидані по всьому тілу. Фавлія 
розповідає, що любила різні ігрища, «танцы да плясы, музики», що 
поводилася, мов під час перезви. Нині ж вона вже не танцює та спі-
ває, а плаче. Фавлія просить Агафію допомогти їй. Агафія відпові-
дає, що «нѣсть нѣкак ... спасенія с аду». Ангел відправляє грішницю 
«во тартар и в мѣста плачевна», де її зустрічає Диявол. В. Рєзанов 
зауважив,  що  Варлаам  Лащевський,  працюючи  над  діалогом  Бла-
гочестивої і Злочестивої, орієнтувався на «Слово о злых женах» та 
його переробки, а також на окремі легенди з «Великого Зерцала».

Два  юнаки  вдаються  до  коментування  діалогу  Благочестивої  і 
Злочестивої  (цікавий  театральний  прийом).  Вони  дивуються,  що  є 
Божі писання, які щодня можна почути в церкві, але чомусь «серд-
це наше того не внимаєт», чомусь знаходяться люди, котрі «писанія 
священна и знать не желают», натомість тонуть у «прелестях вѣка», 
вдаються до написання «запросов ис писаній», не вміючи вказати до-
рогу до спасіння, дозволяючи собі складати «канты студныє». Краще 
йти праведним шляхом, підсумовує Перший юнак, хоча він і вузький.

До  кращих  драм-мораліте  належить  трагікомедія  «Воскресеніе 
мертвых» Георгія Кониського (1746–1747).

Ідея  твору  закладена  вже  в  назві:  воскресіння  очікує  того,  хто 
жив «неповинно», не воскресне ж той, хто кривдив ближнього. Про 
це ж у пролозі говорять  і «коміки», покликані «учить, в обществѣ 
нравы представляя».

У першій дії постають Землероб і Священик. Землероб намага-
ється зрозуміти слова Священика про зерно, яке не вмерло в землі, 
а «пооживало». Він замислюється: «Чи так і з людським тілом? Чи 
й “порох обернет в тѣло, в жили, в кости? Что будет дѣятися, когда 
з мертвых встанем?” Чи всі люди встануть?». Священик відповідає, 
що все буде залежати від того, як людина жила – чи «как Бог велѣл», 
чи «противно твому», чи була вона пшеницею, чи була половою, чи 
була вона «невинною», чи злою.

У наступній дії драматург ілюструє думку, викладену Священи-
ком – тут ідеться про ганебний учинок Діоктита, який забрав у Гі-
помена ниву, ліс, луки, млин, став, сад. Він не боїться суду, бо й сам 
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у ньому засідає, він переконаний, що судді – його однодумці – усе 
вирішать на його користь.

Терпіння  і  Втіха  говорять  про  те,  як  оцінить  Всевишній  діяння 
Гіпомена  й  Діоктита:  покривджений  Гіпомен  «почієт»,  на  Діоктита 
ж  чекає  «гибель».  Побитий  Діоктитом  Гіпомен  помирає,  прохаючи 
перед смертю Бога прийняти його дух «в своя длани». Жебраки 1-й 
і 2-й хоронять Гіпомена. Діоктит хотів би радіти, що його суперник 
помер, та пияцтво підкосило його здоров’я – у нього все болить, палає 
нутро. (Георгій Кониський із жорстоким натуралізмом описав перед-
смертні муки Діоктита; до речі, сцена смерті Діоктита нагадує сцену 
смерті багатія в «Ужасной измѣнѣ...».) У гарячці він бачить Гіпомена 
«в свѣтлом уборѣ». Слуги, побачивши, що хазяїн «дойшол», вирішу-
ють  «за  службу»  пошукати  «собѣ  плати»,  тобто,  поки  ніхто  не  ба-
чить, щось поцупити. На тому світі долю Діоктита вирішує Диявол, 
а долю Гіпомена – Ангел: Гіпомен «лучами сіяєт», Діоктит мусить іти 
в пекло. Трагікомедію «Воскресеніе мертвых» завершено монологом 
Гіпомена, який говорить, що відтепер його ґрунти – це «небеса ши-
роки», ліс – це «Едем прекрасній», млини – це «свѣтич небесных кру-
жала», дім – чисте золото, домашні – «прекрасни ангельскіе чини».

Зауважимо,  що  трагікомедія  Георгія  Кониського  становить  ба-
гатоголосу структуру, що містить інтермедії і канти. Вона свідчить 
про неабияку драматургічну майстерність Георгія Кониського, який 
досить уміло користується майже всім арсеналом драмобудування, 
відомим у ХVII i XVIII ст. Як доводить В. Рєзанов, Георгій Конись-
кий добре бачив усе, що відбувалося в Україні в середині XVIII ст., 
тому не міг не відгукнутися на вчинки тих, що не хотіли жити «как 
Бог велѣл».

Галерею мирян, котрі прийшли до священика на сповідь, у діалозі 
«Исповѣдь»  описав  Іван  Некрашевич  (1789):  духівник  вислуховує 
чоловіка, жінку, дівицю, дітлахів – вони, звичайно ж, намагаються до-
вести, що не грішать (подано перелік «стандартних» гріхів: чоловік 
лінується ходити до церкви, пиячить, «дурно клянется», жінка їздить 
до ворожки, «кощунно» жартує на весіллях, дівиця ходить на вечор-
ниці, на вулицю, діти брешуть, б’ються між собою і т. ін.) і хотять, аби 
піп перестав усіх «так нуждати», і насамкінець обіцяють не грішити 
та покаятися, «щоб у небѣ зо Христом царствовать навѣки».

Кінцем  XVIII  ст.  датована  «Komedya  unitów  z  prawosławnemi» 
(«Комедія  (вистава)  уніатів  з  православними»)  Сави  Стрілецько-
го. На відміну від попередніх творів, «Komedya...» написана прозою. 
Присвячена  вона  складним  процесам,  які  спостерігалися  в  Укра-
їні  після  прийняття  унії:  добровільному  чи  силуваному  переходу 
священослужителів в унію, поверненню уніатських священиків до 
православ’я.  Сава  Стрілецький  у  «Komedyjі...»  ґрунтується  на  до-
свіді  священиків,  що  «возсоєдинилися»  (тобто  повернулися  до 
православ’я), а також на власному досвіді, бо сам був уніатом (потім 
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повернувся до  православ’я; у 1796–1799 роках  викладав польську 
мову в Київській духовній академії).

На драму-мораліте «Komedyju...» перетворює повчальний пафос, 
адже  в  ній  вихваляють  «возсоєдиненніх»  (добрих)  священнослу-
жителів і принижують священиків, котрі вірні унії (тобто поганих 
священників; їх показ вносить у твір комічний струмінь, а вплетен-
ня співів, «арій» зближує «Komedyju...» з поширеними наприкінці 
XVIII ст. комічними операми). У «Komedyjі...» немає прологу, дра-
матург дотримується принципу єдності місця, часу і дії, як того ви-
магає класицистична теорія.

Сава Стрілецький у першому акті «Komedyjі...» показав ницість 
уніатських священиків. Перед нами – Surrogat, уніатський церков-
ний адміністратор, Dziekan – його підлеглий, претендент на посаду 
капелана Aspirantа. Surrogat вихваляється тим, що дванадцять років 
вивчав логіку, Dziekan має вовчу вдачу, Aspirant – пройдисвіт, неук, 
що вдається до пишномовної, але порожньої риторики; у цьому се-
редовищі процвітає хабарництво, користолюбство.

Іншими  постають  православні  священики.  Виїхавши  до  уніат-
ських  парафій  з  «возсоєдинительною»  місією,  православні  свя-
щенослужителі  припиняють  діяльність  Dziekanа,  Протоієрей  сва-
риться із Surrogat’ом, Dziekan здійснив спробу отруїти Протоієрея, 
з тріумфальною заявою про завершення «возсоєдиненія» виступає 
Благочинний. Враховуючи успіхи Благочинного, Протоієрей хоче, 
щоб той «возсоєдинил» Surrogatа й Dziekanа. Surrogat піддається на 
вмовляння, а от Dziekan нагадує, що «возсоєдиненіє» має бути до-
бровільним. Він сподівається, що його підтримають вірні парафіяни 
Тимко й Лаврін, але вони, випивши його частування (горілку), спо-
віщають, що унія для них – усе одно, що кістка в горлі. Dziekan’ові 
нічого не залишається, як «возсоєдиниться». «Komedyа...» завершу-
ється жартами і спільною ходою всіх дійових осіб до церкви.

В. Рєзанов, включаючи до шостого випуску «Драми української. 
1. Старовинного театру українського» віршовані «Разговоры душы 
с тѣлом», датовані другою половиною XVIII ст., указує на 10-ту яву 
«Ужасной  измѣны...»,  де  розмовляють  Тѣло  Пиролюбца  і  його 
Душа. Учений пов’язав цей мотив з латиномовною поемою «Visio 
Philiberti...»  («Філібертове  видіння...»),  що  набула  поширення  в 
XIV–XVI ст. 184

В анонімних «Разговорах душы с тѣлом», які, на думку В. Рєзано-
ва, є вільним переказом «Visio Philiberti...», Тѣло зауважує, що воно 
не товаришує з Душею тому, що в них – різне призначення: Тѣло має 
гнити в землі, а Душі належить «пектися безсмертной». Душа запере-
чує, вважаючи, що їм належить бути «асамблеєю», а не ворогами. На-

184  Там само. – С. 38–39.
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томість Тѣло «вверглося в грѣх всему миру явный». У «Могоричі», 
восьмирядковому додатку до «Разговоров...», співається:

Душа плачет, стогнет Тѣло,
Тужат обще, – то их дѣло,
Просят Творца, судію всѣх,
Да подаст им благій успѣх...

До обробки мотиву, започаткованого поемою «Visio Philiberti...», 
у 1773 році звернувся й І. Некрашевич. В. Рєзанов зауважив на тому, 
що в анонімних «Разговорах...» діалог Душі й Тѣла відбувається піс-
ля смерті людини, а у творі І. Некрашевича суперечка точиться ще 
за  життя  людини  185.  За  І.  Некрашевичем,  Душа  надто  квола,  щоб 
перемогти Тѣло. Єдина надія – у молитві. Твір має оптимістичне за-
вершення: звучить «Согласная обоих молитва» (написана тринад-
цятискладником молитва «Отче наш»).

У  1786  році  написано  анонімний  «Плач  кієвских  монахов»,  а  в 
1792 році – «Прибавок к плачу кієвских монахов», які відтворюють 
нараду  ченців,  наляканих  царськими  указами  1764–1786  років  про 
секуляризацію  монастирських  маєтків.  З  «печалным  видом»,  «со 
слезами» тринадцять ченців розповідають, яким було їхнє життя до 
указів і яким воно стане після них: села тепер не будуть належати мо-
настиреві (про це мовить архимандрит Зосима, який у зв’язку з ука-
зом навіть має намір їхати «в отдаль»), відтепер не варто сподіватися 
на  дорогі  (золоті)  подарунки  в  обмін  на  мощі,  саме  такі  «операції» 
давали змогу навіть відвідувати Петербург (цьому присвячено моно-
лог «повѣренного» Ореста, який, до того ж, планує, як і раніше, за-
робляти, виграючи в суді «тяжебныя дѣла»); 1-й економ Єпифаній 
пропонує, поки є час, дещо спродати, прикарманити гроші (він, якби 
знаття, що за це не зашлють на Камчатку, готовий спродати цілий та-
бун коней, отже, на його думку, можна продати одного коня – за це за-
шлють працювати хіба-що в Херсон), 2-й економ Восонофій вважає, 
що час заготовляти буквицю, тобто лікарську рослину, щоб не зали-
шитися без чаю, він малює безрадісні часи, коли доведеться ходити не 
в «матерьяных рясах», а у власяницях; намісник Мѣлхиседек жалкує 
за свіжою осетриною, йому не хочеться  їсти тараню, він згадує ли-
монний сік, з’ясовується, що він відвик читати (за нього Псалтир чи-
тав «хлопец»), рідко бував у монастирі, а тепер доведеться ходити до 
церкви, на «всеночни»; еклесіарх Модест бідкається, що не буде «ни 
водки, ни сивухи»; ключар Гервасій сподівається, що, роздавши селя-
нам «конѣ и коляски», можна «от них надѣятся ласки», Ферапонт же, 
«началник ближних пещер», сумнівається, що на таке «приятелюван-

185  Там само. – С. 88.
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ня» сподіватися не варто, бо для селян монахи відтепер стануть нічим, 
«нищими»; Вісаріаон, «далних пещер началник», побоюється, щоб з 
монахів, часом, не набрали «какого-нибудь полку»; Іоасаф, «казначей 
всѣх пещер», нагадує, що монахи нічого не вміють робити – ні нару-
бати дрів, ні натопити груби, ні відремонтувати «камянныя трубы»; 
Варлаам, «уставник праваго крилоса», радить сподіватися на заступ-
ництво святої Варвари; Інокентій, «уставник лѣваго крила», нагадує, 
що, можливо, варто «біло уступати своє, нежели к монастырю при-
своєвать чуже», не судитися за маєтності, зрештою, не пити вина, як 
научав Апостол; Андріян, соборний писар, сподівається на одружен-
ня, бо відтепер у нього вже не буде «двох портомойок», які справно 
прали «рубашки». «Прибавок к плачу кієвских монахов» продовжує 
розмову, розпочату в «Плачі...» – тут є бідкання, що сьогодні монахи 
почувалися б краще, коли б до указу «посмирнѣя жили», тому їм за-
лишається «в монастирѣ себя смирно [...] представит», відмовитися 
від того, що «собрано домогательством обидным», забути про смачні 
наїдки й напої, налиті в «златыи кубки», звикати до роботи. Завершу-
ється «Прибавок...» красномовними словами:

Итак, старайтесь теперь, честныя отцы-монахи,
Своими трудами наживать себѣ рубахи!

ІІ.4.7. Засоби увиразнення віршованого  
драматичного тексту XVII–XVIII століть 

Уже на схилі віку, у фундаментальній «Історії української літера-
тури» (1907–1909), І. Франко про українські шкільні драми писав, 
що «витворені в XVI віці переважно в єзуїтських школах, ті драми, 
се найплохіші зразки, правдиві карикатури драматичної штуки, які 
коли-будь  бачили  сцену.  Замість  живих  біблійних  чи  легендових 
осіб  тут  виступають  переважно  алегоричні  та  символічні  фігури: 
ласка  божа,  провидіння,  церков  Христова,  чеснота,  жорстокість, 
слава, часом навіть такі, як Азія, Африка  і т. п. Акції драматичної 
нема ані сліду, а її місце займають довжезні монологи, не менше нуд-
ні розмови чи радше теологічні диспути та непоетичні, хоч звичайно 
в ліричних формах уложені канти, тобто хорові пісні. Отся форма 
драми  разом  з  іншими  єзуїтськими  формами  навчання  зайшла  до 
наших шкіл, зразу у Львові, а пізніше в Києві» 186.

Авторитет  І.  Франка  тяжів  над  багатьма  поколіннями  україн-
ських літературознавців, які зверталися до шкільної драми XVIІ–
XVIII  ст.  Усвідомлюючи  надмірну  категоричність  цього  та  інших 
подібних висловлювань І. Франка про шкільну драму (а вони повто-
рювалися не раз і не двічі), дослідники змушені були відшукувати 

186  Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1983. – Т. 40. – С. 285.
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в  різдвяних,  великодніх,  агіографічних,  історичних  та  повчальних 
драмах ознаки реалістичного відтворення дійсності, відлуння істо-
ричних подій тощо – і все для того, аби аргументувати закономір-
ність і своєчасність виникнення в Україні драматичного мистецтва, 
його роль і місце в поступі української словесності. І їхні зусилля не 
були марними: можна вважати, що негативні стереотипи у ставлен-
ні до шкільної драми на сьогодні подолані, упереджений підхід до 
неї залишився в минулому, і нині триває виважене вивчення драма-
тичних текстів XVIІ–XVIII ст.

Проте є в українській науці про шкільну драму й проблеми, кот-
рі потребують більш докладного висвітлення, проблеми, вирішен-
ня  яких  наблизить  нас  до  окреслення  якнайповнішого  уявлення  і 
про драми, і про вистави за тими драмами. Багато зроблено в цьо-
му напрямі глибоким і проникливим знавцем української музичної 
культури XVIІ–XVIII ст. Л. Корній, яка всебічно й ґрунтовно дослі-
дила  музичну  складову  шкільного  театру:  відтепер  видовищність, 
що постає з яскравих массенівських описів алегорій, у поєднанні з 
вишуканою бароковою музикою дозволяє вести мову про шкільну 
виставу не як про складову навчального процесу зі схоластичними 
недоліками, а як про подію неабиякої ваги й значення, подію не ли-
шень академічного рівня, але й всеукраїнського масштабу, дозволяє 
говорити про високий мистецький рівень шкільних вистав.

Ще одним кроком до повної реабілітації шкільної драми й виста-
ви може бути розгляд версифікаційних особливостей українських 
драматичних текстів XVII–XVIII ст.

Як  відомо,  тексти  шкільних  декламацій,  діалогів  та  драм  пи-
сали  класичним  силабічним  віршем  –  тринадцятискладовиком, 
найчастіше  це  був  так  званий  правильний  тринадцятискладовик 
(кожний рядок заримованого двовірша налічував 13 складів, після 
7 складу була пауза – цезура; прийнята схема запису: / 7 + 6 / 2). 
Інколи тринадцятискладовик був неправильним – тобто віршем, 
у якому цезура не мала постійного місця 187. Рухомий, а не сталий, 
як  у  польській  мові,  наголос  в  українському  силабічному  вірші 
став приводом до появи чоловічої, а також дактилічної цезури. Це 
ж можна сказати й про риму. 

Щоб окреслити засоби увиразнення української шкільної драми 
XVII–XVIII ст., пропонуємо виокремити в ній вертикальну органі-
зацію  тексту  й  горизонтальну  (під  вертикальною  організацією  ми 
розуміємо кількість рядків у репліках персонажів, під горизонталь-
ною – складочисельну характеристику віршованих реплік).

У тексті «Різдвяних вѣршѣв» Памва Беринди бачимо коливан-
ня  кількості  рядків  у  репліках  від  2-х  до  172-х  рядків;  у  «Вѣршах 

187  Див.  про  це:  Сулима М. М. Українське  віршування  кінця  XVI  –  початку 
XVII ст. – Київ, 1985. – С. 68–71.
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з  трагодіи  «Христос  пасхон»  Григорія  Богослова»  Андрія  Скуль-
ського – від 10-ти до 160-ти рядків; у «Розмышлян[н]і о муці Хрис-
та  Спасителя  нашего…»  Іоаникія  Волковича  –  від  9-ти  складів  до 
96-ти рядків; в анонімних «Вѣршах на Воскресеніє Христово» – від 
10-ти до 46-ти рядків; у двох уривках пасійної містерії – від 1-го до 
16-ти рядків; в уривках різдвяної містерії – від 2-х до 26-ти рядків;  
у  «Dialogus  de  Passione  Christi»  –  від  2-х  до  90-та  рядків.  Поєд-
нання коротких і довгих реплік є характерним для багатьох інших 
вір шованих  драматичних  текстів  XVII–XVIII  ст.  –  для  «Слова  о 
збуренню  пекла...»  (написанного  нерівноскладовим  віршем),  ано-
німних «Разговоров души с тѣлом», «Спора души и тѣла» І. Некра-
шевича, «Плача кієвских монахов».

Проте вже в цих, ранніх, зразках драматичної творчості, з їхньою 
найпростішою сегментацією, в основі якої лежить коротка чи довга 
репліка, оформлена в цілісну віршову структуру – дистих, повторе-
ний одноразово чи «енну» кількість разів, – уже в цих, ранніх, зраз-
ках з’являються вузли, що руйнують певну монотонність звучання 
безліч разів повтореного тринадцятискладовика. 

У  пізніших  текстах  міститься  чимало  інших  варіантів  верти-
кального  ритму.  Скажімо,  у  «Дѣйствіи,  на  страсти  Христовы  спи-
санном» (середина XVII ст.), що має вже звичну вертикальну сег-
ментацію, тобто вільне поєднання коротких і довгих реплік, раптом 
з’являється  сцена,  у  якій  персонажі  обмінюються  репліками,  од-
наковими  за  кількістю  рядків  (враховуємо  випадки,  коли  однако-
ві сегменти повторюються більше трьох разів) – такою є, скажімо, 
6-та  сцена  в  1-му  акті;  Йосиф,  Симеон,  Левія,  Іуда  й  Заулон  про-
казують кожний по два рядки, Веніамін, Нефалим і Гад – по чотири 
рядки;  у  7-й  сцені  по  чотири  рядки  проказують  Іуда,  Ізаїліт  й  Із-
маїліт 2-й, у 8-й сцені (2-й акт) чотирирядкові репліки проказують 
сім гуляк, у 1-й сцені (3-й акт) – чотирядкові репліки в юнаків 3-го, 
4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 10-го, 11-го і 12-го (у 9-го – шестирядкова 
репліка); у 4-й сцені (3-й акт) знаходимо вінець із дванадцяти чоти-
рирядкових «звѣзд», у 5-й сцені чотирирядкові репліки вимовляють 
Любов, Вѣра, Надежда; у 6-й сцені знову маємо одинадцять чотири-
рядкових «звѣзд» (7-ма «звѣзда» – шестирядкова); у 8-й сцені – ще 
один вінок із дванадцяти «звѣзд»; в 11-й сцені третя «звѣзда» шес-
тирядкова, решта «звѣзд» – чотирирядкові.

У «Царствѣ Натуры Людской...» (1698) дворядковими репліка-
ми  обмінюються  Ангели  (1-й  акт,  1-ша  сцена),  у  сцені  7-й  Плач  і 
Ангели промовляють шестирядкові репліки (22 рази; один раз Плач 
промовляє три рядки); дворядкові репліки промовляють Вельможа 
1-й і 3-й, 2-й і 4-й, Неволя й Фараон (2-й акт, 1-ша сцена), Гетман, 
Волхв 1-й, Фараон, Волхв 2-й і Мойсей (4-та сцена).

У «Мудрості Предвѣчной...» у 3-й дії, 4-й яві Воїн 1-й, Воїн 2-й, 
Безуміє, Свѣдитель 1-й, Свѣдитель 2-й і Любов промовляють чоти-
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рирядкові репліки (сім разів), а шість Воїнів – репліки дворядкові 
(сім разів; 1-й Воїн має дві репліки).

У «Торжествѣ Єстества Человѣческаго...» (1706), у 1-й частині, 
5-й  яві,  брати,  продаючи  Йосифа  «во  землю  чужду»,  звертаються 
один  до  одного  чотирирядковими  репліками,  поява  Йосифа  пере-
риває цю одноманітність, і репліки братів уже мають різну кількість 
рядків; чотирирядкові репліки промовляють сім Ангелів (8-ма ява), 
у 2-й частині, 1-й яві дворядковими репліками обмінюються Петр, 
Лука, Клеопа, Іяков, Іоанн та Воїн 1-й; у 3-й частині, 3-й яві – Ми-
лость  Божая,  Лука  і  Клеопа;  у  5-й  яві  –  Жид  1-й,  Немощній  та 
Жид 2-й; у 7-й яві сім Ангелів промовляють чотирирядкові репліки.

Такі  місця  наявні  й  у  «Трагедокомедіи»  Сильвестра  Ляскорон-
ського (1729), в «Образѣ страстей міра сего» (XVIII ст.), у «Комедіи 
на день Рождества Христова» Димитрія Туптала (1702), у драмі про 
«Алексея  человѣка  божого»  (1673–1674),  у  «Комедіи  на  Успѣніе 
Богородицы»  Димитрія  Туптала  (кінець  XVII  ст.),  у  «Declamatio 
de S. Catharinae Genio» (1703–1704), в «Ужасной измѣнѣ...» (1701), 
у  «Боротьбі  Церкви  з  дияволом»  (XVIII  ст.),  у  «Трагедокомедіи» 
Варлаама Лащевського (середина XVIII ст.).

У  «Гисторіи  Кира»,  у  9-й  яві,  дворядкові  репліки  вимовляють 
Вельможі під час розмови із Царем, шестирядкові репліки – Азія, 
Європа, Африка й Америка; у «Йосифі патріарсі» Лаврентія Горки 
(1708) дворядкові репліки мають Сенатори 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й та 
11-й (5-та дія, 6-та ява); у «Милості Божій…» четверо Дітей укра-
инских  декламують  по  вісім  рядків  (4-та  дія,  1-ша  ява);  подібний 
прийом знаходимо в «Синопсисі о Єзекіи…» Ісаакія Хмарного – тут 
дванадцять Сенаторів промовляють 8–12-рядкові репліки, а Азсис-
тенти 1-й і 2-й – репліки шести рядкові (1-ша дія, 1-ша ява; у 4-й яві 
амплітуда  в  кількості  рядків  у  репліках  тих  же  Сенаторів  дещо 
інша – 6–12 рядків), Воїни 1-й і 2-й – чотирирядкові; майже одна-
кова кількість рядків у репліках Начальника, Старійшини і Проро-
ка (10–12; 6-та і 7-ма яви); чотирирядкові репліки у Вѣри, Надежди 
й  Любови  (2-га  дія,  3-тя  ява),  восьмирядкові  –  у  Марса  й  Герку-
леса  (2-га  дія,  6-та  ява);  чотирирядкові  репліки  в  «Уроші  V»  Ми-
хайла Козачинського мають Славолюбіє, Сластолюбіє й Вукашин 
(4-та дія, 3-тя ява), трирядкові – Отроковица 2-га, Мати й Отроко-
вица (6-та дія, 1-ша ява), чотирирядкові – Сівіли 1–6-та (8-ма дія, 
1-ша ява); дворядковими репліками в «Благоутробіи Марка Авре-
лія» Михайла Козачинського «препираются» Благоутробіє  і Гнѣв, 
і  Правда,  і  Мир  (пролог,  1-ша  ява),  Демокріт  і  Геракліт  (3-тя  дія, 
2-га ява).

Певно, усвідомлюючи цю монотонність, українські творці драма-
тичних текстів, зберігаючи його вертикальний «ритм» (зміну корот-
ких і довгих реплік), вдавалися до порушення цієї монотонності на 
горизонтальному рівні. Ідеться про членування рядка на два, а то й 
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на три сегменти і про розподіл цих сегментів між двома чи трьома 
персонажами, а також про розрив дистиха на дві репліки двох різ-
них персонажів.

Так, у «Розмишлян[н]і о муцѣ Христа Спасителя» Іоаникія Вол-
ковича у сцені розмови Волі, Пам’яті й Розуму драматург розчленив 
рядок на коротші відрізки 188:

Воля
И Воля маєт на том же престати,
Розумови в том маєт голдовати (І, 123).

Воля
5 + 6
5 + 6

Память
Воля з Розумом нехай ся злучаєт,
Нехай Памяти з хутю помагаєт.

Память
5 + 6 
5 + 6

Воля
Воля на том.

Воля
4 +

Память
А Память простираєт
Руки.

Память
7 /=11/
2 +

Розум
Сам Розум за майстра бываєт.
Знак то єст добрій, можем подолати,
Толко ж вдячности фарб треба додавати.

Розум
9 /= 11/
5 + 6 
5 + 6

Приклад  із  твору  Іоаникія  Волковича  –  це  модель,  схема  руй-
нування  декламаційних  принципів  і  зародження  на  тих  «руїнах» 
справжнього  драматичного  твору,  максимально  наближеного  до 
живої діалогічної мови. Розрив двовірша спостерігаємо в першому з 
«Двох уривків пасійної містерії»:

Ангел
Что дѣєта, яко заповѣд преступиста?
Адам
Не аз, но сія зрадливая невѣста (І, 168).

Подібні  розриви  трапляються  у  творі  «Дѣйствіє,  на  страсти 
Христовы списанноє» (1-й акт, 3-тя і 7-ма сцени; 3-й акт, 3-тя сце-
на). Великий інтерес становить те місце в 7-й сцені 3-го акту, де в 

188  Рєзанов В. Драма українська. I. Старовинний театр український. – Київ,1926. – 
Вип. I (далі, покликаючись на це видання, випуск і сторінку зазначаємо в текстах 
прик ладів).
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діалозі Ангела й Авраама автор драми вдається до розриву двовірша 
і рядка, поділивши текст останнього між цими персонажами – роз-
рив тринадцятискладовика відбувся на місці цезури:

Ангел
Аврааме! послушай.
Авраам
Се аз; кто єст рекий?
Ангел
Не возложи на сына Ісаака руки:
Нынѣ бо разумѣх тя, яко ся боиши
Бога, єгда во жертву сына не щадиши (ІІІ, 99).

Цезурний розрив рядка і розриви римованих пар рядків знахо-
димо і у драмі «Царство Натуры Людской...» (1698). Окрім того, тут 
трапляються  й  позацезурні  розриви  рядків.  У  4-й  сцені  1-го  акту 
текст діалогу Прелести (Спокуси), Волі й Натури розподілено так:

Воля
Се имаши плод древа. /7 +

Натура 
Добра ли єст вкуса? 6/

Прелест
Добр, добр! /2 +

Воля
Имаши волю, вкуси без муса (ІІІ, 123). 5 + 5/; (бракує 

одного складу 
до нормативної 
схеми 7+6).

Або у сцені 9 цієї ж драми:

Отчаяніє
Кто єст уже погибшой помагати смѣя? /7 + 6/

Милость
Аз, Милость Божа! /5 +

Вѣра
Аз, Вѣра! 3 +

Надежда
Аз, Надѣя! (ІІІ, 135). 4/; (також бракує 

1-го складу до 
нормативної 
схеми: 7 + 6 ). 
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Милость
Нѣст мощно по твоєму мниманію злому,
По Божію же мощно разуму благому.
Вѣриш ли реченіям моим, Вѣро?

/7 + 6/
/7 + 6/
/7 + 4+

Вѣра 
Вѣру!  2/

Милость
Прийми крест – знаменіє твоє, вѣри мѣру.
Ти же, Надеждо, что ко сим? 

/7 + 6/
/8 +

Надежда
Єй–єй, ся надѣю. 6/; (1 понадсхем-

ний склад).

Милость
Прийми ж и знаменіє – мою котву сію (ІІІ, 136). /7 + 6/.

І ще одне цікаве місце в цій же сцені:
Милость
...То тобѣ знаменіє от будущой жизни. /7 + 6/

Вѣра
Вѣруй! /2 +

Надежда
Надѣйся! 3 +

Милость
Внѣйдеш до райской отчизни! (ІІІ, 137). 2 + 6/.

Подібні розриви тринадцятискладового рядка є й у 2-му акті у 
3-й і 4-й сценах драми «Царство Натуры Людской...». 

Поряд зі звичними вже розривами віршованого тексту майстерне 
використання так званого вірша-луни з розривом заримованої пари 
між двома дійовими особами бачимо в «Мудрості Предвѣчной...»:

Мудрост
...От бренія и духа созданная твари,
Имущи разума и волѣ купно дари,
Аз тя глашаю сѣмо: прийди тамо!
Душа
Камо?
Мудрост
Во вертоград, насажден тебѣ ради!
Душа
Зради! і т. д. (ІІІ, 162; див. також: ІІІ, 170).
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До розривів вірша-луни та інших розривів удався й невідомий ав-
тор «Торжества Єстества Человѣческого...» (ІІІ, 258). Є подібні розри-
ви в «Трагедокомедіи» Сильвестра Ляскоронського. На особливу ува-
гу заслуговує дещо незвичний розрив (поряд з розривами вірша-луни; 
ІІІ,  343–345)  у  «Властотворному  образѣ  Человѣколюбія  Божія...» 
Митрофана Довгалевського. Тут між рядком з монологу Правосудія 
Божого: «И отселѣ будеши раб врага и смерти…» (ІІІ, 338) і рядком 
із  монологу  Человѣка  первого  (тобто  Адама):  «Слезне  молю  тя,  не 
даждь оним вѣк мой стерти!» (ІІІ, 339; вони, як бачимо, римуються) 
звучить двадцятивосьмирядковий кант, який ремарка радить співати, 
«как Правосудіє обнажатиметь человѣка со всего одіянія» (ІІІ, 338). 
Особливо варто підкреслити, що та ж ремарка вказує: кант потрібно 
співати «между третою сценою», тобто посередині третьої сцени.

У драмі про «Алексея человѣка божого» рядок у монолозі Слуги 
розриває танець:

Слуга
На росказане вашей велможности учиню тоє.
Выйдите, музыки, за мною.
Осе ж вам и музыку пан наш высылаєт,
Выскочте собѣ гречне, нехай вам заиграєт,
А я перед поведу, на мене ж глядѣте:
Як я буду танцовать, так и вы скочите.
Ту танцовати будуть.
Танцуйте уже сами, заваже не хочу…(V, 152).

У «Комедіи на Успѣніе Богородицы» Димитрія Туптала спів роз-
риває рядок у монолозі Отрока 1-го (V, 216). У цьому ж творі ми 
знайдемо місце, яке за сміливістю, мабуть, перевершило всі інші, на-
звані тут. Так, у 2-й дії (3-я ява) прозова молитва розриває на цезурі 
монолог Суду:

Суд
Извѣте, чти молитву.
Молитва
Владыко ... хвалит тя во вѣки вѣков. Аминь.
(Суд ко Истинѣ)
Возми на мѣрила,
Аще за грѣхи того довле сотворила;
Здѣ грѣхи клади; аще молитва превышит,
Человѣк ся вѣчного живота не лишит… (V, 230).

Прості  розриви  віршованих  пар,  розриви  рядків  та  віршів-лун 
трапляються  також  і  в  «Комедіи  на  день  Рождества  Христова» 
Димитрія  Туптала.  Не  оминув  розривів  рядків  і  автор  драми  про 
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«Алексея человѣка божого» (тут трапляються численні розриви ри-
мованих пар). Однак особливої майстерності автор цієї драми досяг 
у використанні розривів рядків. У вирішальній сцені розмови Олек-
сія з Архангелом Михаїлом ці розриви виправдані психологічно, си-
туативно, що надає їм виняткової художньої виразності: 

Алексѣй (до Михайла)
Отец не могл здоровим єго учинити,13 скл.
[...] от смерти не могл уволнити?
Михаил з Алексѣєм глаголи […] ваєт
Михаил
Не могл. 2 скл.
Алексѣй
А нихто иный? 5 скл.
Михаил
А нихто иный. 5 скл.=12 скл.
Алексѣй
То и мнѣ треба умерти? 8 скл.
Михаил
Треба: бо то неотимѣнный 9 скл.=17 скл.
Бозский декрет на всѣх людей вышол з неба, 12 скл.
Же кождому чоловѣку умерти потреба. 14 скл.
Алексѣй до Михайла
То умру, як стар буду: бо мнѣ єще мирить 13 скл.
Юность многіє лѣта. 7 скл.
Михаил
Не хоти єй вѣрить... 6 скл.=13 скл. 

(V, 143–144; тут знову варто відзначити відхилення від схеми 7+6 в 
окремих рядках).

Це  стосується  й  розмови  Гонорія  з  Євфиміяном  –  2-га  дія, 
1-ша ява (V, 163), Цезаря і Слуги – 2-га дія, 2-га ява (V, 180–181). 
Художньо досконалою є форма подачі розмови чотирьох Мужиків 
під час весілля: 

Мужик другой
А що то за веселе Євфиміян чинит?
Мужик первой
Алексѣя, милого сына своєго, женить.
Мужик третей
Боже ж єму помагай! Дай Боже час добрый! 
Мужик четвертой
Дай Боже, чтоб и сын быв, як батко щодры! (V, 145; дра-
матург  уміло  поєднує  стверджувальні,  окличні  й  пи-
тальні інтонації). 
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Тут дві римовані пари розподілено між чотирма дійовими особами 
(це саме бачимо в «Комедіи на Успѣніе Богородицы» Димитрія Туп-
тала – розмова Нотарія і Хранителя (V, 233), а також в «Ужасной 
измѣнѣ» – розмова чотирьох друзів; VI, 100).

У «Комедіи на Успѣніе Богородицы» Димитрія Туптала між дво-
ма дійовими особами розірвано сапфічну строфу:

Грѣшник
Гнѣве Божій, потерпи поне мало время, 
Да грѣхов моих сложи нечистоє бремя! [на 1 рядок вкороче-

на сапфічна строфа].
Гнѣв
Уже не время!
Доселѣ имѣл єси разум, память, волю [повна сапфічна строфа],
Могущ каятся, – в вѣчну днес иди неволю!
Грѣшник
Поне час или два ны продолжи, молю ты! 
Гнѣв 
Ни полминути!
Прийми казнь по дѣлом ти, и болшую приймеш,
Єгда ся огнем вѣчным геєнским обыймеш… (V, 223).

Розриви  римованих  пар,  а  також  розриви  рядків  є  у  «Трагедо-
комедії» Варлаама Лащевського, у «Воскресеніи мертвых» Георгія 
Кониського. 

Важливу роль розриви дистихів і окремих віршованих рядків ві-
діграють в історичній драмі. В анонімній драмі кінця XVII – почат-
ку XVIII ст. «Гисторія Кира» розриви дистихів трапляються в 6-й 
(розмова Гласу, Воїнів, Незлобія, Гарпага і Царя) і в 9-й явах (роз-
мова Вельмож із Царем) 189. Розриви дистихів і рядків є в кожній дії 
та в кожній яві «Владимира» Феофана Прокоповича (1705), що до-
зволяє відтворити напруженість ситуації, пов’язаної з прийняттям 
християнства на Русі.

Є  розриви  дистихів  і  у  драмі  «Йосиф  патріарха»  Лаврентія 
Горки (1708; 1-ша дія, 3-тя ява; 2-га дія, 2–6-та яви; 3-тя дія, 2-га і 
4-та яви; 4-та дія, 1–2-га яви – тут розрив рядка відбувається між 
явами: репліка Царя починається у 2-й яві, а продовжується в 3-й, 
4-й, 5-й; 5-та дія, 1-ша ява – тут репліки Сенатора 5-го (4 склади) і 
Царя (3 склади) звучать у 1-й яві, а репліка Виночерпія (6 складів) 
звучить у 2-й, 3-й, 5-й  і 6-й явах)  190, у «Милості Божій…» (1728), 

189  Резанов В. И.  Памятники  русской  драматической  литературы.  Школьные 
действа  XVII–XVIІІ  вв.  Приложение  к  исследованию  «Из  истории  русской 
драмы». – Нежин, 1907. – С. 207–229.

190  Тихонравов Н.  Русские  драматические  произведения  1672–1725  годов.  – 
Санкт-Петербург, 1874. – Т. 2. – С. 356–427.
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у «Синопсисѣ о Єзекіи, царѣ израелском» Ісаакія Хмарного (1728; 
2-га дія, 2-га і 6-та яви) 191, у «Трагедіи сирѣч печальной повѣсти о 
смерти послѣдняго царя сербскаго Уроша П’ятого» Михайла Коза-
чинського (1733; 3-тя дія, 1–3-тя яви; 5-та дія, 1–2-га яви; 6-та дія, 
1-ша ява; 7-ма дія, 1-ша ява; 10-та дія, 1-ша ява) 192, у «Стефанотокосѣ» 
Інокентія Одровонж-Мигалевича (1742; 1-ша дія, 1-ша ява; 2-га дія, 
1–2-га яви; 3-тя дія, 1–3-тя яви; 4-та дія, 1–3-тя яви; 5-та дія, 1-ша, 
2-га,  4-та  яви)  193,  у  драмі  «Благоутробіє  Марка  Аврелія  Антоні-
на»  Михайла  Козачинського  (1744;  1-ша  дія,  1–2-га  яви;  2-га  дія, 
1–2-га яви; 3-тя дія, 1-ша і 3-тя яви; епілог), у «Трагедокомедіи, на-
рицаємой Фотій» Георгія Щербацького (1749; 1-ша дія, 1–2-га яви; 
2-га дія, 1–4-та яви; 3-тя дія, 1-ша ява; 4-та дія, 2–3-тя яви) 194.

Отже, розрив цілісної віршової одиниці (сапфічної строфи, ди-
стиха, рядка) позначив собою потребу театру в розмовних інтонаці-
ях та, зрештою, нехай навіть і у примітивному сценічному реалізмі. 
Тепер, уже маючи перед собою надрукований текст, ми можемо зна-
йти «пару» до розірваного двовірша, порахувати кількість складів у 
розірваних рядках, класифікувати розриви (цезурний розрив, сло-
весний). Слухач і глядач такої змоги, очевидно, не мали (а глядачем 
чи слухачем міг бути і той же автор п’єси, і «режисер»). Спостері-
гаючи це самостійне життя п’єси на сцені, ті, що вже написали свій 
драматичний твір, і ті, що тільки готувалися до написання його, не 
могли не помітити тих змін у ритмі озвученого акторами тексту, які 
з’явилися в результаті «допуску» виділених нами розривів віршова-
ного тексту. У цих розривах визрівала прозова драма, якій властиві 
діалоги більш природні, освітлені розмовними інтонаціями.

Поряд з переліченими вище розривами віршових рядків існува-
ли  й  розриви,  заповнені  певною  дією,  які  впливали  на  тривалість 
пауз, що призводило ніби до забування ритму й рими.

Зразком подібних розривів, заповнених певною дією, може слу-
гувати 6-та сцена Мuta із «Царства Натури Людской...»:

Неволя
Дажд нозѣ, заблуждшія от истинна пути!
Связуи нозѣ <час на зв’язування>
Болеє да не блудят, ужами свяжу ти.
Простри руцѣ, согну ти, лакомая Єво: <Єва простягає руки, 
Болше их не простреши на райскоє древо.  Неволя зв’язує їх>
Преклони невоздержни от яблка гортани: <Єва нахиляє голову>

191  Перетц В. Н.  Памятники  русской  драмы  епохи  Петра  Великого.  –  Санкт-
Петербург, 1903. – С. 391–454.

192  Соболевський А. И. Неизвестная драма М. Козачинского // Чтения Истори-
ческаго общества Нестора-летописца. – 1901. – Кн. 15. – Вып. 3. – С. 60–122.

193  Резанов В. И. Памятники русской драматической литературы... – С. 233–290.
194  Труды Кіевской духовной академии. – 1877. – № 12. – С. 738–780.
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Воздержанію тѣсни научат кайдани.
Горѣ руцѣ поднеси, стягну ти и бедра: <стягує >
Уже не утолстѣют от роскошна ведра.
Иди з свѣта в темницу! юж слѣпія ночи
Темними слезами твоя запорошат очі… (ІІІ, 126–127).

Під час виголошення цього тексту актори мусили зробити чотири 
паузи, щоб виконати певну операцію. 

Ще одне місце із цієї ж п’єси:

Злост
...Неволе! о Неволе! Другине любима!
Злост гласит Неволю; Неволя проходит.
<час для проходу Неволі >
Неволя
На что мя глашаєши? Стою пред очима (ІІІ, 139).

Великий  інтерес  в  цьому  плані  становить  діалог  Алексѣя  й 
Вѣртус у драмі про «Алексея человѣка божого»:

Алексѣй
Велми тобѣ дякую, Цнота, Богу мила,
Жес ми от пагубного пути отвратила.
Яки же пут, скажи ми, правадит до Бога?
Вѣртус
Узкая и прикрая к нему єсть дорога,
Тую пред тобою ото постилаю,
(Ту тѣсны пут Чистота с тернія стелеть Алексѣю,
котрый до неба ведет)  <час >
Ходи по той дороге, тя напоминаю… (V, 134).

Це  ж  міститься  й  у  діалозі  Євфиміяна  й  Алексѣя  (1-ша  дія, 
3-тя  ява),  у  діалозі  Фоми  й  Ангелів  у  «Комедіи  на  Успѣніе 
Богородицы»,  у  «Declamatio  de  S.  Catharinae»,  у  діалозі  Діокти-
та  й  Гіпомена  (2-га  дія,  1-ша  ява),  у  монолозі  Гіпомена  (4-та  дія, 
1-ша ява), а також у сцені смерті Діоктита у «Воскресеніи мертвых» 
Георгія Кониського.

Саме  в  результаті  появи  розділених  (розірваних)  віршованих 
рядків  їх  фрагменти  сприймаються  майже  як  проза.  Наприклад, 
в уривку «Різдвяної драми» читаємо:

Овдѣй
А що б же то там такеє?
Свирид
Е! що там такеє? прошеревенився...
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Овдѣй 
Ке хто? 
Свирид
Е, ке, хто? Старий буркун Чмира.
Овдѣй 
Ке хто. Як?
Свирид
Е, ке, хто? Не розжожвав Божого слова дошнира… (IV, 202).

У перших двох рядках рими взагалі немає. Однак і наступні два 
розірвані рядки, незважаючи на риму «Чмира» – «дошнира», більш 
подібні на прозу. Тут, звичайно, додаткову «руйнівну» роль відіграє 
нерівноскладовий вірш. Проте подібний розрив у більш унормова-
ній  версифікаційно  драмі  про  «Алексея  человѣка  божого»  також 
радше нагадує прозу, аніж вірш:

Михаил
Не могл.
Алексѣй
А нихто иный?
Михаил
А нихто иный.
Алексѣй
То и мнѣ треба умерти?
Михаил
Треба: бо то неотимѣнный
Бозский декрет на всѣх людей вышол з неба,
Же кожному человѣку умерти потреба… (V, 143–144).

Нагадує  написаний  прозою  діалог  і  розмова  Благочестивої  та 
Злостивої у «Трагедокомедіи» Варлаама Лащевського: 

Благочестива
Свѣтла єсм нынѣ, яко в свѣтѣ неприступном
Живу со Богом, живу и с аггели купно;
Прежде же не свътихся, живучи во мірѣ:
Бѣх бо дщи єдинаго христіянской вѣри
Человѣка.          4
Злочестива
Как єму прозваніє бяше?   + 9=13 скл.
Благочестива
Вротос.          2
Злочестива
Молю, скажи ми, гдѣ он обыташе.  + 11=13 скл.
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Благочестива
В градѣ, званном Космопол.         7
Злочестива
Єще л бяху дѣти,    + 6=13 скл.
Кромѣ тебе у него?        7
Благочестива
Бѣ юнѣйша лѣти    + 6=13 скл.
От мене дщи Фавлія.           7
Злочестива
Ах, ах, окаянна!    + 6=13 скл.
Твоє жь, госпоже, імя?        7
Благочестива
Аз іменованна     + 6=13 скл.
Бѣх Агафія.             5
Злочестива
Горе, горе Фавлѣ оной!   + 8=13 скл.
Горе єй, юже зриши, горе беззаконной!      13 скл.
(VI, 144–145)

Тут є все, що необхідно для вірша, – рима (оной! // беззаконной!), 
тринадцятискладовик, але віршового ритму майже немає. Він зруй-
нувався в результаті діалогічних розривів.

Аби  уникнути  монотонності,  автори  шкільних  драм  вдавали-
ся також і до поліметризації віршованих текстів. Одним з перших 
до  зміни  розміру  вдався  Андрій  Скульський  у  «Вѣршах  з  траго-
діи  “Христос  пасхон”  Григорія  Богослова»  (1630),  де  перша  час-
тина  –  «Трагодіа  “Христос  пасхон”  в  Пяток  Великій,  по  вложеню 
Плащеницѣ в Гроб» – написана 12-складовиком, а друга – «Вѣршѣ 
на пресвѣтлый день воскресеніа Христова» – 13-складовиком. Ще 
далі  пішов  Іоаникій  Волкович  у  «Розмышлян[н]і  о  муцѣ  Христа 
Спасителя  нашего...»  (1631).  Цей  твір  написано  тринадцятискла-
довиком.  Проте  чотирнадцять  рядків  тексту,  який  належить  Душі 
побожній 3-й (їх озвучував Буневський), написані 11-складовиком. 
Цей розмір, але трохи далі, з’явиться у дванадцятирядковому тексті 
Душі побожної 1-ї (виконавець ролі – Георгієвич), Душі побожної 
2-ї  (24  рядки;  виконавець  ролі  –  Лангиш),  а  також  Вѣсника  9-го 
(32 рядки). Лангиш, виконавець ролі Душі побожної 2-ї, озвучує ще 
й  Плач  Пречистои  Панны,  написаний  сапфічною  строфою  (Плач 
включає в себе 24 строфи). 11-складовик з’явиться й у другій части-
ні «Розмышлян[н]я…» – у тексті, який виголошує Розум.

Переваги поліметричності тексту, яка сприяє уникненню моно-
тонності, зрозуміють й інші українські драматурги XVII–XVIII ст. 
Невідомий  автор  «Двох  уривків  пасійної  драми»,  написаних 
10–16-складовиком (це може свідчити й про його версифікаційну 
невправність), за допомогою 7-складовика виділяє монолог Адама:
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Увы, мнѣ окраденну
От раю удаленну,
Увы, недоумѣну,
Человѣку юж тлѣну!..
(І, 169).

Багатоперсонажну структуру становить великодна драма. Вона 
була  чи  не  найалегоризованішою  в  репертуарі  шкільної  драма-
тургії.  Окрім  відповідної  костюмної  диференціації,  опертої  на  до-
відник  «Speculum  imaginum…»  («Озеркало  образів...»)  Я.  Масена 
(1650),  драматурги  мусили  використати  й  інші  засоби,  які  допо-
могли  б  відрізняти  одного  персонажа  від  іншого.  Серед  них  була 
й  поліметризація  віршованої  шкільної  драми.  Так  у  «Дѣйствіи,  на 
страсти  Христовы  списанном»  (середина  ХVII  ст.),  написаному 
13-складовиком,  за  допомогою  11-складовика  виділено  репліку 
Мегери  (1-й  акт,  2-га  сцена;  ІІІ,  69);  сапфічним  віршем  написано 
репліку Благоволенія (2-й акт, 1-ша сцена; ІІІ, 80). У «Царствѣ На-
тури Людской...» (1698) знайдемо монолог Всемогущої Сили, який 
завершується ехом (2-га сцена; ІІІ, 116–117), а також розлогий діа-
лог  Плачу  й  Аггелів  (1-й  акт,  7-ма  сцена),  написаний  різновидом 
сапфічної строфи (5+6) – (5+6) – 5; (5+6) – (5+6) – 5, де адонії ри-
муються між собою (ІІІ, 127–131); у 9-й сцені «Хор оглашаєт ми-
лосердна быти Бога над Натурою Людскою»,  і це «оглашеніє» на-
писано звичною сапфічною строфою (5+6) – (5+6) – (5+6) – 5 (ІІІ, 
137–138). У «Мудрості Предвѣчной...» (1703) знову спостерігаємо 
ехо (1-ша дія, 1-ша ява), а також обмін шестискладовими репліками 
між Разумом і Волею:

Разум
Какова радость!
Воля
Какова сладость!
Разум
Яко красни цвѣти!
Воля
Яко лѣт вся зрѣти! (ІІІ, 163; очевидно, такі вкрап-
лення можна вважати макрополіметрією). 

Тут же Душа має репліку, написану сапфічною строфою. 
Цікавою є 3-тя ява: половину репліки Разуму написано трьома 

сапфічними строфами, половину – 11-складовиком (6 рядків), ре-
пліка Сраму – це також 11-складовик, але з внутрішньою римою:

Аз сто риз мѣю – Тѣм всѣми покрию
Душу дерзиву, Умершу и живу;
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Разум відповідає Сраму сапфічною строфою, Срам продовжує роз-
мову 11-складовиком із внутрішньою римою, Разум переходить на 
13-складовик, 11-складовиком написані однорядкові репліки Душі 
й Сраму (ІІІ, 166); у 4-й яві знаходимо дворядкову репліку Гласу, 
написану 6-складовиком:

О тройческом свѣтѣ
Єсть днесь на испитѣ (ІІІ, 167);

у діалозі Мудрості й Душі (6-та ява) бачимо оригінальне викорис-
тання еха: на тринадцятискладові репліки Мудрості Душа відпо-
відає  одно-  і  двоскладовими  репліками,  потім  іде  7-складова  ре-
пліка Мудрості і 6-складова репліка Душі (ІІІ, 170); у 7-й яві Друзі 
адстіи  і  Друг  1-й  промовляють  тексти,  написані  4-складовиком 
(ІІІ,  171–172;  у  2-й  дії,  1-й  яві  чотирискладові  репліки  має  Глас, 
у 3-й яві – Душа; ІІІ, 173; ІІІ, 176); у 6-й яві сапфічною строфою 
написано текст Пѣнія в Небѣ (ІІІ, 182–183); у 3-й дії, 3-й яві Воїни 
промовляють текст, написаний 5-складовиком (ІІІ, 192); у 7-й яві 
6-складовиком написано репліку Вражди (ІІІ, 200); цікавим є об-
мін репліками між Лицемѣрієм і Враждою в цій же яві:

Лицемѣріє
Не повинен єсм крове праведноя сея (вы узрите)!
Вражда
Мы вчастни и тѣ крове єя!
Днес в моєй єст власти, –
Кто ж тя может спасти?  (ІІІ, 201; тут спостерігаємо 
зразок мікрополіметрії), 

де Лицемѣріє має 13-складову репліку (із 4-складовою реплікою 
вбік  –  «вы  узрите»),  а  Вражда  –  репліку,  написану  9-складови-
ком  і  6-складовиком;  репліки  Лицемѣрія  і  Вражди  «скріплені» 
римою «сея – єя»; у цій же, 7-й яві, 6-складовими репліками об-
мінюються  Воїн,  Гордость,  Лакомство  і  Завист  (ІІІ,  201–202); 
у 8-й яві Мир виголошує розлогий монолог, написаний 8-складо-
виком, а потім обмінюється й репліками, написаними цим же роз-
міром, 8-складові репліки має Аггел; Любов у цій дії промовляє 
восьмирядкову репліку, написану 13-складовиком (ІІІ, 202–205; 
репліку Миру, написану 8-складовиком, зустрінемо й у 10-й яві); 
3-складником завершується репліка Жителів адських, написана 
13-складовиком:

И уже весма наша бездѣлна єст сила,
Уже бо Любов Богу удовлетворила.
Нам горе Повторе:
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Всѣ стѣни отнинѣ
Падоша, згибоша! (ІІІ, 206);

у 10-й яві 11-складовиком написано репліки Пѣнія та Миру, а Гласу, 
Вѣри і Надежди – 8-складовиком (ІІІ, 207–212).

11-складовиком написано монолог Милості Божої у драмі «Тор-
жество  Єстества  Человѣческого...»  (1706;  1-ша  частина,  7-ма  ява; 
ІІІ, 237–239), сапфічною строфою – монолог Побожності (8-ма ява; 
ІІІ,  239–241),  11-складовиком  –  «Глас  с  небесе»  (ІІІ,  240)  і  чоти-
рирядкові  репліки  семи  Аггелів  (ІІІ,  241–242),  16-складовиком 
(8+8)  –  монолог  Ревності  Матерньої  (2-га  частина,  1-ша  ява;  ІІІ, 
246–247),  11-складовиком  –  розмова  Милості  Божої  та  Ревності 
Матерньої, яка завершується чотирирядковою реплікою Ада, напи-
саною 13-складовиком (2-га ява; ІІІ, 248–250); у 6-й яві монолог і 
репліка Милості Божої написані сапфічною строфою (ІІІ, 255–257), 
у розмові Ада і Побѣди невідомий автор вдався до еха (ІІІ, 258); роз-
мову Петра та Іоанна (3-тя частина, 2-га ява) написано 11-складо-
виком (ІІІ, 263–265); щоб відтінити Побѣду Христову від репліки 
чотирьох Животних, анонім монолог Побѣди написав 13-складови-
ком, а репліки Животних – 11-складовиком (4-та ява; ІІІ, 270–271), 
подібний  прийом  застосовано  й  у  6-й  яві:  монолог  Зрителя  напи-
сано 13-складовиком, репліки Лика аггелского та Побѣдителних – 
11-складовиком (ІІІ, 275–277).

Сапфічною строфою написано Плач Єстества і відповідь на ньо-
го  Гнѣву  у  «Трагедокомедії»  Сильвестра  Ляскоронського  (1729; 
2-га дія, 1-ша ява; ІІІ, 293–294), а от «Плач Богоматері под крестом» 
(3-тя дія, 3-тя ява) – 8-складовиком (ІІІ, 305–307).

Великодня  драма,  що  дійшла  до  нас  і  без  назви,  і  без  імені  ав-
тора  (зберігається  в  бібліотеці  Ніжинського  інституту  під  №  163; 
датована  початком  XVIII  ст.),  випадає  з  ряду  драм,  написаних 
13-складовиком. [Вона] написана 11-складовиком 5+6, 13-складник 
трапляється лишень у репліці Ревності Божої (1-ша ява; ІІІ, 316), 
Еллінство й Ветхость обмінюються репліками, написаними сапфіч-
ною строфою (2-га ява; ІІІ, 316–317), цією ж строфою написано роз-
логий монолог Милосердія (6-та ява; ІІІ, 324–326). 

1737-м роком датовано драму «Властотворній образ Человѣко-
любія Божія…» Митрофана Довгалевського. Вона також належить 
до  поліметричних  творів.  Тут  спостерігаємо  чергування  11-  та 
13-складовиків;  у  5-й  яві  привертає  увагу  оригінальний  варіант 
еха  –  Митрофан  Довгалевський  поєднує  не  усталений  13-складо-
вик із 2–3-складовими словами, а вкорочену першу половину римо-
ваної пари із 2–6-складовими «відлуненнями»:

Милость Божія
Отселѣ не имаши в узах пребивати:
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Аз разрѣшу верити и сломлю окови,
Грѣх, содѣян тобою, отпущу таковий.
Гдѣ твоє, Смерти, жало?
Смерть
Пропало!
Милость Божія
Гдѣ ти, Адаме, побѣда?
Діявол
Бѣда!
Милость Божія
Испустѣт человѣка!
Діявол
Єлика?
Милость Божія
Иже Адам названній.
Діявол
Мнѣ той дарованній!
Милость Божія
Даждь, ти реку, воскорѣ!
Діявол и Смерть
О лютѣ! О горѣ! (ІІІ, 344).

В «Образѣ страстей міра сего» (ХVIII ст.) 11-складовиком на-
писано  монолог  Многобожія  (1-й  акт,  2-га  сцена;  ІІІ,  356),  деякі 
порушення  (у  межах  одного-двох  складів)  знайдемо  в  репліках 
Надежди та Атляса (3-тя сцена; ІІІ, 358), Діявола, Іова (4-та сце-
на; ІІІ, 360), Второго ближнього (5-та сцена; ІІІ, 362), Разбойни-
ка первого (6-та сцена; ІІІ, 363). Репліки Бахуса написано такою 
строфою:

О прекрасен цвѣт, како увядаєш!
Скорби терпѣти,
Благ не имѣти,
Своєй красотѣ чесо желаєш?

(2-й  акт,  3-тя  сцена;  ІІІ,  371;  цією  ж  строфою  написано  й  репліку 
Нерона в 4-й сцені; ІІІ, 374); у 3-му акті, 3-й сцені в репліці Прелесті 
знайдемо вкорочену на один рядок сапфічну строфу:

Всѣм преблагожелая придох сѣмо нинѣ,
Да воздвигну падшія в смертельной долинѣ,
В невѣжества сѣни (ІІІ, 383);

у 5-й сцені в репліках Ангела 10-го і 13-го невідомий автор урізно-
манітнив ритміку «Образу страстей міра сего» строфою
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Винограде мисленній,
Оцтом напоєнній,
Даждь сердцу гербовному, кресту знаменанну,
Лѣлѣи огражденну, свишше увѣнчанну
Короною, на ней же топор и десница,
Да будет нань взираяй Христова зѣница (ІІІ, 389).

У  «Комедіи  на  день  Рождества  Христова»  Димитрія  Туптала 
(1702), написаній 13-складовиком, Цыкліопы «всѣ вместе» виголо-
шують текст, написаний 6-складовиком (1-ша ява; IV, 100–101), Не-
винность, яка з’являється на сцені у 12-й яві, виголошує монолог, 
написаний сапфічною строфою (IV, 135), у 15-й яві драматург ви-
користовує ехо, але ехо дещо модернізоване – тут бачимо не схему 
«рядок – луна», а «дистих – луна»:

Ірод
Ах! Вельможи и вои! что остависте мя?
Стойте, дондеже тѣла аз низложу бремя.
(Луна)
Уже не время!
Ірод
Ах! горе! Киі глас уши страшны проникаєт?
Болѣзненно ми сердце смертію страшаєт!
(Луна)
В гроб посылаєт!.. (IV, 140).

Після цього «перемовляння» Ірод пошепки проказує такий текст:

Ей! Дай кто помощ и руку!
Ей! Кто добр! утоли муку.
Ах! страшная вижду,
А! а! терплю страх,
Ах! душу устрашают,
Ах! тѣло удручают.
(И упадает над пропасть)
Ах, ах, ах! (IV, 141).

Отже, римуються 1-й і 2-й рядки, 5-й і 6-й, 3-й і 4-й залишилися 
не заримованими, проте 3-й, 4-й і 5-й рядки, а також вигук після па-
діння Ірода мають «скріплення» «ах», «страх» і знову «ах».

У  різдвяній  драмі,  що  збереглася  в  бібліотеці  Ніжинського  ін-
ституту  (№  179;  XVIII  ст.),  привертає  увагу  Epilogus,  написаний 
6-складовиком (IV, 198).

Цікаво вирішено знамениту сцену «Играніє свадбы» в анонімній 
агіографічній драмі про «Алексея человѣка божого» (1673–1674) – 
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драматург за допомогою зміни віршового розміру позначив момент 
переходу від мирного застілля до бійки:

Мужик 1-й
От, поганыє сыны, перешли дорогу;
Ад я вам которомус переломлю ногу.
Мужик другой
Е, от пак пришли збоку,
Да перебилі строку.
Мужик
А кого то ты, старый псе, так зневажаєш?
Який ты венат, що нам ноги ломат маєш?
Мужик 1-й
Ос такий, сюда лишен подай мнѣ чуприну.
Ту цимбалисты от мужиков прочь идуть.
Мужик 4-й
Чи так ты почав? стуй же лиш, собачий сину!
Осе ж и у мене руки єсть (V, 152–153). 

Репліка  Мужика  2-го,  на  відміну  від  інших  реплік,  написа-
на  7-складовиком,  після  неї  забіяки  вже  не  стежать  за  виразами, 
про початок бійки свідчить не лишень втеча цимбалістів від гріха 
подалі,  але  й  рядок,  що  залишився  без  рими  –  «Осе  ж  и  у  мене  
руки єсть».

Цікаво вирішена 2-га дія («видок другой»), яка присвячена по-
шукам Олексія, що пішов з дому: репліки слуг написано 11-складо-
виком 195 ; коли вони звертаються до невпізнаного Олексія, він та-
кож відповідає репліками, написаними цим розміром, коли ж слуги 
пішли, Олексій «переходить» на 13-складовик – своєрідну терцину, 
скріплену однією римою:

Боже! хвалю тя, жес им не дал мя познати
И сподобил мя от слуг єлмужну приняти!
Даждь ми по вся дни стале в сей нищетѣ трвати (V, 165–170).

Плач  Невѣсты  Алексѣєвої  написано  сапфічною  строфою 
(2-га дія, 3-тя ява; 170–172).

Димитрій  Туптало  в  «Комедії  на  Успѣніе  Богородицы»  (кі-
нець XVII ст.) у 1-й дії, 5-й яві показав ридання отроків у зв’язку 
з пере селенням Богородиці на небо. Він урізноманітнив його чер-
гуванням  співу  й  різнорозмірних  віршованих  текстів,  написаних 

195  Прикметно,  що  й  у  2-й  дії  (3-тя  і  5-та  яви)  репліки  слуг  також  написано 
11-складовиком, а от репліки сановитіших персонажів – здебільшого 13-складо-
виком.
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8-складовиком і сапфічною строфою, усі разом декламують чотири-
рядковий  текст,  написаний  13-складовиком  (V,  216–219);  репліка 
Аггела с небес написана 11-складовиком (V, 219); у розмові Гнѣву 
Божого й Грѣника є вкраплення, написані сапфічною строфою (V, 
223); у 5-й яві (2-га дія) є репліки, написані 11-  і 13-складниками 
(V, 234–238).

В анонімній польськомовній «Declamatio de S. Catarinaе Genio» 
(1703–1704) Amor Terrestris пробуджує сплячу Катерину моноло-
гом, написаним сапфічною строфою (V, 245–246), цією ж строфою 
написано діалог між Genius’oм Catarinae i Eremit’ою (V, 249–251). 
Загалом  же  «Declamatio  de  S.  Catarinae  Genio»  належить  до  най-
більш поліметризованих драматичних творів: у ній сапфічна строфа 
змінює  11-,  потім  13-складовик,  знову  з’являється  сапфічна  стро-
фа, їй на зміну приходить 4–5-складовик – ним написано монолог 
Sacerdotes (inductio 2-da; V, 254); половину монологу П’ятого філо-
софа  написано  сапфічною  строфою,  а  половину  –  5-складовиком 
(inductio 3-tia; V, 270), монолог Genius’а Augustae написано 6-скла-
довиком (inductio 8-va; V, 288).

11-, 12- і 13-складовиками, а також сапфічною строфою написа-
но й репліки персонажів «Ужасной измѣны…» (1701; VI).

Поліметричність – прикметна риса й історичної драми XVII–
XVIII  ст.  Скажімо,  у  «Гисторіи  Кіра»  (кінець  XVII  –  початок 
XVIII  ст.)  є  репліки,  написані  сапфічною  строфою  (3-тя  ява; 
тут  привертає  увагу  й  таке  місце  в  обміні  репліками  Царя  
й Фулмена:

Фулмен
Тако твоє помышленіє…
Царь
Что за удивленіє?

– воно цікаве тим, що вплетене в канву тексту, написаного 13-скла-
довиком, а ще тим, що дев’ятискладова репліка Фулмена римуєть-
ся  із  семискладовою  реплікою  Царя  (мікрополіметрія);  підкрес-
люємо, що репліки, які передують цьому місцю, і тексти, які йдуть 
за  ним,  –  написані  13-складовиком:  вкажемо  й  на  репліку  Гласу 
в 6-й яві:

Человѣк умершвляєт, а Бог оживляєт,

що з’являється у тканині драми, написаної 13-складовиком).
У  трагікомедії  «Владимир»  Феофана  Прокоповича  (1705) 

8-складовиком  написано  репліку  Курояда  (2-га  дія,  1-ша  ява), 
у «Синопсисѣ о Єзекіи, царѣ израелском» (1728) у монолозі Росії 
знайдемо ехо (2-га дія, 2-га ява), є ехо і в монолозі Слави (5-та ява), 
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у «Стефанотокосѣ» (1742; 5-та дія, 3-тя ява), у «Благоутробіи Мар-
ка Аврелія» Митрофана Довгалевського (1744) знайдемо репліки, 
які випадають із плину 13-складовика:

Кассіуш
Что мене, как не смисла, очень устрашаєш,
Что полну власть имѣю, того ты не знаєш.
Отец
Бѣди мнѣ не страшни,
Что слышу, нещасній,
Ах, любезній сыну,
Знай, что впадеш в гнѣв Богов в мінуту єдину

(1-ша  дія,  2-га  ява;  подібні  конструкції  є  у  2-й  дії,  1-й  і  2-й  явах, 
3-й  дії,  1-й,  2-й  і  3-й  явах,  ехо  є  і  у  «Трагедокомедіи,  нарицаємой 
Фотій» Георгія Щербацького (1749; 2-га дія, 2-га ява), причому ехо 
за побудовою досить оригінальне:

1 [простолюдин]
Добрый человѣк быти здаєтся сей монах
Мнѣ, друже! како тебѣ являєтся?
2 [простолюдин]
Ах! ах!
Общник нам в скорби нашей, человѣк побожный,
Бѣглец, надѣюсь, з Рымской области.
1 [простолюдин]
Не ложный
Глагол твой, оттуда он мусит быти всяко;
Ибо како о постѣ святом добрѣ? Како…

– тут бачимо, що відлунюється не другий рядок дистиха, а перший.
Не випадково у віршованій драмі ХVІІ–ХVІІІ ст. стали мож-

ливими  епізоди,  написані  прозою.  Наприклад,  у  «Дѣйствіи  на 
Рождество  Христово»  (рукопис  на  папері  1744  р.)  у  6-й  яві  
читаємо:

Ірод
Воини, собирайте книжники и первосвященники людскія, 
и аз вопрошу их о сем. Гдѣ Христос рождаєтся, рцыте!
Книжник І
Во Вифлеємѣ іудейстѣм.
Книжник 2
Тако бо єсть писано чрез пророка: И ты, Вифлеєме, земле 
іудова ничим же менши єси во владыках іудовых; из тебе 
изыдет вождь, иже упасет люди моя Ізраиля.
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У  тій  же  драмі  про  «Алексея  человѣка  божого»  виголошена 
прозова  «Рѣчь,  взывающая  на  свадбу»,  зачитано  прозовий  «Лист 
Алексѣя Святого», після чого йдуть прозою написані плачі батька, 
матері й нареченої.

В останні роки ХVІІІ ст. повністю написана прозою (польською 
мовою)  «Komedya...»  панотця  Сави  Стрілецького,  уніата,  що  на-
вернувся до православія й посідав посаду вчителя польської мови в 
Київській духовній академії в 1796–1799 роках. Ці знахідки широко 
застосовуються в історичній драмі.

Усі перелічені компоненти характерні й для інтермедії, важливої 
складової частини шкільної драми XVII–XVIII ст.: тут є і розриви 
рядка або дистиха між двома чи трьома персонажами, є зміна роз-
міру, який виділяє текст інтермедії і на змістовому рівні, і на рівні 
версифікаційному. Яскравий приклад – «Tragaedia albo Wizerunek 
śmierci...»  Якуба  Гаватовича  (1619),  де  в  основному  тексті  знайде-
мо  11-складовик,  прозовий  вступ,  сапфічну  строфу,  13-складовик, 
8-складовик, розриви рядків між персонажами та інше, а в інтерме-
діях – вільне поєднання 4-, 6-, 7-, 8-, 10- і 12-складовика 196.

Отже, українські драматурги XVII–XVIII ст. не були бездушни-
ми схоластами, глухими до естетичного боку тексту, призначеного 
для сценічного виконання: ними враховувався весь тогочасний вер-
сифікаційний  репертуар,  вони  вміло  поєднували  вірш  і  прозу,  ко-
роткі репліки й розлогі монологи, серйозну драму й інтермедію, пан-
томіму й музику, декорації та сценічні костюми, грим. У комплексі 
глядачі XVII–XVIII ст. мали змогу насолоджуватися справжньою 
театральною виставою, у якій переплітався глибокий конфесійний 
зміст і вишуканий текст, що ввібрав у себе кращі риси, притаманні 
літературі епохи бароко.

196  Див.  чотиритомну  антологію  «Dramaty  staropolskie»  (1959,  1961):  тексти, 
включені до неї, свідчать, що подібним розмаїттям ритмічної організації драматич-
них творів відзначається й рання польська драматургія, яка, поряд із драматургією 
європейською, впливала на формування драматургії української.
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ІІІ.1. НА ШЛЯХУ ДО ОКРЕМОЇ УКРАЇНСЬКОЇ  
ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ТРУПИ

Український  театр  на  початку  XIX  ст.  визначається  пануван-
ням  іншомовного  театрального  мистецтва  на  українській  етнічній 
території, де продовжуються традиції останніх десятиріч XVIII ст. 
Після ліквідації шкільного театру в Києво-Могилянській академії 
та  Харківському,  Чернігівському  й  Переяславському  колегіумах 
(60-ті рр. XVIII ст.) театральне життя на території України, що пе-
ребувала під владою Росії, тобто на Лівобережній Україні, надовго 
завмерло, а після ліквідації Запорозької Січі (1775), коли набувала 
обертів русифікація України, про появу нового українського театру, 
як і нової літератури на основі народної мови, ще не йшлося. Наба-
гато гіршим було становище на Правобережній Україні, яка належа-
ла Польщі. Приєднання Галичини до Австрійської монархії (1772) 
не послабило польського гніту в духовній сфері, а тільки – на пра-
вах пріоритетності – додало австрійський німецькомовний чинник. 
Умови  існування  української  культури  на  тій  території  Правобе-
режної України, яка до третього поділу Польщі (1795) залишалася в 
її межах, ніяк не поліпшилися. Мало що змінилося й після переходу 
цих земель у російське підданство, тому що впродовж багатьох де-
сятиліть польські культурні впливи були панівними, а спротив  їм 
чинився, певна річ, за рахунок російської освіти і культури, що, як і 
в Польщі, були зорієнтовані на західноєвропейські моделі.

Геополітична  ситуація,  що  утворилася  на  українській  етнічній 
території, певною мірою відображала й ситуацію театральну. Щодо 

РОЗДІЛ ІІІ

ПОЧАТОК НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ – 
ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО Й АМАТОРСЬКОГО  

(ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ)
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цього цінні розмірковування І. Франка: «Коли отак у Росії і Поль-
щі,  хоч  на  чужих  взірцях,  звільна  виростала  власна  національна 
драма [...], Русь-Україна найшлася в зовсім некорисних обставинах. 
Геройські, хоч безплодні зусилля козацьких воєн вичерпали на дов-
гий час силу нації: опізнили  її духовий розвиток. Розділи Польщі 
при кінці XVIII віку не принесли наразі користі для розвою Украї-
ни, а противно, відірвавши від неї Червону Русь, поклали нову пере-
пону одноцільному розвоєві національному, перепону, що мусила з 
часом збільшуватися в міру того, як розвій політичних інституцій, 
шкіл і літератури в Австрії і Росії розходився в різні боки. От тим-то 
й вийшло, що хоча від кінця XVIII ст. і українці, відкликаючись на 
віяння  часу  і  потреби  суспільності,  почали  й  собі  ж  творити  нову 
літературу  на  народній  мові  і  пройняту  новочасними  гуманними 
та просвітніми ідеалами, ся література була дуже слаба, довгий час 
вважалася  прищіпкою  літератури  російської  і,  певно,  тільки  яко 
така й була толерована [...] В Галичині, слабосилій, темній та вбогій, 
до самого 1848 року діло стояло ще гірше [...] Оті відмінні колії роз-
вою, може, найдосадніше виявилися на полі драматичної літерату-
ри як роду творчості найбільше сложного і найбільше чуткого на всі 
духові і політичні течії, які відбуваються серед даної суспільності» 1.

ІІІ.1.1. Російські й польські професіональні трупи  
і палацово-поміщицькі театри в Лівобережній  
і Правобережній Україні

На  тій  українській  етнічній  території,  що  з  1795  року  перебу-
вала у складі Російської імперії, і яку згодом у нашій історіографії 
прийнято було називати Наддніпрянською, або Східною, Україною 
(на відміну від Галичини, Буковини і Угорської Русі, котрі у XX ст. 
дістали  описову  назву  «західноукраїнські  землі»),  професіональні 
трупи з’явилися на двох протилежних полюсах. У Харкові, того ж 
1795  року,  було  створено  російську  професіональну  трупу  під  ке-
рівництвом  відставного  придворного  актора  з  Петербурга  Т.  Кон-
стантинова.  Однак  першому  професіональному  та  ще  й  постійно-
му театрові не судилося довге життя в Україні: у зв’язку зі смертю 
цариці Катерини II в листопаді 1796 року на цілий рік оголосили 
державний  траур,  отже,  заборонили  публічні  розваги,  до  яких  не-
безпідставно зарахували й театр. Це спричинило занепад російсько-
го професіонального театру в Харкові аж до 1808 року.

Щодо Києва, то збереглися скупі відомості про гастролі на по-
чатку 90-х років XVIII ст. невідомої італійської трупи і про аматор-
ські  російськомовні  вистави,  які  відбувалися  у  флігелі  царського 
палацу,  що  згодом  дістав  назву  «Маріїнський  палац».  Поштовхом 

1  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1981. – Т. 29. – С. 310.
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до організації в Києві регулярних виступів професіональних труп 
стало перенесення сюди царським урядом з м. Дубна на Волині так 
званих контрактів, тобто ярмарків міжнародного значення, на яких 
виступали польські трупи. Перший такий ярмарок у Києві відбувся 
в  січні  1798  року,  через  рік  після  закінчення  державного  трауру  в 
Росії. Щоправда, про те, які саме трупи гастролювали тут протягом 
перших трьох років, відомостей немає.

Тим часом на крайньому заході імперії, неподалік від австрійсько-
го  кордону,  в  Кам’янці-Подільському  (колишньому  центрі  Поділь-
ського воєводства в Польській Республіці), який залишався центром 
новоутвореної Подільської губернії в Російській державі, 1798 року 
виник  привілейований  царем  Павлом  І  постійний  театр  на  чолі  з 
польським актором А. Змієвським (Жмійовським). У 1800 році по-
саду директора театру обійняв інший польський актор і драматург – 
Я.-Н. Камінський, а А. Змієвський став керівником польського пала-
цового театру С.-Щ. Потоцького в Тульчині на Поділлі. У 1805 році, 
коли в Києві за проектом відомого архітектора А. Меленського було 
збудовано перше театральне приміщення, А. Змієвський став керів-
ником польської трупи, яка налічувала 23 особи, її репертуар форму-
вали популярні в той час комедії, комічні й «чародійні» опери. Сер-
йозні  драми  улюблених  сучасниками  німецькомовних  драматургів 
А. Коцебу й А. Іфланда переконували глядачів у тому, що слуги з по-
вагою ставляться до панів, і добро здобуває перемогу. Прикметно, що 
трагедію «Гамлет» В. Шекспіра в перекладі Я.-Н. Камінського стави-
ли не з оригіналу, а з німецької переробки Л. Шредера.

У  1804  році  в  молодому  м.  Одесі  зароджується  російське 
театраль не життя. Легендарний градоначальник Одеси (з 1805 р. – 
генерал-губернатор Новоросійського краю) А.-Е. дю Плессі Рішельє 
ініціював будівництво міського театру. У 1809 році було завершено 
спорудження першої театральної будівлі, зведеної за проектом відо-
мого петербурзького архітектора Т. де Томона під наглядом одесько-
го міського архітектора Фраполі. Поки в 1807–1809 роках тривало 
будівництво театру, в Одесі виступала польська трупа Я.-Н. Камін-
ського, яка переїхала з Кам’янця-Подільського. З 1810 року на сцені 
одеського театру виступала російська трупа І. Фортунатова з Моск-
ви. Починаючи з 1812 року, в Одесі до кінця XIX ст. міцно утвер-
джувалися італійські оперно-балетні трупи.

Важливою  віхою  у  процесі  виникнення  постійних  російських 
театрів в інших містах України виявився 1808 рік: саме цього року 
відновили  регулярну  діяльність  приватних  антреприз  у  Харкові, 
приватні театри розпочали свою роботу в Полтаві, Катеринославі, 
Херсоні, польський театр – у Житомирі, а згодом – у Бердичеві.

У підвладній Австрії Галичині, передусім у її адміністративному 
центрі – Львові, з 1776 року виступали німецькі, а з 1780 року – поль-
ські  мандрівні  трупи.  У  1787  році у  Львові  було  збудоване  перше  
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постійне театральне приміщення. Незважаючи на державний кор-
дон між Австрією і Росією, саме зі Львова польські трупи навідува-
лися до Кам’янця-Подільського і навіть до Києва та Одеси.

Про всебічне висвітлення діяльності російських, польських і ні-
мецьких театрів в Україні в XIX ст. вести мову не будемо, оскіль-
ки  предметом  нашої  уваги  є  передусім  український  національний 
театр як складова української культури. Однак не варто обминати 
найважливіших  фактів  діяльності  російських  і  польських  труп  до 
60-х років XIX ст., адже в цей час у їхньому середовищі, поряд з ро-
сійськими і польськими виставами, з’являлися й українські.

Період  кінця  XVIII  –  початку  XIX  ст.  позначений  виникненням 
в  Україні  садибних  театрів  великих  землевласників.  Це  були  поль-
ськомовні  на  Правобережній  і  російськомовні  на  Лівобережній  та 
Південній  Україні  домашні  аматорські  театри,  до  роботи  в  яких  за-
лучали як окремих кріпаків, так і великі кріпацькі трупи. На підвлад-
ній  Польщі  Правобережній  Україні  такі  театри  існували  при  дворах 
магнатів.  Ролі  виконували  представники  родин  цих  вельмож  і  їхні 
дворові люди. Ставили твори західноєвропейських драматургів, а та-
кож  польські  п’єси,  написані  самими  власниками  театрів.  Театри 
з’явилися на власне польській етнічній території, а також на так зва-
ній  литовській,  проте  були  такі  театри  і  в  Україні.  У  Руському  воє-
водстві,  у  його  адміністративному  центрі  –  Львові,  у  50–60-х  роках 
XVIII ст. польський коронний гетьман Вацлав Жевуський мав влас-
ний театр; він же в цей самий період утримував театр  і в с. Підгірці 
(тепер – Бродівський р-н Львівської обл.), де грали комедії і трагедії 
пера  самого  Вацлава  Жевуського.  Опріч  того,  на  підлеглій  Польщі 
українській етнічній території існувало чимало поміщицьких театрів. 
У  містечку  Кристинополі  (тепер  –  м.  Червоноград  Львівської  обл.) 
у 1761–1773 роках театр Ф.-С. Потоцького виставляв балети і опери; 
у  с.  Крисовичі  (тепер  –  Мостиський  р-н  Львівської  обл.)  1788  року 
давали виставу на честь графині Мнішек. У Волинському воєводстві, 
у м. Дубні (нині – Рівненська обл.), у 1784–1787 роках замковий театр 
мав князь М.-Є. Любомирський; у м. Горохові (тепер – районний центр 
Волинської обл.) 1777 року грали французьку виставу на честь М. Ві-
єльгорського. У с. Тучин (нині – Гощанський р-н Рівненської обл.) на-
прикінці XVIII ст. відбувалися аматорські вистави в маєтку воєводи 
М. Валевського; у містечку Вйшнівець (тепер – Збаразький р-н Терно-
пільської обл.) у палаці М.-Є. Мнішека у травні 1787 року було зіграно 
п’єсу для короля Станіслава Августа Понятовського, який повертався 
з Канева. У цьому театрі йшли польські й французькі комедії та бале-
ти,  зокрема  «Кава»  А.-К.  Чарторизького  і  «Блудний  син»  Вольтера. 
У Подільському воєводстві, у с. Райківці (нині – Хмельницький р-н 
Хмельницької  обл.),  у  маєтку  камінського  каштеляна  О.  Морського 
в 1782 році також відбувалися вистави; у с. Славута (тепер – Вінько-
вецький р-н Хмельницької обл.) у 1783–1784 роках діяв театр князя 
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Сангушка. У Брацлавському воєводстві, у м. Тульчині (нині – район-
ний  центр  Вінницької  обл.),  С.-Щ.  Потоцький  1787  року  збудував 
«опернгауз», у якому до початку XIX ст. ставили драматичні й оперні 
вистави. У Київському воєводстві, у м. Радомишлі (тепер – районний 
центр  Житомирської  обл.),  у  палаці  римо-католицького  митрополи-
та Ясона Смогожевського в 1782–1786 роках відбувалися аматорські 
вистави;  у  містечку  Романові  (нині  –  районний  центр  Романів  Жи-
томирської  обл.)  житомирський  староста  Я.-К.  Ілінський  і  його  син 
Ю.-А. Ілінський створили чудовий оркестр із селян-кріпаків (близько 
100 осіб); театр існував з кінця XVIII ст. до 1819 року.

У більшості цих аматорських театрів грали й професіональні поль-
ські та іноземні актори. Аматорами, поряд зі шляхтичами, були й крі-
паки. Оскільки перелічені садиби розташовувалися серед переважно 
українських сіл, то серед аматорів, безсумнівно, була значна кількість 
українських селян. На жаль, на сьогодні не спопуляризовані історич-
ні документи, які б зберегли нам  імена цих виконавців, однак при-
пускаємо, що українське населення через ці аматорські театри також 
долучилося до театральної діяльності. Імовірно, найталановитішим з 
них пощастило стати польськими професіональними акторами: хтось 
потрапив на сцену Театру Народового у Варшаві, хтось увійшов до 
польських мандрівних антреприз під сценічними псевдонімами, яких 
ми не знаємо. Тепер достеменно відомо, що до хорової капели в Мо-
скві  й  Петербурзі  роками,  десятиліттями  і  століттями  рекрутували 
співаків з України. Вони ставали оперними співаками і драматични-
ми артистами Російського театру, заснованого 1757 року в Петербур-
зі, та інших імператорських теат рів Петербурга й Москви. Рідко хто 
виступав під власним ім’ям, бо здебільшого прізвища перекручували 
за російським зразком. Те ж саме спостерігалося й у Польщі.

Домашні театри існували в маєтку князя С. Голіцина в с. Козаць-
ке  (1797–1801;  тепер  –  Звенигородський  р-н  на  Черкащині;  у  ді-
яльності театру брав участь домашній учитель – російський поет і 
драматург І. Крилов); у садибі поміщиків Квіток у с. Основа (1799–
1801; нині – у межах м. Харкова; тут розпочав свою театральну ді-
яльність  видатний  драматург  Г.  Квітка-Основ’яненко);  у  маєтку 
князя М. Голіцина в українському с. Юнаківка колишньої Курської 
губернії (тепер – Російська Федерація; тут 1810 р. український по-
міщик князь П. Мещерський своєю реалістичною грою в російсько-
мовній виставі справив велике враження на присутнього молодого 
актора М. Щепкіна); у садибах графа Д. Трощинського в с. Кибин-
ці  (нині – Миргородський р-н Полтавської обл.)  і  с. Яреськи (те-
пер  –  Шишацький  р-н  Полтавської  обл.).  Робота  театру  Д.  Тро-
щинського поділялася на два періоди: приблизно 1812–1814 роки і 
1822–1825 роки; тут виконували й українські п’єси В. Гоголя-Янов-
ського (батька М. Гоголя), який був не лише управителем маєтків 
свого пана,  але й керівником домашнього театру). Був театр у са-
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дибі  й  Ґалаґанів  у  с.  Сокиринці  Прилуцького  повіту  Полтавської 
губернії (кінець XVIII – 40-ві рр. XIX ст.; нині – Срібнянський р-н 
Чернігівської обл.). Кріпацькі трупи існували в садибах Д. Ширая в 
українському  с.  Спиридонова  Буда  Новозибківського  повіту  Чер-
нігівської  губернії  (1798–1809;  тепер  –  Брянська  обл.  Російської 
Федерації); до 1849 року в садибі В. й  І. Хорватів в українському 
с. Головчин Грайворонського повіту Курської губернії (тепер – Бєл-
городська обл. Російської Федерації). Оскільки власники кріпаць-
ких театрів утримували і симфонічні оркестри, то, окрім драматич-
них, показували й оперні вистави. У середині XIX ст. деякі кріпацькі 
трупи були введені в основу професіональних антреприз.

Думка про можливість розвитку української драматургії виникла 
ще наприкінці XVIII ст. Автор вільного бурлескно-травестованого 
перекладу однієї з еклог «Буколік» Вергілія під назвою «Вергіліє-
ві пастухи в малоросійський кобеняк перевдягнені» О. Лобисевич 
у листі до українського філософа й письменника, автора шкільної 
драми «Воскресеніе мертвых» та ряду інтермедій, Георгія Конись-
кого  просив  надіслати  йому  до  Петербурга  українські  інтерлюдії 
Ханського або власні з метою надрукувати їх: «Да изидет во свет, да 
даст величие отечеству своєму наш Плавий, наш Мольер, если что 
не более» 2. Прикметно, що О. Лобисевич виокремив саме інтерлю-
дії (або інтермедії), котрі, на відміну від серйозних шкільних драм, 
які писали книжною літературною мовою, «під корою просторіччя 
зберігали коштовності думок», а отже, могли стимулювати подаль-
ший розвиток української драматургії, українського театру.

Однак  ще  до  виходу  у  світ  «Энеиды,  на  малороссийский  язык 
перелицованной  И.  Котляревским»  у  1798  році  (така  була  назва 
першої публікації, далі подаємо як «Енеїда») висловлювали думки, 
що писати на серйозні теми українською мовою не можна. Оскіль-
ки «Енеїда» витримана в бурлескно-травестійному стилі, її поява не 
припинила суперечок на цю тему.

Історичну  роль  у  становленні  нового  українського  театру  в 
XIX ст. відіграла своєрідна вісь Харків – Полтава. З архівних до-
кументів  відомо,  що  1808  року  один  з  акторів  польської  трупи 
Я.-Н. Камінського, яка виступала в Одесі, – Юзеф (у Росії – Осип 
Іванович) Калиновський – із групою акторів цієї трупи з’явився в 
Полтаві, де, беручи участь у російськомовних виставах, пробув до 
1812  року,  а  потім  перебрався  до  Харкова.  У  1816  році  в  Харкові 
співвласником  цієї  трупи  став  німець  Йоганн  (у  Росії  –  Іван  Фе-
дорович) Штейн. Того самого року до неї приєдналася група росій-
ських акторів з курського театру, серед них – молодий талановитий 

2  Петров Н. Один из предшественников И. П. Котляревского в украинской ли-
тературе XVIII века Афанасий Кириллович Лобисевич // Сборник по славяноведе-
нию. – Санкт-Петербург, 1904 (отдельный оттиск). – Вып. 1. – С. 6.
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актор М. Щепкін, якому судилася визначна роль основоположника 
сценічного реалізму не тільки в російському, але й у новонародже-
ному українському театрі.

Відомо,  з  яким  розчаруванням  сприйняв  М.  Щепкін  перший 
побачений  ним  у  Харкові  спектакль  «Дон  Жуан»,  як  саркастично 
писав він у своїх «Записках актера Щепкина» про примітивну сце-
нічну «машину», про такі ж розмиті дощем декорації, про характер 
Ю.  Калиновського  та  всієї  трупи.  Г.  Квітка-Основ’яненко  пізніше 
згадував: «Ми всі, які не бачили далі провінційних театрів, у Щеп-
кіні почали розуміти, що є і яким має бути актор...» 3.

У цей час були порушені питання про розвиток української літера-
тури, української мови. У драматургії з’явилися перші спроби впрова-
дження української мови на кону, поки що двомовні, тобто українські 
мовні ролі, які виконували лише окремі персонажі. До цього періоду 
належить діяльність першого харківського драматурга В. Масловича 
(1793–1841), п’єси якого, однак, не стали фактами театрального про-
цесу. Його твори не публікували, тексти їх загубилися, але важливим 
є  те,  що  опера-водевіль  «Дровосек»  (приблизно  1810  р.;  очевидно, 
адаптація французької комічної опери «Дроворуб, або Три побажан-
ня» на лібрето Ж.-Ф. Гішара і Н. Касте за казкою Т. И. Перро, музика 
Ф.-А. Філідора, паризька прем’єра якої відбулася 1763 р., у російсько-
му перекладі В. Левшина показана вперше в Москві 1787 р.) була дво-
мовною: «малороссийские лица» розмовляли українською мовою.

У Харкові 1816 року І. Штейн побудував нове театральне примі-
щення, яке простояло до 1841 року – до його зруйнування. У 1817 році 
Ю. Калиновський переїхав до Калуги, а І. Штейн став одноосібним ан-
трепренером харківської трупи. Г. Квітка-Основ’яненко згадував про 
трупу І. Штейна так: «Акторів та актрис з ролями, окрім тих, що вихо-
дять на кілька слів, було понад сорок; балет складався з двадцяти осіб; 
оркестр був чудовий, перший у всіх тутешніх губерніях. Штейн не ду-
мав про свої вигоди, не турбувався про нагромадження капіталу, але 
всі кошти, які надходили від вистав, та ще й до того позичені, викорис-
товував на поліпшення своєї трупи і на пристойну постановку п’єс» 4.

На трупу І. Штейна звернув увагу новопризначений на посаду 
Малоросійського  генерал-губернатора,  якому  підлягали  Полтав-
ська  і  Чернігівська  губернії,  М.  Рєпнін  –  зять  останнього  укра-
їнського  гетьмана  Кирила  Розумовського.  На  його  пропозицію  в 
1818 році трупа І. Штейна, однак без нього самого, переїхала з Хар-
кова до Полтави.

До «директорії» полтавського, так званого вільного, театру, який 
давав вистави російською мовою (1818–1821), входили колишні ак-
тори курського театру П. Барсов, М. Городенський та М. Щепкін. 

3  Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Зібрання творів : у 7 т. – Київ, 1977. – Т. 7. – С. 102.
4  Там само.
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Головним  директором  театру  було  призначено  І.  Котляревського, 
уже знаного на той час українського поета, автора поеми «Енеїда». 
Саме полтавському театру належить історична роль у становленні 
професіонального українського театру: з нього почалася діяльність 
російсько-українських труп, які, поряд з виставами російською мо-
вою, давали також вистави українською.

Друга спроба створення двомовної п’єси належить перу відомого 
російського драматурга й театрального діяча О. Шаховського. Його 
п’єсу,  –  «анекдотическая  опера-водевиль  в  одном  действии»  «Ка-
зак-стихотворец» (1812), – аранжовану російськими та українськи-
ми народними піснями, ставили спочатку на аматорській сцені в Пе-
тербурзі, а згодом – на сценах імператорських театрів у Петербурзі 
й Москві. Твір, що спотворював характер та побут українського на-
роду, показали 1817 року й у Харкові, він одержав негативну оцінку 
критики  5. У Полтаві «опера-водевиль»  ішла в 1818–1821 роках у 
редакції,  здійсненій  І.  Котляревським,  а  роль  Грицька  М.  Щепкін 
провадив  українською  мовою.  Передова  інтелігенція  справедливо 
відзначала антинародність п’єси. Однак цей, перший, у російській 
драматургії водевіль об’єктивно мав і певне позитивне значення: він 
слугував  прикладом  для  драматургів,  які  почали  вводити  україн-
ську мову до своїх п’єс, що, властиво, певною мірою стимулювало 
появу української драматургії. Наприклад, з 1814 року в Петербурзі 
та з 1817 року в Москві йшла одноактна п’єса «Марфа и Угар, или 
Лакейская  война»  А.  Корсакова  (переробка  з  французької  п’єси 
Ж.-Б. Дюбуа), у якій роль Угара була виписана українською мовою, 
принаймні М. Щепкін з 1818 року грав по-українському; М. Щепкін 
виконував також роль «учителя-малоросіянина» у виставі одноакт-
ної комедії «Опыт искусства» Н. Судовщикова; у січні 1817 року в 
Петербурзі та в жовтні 1817 року в Москві вперше було поставлено 
оперу-водевіль  на  одну  дію  «Удача  от  неудачи,  или  Приключение 
в жидовской корчме» П. Семенова. У 1817–1821 роках її також да-
вали в Харкові та Полтаві за участю М. Щепкіна. Дія розгорталася 
в  невеликому  містечку  на  Волині.  У  водевілі  співали  українських 
пісень, деякі мовні партії написані українською мовою.

ІІІ.1.2. Російсько-українські  
й польсько-російсько-українські професіональні трупи.  
Українські вистави на сценах імператорських театрів  
у Москві й Петербурзі. Виникнення українського  
професіонального театру

Наявність  двомовних  п’єс  у  репертуа рах  харківського  й  полтав-
ського вільних театрів могла спонукати І. Котляревського взятися за 

5  Украинский вестник. – 1817. – Ч. 8. – Кн. 12. – С. 365–370.
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драматургію, щоб довести придатність  української мови для театру. 
Як зауважив С. Єфремов, обидві п’єси І. Котляревського – «тенден-
ційні, бо написав він їх на те, щоб у художній формі дати апологію 
українського  народу  перед  недотепною  карикатурою  й  образливи-
ми вигадками Шаховського та  інших писак, що не цурались, писав 
проф. Дашкевич, “модного в то время осмеивания малороссов”. Слі-
ди обурення авторового проти такої дивовижної моди знаходимо і в 
самих п’єсах Котляревського» 6. Устами героя п’єси «Москаль-чарів-
ник»  автор  захищає  гідність  української  нації  від  принизливих  ви-
словлювань, поширених і в побуті, і на сторінках російської преси.

Поява на сцені полтавського вільного театру в 1819 році двох «ма-
лоросійських опер» – «Наталка Полтавка» (опубл. 1838, а фактич-
но – 1839) і «Москаль-чарівник» (опубл. 1840) – мала епохальне зна-
чення. Публікуючи із запізненням на двадцять років текст «Наталки 
Полтавки», відомий тоді український поет, а згодом російський філо-
лог-славіст І. Срезневський писав, що ця п’єса була не тільки «одним 
з перших книжно-народних творів України, а й разом з тим першим 
збірником пам’яток української народності; можна сказати, пробуди-
ла її й донині залишається дороговказом майже на всі найважливіші 
сторони, з яких потрібно вивчати українську народність» 7. Однак го-
ловне значення цих п’єс у тому, що вони відкрили історію українсько-
го національного професіонального театру.

Жанрове визначення п’єс – «малоросійськая опера», яку виводи-
ли з французької «комедії в водевілях» кінця XVII – першої поло-
вини XVIII ст., перетвореної в 60-х роках XVIII ст. у власне комічну 
оперу, тобто музично-драматичний жанр, у якому розмовний діалог 
і музика утвердилися на паритетних засадах, – походить від поши-
реної  в  60–90-х  роках  XVIII  ст.  і  на  початку  XIX  ст.  французької 
комічної опери, яка зазнала певної трансформації в інших європей-
ських країнах, зокрема в Австрії та Росії. Увівши до своїх п’єс злобо-
денний  матеріал,  І.  Котляревський,  завдяки  простоті  й  життєвій 
правді, якою просякнуті обидва його твори, перевершив тогочасну 
штучну, неприродну російську комічну оперу.

«Малоросійськая опера» на одну дію «Москаль-чарівник» має ба-
гато  спільного  з  французькою  комічною  оперою  «Солдат-чарівник» 
Л.  Ансома  (1761).  В  основу  сюжету  п’єси  покладено  побутовий  кон-
флікт, відображений у низці народних оповідань, казок та сатиричних 
пісень різних країн про подружню невірність дружини. Однак І. Котля-
ревський не повторив жодного сюжету, розробленого іншими авторами.

П’єси  І.  Котляревського  стали  першими  творами  нової  україн-
ської драматургії, ґрунтованої на традиції так званого просвітниць-

6  Єфремов С. Історія українського письменства. – Київ, 1918. – С. 100.
7  Украинский сборник за 1838 г. – Харьков, 1838. – Кн. 1. – С. 6. (Цей збірник 

насправді вийшов друком 1839 р.)
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кого реалізму. Вони заклали основи українського театру, розвиток 
якого, оминувши класицизм та сентименталізм, одразу було спря-
мовано в бік романтизму і реалізму.

Широке  використання  народної  пісенності  в  сюжетних  ситуа-
ціях,  мотивах,  характеристиці  героїв,  мовних  партіях  дійових  осіб, 
уведення  пісні  до  структури  драматичних  творів  І.  Котляревсько-
го  сприяли  виробленню  особливого  жанру  побутової  та  соціально- 
побутової драми в українській драматургії наступного періоду. Також 
було  закладено  підґрунтя  музичної  стихії  українського  театру,  яка 
стала одним з основних його напрямів – сформувався особ ливий те-
атральний жанр музично-драматичної вистави в українському театрі.

Вистави  «Наталки  Полтавки»  і  «Москаля-чарівника»  І.  Котля-
ревського в полтавському театрі в 1819 році знаменували зароджен-
ня професіонального українського театру. Полтавська трупа з росій-
ської мимоволі перетворилася на російсько-українську, а М. Щепкін 
(1788–1863), українець по матері, став першим українським профе-
сіональним актором. М. Щепкін з дитячого віку доб ре володів укра-
їнською  мовою,  бо  виростав  в  українському  селі  на  українсько-ро-
сійському порубіжжі. Він був першим виконавцем ролей виборного 
Макогоненка  в  «Наталці  Полтавці»  і  Михайла  Чупруна  в  «Моска-
лі-чарівнику» й виконував їх упродовж свого життя, виступаючи на 
сценах імператорських московських і петербурзьких театрів.

Вистави  п’єс  І.  Котляревського  в  полтавському  театрі  глядачі 
сприймали з ентузіазмом, вони також мали успіх під час гастролей 
трупи на ярмарках у Харкові, Чернігові, Ромнах, Кременчуці. Од-
нак згодом, через те, що більшість місцевих жителів уже перегля-
нула спектаклі, відвідування театру знизилося, і до кінця 1821 року 
він змушений був припинити своє існування.

М.  Щепкін  з  кількох  акторів  та  актрис  трупи,  що  розпалася, 
сформував нову і в січні 1822 року приїхав з Полтави до Києва. Піс-
ля закриття так званого Контрактового ярмарку наприкінці лютого 
1822  року  трупа  М.  Щепкіна  перестала  існувати,  а  він  з  кількома 
артистами  приєднався  до  харківської  трупи  І.  Штейна.  Вони  га-
стролювали в Тулі й на Роменському ярмарку, де М. Щепкіна по-
мітили представники Контори московських імператорських театрів 
і, 1822 року, запропонували перейти на московську сцену. М. Щеп-
кін  назавжди  залишився  актором  російського  імператорського  те-
атру  в  Москві,  однак  не  переставав  грати  українські  ролі  мовою 
оригіналу в п’єсах І. Котляревського й Г. Квітки-Основ’яненка ні в 
Москві, ні будь-де.

Обмеження  кількості  п’єс  українською  мовою  перешкоджало 
розвиткові  українського  професіонального  театру.  І.  Котлярев-
ський після двох п’єс, написаних 1819 року, більше не виступав як 
драматург, а після розпаду полтавського театру 1821 року відійшов 
від театральної діяльності.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



160

У цей час О. Шаховський знову написав п’єсу, де вивів україн-
ські характери і використав українську мову: «анекдотический во-
девиль в І действии» «Актер на родине, или Прерванная свадьба» 
(переробка  з  французької  комедії  Ж.-Т.  Мерля  і  Н.  Бразьє).  Ця 
п’єса,  як  і  попередня,  спотворено  відобразила  характер  українців. 
У 1820–1824 роках водевіль виставляли в імператорських театрах у 
Петербурзі й Москві. Невдовзі після петербурзької прем’єри, у жур-
налі «Сын отечества», близькому до декабристських кіл, з’явилася 
рецензія «Про виставу в бенефіс пані Велберхової», де автор, який 
приховався за криптонімом «Г.», писав: «Для чого примушують на 
нашому  театрі  ламати  малоросійську  мову?  Нам  вона  неприємна 
своєю незрозумілістю, а малоросіян дратує несхожістю з їхнім на-
річчям. Приємним голосам малоросійських пісень не бракуватиме 
нічого при російських словах» 8. З критикою водевілю на сторінках 
журналу  «Сын  отечества»  виступив  представник  декабристського 
табору  критик  О.  Сомов  9,  який  зауважив  на  «исковерканном  на-
речии»  та  завершив  статтю  питанням:  «Яка  ж  була  потреба  пись-
меннику писати такою мовою?». Щоправда, в обох висловлюваннях 
відчувається не стільки захист української мови, скільки російсько-
го глядача, вуха якого, мовляв, «прагнуть» російської.

Сучасником І. Котляревського був В. Гоголь (1777–1825), управи-
тель маєтку відомого царського сановника Д. Трощинського в с. Ки-
бинці  Миргородського  повіту  Полтавської  губернії,  де  організував 
домашній  театр  коштом  магната  (1812–1813  рр.  та  1822–1825  рр.). 
Для цього театру В. Гоголь написав декілька п’єс. Однак зберігся пов-
ний текст лише однієї з них – комедії на одну дію (яку досить часто 
називають водевілем лише тому, що вона одноактна) «Простак, или 
Хитрость женщины, перехитренной солдатом» (нею в першій поло-
вині XIX ст. було започатковано традицію писати російською мовою 
назви українських п’єс і тексти всіх ремарок). Зміст іншої комедії – 
«Собака и овца» – коротко виклав П. Куліш зі слів дружини драма-
турга.  Проте  ці  п’єси  не  вийшли  за  межі  кибинського  домашнього 
театру,  не  стали  фактами  професіонального  сценічного  мистецтва. 
Комедія  «Простак...»  (уперше  опублікована  після  смерті  автора  в 
1862 р.) згодом іноді з’являлася в репертуарі українських труп, однак 
не могла конкурувати з «Москалем-чарівником» І. Котляревського 
(хоча, на думку багатьох дослідників, час її появи може випередити 
обидві п’єси І. Котляревського).

У  Києві  з  осені  1822  року  до  літа  1829  року  постійно  виступа-
ла  польська  трупа  О.  Ленкавського  (також  гастролювала  в  Херсо-
ні  й  Одесі).  Збереглися  програми  київських  спектаклів  за  1823  і 
1827 роки, які дають уявлення про її репертуар та акторський склад. 

8  Сын отечества. – 1820. – Ч. 59. – № 4. – С. 183.
9  Сын отечества. – 1822. – Ч. 80. – № 12. – С. 309.
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Це здебільшого польські актори, котрі разом з О. Ленкавським відо-
кремилися  від  колишньої  київської  трупи  А.  Змієвського;  чимало 
з них працювали в  інших польських трупах, що діяли в Житомирі, 
Кам’янці-Подільському, Львові й навіть у Кракові та Варшаві. У ці 
роки до них були причетні Л. Млотковський, П. Рекановський, К. Зе-
лінський, які  згодом, у 30–50-х роках XIX ст.,  стали відомими теа-
тральними  діячами,  антрепренерами  мандрівних  російсько-україн-
ських труп. Репертуар польської трупи О. Ленкавського формували 
переважно переклади та переробки німецьких і французьких п’єс та 
опер,  а  також  твори  польських  драматургів,  зрідка  ставили  й  спек-
таклі російською мовою (комічні опери, комедії). У 1823 році трупа 
О. Ленкавського двічі репрезентувала нову оперу на дві дії «у бага-
тьох явах українською мовою», як зазначалося в афішах, під назвою 
«Українка,  або  Зачарований  замок».  Текст  цього  твору,  відомого  з 
1815  року,  досі  не  опублікований,  і  лише  нещодавно  було  встанов-
лено його автора – польського актора і драматурга Ю. Мілевського, 
який виступав у польських трупах у Білорусії та в Україні, зокрема в 
Києві. Автор музики – польський композитор Сарнецький.

Одноразово було поставлено драму згадуваного польського дра-
матурга, актора та антрепренера Я.-Н. Камінського «Олена, або Гай-
дамаки на Україні» (1819), яка спотворено відображала гайдамаць-
кий рух на Правобережній Україні у другій половині XVIII ст. Ця 
п’єса – переробка драми «Гедвіг, наречена бандита» (із життя італій-
ських розбійників) німецького письменника Т. Кернера.

На початку 1826 року Харків відвідала мандрівна трупа Д. Жура-
ховського. Улітку цього ж року вона виступала у Єлисаветграді (нині – 
м.  Кропивницький),  де  як  драматичний  актор  дебютував  майбутній 
видатний  російський  оперний  співак  О.  Петров.  З  Єлисаветграда 
Д.  Жураховський  переїхав  до  Миколаєва,  у  якому  працювала  трупа 
І. Штейна. Під керівництвом останнього обидві трупи об’єдналися.

У  липні  1829  року,  під  час  виступів  трупи  І.  Штейна  на  Іллін-
ському  ярмарку  в  Ромнах,  сюди,  уперше  після  виходу  із  цієї  тру-
пи (1823), приїхав М. Щепкін. Він виконав українські ролі Гриць-
ка в «Козаке-стихотворце» О. Шаховського й Михайла Чупруна в 
«Москалі-чарівнику» І. Котляревського. Припускаємо, що ставили 
також  і  «Наталку  Полтавку»,  оскільки  І.  Котляревський  просив 
полтавського  поліцмейстера  І.  Манжоса  зобов’язати  І.  Штейна, 
«... щоби він ні на якому театрі опери “Полтавка” ані жодного іншого 
мого  твору  не  грав  і  не  випустити  його,  Штейна,  з  Полтави,  доки 
не розрахується зі мною за виставлення в різних містах моєї опери 
близько десяти років» 10. Таким чином, І. Штейн, імовірно, був єди-
ним антрепренером, який володів рукописними текстами тоді ще не 
опублікованих  перших  п’єс  української  драматургії,  а  отже,  і  єди-

10  Котляревський І. Повне зібрання творів : у 2 т. – Київ, 1953. – Т. 2. – С. 88.
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ним, хто міг популяризувати ці твори зі сцени задовго до їх опуб-
лікування (відповідно 1839 і 1840 рр.).

На кінець 20-х років XIX ст.  І. Штейн став найвизначнішим теа-
тральним підприємцем: він тримав трупи в Харкові (до лютого 1836 р.), 
Курську  (1825–1832  рр.),  Києві  (1830–1835  рр.).  За  непов ними  ві-
домостями,  трупа  І.  Штейна  гастролювала  в  інших  містах  України: 
Одесі (1827–1828 рр. і 1836 р.), Ромнах (щороку в період Іллінського 
ярмарку), де народився Д. Жураховський. У харківській трупі працю-
вали згадані вище Л. Млотковський, К. Зелінський, Д. Жураховський, 
І. Дрейсіг; у курській трупі дебютували К. Соленик і, можливо, Л. Ост-
рякова, відома згодом як Л. Млотковська. Усіх  їх прийнято вважати 
рівною мірою як українськими, так і російськими акторами.

У 1834 році київська місцева влада домоглася заснування в місті 
постійного театру. Відтак трупа І. Штейна перейшла на утримання 
дирекції  київського  постійного  театру,  а  колишній  її  антрепренер 
став  платним  режисером  цього  театру.  У  репертуар  трупи,  поряд 
з  російськими  й  перекладеними  російською  мовою  західноєвро-
пейськими  п’єсами,  були  введені  перші  українські  п’єси  «Натал-
ка  Полтавка»  й  «Москаль-чарівник»  І.  Котляревського,  двомовні 
(російською та українською) «Марфа и Угар, или Лакейская вой-
на»  А.  Корсакова,  «Казак-стихотворец»  О.  Шаховського,  «Удача 
от неудачи, или Приключение в жидовской корчме» П. Семенова, 
«Опыт искусства» Н. Судовщикова, «Шельменко – волостной пи-
сарь»  Г.  Квітки-Основ’яненка  (1829),  «чародійна»  опера  «Україн-
ка,  або  Зачарований  замок»  Ю.  Мілевського  (польською  та  укра-
їнською).  Паралельно  з  російськими  йшли  спектаклі  польською 
мовою. Утримання трупи київського постійного театру за рахунок 
міста спеціально заснованою для цього дирекцією не  виправдало-
ся, і через певний час вона змушена була передати трупу як антре-
призу І. Штейнові. Наприкінці лютого 1835 року він звернувся до 
київської театральної дирекції з проханням розірвати контракт про 
утримання ним київського театру, покликаючись на погане відвіду-
вання  спектаклів.  Незабаром  І.  Штейн  від’їхав  до  Харкова,  де  ке-
рував трупою ще рік – до лютого 1836 року, після чого переїхав зі 
своєю трупою до Єлисаветграда. На цьому завершилася театральна 
діяльність  І.  Штейна.  Трупа  перейшла  до  антрепренера  Єрохіна  і 
продовжувала свої виступи на півдні України та в Бессарабії. У лип-
ні 1837 року в її складі гастролював М. Щепкін. Згодом цю трупу 
очолив  Д.  Жураховський,  який  прославився  своєю  хоробрістю  як 
керівник театру: у Севастополі в міському театрі, під час облоги  і 
бомбардування міста у Кримській війні 1853–1856 років, давав ви-
стави, причому не тільки російські, але й українські, бо сам висту-
пав лише в ролях українських персонажів.

У 1832 році з трупи І. Штейна, що виступала в Курську, відокре-
милася група акторів (на чолі з провідним актором і адміністрато-
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ром  трупи  І.  Штейна  Л.  Молотковським),  сформувавши  окрему 
театральну  трупу.  З  1836  до  1843  року  ця  трупа  постійно  грала  в 
Харкові, і паралельно в 1837–1839 роках у Києві діяла її філія. Як 
і трупа І. Штейна, трупа Л. Млотковського також була двомовною, 
тобто  російсько-українською.  Місце  провідної  актриси  належало 
дружині антрепренера – Л. Млотковській, виконавиці ролі Натал-
ки  в  «Наталці  Полтавці»  І.  Котляревського  та  інших  українських 
ролей, а місце провідного актора – К. Соленику.

У 30-х роках XIX ст. з’явилася низка драматичних творів укра-
їнською мовою, яка продовжила традиції І. Котляревського та ви-
значила нові тенденції розвитку української драматургії. Другим за 
значенням українським драматургом першої половини XIX ст. став 
Г.  Квітка-Основ’яненко,  який  розпочав  творчість  як  автор  драма-
тичних і прозових творів російською мовою у традиціях російсько-
го просвітницького реалізму. Він у 30-х роках XIX ст. звернувся до 
української мови у своїй прозовій творчості, а також виступив з низ-
кою українських п’єс, що сприяли утвердженню українського про-
фесіонального театру. «Не усе ж для москалів: може б, треба і для нас 
щонебудь, щоб і ми... знаєте, не усе, а так... дещо... потроху... дечого... 
знали, а то по-вашому так ми... так собі... де нам за вами?... Гм, на до-
гад буряків, щоб капусти дали» 11, – писав Г. Квітка-Основ’яненко.

Епізодичний  комічний  персонаж  Шельменко  з  п’єси  «Дво-
рянские  выборы,  часть  вторая»  Г.  Квітки-Основ’яненка  (1829), 
який  розмовляє  українською  мовою,  став  головним  героєм  коме-
дії  «Шельменко  –  волостной  писарь»  (1829),  яку  ставили  трупи 
І. Штейна, Л. Млотковського та інші трупи з великим успіхом, що 
спонукало письменника написати її продовження. У 1834–1837 ро-
ках він працював над комедією «Шельменко-денщик», яка отрима-
ла цензурний дозвіл на показ у січні 1838 року, хоча була опубліко-
вана й поставлена трупою Л. Млотковського в Харкові 1840 року. 
Дія п’єси відбувається на Слобідській Україні, сатиричне лезо спря-
моване проти поміщицького побуту, паразитичного способу життя, 
бездіяльності, обмеженості зденаціоналізованого українського дво-
рянства. Шельменко, хитрий і гострий на язик, яким і був у поперед-
ніх п’єсах, зберігає багато негативних рис свого характеру (основ-
на – жадоба наживи), однак він же викликає співчуття і як людина, 
що постійно залежить від волі свого пана Шпака та його «антагоніс-
та» – офіцера-великороса Скворцова («шпак» і «скворец» – україн-
ська і російська назви одного птаха), принижений ними. Шельмен-
ко, єдиний у п’єсі представник українського простолюду, виступає у 
всіх перипетіях сюжету кмітливішим, аніж пани, які його оточують.

П’єса «Шельменко-денщик» написана в річищі західноєвропей-
ської комедії положень: тут відчутний вплив комедій «Слуга двох 

11  Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Зібрання творів : у 7 т. – Т. 7. – С. 113.
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панів»  та  «Кумедна  пригода»  К.  Гольдоні  й  «Витівки  Скапена» 
Ж.-Б.  Мольєра,  а  образи  дворян  створені  під  впливом  тогочасної 
російської сатиричної комедії.

Г.  Квітка-Основ’яненко  був  спадкоємцем  традицій  І.  Котля-
ревського у своєрідному жанрі «малоросійської опери» – соціаль-
но-побутової  п’єси  з  яскравим  фольклорно-етнографічним  коло-
ритом.  Використання  куплетів,  танців  зближує  «малоросійську 
оперу»  з  іншими  жанрами  (водевілем,  оперетою,  музичною  коме-
дією), водночас вона зберігає своєрідну неповторність. У 1835 році 
Г. Квітка-Основ’яненко написав «малоросійську комедію» «Свата-
нье», яку доповнив пісенним матеріалом і видав наступного року із 
жанровим визначенням «малороссийская опера». П’єса стала відо-
мою під назвою «Сватання на Гончарівці» (під цією назвою трупа 
Л.  Млотковського  вперше  зіграла  п’єсу  влітку  1836  р.  в  Харкові). 
«Сватання» – перша п’єса Г. Квітки-Основ’яненка, повністю напи-
сана  українською  мовою.  Як  і  в  «Наталці  Полтавці»,  фінал  «Сва-
тання» – щасливий. Сучасники відзначали реалізм і народність цієї 
п’єси, якій судилося довге сценічне життя.

У жанрі «малоросійської опери» також написана триактна п’єса 
Г.  Квітки-Основ’яненка  «Бой-жінка»  (1840;  опубл.  1979),  яку  зго-
дом,  після  смерті  автора,  з  1847  року,  виставляли  у  скорочено-
му  (здогадно,  Д.  Дмитренком)  вигляді  як  водевіль  (опубл.  1893). 
В обох варіантах п’єса мала значну сценічну історію в українському 
театрі 40–50-х рр. XIX ст.

У жанрі «малоросійської опери» написані й п’єси, що були на-
слідуванням  І.  Котляревського,  а  саме:  «Чорноморський  побит» 
Я.  Кухаренка  (1836;  опубл.  1861),  «Купала  на  Йвана»  Стецька 
Шерепері  (С.  Писаревського;  1836–1838;  опубл.  1840).  До  цього 
жанру наближені й п’єси «Чары, или Несколько сцен из народных 
былей и рассказов украинских» (1834; опубл. 1837)  і «Чурчепуха, 
или Несколько фактов из жизни украинского панства» Кирила То-
полі  (Тополинського)  (1844);  «Любка,  или  Сватанье  в  с.  Рихмах» 
П. Котлярова (1835–1836; опубл. анонімно 1900). Як було вищеза-
уважено, за тодішнім звичаєм, заголовки творів, як  і ремарки, пи-
сали російською мовою, а мовні партії героїв – українською. Однак 
ці  п’єси  не  могли  зрівнятися  з  драматургією  І.  Котляревського  й 
Г. Квітки-Основ’яненка, адже сценічна доля деяких з них була ко-
роткою, до того ж ставили їх здебільшого на аматорській сцені.

У  другій  половині  30-х  років  XIX  ст.  драматургічну  діяльність 
розпочав  С.  Паливода-Карпенко.  У  1838  році  він  подав  до  цензу-
ри  кілька  драматичних  творів,  серед  яких  –  «малоросійські  опе-
ри» «Микола» (на три дії) і «Гриць» (на чотири дії), а також драми 
«Твердовський»,  «Сватання»,  «Степан  Вернигора»,  але  всі  вони 
були  заборонені.  Судячи  з  аналізу  опери  «Гриць»,  яку  цензор  на-
звав «драматическим бредом», приводом для заборони було не ідей-
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не  спрямування,  а  антихудожність  твору  12.  Тексти  цих  творів  не 
збереглися. Зважаючи на негативну оцінку Т. Шевченком і П. Кулі-
шем літературної творчості цього письменника, а також його брата 
Г. Карпенка, припускаємо, що перелічені вище п’єси не могли зба-
гатити  український  репертуар  тогочасних  російсько-українських 
труп, навпаки, вони є першими сторінками горезвісного негативно-
го  українського  «драмопису»,  який  мав  продовження  і  в  наступні 
десятиліття XIX ст., і на початку XX ст., співіснуючи з високомис-
тецькою українською драматургією.

Наприкінці  30-х  –  на  початку  40-х  років  ХІХ  ст.  намі-
тилася  нова  тенденція  в  розвитку  української  драматургії. 
Г.  Квітка-Основ’яненко  виступив  з  п’ятиактною  драмою  «Щира 
любов, або Милий дорогше щастя» (1840; опубл. 1848). П’єса була 
авторським інсценуванням власної повісті «Щира любов». Позна-
чена, як і повість, рисами сентименталізму, проте реалістична у сво-
їй основі, п’єса знаменувала появу української соціально-побутової 
драми,  що  набула  особливого  розвитку  у  другій  половині  XIX  ст. 
Більшість її персонажів розмовляє українською мовою. Увага авто-
ра  сконцентрована  на  внутрішніх  переживаннях  головної  героїні, 
яка кохає офіцера, але відмовляється вийти за нього заміж тому, що 
вони  є  представниками  різних  соціальних  верств:  він  –  «шляхет-
ний пан», а вона – «проста дівка, мужичка». У п’єсі немає фольк-
лорно-етнографічних  елементів,  характерних  для  «малоросійської 
опери». Прем’єра вистави відбулася 21 серпня 1842 року в Харкові 
(трупа Л. Млотковського). Молодий російський драматург О. Ост-
ровський зацікавився цією п’єсою  і переклав  її російською мовою 
(це  була  його  перша  спроба  у  драматургії,  але  текст  не  зберігся). 
Прем’єра  вистави  в  цьому  перекладі  –  «Искренняя  любовь,  или 
Милый дороже счастья» – відбулася 27 жовтня 1852 року в бене-
фіс гастролера – українського актора Т. Домбровського (виконавця 
ролі Твердохліба, харківського обивателя) – у приміщенні Велико-
го театру в Москві (роль Таранця, «обивателя» з передмістя Харко-
ва – Гончарівки, виконав М. Щепкін).

У  30-ті  роки  XIX  ст.  зародилася  нова  українська  історична 
драматургія. Учений-історик та поет М. Костомаров опублікував 
українською мовою романтичні трагедії на матеріалі з історичного 
минулого українського народу – боротьби проти польської шлях-
ти:  часів  Гайдамаччини  –  «Сава  Чалий»  (1838),  періоду  Хмель-
ниччини  –  «Переяславська  ніч»  (1840),  «Украинские  сцены  из 
1649 года» (40-ві рр. XIX ст.; опубл. 1890). Тоді ж написані п’єси 
«Іван  Золотаренко»  П.  Білецького-Носенка  (1839)  і  «Запорозь-
ка  Січа»  А.  Стороженка  (1838–1843;  опубл.  перший  акт  1886). 
Однак усі ці  історичні п’єси не мали сценічної  історії.  Історичну 

12  Російський державний історичний архів (далі – РДІА), ф. 780, оп. 1, № 14.
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тему в українській драматургії продовжувала віршована двохакт-
на  «комедіо-опера»  (польське  визначення  жанру  «комічна  опе-
ра») «Повернення запорожців з Трапезунда» К. Гейнча (1842), що 
йшла в постановках польсько-українських труп на Правобережній 
Украї ні (Житомир, Кам’янець-Подільський). На початку 40-х ро-
ків XIX ст. до драматургії звернувся Т. Шевченко, написавши де-
кілька п’єс російською мовою, тексти яких втрачено. Єдина п’єса 
Т. Шевченка, що повністю збереглася в україномовному варіанті, – 
«малоросійська дія» «Назар Стодоля» (1843; опубл. 1862) – стала 
важливим  кроком  у  розвитку  української  історично-побутової 
драми, її перше сценічне втілення відбулося 1844 року на аматор-
ській сцені Медико-хірургічної академії в Петербурзі, де навчало-
ся чимало українців. В основу сюжету твору покладено соціально- 
побутовий  конфлікт,  розгорнутий  на  тлі  історичного  минулого 
України у другій половині XVII ст. Високі ідейно-мистецькі якості 
драми могли б активно сприяти формуванню українського профе-
сіонального театру ще в середині XIX ст., якби не та обставина, що 
рукопис її близько двадцяти років пролежав у різних домашніх ар-
хівах (у 1847–1857 рр., коли ім’я Т. Шевченка було під забороною, 
п’єса не могла бути ні опублікованою, ні виставленою). Сценічне 
життя  «Назара  Стодолі»  відновилося  лише  в  60-ті  роки  XIX  ст., 
і  відтоді  ця  п’єса  відігравала  велику  роль  у  розвої  українського 
професіонального й аматорського театру.

Цікавий факт, що 1845 року згаданий вище С. Паливода-Карпен-
ко  подав  на  розгляд  цензури  «малоросійську  оперу»  «Шевченкова 
Катерина», але дозволу театральної цензури вона не отримала. На-
томість наступного року дозвіл на виставлення отримала опера під 
аналогічною назвою на лібрето С. Карпенка (автором музики назва-
но Г. Карпенка, який також був письменником і композитором). На 
жаль,  сценічна  історія  цієї  опери  невідома.  Принаймні  з  1847  року 
її не могли ставити, зважаючи на заборону популяризації творчості 
Т. Шевченка. Однак гадаємо, що Т. Шевченко, осудивши 1857 року 
творчий доробок братів С. і Г. Карпенків, також виявив своє негатив-
не ставлення до їхньої переробки своєї знаменитої поеми «Катерина».

Чи не останнім твором у жанрі «малоросійської опери» була чо-
тирьохактна п’єса невідомого автора «Явтух Горемыка, или Наслед-
ство  и  проклятие»  (Таганрог–[Одеса],  1846),  але  сценічна  історія 
цього твору невідома.

На зміну «малоросійській опері» першої половини XIX ст. з’явився 
споріднений з нею український водевіль. Творцями його були пере-
важно  актори  польсько-російсько-українських  і  російсько-україн-
ських  труп  30–40-х  років  ХІХ  ст.:  А.  Жмійовський  (Змієвський) 
(«Чумак-чародій», 1834), І. Дрейсіг («Два брати – із Санжарівки, тре-
тій – із Хорола», 1847), Д. Дмитренко («Вечір на хуторі біля Дикань-
ки», 1848; це український вільний переклад «малороссийской интер-
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медии»  «Вечер  на  хуторе  близ  Диканьки»  російського  драматурга 
О. Шаховського (1832) за повістю «Ночь под Рождество» М. Гоголя 
та «Кум-мірошник, або Сатана в бочці» Д. Дмитренка (1848)).

Період з кінця 40-х до середини 50-х років XIX ст. для україн-
ської драматургії виявився непродуктивним. Це констатував П. Ку-
ліш  у  статті  «Взгляд  на  малороссийскую  словесность  по  случаю 
выхода в свет книги “Народні оповідання” Марка Вовчка» (1857): 
«Десятиріччя від 1847 до 1857 року було найбезплідніше в малоро-
сійській словесності» 13. Безперечно, спад активності в українсько-
му  громадсько-політичному  житті  спричинив  розгром  царським 
урядом Кирило-Мефодіївського братства (1847). Певна річ, це сто-
сується й тогочасної української драматургії.

Таким  чином,  український  репертуар  у  російсько-українських 
трупах 20–40-х років XIX ст. був обмежений, перекладні п’єси не ви-
ставляли, а, власне, їх наявність мала правити за ознаку будь-якого 
розвинутого театру. Проте значення українських вистав для націо-
нального театру, що формувався в річищі цих труп, було величез-
ним. Драматургія І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка й усіх 
згаданих вище драматургів визначала тип українського актора.

Не  лише  в  містах  України,  але  й  у  Центральній  Росії,  Білору-
сії,  Молдавії,  на  Північному  Кавказі  та  Закавказзі  й  передусім  у 
Санкт-Петербурзі та Москві на сценах імператорських театрів у 30–
40-х роках XIX ст. зрідка йшли українські вистави, як-от: перша дія 
двохактної  «малоросійської  опери»  «Наталка  Полтавка»  (у  Мо-
скві – 10 грудня 1837 р.; 4  і 7 лютого 1838 р.; 27 січня 1839 р.; 4  і 
25 січня 1844 р.; у Петербурзі – 5 травня 1838 р. і 31 жовтня 1844 р.), 
одноактна  «малоросійська  опера»  «Москаль-чарівник»  у    1840–
1864 роках ішла щороку по кілька разів у Москві та в 1844–1866 ро-
ках – у Петербурзі. З п’єс Г. Квітки-Основ’яненка тільки один раз, 
1842 року (20 лютого), давали комедію «Шельменко-денщик», а ко-
медію «Шельменко – волостной писарь» – кілька разів у Петербур-
зі 1847 року (20, 22, 23 і 24 жовтня) та двічі в Москві 1848 року (17 
і 28 травня); «Бой-жінка» – у Петербурзі 1847 року (19, 21, 22, 23, 
28 грудня) 14. Успіхом ці вистави завдячували передусім їх учасни-
кові – М. Щепкіну, який і був найвидатнішим серед тодішніх росій-
сько-українських акторів.

Оскільки українські п’єси в Москві й Петербурзі йшли не в пе-
рекладі російською мовою, а в оригіналі за участю М. Щепкіна та 
інших українських акторів, це дає підстави вважати їх вистави над-
банням насамперед української театральної культури.

13  Історія  української  літературної  критики  та  літературознавства  :  хрестома-
тія : у 3 кн. / за ред. П. М. Федченка. – Київ, 1996. – Кн. 1. – С. 298.

14  Гриц Т. С. М.  С.  Щепкин:  летопись  жизни  и  творчества.  –  Москва,  1966.  – 
С. 748–787; История русского драматического театра : в 7 т. – Москва, 1978. – Т. 3. – 
С. 218–336; 1979. – Т. 4. – С. 285–418; 1980. – Т. 5. – С. 412–537.
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Російський  театральний  критик  українського  походження 
В. Межевич із приводу побаченої ним 4 лютого 1838 року на сце-
ні  Великого  театру  в  Москві  «Наталки  Полтавки»  писав,  що  цю 
«мало російську  оперу»  «зрозуміли  не  всі  через  незнання  мови  і 
Малоросії,  але  ми,  зізнаймося  відверто,  дивилися  на  п.  Щепкіна 
(у  ролі  Макогоненка,  виборного)  з  величезною  насолодою;  його 
гра була в цьому випадку – досконалість. Скільки в ній простоти, 
природності  і,  на  додаток,  яка  повнота  почуттів.  Якби  в  театрі  в 
цей час був Гоголь!» 15.

Коли  ж  М.  Щепкін  5  травня  1838  року  виступив  у  цій  ролі  на 
гастролях  у  Петербурзі,  було  опубліковано  критичний  відгук,  що 
розвивав попередню думку: «Піднялася завіса, і п. Щепкін з’явився 
на сцені в особі виборного Макогоненка. Побачивши його костюм 
і почувши пісню, яку він наспівував, тихо пританцьовуючи, ми ду-
мали, що перенеслися під благословенне небо Малоросії  і  забули, 
що перед нами була сцена [...] Чи треба говорити, що п. Щепкін був 
чудовий? Принаймні ми, добре знайомі з Малоросією і побутом її 
мешканців, можемо сказати сміливо, що неможливо передати кра-
ще  і  точніше  тип  тієї  особи,  яку  представляв  п.  Щепкін.  Публіка 
пов ною мірою вміла оцінити гру його, і гучними оплесками вітала й 
проводжала дорогого московського гостя» 16.

З  приводу  ролі  Михайла  Чупруна  у  виставі  «Москаль-чарів-
ник» на гастролях у Казані 24 квітня 1841 року казанський корес-
пондент  журналу  «Москвитянин»  писав:  «Щепкін  був  цілком  у 
своїй  сфері.  Однією  цією  роллю  він  міг  би  прославитися.  Тут-то 
весь непідробний природний комізм його, без найменших фарсів, 
виявився  найвищою  мірою.  Невловимими  відтінками  змішали-
ся  в  ньому  і  сором’язливість,  і  лінощі,  і  наївність,  і  незграбність, 
і  кумедне  молодецтво,  і  у  всьому  блискові  гумор  малоросіянина. 
Михайло Чупрун, поза всяким сумнівом, належить до числа най-
кращих ролей Щепкіна» 17.

Про цю ж роль Михайла Чупруна йшлося в рецензії на виставу, 
показану в Петербурзі 27 вересня 1844 року: «...Вершиною тріумфу 
Щепкіна була роль малоросійського козака. Мистецтво тут доведе-
но до такого високого ступеня, що його важко відрізнити від приро-
ди. Ви бачите перед собою не актора, а живу особу, малоросійського 
козака в натурі, з усім його складом, манерами, звичками, з його лу-
каво-простодушною фізіономією,  з його неповороткою лінню, яка 
проглядає в усіх рухах, навіть у ті моменти, коли козак, як кажуть, 
розійшовся  і  пішов  у  танок.  Як  майстерно  проспівав  козак  пісню: 
“З того часу, як женився, я ніколи не журився”! Публіка примусила 

15  Литературное приложение к «Русскому инвалиду». – 1838. – 23 апр.
16  Там само. – 28 мая.
17  Москвитянин. – 1841. – Т. 8. – С. 548–549.
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його тричі повторити її, і, – зауважте це, – повторюючи пісню, Щеп-
кін жодного разу не повторив самого себе, не повторив жодного сво-
го жесту, жодного руху: такий різноманітний він у грі своїй» 18.

В.  Бєлінський,  захоплюючись  багатогранністю  акторського  та-
ланту М. Щепкіна, зауважив: «Але якщо в чомусь гра його стає пов-
ною досконалістю, то це в ролі Чупруна в “Москалі-чарівнику”. Не 
дивно, що він зіграв її тринадцять [виділено В. Бєлінським. – Р. П.] 
разів за якихось півтора місяця» 19.

Не випадково після закінчення гастролей М. Щепкіна в Петер-
бурзі в журналі «Репертуар и Пантеон» опублікували його портрет 
у ролі Чупруна з вистави «Москаль-чарівник», написаний з натури 
французьким художником В. Доллє і літографований П. Петі 20.

Московський  рецензент  після  вистави  «Москаля-чарівника», 
яку виставляли 12 вересня 1851 року, подав таке: «Сам малоросія-
нин родом, він вивів цю роль на ступінь типу  і  грає  її  з дивовиж-
ною досконалістю, де там – грає? Він не грає, а живе в цій ролі [...] і 
при цьому без найменшої недбалості, без найменшого упущення, не 
лише в той час, коли говорить сам, а й тоді, коли говорять інші» 21.

Таких висловлювань про гру М. Щепкіна в ролі Михайла Чуп-
руна можна було би навести чимало. Символічно, що цією роллю 
великий актор завершив свій творчий шлях: він зіграв її востаннє в 
м. Керчі в липні 1863 року і за декілька днів помер у м. Ялті.

А ось як сприймали глядачі М. Щепкіна 1852 року в ролі Шель-
менка-денщика з комедії Г. Квітки-Основ’яненка: «...Вище за цю гру 
уявити собі нічого не можна. Актора не було; це був живий, з полку, 
денщик, малоросіянин, і колишній писар. Яка дивовижна і разом з 
тим  натуральна  різноманітність  [...]  Як  він  говорив  з  поміщиком, 
офіцером, зі служницею, один! Як вражають своєю точністю рухи. 
Ви бачите Шельменка не цієї тільки хвилини, а все життя його пе-
ред вами: ви знаєте, скільки дістав він палиць за свою вправність; 
а цей диявольський розум, якому бракує лишень ширшого місця – 
незрівнянно! Незрівнянно! Слава артистові!» 22.

Російський  композитор  О.  Верстовський,  якого  затвердили  на 
посаді керівника Контори московських імператорських театрів, по-
бачивши М. Щепкіна у виставі «Шельменко – волостной писарь» 
17 травня 1848 року в Москві, писав наступного дня в Петербург ди-
ректорові імператорських театрів О. Гедеонову: «Не раз помічав я, 
що  публіка  достатньо  любить  Щепкіна  в  п’єсах  малоросійських, 
у яких він справді гарний і правдивий» 23.

18  Репертуар и Пантеон. – 1844. – № 10. – С. 35–37.
19  Белинский В. Г. Полное собр. соч. : в 13 т. – Москва, 1957. – Т. 7. – С. 373–374.
20  Там само. – С. 488.
21  Ведомости Московской городской полиции. – 1851. – 28 окт.
22  Москвитянин. – 1852. – Т. 3. – С. 285.
23  Гриц Т. С. М. С. Щепкин : летопись жизни и творчества. – С. 417.
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Про  виступи  М.  Щепкіна  на  гастролях  у  Києві  1843  року  ро-
сійський актор О. Алексєєв згадував: «Особливу бурю захоплень 
викликав  Щепкін  зображенням  малоросів,  які  в  його  виконанні 
виходили такими живими, типовими, що самі малороси пізнавали 
в ньому себе, з усіма своїми звичками, особливостями й оригіналь-
ностями» 24.

Про  громадянську  й  патріотичну  місію  М.  Щепкіна  як  україн-
ця  чи  не  найкраще  висловився  видатний  російський  письменник 
С. Аксаков: «Щепкін переніс на російську сцену справжню малоро-
сійську народність, з усім її гумором і комізмом. До нього ми бачили 
в театрі тільки грубі фарси, карикатуру на співучу, поетичну Мало-
росію – Малоросію, яка дала нам Гоголя! Щепкін зміг це зробити 
тому, що провів дитинство і молодість свою на Україні, зріднився з 
її звичаями і мовою. Чи можна забути Щепкіна в “Москалі-чарівни-
ку”, у “Наталці Полтавці”?» 25.

Теоретичне обґрунтування здійсненої М. Щепкіним реформи ак-
торського мистецтва міститься в його «Записках актера Щепкина», 
листах, різних висловлюваннях з розмов з учнями та іншими сучас-
никами. М. Щепкін обстоював потребу пильної уваги кожного ак-
тора до навколишньої дійсності, підпорядкування всього творчого 
процесу «загальній ідеї». У листі до одного зі своїх учнів, російсько-
го  актора  С.  Шумського  (також,  до  речі,  українця  з  походження), 
М. Щепкін 27 березня 1848 року писав: «...Що означало б мистецтво, 
якби воно діставалося без праці? Користуйся нагодою, працюй, роз-
робляй  подаровані  Богом  здібності,  як  сам  розумієш;  не  відкидай 
зауважень, а занурюйся в них глибше і для перевірки себе, і порад, 
завжди май на увазі натуру; влазь, так би мовити, у шкіру дійової 
особи, вивчай гарненько її громадський побут, її освіту, її особливі 
ідеї, якщо вони є, і навіть не випускай з уваги оточення її колишньо-
го життя. Коли все це буде вивчене, тоді, які ситуації не були б узяті 
із життя, ти неодмінно виразиш правильно: ти можеш зіграти іноді 
слабо,  іноді  скільки-небудь  задовільно  (це  часто  залежить  від  ду-
шевного стану), але зіграєш правильно. Пам’ятай, що досконалість 
не дана людині; але, навчаючись сумлінно, ти наближатимешся до 
неї  настільки,  наскільки  природа  дала  тобі  засобів  [...]  Намагайся 
бути в товаристві, скільки дозволяє час, вивчай людину в масі, не 
залишай жодного анекдоту без уваги, і ти завжди знайдеш поперед-
ню причину, чому сталося так, а не інакше: ця жива книга замінить 
тобі  всі  теорії,  яких,  на  горе,  у  нашому  мистецтві  досі  нема.  Тому 
вдивляйся у всі прошарки суспільства без будь-якої упередженості 
до того й іншого, – і ти побачиш, що всюди є і гарне, і погане, – і це 
дасть змогу під час гри кожному товариству віддати своє, тобто: як 

24  Алексєєв А. А. Воспоминания актера. – Москва, 1894. – С. 68.
25  М. С. Щепкин. – Санкт-Петербург, 1914. – С. 286–287.
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селянин,  ти  не  будеш  уміти  зберегти  світської  пристойності  при 
повній радості, а як пан, у гніві не розкричишся і не розмахаєшся, 
ніби селянин. Не нехтуй опрацюванням сценічних ситуацій і різних 
дрібниць, помічених у житті; але пам’ятай, щоб це було допоміжним 
засобом, а не головним предметом: перше добре, коли вже вивчене і 
цілком зрозуміле друге» 26.

Такі  думки  від  М.  Щепкіна  неодноразово  чули  актори  росій-
сько-українських труп, котрі приїздили до Москви на вистави за 
його участю, інколи навіть і виступали в Москві та в Україні поруч 
із ним, як-от: К. Соленик, Т. Домбровський та інші. М. Щепкін мав 
нагоду демонструвати своє сценічне мистецтво і давати усні пора-
ди тим акторам, з якими він, як гастролер, виступав у різних тру-
пах в Україні. З його життєпису відомо, що після від’їзду з України 
1822 року він приїхав до трупи І. Штейна аж у липні 1829 року, під 
час її виступів на Іллінському ярмарку в Ромнах. Тут М. Щепкін 
зіграв свої українські ролі.

У травні – червні 1837 року М. Щепкін разом з доньками-актри-
сами гастролював в Одесі й Вознесенську (тепер місто у Миколаїв-
ській обл.) у російсько-українській трупі Єрохіна, який 1836 року 
став спадкоємцем трупи І. Штейна (під час маневрів російської ар-
мії, у присутності царя Миколи І і його родини).

У  червні  1842  року  М.  Щепкін  гастролював  як  актор  росій-
сько-української  трупи  Л.  Млотковського  в  Харкові  на  Троїць-
кому ярмарку.

Із  середини  квітня  до  початку  вересня  1843  року  М.  Щепкін 
у  складі  російсько-української  трупи  А.  Каратєєва  здійснив  га-
строльне  турне  по  українських  містах,  відвідавши  Київ,  Умань, 
Одесу,  Харків.  І  знову  українські  ролі  та  зустрічі  з  виконавцями 
ролей  в  українських  виставах.  Це  саме  відбувалося  і  під  час  на-
ступних гастролей М. Щепкіна в липні – жовтні 1846 року (Хар-
ків, Катеринослав, Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Севас-
тополь),  але  вже  у  трупі  Д.  Жураховського,  який  славився  своїм 
замилуванням в українському репертуарі й бездоганним виконан-
ням українських ролей.

З-поміж  усього  періоду  гастролей  особливо  вирізняється 
1837 рік. Саме тоді з М. Щепкіним зустрівся молодший за віком, але 
вже видатний український актор К. Соленик. У показаних в Одесі 
російських виставах «Горе от ума» О. Грибоєдова і «Ревизор» М. Го-
голя М. Щепкін грав відповідно Фамусова і Городничого, а К. Со-
леник – Репетилова і Хлестакова, у виставах, перекладених росій-
ською мовою, п’єс «Скупой» Ж.-Б. Мольєра і «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера М. Щепкін виконав ролі Гарпагона і Міллера, а К. Со-

26  Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество : в 2 т. – Москва, 1984. – 
Т. 1. – С. 197–198.
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леник – Жака і фон Кальба. Аналізуючи спільні виступи М. Щеп-
кіна і К. Соленика, місцевий критик через два роки занотував, що 
одеські глядачі могли «оцінити не лише комічний геній улюбленця 
московської публіки [М. Щепкіна. – Р. П.], гру його дочки [О. Щеп-
кіної. – Р. П.] у ролі Кеттлі, але й обдаровання Соленика, цього ман-
дрівного артиста, який за сприятливих умов міг би стати вищим за 
багатьох  наших  столичних  знаменитостей»  27.  У  Вознесенську,  за 
свідченням очевидця, «Щепкін і Соленик [...] обидва однаковою мі-
рою збирали щедру данину оплесків і викликів» 28.

Про  ставлення  М.  Щепкіна  до  К.  Соленика  згадувала  одна  з 
невісток  М.  Щепкіна  –  Олександра  (уроджена  Станкевич):  «Він 
[М.  Щепкін.  – Р. П.] був  знайомий  з  Малоросією,  тому  що  довго 
був на сцені в Полтаві та в Харкові й непідробне грав малоросів у 
“Наталці Полтавці” та в “Москалі-чарівнику”. У той час ніхто не міг 
зрівнятися з ним у тих п’єсах, за винятком хіба що відомого тоді в 
Харкові  актора  Соленика,  яким  захоплювався  сам  М.  С.  Щепкін. 
Це була ще одна гідна шани риса Щепкіна: він завжди радів чужо-
му талантові й ніколи не бажав применшити його вартості» 29. Таке 
саме свідчення залишив у своїх спогадах відомий історик російської 
літератури  і  фольклорист  О.  Афанасьєв:  «Про  Соленика  Щепкін 
відгукувався  як  про  одного  з  найкращих  артистів»  30.  При  цьому 
О. Афанасьєв процитував усну розповідь М. Щепкіна: «Це була лю-
дина з величезним обдарованням, але йому заважав на російській 
сцені польський акцент, помітний у вимові. Він постійно  і цілком 
заслужено здобував любов публіки» 31.

Поза  сумнівом,  що  творча  зустріч  М.  Щепкіна  і  К.  Соленика 
в  1837  році  була  плідною  для  молодшого  з  побратимів,  оскільки 
К. Соленик мав лише п’ять років творчого досвіду.

Людина з незакінченою вищою освітою, студент Віленського уні-
верситету, закритого царським урядом 1832 року за участь студентів 
і викладачів у Польському визвольному повстанні 1830–1831 років, 
К. Соленик розпочав сценічну діяльність суфлером у трупі І. Штей-
на і там же дебютував як актор. Коли ж незабаром у Курську від цієї 
трупи з групою акторів відокремився Л. Млотковський, К. Соленик 
залишився з ним.

Завдяки своїй винятковій обдарованості, К. Соленик дуже швид-
ко став знаменитим. Достатньо такого факту: 1836 року М. Гоголь 

27  Зеленецкий К. П. Жизнь  в  Одессе  //  Одесский  альманах.  –  Одесса,  1839.  – 
С. 184.

28  Москвитянин. – 1852. – Т. 3. – С. 22–23.
29  Щепкина А. В. Михаил  Семенович  Щепкин  в  семье  й  на  сцене  //  Михаил  

Семенович Щепкин. Жизнь и творчество : в 2 т. – Москва, 1984. – Т. 2. – С. 272.
30  Афанасьєв А. Я. М. С. Щепкин и его «Записки» // Михаил Семенович Щеп-

кин. Жизнь и творчество : в 2 т. – Москва, 1984. – Т. 2. – С. 320–321.
31  Там само. – С. 321.
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шукав  талановитого  виконавця  на  роль  Хлестакова  для  прем’єри 
комедії «Ревизор» в Александринському театрі в Петербурзі. У лис-
ті до земляка М. Білозерського він писав: «Є в одній мандрівній тру-
пі Штейна, за дирекцією Млотковського [тут М. Гоголь припуска-
ється фактичної помилки, бо з 1832 року Л. Млотковський керував 
власною трупою. – Р. П.] один актор, на ім’я Соленик. Чи не маєте 
ви про нього якихось відомостей? І якщо вам трапиться зустрінути 
його десь, то чи не можна вам умовити його сюди? Перекажіть, що 
ми всі дбатимемо за нього. Данилевський бачив його в Лубнах і був 
у  захопленні.  Справжній  комічний  талант.  Коли  ж  вам  не  пощас-
тить побачити його, то, може, ви дізнаєтесь якось, де він перебуває і 
куди звернутися до нього» 32.

Якщо це запрошення М. Гоголя й дійшло до К. Соленика, то він, 
однак, міг відповісти так, як відповів наступного, 1837, року вель-
можній особі із царського оточення під час виступів у трупі Єрохіна 
у Вознесенську, коли та особа запропонувала К. Соленикові пере-
йти на імператорську сцену до Петербурга: «Ні, Ваша світлосте, – 
відказав  К.  Соленик,  –  я  малорос,  люблю  Малоросію,  і  мені  жаль 
розлучатися з нею». Цей факт навів перший біограф К. Соленика 
Римов (А. Баримов) у статті з приводу смерті актора 33. Звичайно, 
цей вчинок вирізнив К. Соленика з-поміж усіх інших акторів, кот-
рі переходили на російську сцену, серед них був і М. Щепкін. Про-
те  останнього  можна  зрозуміти,  оскільки  він  отримав  пропозицію 
пере йти на службу до імператорського театру в 1822 році, коли пер-
спективи для розвитку українського театру в Росії були ще туман-
нішими, аніж наприкінці 30-х років XIX ст. Зрештою, і в Москві він 
не перестав грати українських ролей.

К. Соленик іноді виступав у різних мандрівних трупах у Курську, 
Воронежі, Кишиневі, Києві й Одесі, але в основному працював на 
харківській сцені. У 1851 році він здійснив спробу влаштуватися в 
Одесі, але невдовзі повернувся до Харкова, оскільки театральна ди-
рекція запропонувала йому обійняти посаду режисера. Однак жити 
К. Соленикові залишилося недовго: того самого року він на сорок 
першому році життя помер від сухот.

К. Соленик був чудовим виконавцем ролей Хлестакова, Боб-
чинського  й  Осипа  в  «Ревизоре»,  Кочкарьова  в  «Женитьбе» 
М. Гоголя. Протягом двадцяти років він зіграв чимало ролей ро-
сійською мовою, через що в історію ввійшов як талановитий ак-
тор  російського  провінційного  театру,  але  головна  його  заслуга 
в тому, що він другий, після М. Щепкіна, великий актор україн-

32  Гоголь Н. В. Полное собр. соч. : в 14 т. – Москва, 1950. – Т. 2. – С. 45–46.
33  Римов [А. Барымов]. Несколько слов о К. Т. Соленике // Харьковские губерн-

ские ведомости: часть неофициальная. – 1851. – № 44. – 3 нояб. – Передрук: К. Т. Со-
леник,  замечательный  провинциальный  актер  //  Пантеон.  –  Санкт-Петербург, 
1852. – Т. 1. – № 1. – С. 31–37.
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ського національного театру першої половини XIX ст. К. Соленик 
відомий передусім як виконавець комічних ролей в українсько-
му  репертуарі,  хоча  їх  небагато:  Виборний  і  Возний  («Наталка 
Полтавка»),  Михайло  Чупрун  («Москаль-чарівник»),  Стецько 
(«Сватання  на  Гончарівці»  і  продовження  –  «Стецько,  завербо-
ваний в улани»), Шельменко («Шельменко – волостной писарь» 
і «Шельменко-денщик»), Потап Лавурда («Бой-жінка»), Панько 
і Василь («Кум-мірошник, або Сатана в бочці»), Чуб («Вечір на 
хуторі біля Диканьки»).

Серед українських ролей у К. Соленика, як  і в М. Щепкіна, на 
першому місці був Чупрун. Усе ж сучасники, які бачили обох вико-
навців цієї ролі, віддавали перевагу К. Соленикові. Ось що написав 
харківський театральний критик Римов (А. Баримов) після смерті 
К. Соленика: «У ролі Чупруна він був вищим за Щепкіна. Цілком 
володіючи українською мовою і відзначаючись у найвищій мірі на-
туральною грою, як і московський артист, К. Соленик надавав цій 
ролі  не  того  характеру,  в  якому  виявлялася  вона  в  М.  Щепкіна. 
В останнього Чупрун – роззява чистої води через лінощі, тим часом 
метикує все дуже добре, коли говорить лукаво: “Ой, гляди, жінко!”. 
Чупрун – Щепкін – такий, яким створив його Котляревський; Чу-
прун – Соленик – власний витвір нашого артиста, справжня копія 
природи або, краще, сама природа» 34.

Подібну думку через кілька років, у 1857 році, занотував у своє-
му щоденнику друг М. Щепкіна – Т. Шевченко, який бачив К. Со-
леника в ролі Чупруна під час виступу харківської трупи на ярмар-
ку в Ромнах 1845 року: «Тоді я вперше бачив геніального артиста 
Соленика в ролі Чупруна (“Москаль-чарівник”). Він видався мені 
природнішим та витонченішим за незрівнянного Щепкіна» 35.

Щодо  закиду  М.  Щепкіна  К.  Соленикові  в  польській  вимові, 
то,  очевидно,  ішлося  радше  про  вплив  білоруської  мови,  оскільки 
К.  Соленик  народився  і  виріс  на  території  Білорусії.  Так  само,  до 
речі,  московська  критика  постійно  зауважувала  на  м’якій  україн-
ській вимові російських слів М. Щепкіним.

Видатний  український  літературний  і  театральний  критик  се-
редини  XIX  ст.  М.  Мизко  у  своїх  спогадах  про  К.  Соленика  (за 
характером  акторського  обдарування,  за  мистецьким  напрямом  у 
сценічній грі) споріднював його не з М. Щепкіним, а з  іншим ви-
датним  російським  актором  –  О.  Мартиновим:  «Соленик  майже 
одночасно з Мартиновим, але незалежно від нього, потрапив на ту 
стежку сценічного мистецтва, якою йшов Мартинов. В обох актор 
був не якою-небудь штучною моделлю оригінальних особистостей, 
а справжньою людиною, у її природному вигляді. У цьому й полягає 

34  Там само.
35  Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. – Київ, 2003. – Т. 5. – С. 63.
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істотна відмінність між новим мистецтвом і старим: останнє пода-
вало людей гіршими або кращими, аніж вони є насправді, перше ж 
показує їх такими, якими вони є насправді... І у Соленика, як у Мар-
тинова, кожна виконувана роль не була лише втіленням типу селя-
нина, лакея, купця, німця або чиновника, але кожен тип представ-
ляв глядачам ту особу, яку обрав автор п’єси для зображення того 
або іншого типу. Досягнути такого виконання є вже доказом незви-
чайної мистецької натури, яка не задовольняється рутинною мане-
рою, засвоюваною на практиці навіть і талановитими акторами. Як 
справжній митець, Соленик, подібно до Мартинова, не вдавався до 
фарсу, щоб розсмішити глядачів: у кожному з них був багатий запас 
природної веселості, яка мимоволі заражала глядача» 36.

Віддаючи  належне  К.  Соленикові  за  аналогічну  проникливу 
гру  в  російськомовних  виставах  (у  російському  національному  і 
перекладному репертуарі), М. Мізко вважав, що, усе ж таки, «іс-
тинно винятковим, незрівнянним, незабутнім був і буде Соленик 
як  актор український [тут  і  далі  виділено  в  першодруці.  –  Р. П.] 
в українських п’єсах Котляревського і Квітки [...] Треба зауважити 
тут, – і звичайно, згодяться всі, хто бачив у цих ролях не одного, 
а декількох малоросійських акторів, – що кожен з них виконував 
ці  ролі  по-своєму: у  грі  кожного  з  них  більше  чи  менше  являли-
ся  окремі риси  національного  характеру;  але  у  грі  Соленика  всі 
ці риси об’єднувалися, як у фокусі, і створювали повний закінче-
ний  тип  справжнього  українця...  Різко  відрізнявся  він  від  інших 
тим, що особистість українця в його виконанні виходила не про-
стацькою, в’ялою і наївною до дурноти, а сповненою внутрішнього 
життя і смислу, хоч іноді й такою, що приховувала свій розум під 
маскою простоти. Такий погляд доводить спостережливість і точ-
не чуття Соленика. Щодо цього він справді перший український 
актор... дай, Боже, щоб і не останній...» 37.

К. Соленик помер 1851 року. Спадкоємцем його творчих прин-
ципів у 50–60-х роках XIX ст. був І. Дрейсіг, якого М. Мізко вважав 
найближчим до солениківського ідеалу актором.

Серед інших акторів, які виконували українські ролі в реалістич-
ній манері, були Д. Жураховський, К. Зелінський, Т. Домбровський, 
П. Рекановський, Д. Зубович, Д. Дмитренко; серед актрис – Л. Млот-
ковська, А. Кравченко та інші. Л. Млотковська, яка грала ролі На-
талки й Тетяни відповідно в «Наталці Полтавці» й «Москалі-чарів-
никові»  І.  Котляревського,  а  також  Насті  й  Уляни  у  «Сватанні  на 
Гончарівці»  і «Бой-жінці» Г. Квітки-Основ’яненка,  створила прав-
диві характери українських жінок. Однак ще не з’явилися в 40–50-х 

36  Мизко Н. Воспоминания о Соленике, знаменитейшем украинском акторе // 
Основа. – 1861. – Февраль. – С. 177.

37  Там само. – С. 184.
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роках ХІХ ст. українських драматургів, які були б не менш талано-
витими, аніж померлі І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко та 
засланий без права писати й малювати Т. Шевченко. Суспільно-по-
літична  ситуація  не  сприяла  подальшому  поступові  українського 
театру  в  загальному  річищі  тогочасного  театрального  мистецтва 
Росії, і через це він, як уже йшлося вище, так само, як і українська 
література, переживав кризовий період.

Натомість у губернських та інших великих містах Лівобережної 
та Південної України утверджувалися російські театри, які мораль-
но, а інколи й матеріально підтримувала царська адміністрація. Для 
цього  були  створені  спеціальні  театральні  дирекції  (у  Харкові  – 
1843 р., Одесі – 1846 р., Києві – 1851 р.). Підтримкою влади також 
заручилися трупи, що виступали і в інших містах – у Полтаві, Чер-
нігові,  Катеринославі,  Херсоні,  Миколаєві,  Вознесенську,  Кремен-
чуці, Таганрозі, Ставрополі, Сімферополі, Севастополі тощо. У міс-
тах  Правобережної  України  (Житомир,  Кам’янець-Подільський, 
Бердичів і навіть Київ) і надалі існували польсько-російські, а іноді 
лише  польські  трупи,  хоча  їхня  діяльність,  особливо  після  Поль-
ського визвольного повстання 1830–1831 років, була сіллю в оці ро-
сійського царизму. Про сприяння ж розвиткові українського театру 
не могло бути й мови.

На початку XIX ст. з’являлися перші паростки українського ама-
торського  театру.  Він  виник  у  середовищі  російськомовних  гуртків, 
які ще з другої половини XVIII ст. існували в різних місцях України. 
Однак про власне український характер цих гуртків може йтися лише 
після появи українських п’єс. Отже, першим гуртком з українським 
репертуаром  був  уже  згадуваний  домашній  театр  у  маєтку  магната 
Д. Трощинського в Миргородському повіті Полтавської губернії.

Історичне значення для розвитку українського аматорського те-
атру мав так званий домашній театр Імператорської медично-хірур-
гічної  академії  в  Петербурзі,  який  з  дозволу  військового  міністра 
існував два роки (1844–1846) 38. Вистави цього гуртка відбувалися 
на Різдво, на Масниці й на Великдень. Поряд з російськими п’єсами 
виконували також українські, зважаючи на присутність серед сту-
дентів чималої кількості українців, котрі й були  і акторами,  і  гля-
дачами.  У  репертуарному  списку,  який  наведений  у  нарисі  історії 
академії,  фігурують  «Наталка  Полтавка»  і  «Москаль-чарівник» 
І. Котляревського, «Шельменко – волостной писарь»  і «Сватання 
на  Гончарівці»  Г.  Квітки-Основ’яненка,  «Назар  Стодоля»  Т.  Шев-
ченка. Ці документальні дані підтверджують свідчення Т. Шевченка 
в листі до Я. Кухаренка від 26 листопада 1844 року: «На Різдвяних 
святках наші земляки компонують театр у Медицинській академії. 

38  История  Императорской  военно-медицинской  (бывшей  Медико-хирурги-
ческой) академии за 100 лет. – Санкт-Петербург, 1898. – С. 478.
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Так я думав, щоб ушкварить твій “Чорноморський побит”, але тепер 
уже пізно, а якби ти його звелів переписать гарненько та прислав к 
Великодню, то б це так. А тепер вони розучують “Москаля-чарівни-
ка”, “Шельменка”, “Сватання на Гончарівці” і мого “Назара Стодо-
лю”» 39. Про те, що на цих виставах був Т. Шевченко, свідчить інший 
його лист до Я. Кухаренка, написаний наприкінці грудня 1844 року 
або на початку січня 1845 року і в якому міститься таке: «Отамане! 
Будьте ласкаві, пришліть “Чорноморський побит” до мене в Акаде-
мію. Отамане, якби ти знав, що тут робиться. Тут робиться таке, що 
цур йому і казать. Козацтво ожило!!!» 40. Зрозуміло, що Т. Шевченко 
був глибоко вражений українськими виставами аматорського теа-
тру  в  Медично-хірургічній  академії.  Гадаємо,  що  саме  через  енту-
зіазм,  який  викликали  ці  вистави  серед  петербурзьких  українців, 
і через репресивні заходи щодо українських культурних  ініціатив, 
пов’язані з арештами кириломефодіївців, у тому числі й Т. Шевчен-
ка,  міністр  внутрішніх  справ  більше  не  дозволив  аматорських  ви-
став у цьому навчальному закладі.

ІІІ.2. ФОРМУВАННЯ ТЕАТРУ  
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

У  театральній  царині  на  землях,  які  в  XIX  ст.  перебували  під 
протекторатом Австрійської (а з 1867 р. – Австро-Угорської) імпе-
рії, зокрема у Львові, функціонував регулярний німецькомовний 
австрійський професіональний театр на чолі з понімеченим чехом 
Ф.  Буллою,  якому  ще  1795  року  цісар  Йосиф  II  надав  привілей, 
згідно з яким право на театральні вистави у Львові мав тільки він – 
власник львівського театрального будинку. У 1798 році Ф. Булла 
домігся у Відні розпорядження, за яким управа м. Львова має від-
купити в нього театральний будинок і привілей на театр (що діяв 
до  1824  р.),  та  продовжив  керувати  німецькою  трупою,  вистави 
якої  місцеве  слов’янське  населення  (українське  і  польське)  май-
же не відвідувало. У 1809 році з Одеси, де 1807 року він заснував 
професіональний театр, до Львова повернувся Я.-Н. Камінський. 
З ним міська управа на кабальних умовах уклала контракт про ке-
рівництво театром, причому польські вистави дозволяли зрідка  і 
лише  1817  року  –  двічі  на  тиждень  (до  того  ж  чотири  дні  йшли 
німецькі вистави), у 1825 році – тричі на тиждень, у 1830 році – 
двічі  впродовж  одного  тижня  і  тричі  –  другого.  Значну  частину 
прибутку  від  польських  вистав  Я.-Н.  Камінський  платив  дирек-
торові німецької трупи. У 1832 році фінансами опікувалося ново-

39  Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. – Київ, 2003. – Т. 6. – С. 31.
40  Там само.
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утворене «Приватне товариство підприємців польського театру», 
а Я.-Н. Камінський, як антрепренер польської трупи, провадив усю 
адміністративну роботу, включно з виконанням зобов’язань щодо 
функціонування  німецького  театру.  Так  тривало  до  1842  року, 
коли,  у  зв’язку  із  завершенням  будівництва  нового  приміщення 
театру,  закінчилася  антреприза  Я.-Н.  Камінського.  Оскільки  те-
атр  власним  коштом  збудував  польський  магнат  граф  С.  Скар-
бек, то набув чинності новий привілей, підписаний ще 1835 року 
цісарем  Фердинандом  І,  саме  на  ім’я  С.  Скарбека.  Згідно  із  цим 
привілеєм  фундатор  театру  або,  на  випадок  його  смерті,  спадко-
ємець  мав  упродовж  п’ятдесяти  років  утримувати  австрійський 
німецькомовний театр за умови, що не менше як чотири рази на 
тиждень  даватимуть  вистави  німецькою  мовою.  За  це  фундатор 
діставав право отримувати у Львові десять відсотків прибутку від 
усіх інших видовищ, концертів тощо в місті. Упродовж терміну дії 
привілею ніхто не мав права відкривати у Львові будь-який інший 
театр. В останні три дні тижня, що не були зайняті німецькими ви-
ставами, дозволено було давати спектаклі іншими мовами, як-от: 
польською, французькою або італійською. Оскільки українського 
професіонального  театру  в  цей  час  як  у  Львові,  так  і  в  Галичині 
ще не існувало, то й згадки про вистави українською мовою в за-
значеному документі не було. Це фатально вплинуло на майбутній 
розвиток українського театру в Галичині.

Тим часом в українському середовищі, доведеному до відчаю 
багатовіковим гнобленням польською королівсько-шляхетською 
владою,  саме  за  австрійського  правління  почала  відроджувати-
ся духовна освіта. Прикметно, що, за відсутності україномовного 
репертуару у стінах Львівської греко-католицької духовної семі-
нарії, у 1794–1807 роках (принаймні про наступні роки свідчень 
немає)  відбувалися  польськомовні  вистави.  Такі  самі  вистави 
відбувалися  і  в  1829–1830  роках  та,  можливо,  у  1833–1834  ро-
ках, про що збереглися свідчення сучасників. Попри це, студенти 
семінарії, які мали нахил до лицедійства, розігрували імпровізо-
вані  діалоги  у  стилі  давніх  українських  інтермедій.  У  контексті 
зрушень у бік свідомого руського, як тоді прийнято було окрес-
лювати, тобто українського, патріотизму, з початком українсько-
го національно-культурного, а згодом і політичного відродження 
в  Галичині,  що  почалося,  власне,  зі  стін  цієї  семінарії,  зусилля-
ми студентської молоді, яка гуртувалася навколо М. Шашкеви-
ча, І. Вагилевича і Я. Головацького («Руської трійці»), з’явилася 
перша українська аматорська вистава – інсценізація українського 
весільного обряду. В основу вистави покладено матеріал з вида-
ного 1835 року Й. Лозинським збірника «Руське весілля». Виста-
ва, імовірно, могла відбутися після 1 листопада 1838 року, коли за 
новим навчальним планом, після тривалої заборони (1816–1838), 
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було  відновлено  вивчення  руської  (української)  мови,  церков-
ного співу й обрядів. Цю виставу давали кілька разів, але після 
1842 року  в  аматорській діяльності львівських семінаристів на-
став антракт, який тривав до 1848 року.

Можливо,  під  впливом  чутки  про  цю  виставу,  С.  Петрушевич, 
священик із с. Добряни (тепер – Стрийський р-н Львівської обл.), 
наприкінці 1830-х років написав «первописну оперу» «Муж старий, 
жінка молода» («домовая забавка в одному дійствії, з громадських 
повісток уложена»), призначену, як зазначено в ремарці, для домаш-
нього  вжитку,  тобто  для  аматорської  вистави  або  читання  (текст 
опублікував І. Франко 1899 р.).

Відомо,  що  один  з  учасників  семінарійного  аматорського  те-
атру – Р. Мох, який згодом став священиком у різних селах Гали-
чини, 1845 року розпочав писати свою першу п’єсу «Справа в селі 
Клекотині», сподіваючись, очевидно, що прийде час, коли цей твір 
знадобиться українському театру, завершивши її 1849 року.

Тільки революція 1848 року в Австрії стала потужним імпуль-
сом до громадсько-політичної діяльності всіх пригноблених цією 
імперією  націй,  у  тому  числі  й  українців,  і  дала  початок  україн-
ському  аматорському  театру.  Перший  такий  гурток  з’явився  в 
м.  Коломиї.  Колишній  випускник  Львівської  духовної  семінарії, 
священик І. Озаркевич, терміново взявся за створення репертуа-
ру.  Скориставшись  наявними  в  Коломиї  друкованими  текстами 
п’єс  «Наталка  Полтавка»  і  «Москаль-чарівник»  І.  Котляревсь-
кого,  «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка і «Купала 
на  Йвана»  Стецька  Шерепері  (С.  Писаревського),  він  адаптував 
ці тексти до місцевих покутських умов, застосувавши покутський 
говір, змінивши заголовки творів, імена персонажів і побутові ре-
алії. «Наталка Полтавка» дістала назву «Дівка на відданю, або На 
милованє  нема  силованє»,  «Москаль-чарівник»  –  «Жовнір-ча-
рівник, або Що не поможе наука, то поможе батіг», «Сватання на 
Гончарівці» – «Сватанє, або Жених навіжений», «Купала на Йва-
на» – «Весілє, або Над цигана Шмагайла нема розумнішого». Усі 
ці  переробки  «малоросійських  опер»  дістали  жанрове  визначен-
ня «комедіо-опера», як це було прийнято в тогочасній польській 
театральній  термінології.  Безпосереднім  керівником  гуртка  став 
україномовний  поручник  полку  австрійської  армії,  що  дислоку-
вався в Коломиї, А. Ляйтнер (можливо, німець, а може, і чех із Га-
личини або Закарпаття). Перша вистава «Дівка на відданю, або На 
милованє нема силованє» відбулася в Коломиї 8 червня 1848 року.

І. Озаркевич та інші члени коломийської делегації на так звано-
му Соборі руських учених у Львові, який відбувався у приміщен-
ні Львівської греко-католицької духовної семінарії 19–26 жовтня 
1848  року,  для  делегатів  з’їзду  організували  одну  аматорську  ви-
ставу за участю львівських семінаристів, а саме: «Дівку на відда-
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ню...»,  і показали її на закінчення з’їзду. Ця вистава започаткува-
ла  діяльність  українського  аматорського  гуртка  у  Львові.  Після 
з’їзду  виставу  «Дівка  на  відданю...»  повторили  львівські  амато-
ри. У 1849 році давали виставу «Жовнір-чарівник...», переробле-
ну  В.  Ковальським  мелодраму  німецького  драматурга  А.  Коцебу 
«Згублена дитина», оригінальну сатиричну комедію «Терпен-спа-
сен» Р. Моха.

Третім  осередком  українського  театрального  аматорського 
руху в Галичині став Перемишль (нині – м. Пшемисль у складі 
Республіки Польща). Тут, у листопаді 1848 року, під враженням, 
яке справила на перемишльських делегатів Собору руських уче-
них  вистава  «Дів ка  на  відданю...»,  було  створено  драматичний 
гурток. Давали не лише обидві переробки п’єс  І. Котляревсько-
го,  але  й  інші  оригінальні  та  перероблені  твори:  «Козак  і  охот-
ник»  –  переробка  І.  Вітошинського  з  п’єси  «Der  Коzak  und  der 
Freiwilligе» («Козак і вільнонайманий») А. Коцебу, «Гриць Маз-
ниця,  або  Муж  заманений»  –  переробка  І.  Наумовича  з  комедії 
«Жорж  Данден»  Ж.-Б.  Мольєра,  перероблена  невідомим  авто-
ром комедія «Старий візник Петра III» А. Коцебу, комедіо-опера 
«Проциха, або Поплета часом придасться» – переробка Ю. Же-
леховського з комедіо-опери польського драматурга І. Танського 
«І плітка часом придасться».

Цікаво, що музику до цих вистав писав, а також аранжував на-
родні  пісні  видатний  український  композитор  М.  Вербицький, 
майбутній автор музики до віршів П. Чубинського «Ще не вмерла 
Україна...» (у 60-х роках XIX ст. цей твір став українським націо-
нальним гімном).

Також  збереглися  скупі  свідчення  про  діяльність  українського 
аматорського гуртка в Тернополі в 1849 році.

Важливо зазначити, що гурток у Перемишлі розробив власний 
статут, означивши себе «Драматичним товариством», що мало пер-
спективу перерости у професіональний театр. Натомість коломий-
ське «Драматичне товариство під предводительством Ляйтнера» в 
березні 1850 року вже було готове перетворитися на професіональ-
ну трупу.

Ідея  створення  українського  професіонального  театру  в  Га-
личині  виникла  у  львівському  середовищі  ще  влітку  1849  року. 
15 червня того ж року на засіданні Головної Руської Ради її член 
Л. Трещаківський, священик із с. Рудно (нині – у складі м. Львова), 
виступив  з  ініціативою  заснування  у  Львові  «Народного  дому», 
в якому можна було би передбачити зал для приміщення театру. 
На наступному засіданні Ради, 20 липня 1849 року, Л. Трещаків-
ський обґрунтував необхідність створення театру як найефектив-
нішої підойми народного духу, основи морального й естетичного 
виховання  народу,  що  «...розжене  на  русинах  тую  п’ятьвіковую 
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тугу, котра му не позволяла доси слобідно навіть і гадати [говори-
ти. – Р. П.]» 41.

Конкретні  заходи  щодо  заснування  української  професіональ-
ної трупи під назвою «Руський народний театр» (причому словом 
«народний»  тоді  послуговувалися  у  значенні  «національний»;  так 
воно  й  фігурує  в  німецькому  оригіналі  документа,  про  який  іти-
меться далі) уживалися не тільки у Львові, але й у Коломиї. 15 бе-
резня 1850 року А. Ляйтнер надіслав з Коломиї до Головної Руської 
Ради у Львові листа від  імені драматурга І. Озаркевича й від себе 
особисто  з  проханням  поклопотатися  перед  австрійським  урядом 
про дозвіл на створення «Руського народного театру» – мандрівної 
професіональної трупи, що працювала б на всій території Галичи-
ни. Головна Руська Рада ухвалила допомогти, однак подальший хід 
справи – невідомий. В Австрії йшла реакція на революційні події. 
У 1851 році Головна Руська Рада припинила свою діяльність. Після 
скасування 31 грудня 1851 року октройованої конституції [дарова-
на монархом. – Р. П.] в Австрії українське громадсько-політичне  і 
культурне  життя  завмерло  на  десять  років.  Завмер  і  український 
аматорський театр.

Збереглися скупі відомості про вияви українського театраль-
ного життя в першій половині XIX ст., зокрема в Закарпатті, яке 
перебувало  під  владою  Угорського  королівства  під  протектора-
том  Австрійської  імперії.  У  тамтешніх  школах  культивували 
панегірики  і  пасторалі.  Один  зі  зразків,  датований  1807  роком, 
що належав студентові духовної академії в Тирнаві А. Вальков-
ському, в день іменин єпископа А. Бачинського продекламували 
студенти. Дві інші пасторалі, написані латинською мовою учня-
ми ужгородської гімназії, були присвячені директорові цієї гім-
назії – І. Чурговичу. Перша, що збереглася в рукопису, датована 
1840 роком і має автора – А. Микиту, друга – анонімна, виставле-
на в резиденції греко-католицького єпископа в Ужгороді. На дру-
кованому  її примірнику подано  імена виконавців  із середовища 
ужгородської гімназії.

Про  давню  шкільну  традицію  виставляти  інтермедії  свідчить 
збережений  рукописний  текст  під  назвою  «Розправа  русина  з  ля-
хом» (1834). Очевидно, це закарпатський варіант загальновідомої в 
Україні у XVIII ст. інтермедії.

Закарпатські бурсаки-семінаристи, подорожуючи по селах під час 
вакацій,  розважали  людей  жартівливими  піснями,  віршами  і  драма-
тичними сценками-діалогами здебільшого гумористичного змісту.

Угорська революція 1848 року (яка, до речі, не дала закарпат-
ським  українцям  жодних  свобод)  пробудила  до  культурної  ді-
яльності  окремих  представників  місцевої  інтелігенції.  У  цей  час 

41  Зоря Галицька. – 1849. – Ч. 60. – 16 (28) лип.– С. 357. 
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активізувався  найвизначніший  у  Закарпатті  «руський»  письмен-
ник  О.  Духнович,  який  був  обізнаний  зі  шкільними  виставами  в 
Ужгороді  та  Пряшеві  в  попередні  десятиліття.  Можливо,  не  без 
впливу звісток про аматорські вистави в Галичині в 1848–1850 ро-
ках, він ужансько-шариською говіркою написав свою першу п’єсу 
«Добродітель  превишаєт  богатство»  і  1850  року  опублікував  її  в 
Перемишлі  із  жанровим  визначенням  «ігра  в  трьох  дійствіях». 
Конфлікт у п’єсі, узятий з народного життя, має гострий соціаль-
ний  характер,  але,  згідно  з  драматургічною  традицією  XVIII  ст., 
розв’язаний щасливо – з моральними сентенціями. П’єсу вперше 
зіграли школярі із сіл Страйняни і Тополяни (нині – Пряшівщина, 
Словаччина) 14 червня 1851 року на літній сцені в містечку Земп-
лині. Характеризуючи виставу, яку супроводжували хоровий спів 
і музика, Лаборський (М. Лихварчик) у статті «Юніалес і руський 
театр  в  Земплині»  значну  увагу  приділив  міркуванням  про  істо-
ричне значення цієї події: «Якби будь-хто до 1848 року спробував 
зіграти руську п’єсу, то його висміяли б! Та й тепер деякі ужгород-
ські мадяри казали, що, мовляв, грати в Угорщині руську п’єсу – 
сором і бридота. На що одна шістдесятирічна жінка відповіла: “Не 
требуют здравії врача, но болящії”. Справді, руський театр потріб-
ний для русинів, бо угорський театр грає часто (хоч його руський 
народ не розуміє), а русини ще ніколи не бачили і не чули в цьому 
краї руського театру» 42. І далі автор наголошував на тих питаннях, 
що  їх  порушувала  вистава:  на  потребі  боротьби  за  народну  осві-
ту,  народну  мову,  народну  свідомість,  на  необхідності  боротьби  з 
пияцтвом, на дотриманні принципів християнської моралі. П’єсу 
«Добродітель  превишаєт  богатство»  О.  Духновича  виконували  у 
школах Закарпаття впродовж другої половини XIX ст.

Друга п’єса О. Духновича – «Головний тарабанщик» (1852) – 
це одноактна сатирична комедія, у якій висміюється місцеве пан-
ство,  що  заради  вигідних  посад,  удаючись  до  найбрутальніших 
засобів  наживи,  позбувалося  людської  подоби.  Щоправда,  мова 
п’єси  містить  значний  елемент  «язичія»  –  макаронічної  суміші 
церковнослов’янізмів з русизмами та закарпатськими діалектиз-
мами.  Сценічної  історії  ця  п’єса  не  мала.  Автор  надіслав  текст 
твору до львівського товариства «Народний дім», сподіваючись, 
що  її  там  принаймні  надрукують,  але  вона  понад  сто  років  про-
лежала в рукопису, доки побачила світ. Її сценічне втілення від-
разу  після  написання  було  неперспективне,  оскільки  так  само, 
як  і  в  Галичині,  реакція  на  революційні  події  1848–1849  років 
на  п’ятнадцять  років  затримала  театрально-аматорський  рух  на  
Закарпатті.

42  Вѣстник,  повременное  письмо,  посвящено  политическому  и  нравственному 
образованию русинов Австрийской державы. – Відень, 1851. – № 88–90, 92–93.
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ІІІ.3. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ  
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ  

Перехід  до  історичного  ХІХ  ст.  в  українському  театрі  позна-
чений  новими  якісними  характеристиками  творчого  процесу,  що 
мають  парадоксальний  вигляд.  Власне,  ця  епоха  починається  із 
завершення наполеонівських війн, коли ідеї романтичного народ-
ництва на два десятиріччя запанували у європейській громадській 
думці. Перші свідчення зрушень в Україні походять з-поза її меж: 
це – зацікавлення українською проблематикою в сусідів – у Поль-
щі (так звана «українська школа» польського романтизму) і в Ро-
сії (публікація в Петербурзі «Енеїди» І. Котляревського та поява 
низки «малоросійських» творів). Після знищення Січі, переселен-
ня запорожців на Кубань (що стало одним із шифрованих підтек-
стів алегорії  заснування Риму в «Енеїді»  І. Котляревського), по-
ділів Польщі та анексії Криму така зацікавленість посилилася не 
лише долею придбаних (з боку Росії) і втрачених (з боку Польщі) 
володінь. Вона віддзеркалювала насамперед зростання активності 
власне українського народу, з уст якого залунав голос нової, не чу-
ваної раніше у Європі, мови. На початку століття формувалася та 
ситуація, яку згодом було підсумовано у славетних Шевченкових 
словах: «…Колись будем / І по-своєму глаголать / Як німець пока-
же / Та до того й історію / Нашу нам розкаже». Наразі ж, коли нові 
власники України відчували опір у таких проявах, як Трубаївське 
та Чугуївське повстання на Слобожанщині або рух І. Кармалюка 
на  Поділлі,  у  них  мимоволі  з  необхідністю  виявилося  визнання 
потреби довідатися про невідому для них культуру, і не випадко-
во образ народного месника Гаркуші, опоетизований на сторінках 
прози В. Наріжного, став одним з уособлень носіїв цієї культури. 

Утвердження  і визнання новоукраїнської культури за межами 
власних теренів поєднувалося ще з одним парадоксом: на почат-
ку ХІХ ст. в українській культурі ще міцно утримувалися позиції 
барокової стилістики (її безпосереднім продовженням був сенти-
менталізм, у межах якого, зокрема, розвивалися вищезгадані укра-
їнські  зацікавлення  на  російських  теренах).  Як  відзначив  Д.  На-
ливайко, лише «на початок ХІХ ст. розпадається той націо нальний 
читацький  загал,  на  який  була  зорієнтована  українська  барокова 
література  попередніх  двох  століть»  43.  Відтак  низове  бароко, 
з яким міцно пов’язана українська театральна культура попередніх 
двох століть, для поточного часу залишалося чинним і не потрапи-
ло до закамарків спадщини, вік якої вже промайнув. Така тяглість 
стилістики в часі («історичний континуїтет») на загал притаманна 

43  Наливайко Д. Українська реалістична література в порівняльно-типологічно-
му зрізі // Хроніка-2000. Наш край. – 1993. – № 5 (7). – С. 83.
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периферійним теренам, та в Україні вона мала значно більшу вагу 
як чинник самоідентифікації. Барокові стилістичні ознаки става-
ли розпізнавальними знаками, що особливо виразно вичитувалися 
з театрального кону та дозволяли за поодинокими штрихами іден-
тифікувати належність до свого, попри їх зверхнє оцінювання як 
«старосвітських». 

Нарешті, ще один парадокс полягав у тому, що формування ново-
го українського театру припадає на добу, коли поряд з театральним 
репертуаром  розвивається  жанр  драми  для  читання  (правзірець 
якої – «Фауст» Й. Гете), яка може ширитися в аудиторії поза коном. 
Відтак, завдяки утвердженню цього особливого жанру саме в добу 
романтизму,  радикально  змінюються  стосунки  театру  й  літерату-
ри:  коли  раніше  для  драми  первинним  було  записування  почасти 
ім провізованої гри акторів (приклад цього – «шекспірівський кор-
пус»,  укладений  фактично  з  акторських  записів),  то  тепер,  відпо-
відно  літературоцентристській  орієнтації  культури,  вихідну  точку 
посідає саме написання текстів драми як потенційного репертуару, 
що може  і не дочекатися свого народження на кону. Розвивається 
специфічний для романтичної культури особливий жанр позасце-
нічної драми, що з театральної культури перейшов до літератури. 

В Україні поширення драм поза сценою зумовлене не особливос-
тями жанру «драма для читання» як такого, а особливими умова-
ми побутування української мови, сфера вжитку якої була штучно 
регламентована заборонами та репресіями, започаткованими після 
падіння  держави  Івана  Мазепи.  Власне  кажучи,  на  час  звернення 
І.  Котляревського  до  народно-розмовної  практики  в  літературній 
творчості  українська  мова  перебувала  у  своєрідній  лінгвістичній 
резервації:  було  дозволено  її  використання  лише  в  бурлескних  та 
мелодраматичних формах – поза серйозним контекстом. Відповід-
но,  поступово  формувався  жанр  так  званої  малоросійської  опери, 
у якій україномовні тексти подавали насамперед як пісенні епізоди. 
Як  наслідок,  значна  частина  драматичних  творів,  що  виходили  за 
межі таких дозволених стилістичних прошарків, змушена була опи-
нитися поза легальним поширенням з кону  і мимоволі прибирала 
статус «драми для читання». У драматичному жанрі створювалися 
передусім літературні твори, які перебували у стані рукописів і че-
кали цензурного дозволу на друк, а не на сценічний репертуар. Ця 
обставина зумовила особливості української театральної культури 
епохи романтизму: значну питому вагу займають драматичні твори, 
що не належали до сценічного репертуару, а існували лише як літе-
ратурні  твори.  Окрім  того,  для  української  драматургії  цієї  епохи 
особливо значущим виявився історичний релятивізм оцінки творів 
як сценічних, придатних чи, навпаки, малопридатних для збагачен-
ня репертуару. Чимало з того, що видавалося сучасникові невдалим, 
упрозорило свою сценічність через кілька десятиліть, а відтак пере-
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йшло з категорії «драма для читання», як бачилося цим сучасникам, 
до стабільного театрального репертуару. 

Усі три обставини – необхідність рахуватися з присутністю чу-
жинців, сталість барокового спадку та, нарешті, усвідомлення неми-
нучості писання «для шухляди», а не для кону, – спричинилися до 
специфічного початку новоукраїнської драматургії. Перші дві з них 
виразно даються взнаки в обох сценічних шедеврах І. Котляревсько-
го, що надовго заклали взірці сценічної проблематики – конфлікт 
закоханої пари з батьками в «Наталці Полтавці» й адюльтерний ко-
мічний епізод з викриттям недолугого коханця в «Москалі-чарівни-
кові». Створені 1819 року, вони стали сполучною ланкою між сти-
лістичними системами бароко і романтизму, фактично відтворюючи 
поетику інтермедій, як це довів М. Сулима 44. До цієї атрибуції варто 
додати і своєрідність мовного вжитку в обох п’єсах. 

У специфічному використанні українсько-російської двомовності 
виявляються особливості барокової стилістики, де взагалі так званий 
макаронізм  належав  до  одного  з  постійно  вживаних  виражальних 
прийомів.  Водночас  учуваються  і  нові  тенденції,  незнані  бароковій 
строкатості і наснажені нечуваною раніше конфліктністю. Петро, го-
ловний герой «Наталки Полтавки», на запитання Виборного про те, 
що він бачив у театрі, висловлює уїдливу репліку з натяком на твор-
чість  О.  Шаховського,  приховану  полеміку  з  яким  містили  обидві 
п’єси: «Співали московські пісні на наш голос … А що говорили, то 
трудно розібрати, бо сю штуку написав москаль по-нашому і дуже по-
перевертав слова» (2-га дія, 7-ма ява). У «Москалі-чарівникові» тема 
мовного конфлікту вже подана поза конкретним адресатом. Тетяна, 
висловлюючи осуд Финтикові, який цурається звичаїв матері, досить 
категорична: «…хто презираєть рідних своїх, …такий єсть осоружні-
ший  между  людьми»  (1-ша  ява).  З  появою  Солдата  всі  персонажі 
висловлюються солідарно: Тетяна: «Одчепись, не в’яжись, лукавий 
москалю!» Финтик: «Та се ж найпершая замашка у москаля, щоб на 
квартирі  хазяйку  налякати…»  (3-тя  ява).  Михайло:  «Пословиця? 
…Така,  напримір:  з  москалем  знайся,  а  камень  за  пазухою  держи» 
(7-ма ява). І лише після останньої репліки свого чоловіка, аби зняти 
напругу, в уста Тетяни автор вклав примиренну репліку, що містить 
двоїстість витлумачення – приховану офіціозністю констатацію кон-
флікту: «… всі одного батька, царя білого, діти. Тільки в тім і різниця, 
що одні дуже шпаркі, а другі смирні» (7-ма ява). Позначені автором 
як «малороссийские оперы», ці твори через використання прийомів 
макаронізму відкривали шлях українській мові на кін. 

Принципові новації І. Котляревського – це створення нечуваних 
раніше жіночих образів. Наталка проголошує: «Рушники нічого не 

44  Див.: Сулима М. М. Українська драматургія XVII – XVIII ст. – Київ, 2010. – 
269–272.
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значать» (2-га дія, 11-та ява). Подібна теза видавалася іншим авто-
рам немислимою ще впродовж доброї половини століття після на-
писання цих п’єс, так що героям у подібній ситуації доводилося вда-
ватися до хитрощів, аби прилаштуватися до незмінності ритуалу і 
досягти бажаного. Так само Тетяна в «Москалі-чарівникові», незва-
жаючи на спорідненість сюжетної схеми з поширеним казковим мо-
тивом про те, як перехожий стає випадковим свідком приховування 
коханця в хаті при поверненні чоловіка і виганяє цього коханця у 
вигляді нечистої сили (сюжет 1358 за каталогом Аарне – Андреє-
ва 45) – це не амплуа невірної дружини. Навпаки, її перша репліка у 
відповідь на залицяння Финтика – «язиком що хочеш роби, а рукам 
волі не давай». Тому й підсумковий вислів вкладено в її уста: «Не 
будьмо невмолимі для других, одним собі зазорного не прощаймо» 
(11-та  ява).  Відтак  і  сюжетна  схема,  зовні  адюльтерна,  посутньо 
принципово відмінна від оповіді про подружні зради. 

Навпаки, адюльтерна схема сюжету виступає на перший план в 
єдиній збереженій п’єсі В. Гоголя-Яновського (1777–1825), батька 
великого письменника, відомого як автора перших драм новоукра-
їнською мовою, що виставлялися на кону власного театру, – у во-
девілі «Простак или хитрость женщины, перехитренная солдатом». 
Це  версія  аналогічного  сюжету  п’єси  І.  Котляревського,  але  сенс 
характерів цілком відмінний. «Якщо Тетяна зустрічає і частує Фин-
тика тільки для того, щоб поглумитися над ним, то зустрічі Парас-
ки  з  дяком  сприймаються  як  своєрідний  протест»  46.  Окрім  того, 
за  водевільним  гумором  приховано  трагедію,  що  мала  реальний 
прообраз у житті – образ недорікуватого Романа списано з одного 
з  лакеїв  Д.  Трощинського,  у  театрі  якого  виставляли  п’єсу.  Завер-
шено твір прикметною сентенцією Параски: «Ліность до добра ні-
коли не приводить». Цей вислів створює арку до вихідного діало-
гу – сварки Параски з її чоловіком – Романом, який, прокидаючись, 
проголошує: «Кажуть люди, що мене баглаї напали». Дуже істотні 
риси становлять вжиті тут лексичні характеристики героїв, зокре-
ма, слово «баглаї» замість «лінощі», що виявляє мовну чутливість 
автора. Саме мотиви утвердження української мови продовжують-
ся далі в розмові Параски з коханцем Дяком, який висловлюється 
церковнослов’янщиною: «Отже, ви, Хома Григоровичу, так говорите 
по письменному, що я не второпаю» (6-та ява). Відтак мотиви мов-
ного  конфлікту,  започатковані  І.  Котляревським,  у  В.  Гоголя  уви-
разнюються. Так, коли заходять Соцький з Москалем, доречна реко-
мендація самого Соцького: «Я ж тобі і москаля привів предоброго» 
(7-ма ява) – звідки очевидний висновок, що були і недобрі. Солдат 

45  Див.:  Сравнительный  указатель  сюжетов.  Восточнославянская  сказка.  –  
Ленинград, 1979. – С. 286. 

46  Шубравський В. І. Українська драматургія першої половини ХІХ ст... – С. 11. 
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викривляє українські імена, викликаючи сміх Соцького, а це лише 
вступ до перекручування українських пісень. 

Коли Cолдат заснув, а Соцький пішов, Дяк вибирається з-під при-
валку,  і  Параска  пригощає  його  вже  у  присутності  сплячого  солда-
та. Виявляється, що Солдат крадькома підгледів взаємини Параски. 
І коли Роман повернувся, він влаштував таку ж виставу із чаклуван-
ням, як  і в п’єсі  І. Котляревського,  і  знаходить сховане частування. 
Роман  підводить  його  до  думки:  «…тепер,  мабуть,  треба  буде  хату 
посвятити».  Солдат  виставляє  Параску  й  Романа  посеред  сцени, 
зав’язавши їм очі й руки, Дяк вибігає, Роман супроводжує натяками: 
«Я чув, що нечистий дух з рогами, та у сего  і ріжків нема». Солдат 
відповідає з прозорим підтекстом: «Рога он тебе оставил». Отже, ні-
чого не домовлено, Роман залишився одуреним  47.Та значно більше 
симпатії викликає героїня: «Перехитрена спритним солдатом, Парас-
ка переживає ще більше, бо боїться неслави, людського поговору» 48. 
Як і Тетяна в І. Котляревського, тут у центрі уваги – жіноча постать. 

Першою  українською  романтичною  драмою  вважають  п’єсу 
«Чари, або Кілька сцен з народних бувальщин та оповідань україн-
ських» К. Тополі («Чары, или Несколько сцен из народных былей 
и  рассказов  украинских»)  (перше  видання  –  Москва,  1837;  цен-
зурний дозвіл – 1834), яку виставляли в Таганрозі 1845 року. Про 
автора не збережено жодних відомостей, окрім того, що 1844 року 
в  Казані  ним  же  надруковано  п’єсу  «Чур-чепуха».  П’єса  «Чари...» 
становить першу щаблинку у тривалому ряді драматичних опрацю-
вань фольклорного сюжету про Марусю Чурай, продовжену далі у 
творах «Не ходи, Грицю, на вечорниці» В. Александрова (перероб-
леної М. Старицьким як «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці»), 
«Маруся Чураївна» В. Самійленка, «У неділю рано зілля копала» 
О.  Кобилянської.  Промовистим  видається  пояснення,  яким  автор 
у  передньому  слові  вмотивовує  щедре  впровадження  до  тексту 
пісенного  матеріалу:  «Но  необходимость  не  навлечь  скуку  отчас-
ти  непонятными  словами  для  публики  московской,  старался,  как 
можно, избегать многоречий – заменяя оные отчасти куплетами из 
песен,  отчасти  самими  песнями,  употребляемыми  в  быту  украин-
ском».  Тут  подано  мотивацію  того,  чому  саме  пісенність  панувала 

47  Зіставляючи твори І. Котляревського і В. Гоголя, Г. Доридор пропонує таку 
характеристику:  «“Москаль-чарівник”  за  характером  колізій  –  водевіль учинків, 
а  “Простака…”  можна  віднести  до  жанрового  різновиду  мораліте.  Герой  мораліте 
завжди характеризується пасивністю. Саме завдяки цій пасивності значною мірою 
випробовується оточення. Так мають змогу заявляти про себе сили добра і зла. Сам 
герой – аж ніяк не учасник герцю за добро проти зла. Він здатний лише пасивно 
коритися – чи то волі дружини (коли Параска відсилає його зі свинею по зайця), чи 
то химерам москаля» (Доридор Г. К. Український водевіль ХІХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Київ, 2000. – С. 9.).

48  Доридор Г. К. Український водевіль ХІХ ст. ... – С. 9. 
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в українському театрі впродовж усього описуваного періоду. Лише 
через пісню українське слово діставалося до публіки, але й пісня від 
того ставала чимось більшим, аніж тільки піснею, здобуваючи нові 
сенси. Пісня й конспірація ішли поруч. 

Насамперед  привертає  увагу  незвична  композиція  драми,  умо-
тивована  не  стільки  широким  відтворенням  обрядності,  скільки 
особливостями  розгортання  самої  дії.  У  пролозі  з’являються  війт 
Панько  Кий  та  орендар  Лейба  з  дружиною  Хайло.  Ці  відстороне-
ні  від  селянської  громади  постаті  виконують  роль  не  лише  епізо-
дичного  антуражу,  але  також  свідків  дії,  коментаторів  –  своєрід-
ної пародії ораторіальних персонажів. У пролозі заявлені провідні 
герої – Гриць, Любка і Галя. У 1-й дії в розмові з приятелем – Ва-
силем – Гриць від початку постає як пустун, місцевий Дон Жуан: 
«…а моє діло гулять. За любощі не я беруся. Знаю, що моргнув, кив-
нув – да й моя. Скільки я їх перебрав!». Любка зізнається Галі, що, 
«здається, Гриць з лиця краще всіх наших парубків. Тільки кажуть, 
що  він  нікого  не  може  вірно  любити!».  Далі  з’ясування  стосунків 
піддано ретардації – розчиняється в нагромадженні сторонніх пер-
сонажів, зокрема Війта, батька Гриця Лопати та інших. 

2-га дія ускладнена взаєминами Галі з мамою Марусею Кугуткою, 
яка нарікає ворожці Зміїсі, що Галя «ніч і ранок спідтишка плаче». 
Відкривається  прихована  закоханість  Галі  у  Гриця.  Ворожка  обі-
цяє так чаклувати, що «він буде за тобою слідом ходити». Тут також 
з’являється повсюдний Війт, і його ж устами висловлюється прихо-
ване бажання присутніх: «Що коли б скоріше діждать, як ти будеш 
Галю  видавать  заміж  –  от  тоді  б!  Та  ще  й  якби  за  того  навіженого 
Гриця!». Приходить після Війта і Гриць. Після розмови з Галею він, 
здається, збирається заручитися з нею: «…Галя Гриця великого сто-
їть! … Їй Богу, Гриць без Галі нічого не значить», та Галя висловлює 
сумнів: «Чи первій же Галі ти кажеш це?». За основними сценами 
слідують епізодичні – так звані переміни сцени: Війт із Лейбою ста-
ють свідками і співучасниками чаклування  і відьомського шабашу. 
У 3-й дії до хати Лопати заходять Коваль із сином Василем, з роз-
мови Гриць дізнається, що Василь сватає Любку Пінчуківну. Мати 
пропонує Грицеві Гончарівну, одержуючи відповідь Гриця: «А Галя ж 
як  зостанеться?».  Тепер  справа  прискорюється:  до  хати  вже  захо-
дять  Гончар  із  дружиною,  від  них  дізнаються  про  закоханість  Гри-
ця в Галю,  і Лопатиха приймає рішення: «Ждіте ж з неділі до себе 
старостів!». Починаються вечорниці, де вже ходить чутка про те, що, 
як каже одна з дівчат, Настя, «Гриць засватав Гончарівну Христю». 
Ця звістка стає поворотним моментом. Знову слідує низка «перемін 
сцени», де Галя звертається по допомогу до Зміїхи, яка дає їй снодій-
ного засобу, тим часом Гриць святкує свої заручини в характерному 
оточенні – Війта й Лейби. Трагічна розв’язка визначається перипе-
тіями 4-ї дії, якій передує прикметне зауваження: «Происходит это 
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действие (последнее в жизни Грицевой) в несколько дней. Почему 
и не в одном и том ж месте могло происшествие это случиться». Під 
дією чаклування Гриць приходить до Галі, скаржиться на спрагу (це 
давній сексуальний символ), вона дає йому зілля, він повертається 
до хати і помирає. 5-та дія становить по суті епітафію, яку являє на-
родна пісня, проспівана Василем. 

Автор зумів знайти вкрай точні слова для виразу трагедії мате-
рі, що втратила сина: «Я ж цього й не сподівалась, щоб не няньчить 
унуків! Хто ж тепер буде звать мене бабусею?». Привертає увагу і 
вкрай незвична для тогочасної драматургії композиція твору, зо-
крема прийом «перемін сцен» – по суті неперервного дійства, де 
дія розчиняється в ритуальних магічних сценах. Пов’язані своїми 
витоками  із  взятими  романтиками  за  взірець  шекспірівськими 
традиціями  (зокрема,  з  відомими  сценами  з  «Макбета»),  ці  при-
йоми водночас продовжують вітчизняні традиції барокової доби. 
Прикметно, що вони знайшли свій розвиток ще в одному творі, де 
також ритуал становить середовище розгортання драматичної дії. 

Це – «оперета» «Купала на Йвана» Стецька Шерепері (С. Писа-
ревського). Надрукований посмертно сином Петром (Харків, 1846), 
твір,  продовжуючи  сюжетику  «Наталки  Полтавки»,  прикметний 
насамперед докладним знанням народної обрядності та її незвичай-
ним трактуванням. Як зазначено самим автором, «…обряды Купалы 
и свадьбы, как водится у малороссиян, представлены в подлинном 
их виде с национальными песнями». Не менш істотно і те, що «Ку-
пала на Йвана» стало одним з важливих джерел для розвитку укра-
їнської драматургії на землях під австрійською владою: у Чернівцях 
І. Озаркевич переробив його під назвою «Komedyo-opera Wesile abo: 
nad cyhana Smahajla nema rozumniszoho» (1849).  Істотно, що з му-
зикою  М.  Вербицького  вистави  цього  твору  зажили  популярності 
в Західній Україні. Привертає увагу й те, що у твір уведено «новий 
в  українській  драматургії  образ  дотепного  цигана»  49  –  слідом  за 
«Сорочинським ярмарком» М. Гоголя та, додамо, відповідно з уяв-
леннями низового бароко, де, зокрема, амплуа цигана з’являлося в 
інтермедіях (приміром, до «Воскресенія мертвих» Георгія Конись-
кого (1746)) та у вертепі. Не кажучи про щедро відтворену обряд-
ність, характерна постать цигана становить одну з істотних сполуч-
них ланок з бароковою спадщиною. 

На тлі обрядів Іван стає свідком гадання Любки, яка освідчуєть-
ся в коханні: «Ой, Іванечку, орле мій милий / Хоч вітром відзови-
ся!».  Виявляється,  що  суперник  Івана  –  багатій  Юрко  Паливода. 
Після монологу Івана, що переривається співами циганів, де герой 
розмірковує про те, «якби мені оце мою Любку відвоювати», на ньо-
го натрапляє майбутній помічник – циган Шмагайло, який розпо-

49  Шубравський В. І. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. ... – С. 15.
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відає, що за час його відсутності «Любчина мати … вже померла … 
дядько Любки, Панько Шереперя, взяв Любку до себе», та оскільки 
він вин ний гроші Паливоді, то змушений віддати йому Любку. У но-
вому побаченні Любка обіцяє Іванові: «Ні, сього не буде / Щоб дру-
гий від тебе / Моє щире серце / Привернув до себе». Наступна дія 
починається з того, що Паливода з’являється перед Любчиною ха-
тою, танцює, переслідує її в купальському обряді, що розпочався, та 
нездатний перестрибнути через ватру, натомість перед ним виникає 
ожила Любчина мати (переодягнений циган), що змушує зректися 
намірів.  У  фіналі  Паливода  скаржиться  шинкареві  на  те,  що  Іван 
«підкупив цигана», вирядив його відьмою, а сам удався вовкулаком, 
сподівається притиснути боргом. Тим часом розгортається весілля 
Івана й Любки, де сп’янілий залицяльник постає як блазень. Заува-
жимо, що прийом сплетіння реальної дії з обрядом значно виперед-
жає свій час: досить згадати Федеріко Гарсіа Лорку, в драмах якого 
такий прийом стає загальним місцем. 

Одну  з  пам’яток  ранньої  романтичної  драматургії,  що  містить 
народницькі етнографічні зацікавлення, становить оперета «Любка 
або сватання в с. Рихмах», яку написав до 1836 року П. Котляров. 
Це не лише інсценізація весільного обряду: ритуалістика дає привід 
для докладнішого виявлення характерів. Герої – бідні селяни, під-
креслено, що обоє вони – діти вдів: Люба – «бідна дівчина», Гриць – 
«бідний парубок». Устами Гриця виголошено: «Не багатства я шу-
каю. / Знавши, як живеться в вас. / Та й багатство тлінно в мирі». 
Цьому  суголосна  відповідь  Люби:  «По  серцю  і  серце  ізбираю». 
В опереті конфлікт закоханих з батьками продовжує тематику «На-
талки Полтавки», даючи привід для відтворення обрядів. 

Після  шести  російськомовних  комедій,  написаних  у  1827–
1830  роках,  Г.  Квітка-Основ’яненко  створив  низку  україномовних 
творів,  серед  яких  насамперед  варто  згадати  «Щиру  любов,  або 
Милий  дорогше  щастя»  (цензурний  дозвіл  –  21  травня  1840  р.; 
прем’єра – 21 серпня 1842 р., Харків, трупа Л. Млотковського; на-
друковано 1848 р., Харків, у вид. А. Метлинського), яку можна ви-
значити  як  першу  романтичну  трагедію  на  українському  кону.  Це 
був передостанній сценічний твір письменника (після нього був на-
писаний лише російськомовний водевіль «Вояжеры»), який на той 
час тішився сталою присутністю в театральному репертуарі. П’єса є 
переробкою написаної і видрукованої однойменної повісті, в основу 
якої  покладено  властивий  сентименталізму  конфлікт  мезальянсу, 
спричинений коханням представників різних суспільних станів, що 
веде до фактичного самогубства, самозречення на користь коханої 
людини. Однак у повісті, а тим паче у драмі, цей сюжет потракто-
вано значно глибше. У дочку міщанина Таранця – Галю – закоху-
ється офіцер Семен Зорін, вона також кохає його та на освідчення 
і пропозицію одружитися відповідає відмовою через те, що не хоче 
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псувати йому кар’єру, а коли Семен від’їжджає для одержання пись-
мової згоди на шлюб від своїх родичів, Галя швидко одружується з 
першим  бідаком.  Семен,  після  повернення,  у  розпачі  їде  на  війну, 
а Галя помирає від туги за коханим, якому вона ж і відмовила. У по-
вісті звичайний конфлікт так званих суспільних умовностей та за-
бобонів у драмі посилений ще додатковими обставинами: перед зна-
йомством із Семеном до Галі залицяється чиновник П’ятаковський, 
за його доносом її батька заарештовують, а визволити його допома-
гає Семен. Суспільні реалії увиразнено у драмі ще й тим, що чітко 
зазначено рік – 1770. 

Новації Г. Квітки-Основ’яненка у витлумаченні теми жертви ме-
зальянсу виявилися насамперед у тому, що, на відміну від пошире-
них серед його сучасників сценічних версій (таких, як у створених 
у ті ж роки «Король бавиться» В. Гюго або «Русалки» О. Пушкіна), 
він відмовився від звинувачення лише верхів суспільства, показав-
ши не меншу частку відповідальності за трагедію в «темному цар-
стві»  окутих  забобонами  низів.  Після  відмови  Галі  та  від’їзду  Се-
мена ще залишається відкритою можливість переконати її листами 
переглянути своє рішення, та вирішальний крок до трагедії відбува-
ється, коли вона з батьком приймає рішення нашвидкоруч одружи-
тися (4-та дія, «Весілля», 2-га ява). Письменник знайшов напрочуд 
влучну аргументацію такого рішення в устах Галі, яка звертається 
до  батька:  «Він  не  забариться  вернутися;  пристане  до  вас  з  людь-
ми письменними… Стануть вас уговорювати.., ви звелите мені іти… 
опісля він буде вбиваться». Тут закладено принаймні два моменти, 
що вказують на владу суспільних уявлень: страх перед «письменни-
ми» як чужим суспільним станом і упевненість, що рішення Семена 
одружитися – лише тимчасова згубна примха. Про свідомість жерт-
ви свідчать дальші її слова: «…переможу себе… Моя доля терпіти». 
До  того  ж  вона  просить  віддати  себе  заміж  за  ворога  їхньої  роди-
ни, із залицяння якого почалася драма, та батько пропонує батрака 
Миколу, через легковажність якого цей ворог дістав можливість на-
писати  донос.  Самозречення,  не  мотивоване  нічим,  окрім  власних 
уявлень, відверто висловлено в уявному прощанні Галі з відсутнім 
Семеном наприкінці яви: «Не скажу тобі: люби мене… не можна, се 
проти закону». Прищеплена середовищем рабська психологія стає 
причиною  загибелі  головної  героїні.  Можливо,  таке  художнє  від-
криття  Г.  Квітки-Основ’яненка  привабило  О.  Островського,  який 
здійснив переклад п’єси через десять років після її прем’єри. 

Інша, не менш вагома, новація Г. Квітки-Основ’яненка полягає 
в  докладній  характеристиці  тієї  психологічної  мотивації  самозре-
чення, яку через кілька десятиліть описав мешканець Львова – ні-
мецький письменник Л. Захер-Мазох. Дуже чітко про це говорить 
сама Галя у фіналі: «В мене нічого не болить, опріч душі» (5-та дія, 
2-га ява). Суспільні умовності та забобони виявляються, як сказа-
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ли б нині, патогенним фактором, здатним провокувати божевілля. 
Саме таку сцену божевілля, по суті, становить зустріч Галі з подру-
гою Оленою (4-та дія, 4-та ява). На запитання подруги: «Хто се у вас 
іде заміж?», Галя відповідає: «Та ні, не заміж … Бач! Яму копають … 
холодно буде … та нужди нема…». Лише коли запитання пролунало 
втретє, від Галі чутно: «Е-е-е-е! Тепер згадала! Я, душко, іду заміж». 
Перед цією сценою Галя виголошує промовисті слова: «Гарно дів-
чат ховають, обдарюють усіх, неначе на весіллі. Так вона-бо нічого 
не  бачить.  Я  щасливіша  усіх:  мої  похорони  я  буду  сама  бачити,  … 
сама  і  поховаю  себе!».  Не  кажучи  про  розгортання  відомої  мета-
фори «весілля – поховання» (що закорінена у прадавній символіці 
так званих обрядів переходу), тут відкрито визнане самогубство як 
прояв спрямованої на себе агресії  (так званої автоагресії) – «сама 
себе поховаю». Далі, у розмові з подругою, Галя визнає схильність 
до самогубства: «…проси, щоб швидше нас звінчали: боюсь, щоб я з 
собою чого не зробила!». Така поведінка вмотивована не помстою, 
не  ворожістю,  а  любов’ю.  Певна  річ,  письменник  був  далекий  від 
психоаналізу, та художня правда вможливила йому відкрити реаль-
ну хворобливість 50 рабської свідомості, що містить реальну загро-
зу  для  життя.  Згубність  цієї  свідомості  в  тому,  що  вона  породжує 
примари,  викликає  хибні  уявлення  про  реальність  та  про  наміри 
осіб. Як твердить Галя в тій же сцені про коханого Семена, «…а я не 
хочу, щоб він не погиб через мене… швидше вийду за кого-небудь, 
щоб йому руки розв’язать». Незалежно від художніх намірів автора 
(зокрема, створення своєрідної версії образу терплячої Ґрізельди), 
реальні  результати  дозволяють  зараховувати  його  в  попередники 
психоаналітичної методології. 

Наслідуючи  І.  Котляревського,  Г.  Квітка-Основ’яненко  напи-
сав дві «малоросійські опери», що розробляють схожу тематику, – 
«Сватання на Гончарівці» і «Бой-жінка». Однак, на відміну від «На-
талки Полтавки» і «Москаля-чарівника», тут, відповідно, цілковито 
змінено сюжетні схеми і трактування характерів. На противагу На-
талці,  для  якої  рушники  нічого  не  важать,  Уляна  із  «Сватання  на 
Гончарівці» надає ритуалові першорядного значення, виголошуючи 
під час сватання: «…хоч до смерті вбий, а не дам нелюбу хустки!» 
(3-тя дія, 3-тя ява). Так само Настя з «Бой-жінки», на відміну від 
Тетяни  з  «Москаля-чарівника»,  протистоїть  не  залицяльникові, 
а ревнивому чоловіку. У першій з названих п’єс, у порівнянні з «На-
талкою Полтавкою», насамперед ускладнено колізію та збільшено 
склад дійових осіб. Коли Терпелиха – удова, то Одарка має чолові-
ка – п’яницю Прокопа, а її особистий досвід становить аргумента-
цію проти силування дочки Уляни виходити заміж за нелюба. За-

50  Наведемо, як приклад, епізод (3-тя дія, 4-та ява), у якому чітко простежується 
відповідна симптоматика: «Зорін: Я женюсь на тебе! Галя: …Сього я боялась!». 
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лицяльникові  Наталки  Возному  з  Виборним  у  І.  Котляревського 
відповідають  Стецько  Кандзюба  та  його  батько  Павло,  якому  син 
у всьому кориться. Проте особливо колізію загострено щодо кохан-
ня Уляни: коли для Петра лише тривала відсутність створила пере-
шкоди шлюбу з Наталкою, то обранець Уляни – Олексій – кріпак, 
і  в  цьому  закладено  принципову  відмінність  обох  творів.  Якщо  в 
І.  Котляревського  щасливий  рішенець  визначений  доброю  волею 
Возного,  то  Г.  Квітка-Основ’яненко,  навпаки,  поставив  під  сумнів 
уже саму адекватність фіналу щасливій долі, адже в останніх словах 
Стецько не лише глузує з Уляни, останнє, фатальне слово автор по-
вторив вісім разів: «Жених твій крепак / (Нехай йому болячка!) / 
Через нього і ти стала / Не хто як крепачка. / Крепачка, крепачка, / 
Крепачка,  крепачка,  /  Крепачка…  (Собирает  шапку  и  тикву,  пря-
чет ее и выходит, все продолжая петь “Крепачка!”. Затворив дверь, 
опять  выглядывает  и  кричит:  “Крепачка!”…)».  Автор  підводить  до 
сумніву:  а  чи  настільки  щасливий  рішенець,  як  може  видаватися 
на перший погляд? Мабуть, саме через таку двоїстість і непевність 
фіналу  Г.  Квітка-Основ’яненко  дописав  окремий  епілог  «Стецько, 
завербований  в  улани»,  де  смішні  витівки  невдахи-залицяльника 
змусили б забути це страшне слово. 

Дивує  нав’язливість  аргументації  на  користь  кріпацтва,  яку 
Г.  Квітка-Основ’яненко  змушує  наводити  персонажів  п’єси,  при-
наймні  чотири  рази.  Насамперед  такі  аргументи  висувають  самі 
закохані,  ілюзії  яких  стосовно  свого  майбуття  можна  зрозуміти. 
Це – репліки Уляни «а чим панщина страшна?» (1-ша дія, 3-тя ява) 
і Олексія «то ви не буваєте по селам, та й не знаєте, як тепер добре 
за панами жити!» (2-га дія, 6-та ява). Та фатальну роль відіграють 
аргументи Скорика, дядька Олексія, бувалого солдата, що грає роль 
помічника протагоністів і допомагає закоханим: «…за памещиками 
крепакам житьйо доброє» (2-га дія, 3-тя ява); «У казьонних мужич-
ков начальники, а у подданих памещики камандєри, а усім галава 
батюшка  гасударь.  Ат  єво  миласти  приказано  усєм  нікаво  не  абі-
джать»  (3-тя  дія,  3-тя  ява).  Абсурдність  висловів  надто  очевидна. 
Як  і  в  «Москалі-чарівникові»  І.  Котляревського  Тетяна  згадувала 
про «білого царя» для притлумлення конфлікту, так у «Сватанні на 
Гончарівці»  «батюшка  государ»  становить  ultima ratio.  Можна  за-
мислитися, а чи не міститься глибоко прихована  іронія, чи навіть 
сарказм у тому, що уславлення кріпацтва виголошується ламаною 
мовою скаліченого солдата. 

У  «Бой-жінці»  зв’язок  з  «Москалем-чарівником»  І.  Котлярев-
ського  підкреслено  вже  в  першій  репліці  Насті,  яка  дослівно  від-
творює першу ж таки репліку Тетяни – «язиком що хоч мели, а ру-
кам волі не давай». Однак сюжетну схему змінено за тією ідеєю, яку 
виголошує Настя у прикінцевих словах до свого чоловіка Потапа: 
«Чого ти мене до усякого ревнуєш? Адже я тобі жінка та ще й люб-
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лю тебе; бо ти до мене добрий… тільки теє, що в тебе трошки глузду 
не  достає».  Відповідно  змінюється  склад  дійових  осіб:  постаті  ко-
ханця і перехожого свідка об’єднуються в одній особі, але, до того ж, 
для цієї особи така роль виявляється фіктивною, оскільки нею стає 
брат  Насті  –  Улан.  Фактично  Г.  Квітка-Основ’яненко  вдається  до 
ефекту сцени на сцені, коли перед очима чоловіка Насті розігруєть-
ся адюльтерний сюжет з метою відучити його від зайвих ревнощів. 

Таке сюжетне рішення дає привід для широкої розбудови моти-
вів мороки, які займають більшість тексту п’єси. Потап опиняється 
у  віртуальному,  примарному  світі  фантомів,  демонструючи  гляда-
чам своєрідний «роман виховання». Спочатку Настя запевняє По-
тапа,  що  шабля  Улана  –  це  мотовило,  далі,  непомітно,  на  її  місці 
з’являється її брат – Улан, який забирає шаблю і запевняє його, що 
хоче купити його коня для війська; Потап копає і викопує на городі 
підкинуту щуку, лізе на вербу і знаходить там прив’язані груші, тим 
часом  Настя  з  братом  забирають  драбину  й  удають  із  себе  кохан-
ців 51. У 2-й дії до Потапа з’являються вже Настя, переодягнена Ула-
ном, та її брат, переодягнений жінкою, який оголошує себе відьмою 
і примушує Потапа удавати із себе квочку, знову надходить Настя 
у вигляді циганки і наворожує Потапові, що він повинен вистригти 
коня, якого нібито має намір купити Улан. Нарешті, у фіналі, Улан, 
прийшовши за конем, оголошує: «Хто коня обстриже, того самого 
замість  коня  у  службу  взяти!».  Відтак  запаморочений  Потап  зму-
шений  виконувати  накази  Улана,  аж  доки  не  розкривається  таєм-
ниця. Таким чином, коли в «Москалі-чарівникові» був лише мотив 
вигнання коханця у вигляді нечистої сили, то в «Бой-жінці» мотив 
мороки розростається до цілої панорами небилиць, що мають каз-
кове, фольклорне походження. Водночас такі загальники образної 
системи  «неможливостей»  (impossibilia)  підпорядковані  сюжетній 
схемі «розумниці» – казок про мудру дружину 52. 

Нарешті,  видатним  відкриттям  Г.  Квітки-Основ’яненка  є  об-
раз  Шельменка  –  один  із  прообразів  майбутнього  Швейка.  Цей 
образ  виринає  вже  в  одному  з  епізодів  російськомовної  комедії 
«Дворянские  выборы.  Часть  вторая,  или  Выборы  исправника»  як 
єдиний  україномовний  персонаж,  що  відповідає  відомому  амплуа 
слуги-пройдисвіта. Ще в одній комедії із цього ж циклу – «Шель-
менко  –  волостной  писарь»  –  він  виконує  роль  покутного  цапа  – 
злого підлеглого при доброму начальстві. Завершальні слова Шель-
менка із цієї п’єси дуже промовисті: «Який мене нечистий поніс меж 

51  Зазначимо,  що  подібний  мотив  міститься  і  в  гумористичному  вірші  С.  Ру-
данського «Той, що над нами»: «Стоїть козак коло груші, / Дівку підмовляє … / А із 
груші старий батько…». 

52  Наприклад, сюжет 875 (див.: Сравнительный указатель сюжетов. Восточно-
славянская сказка. – С. 220). Цей сюжет покладено в основу драми М. Костомарова 
«Загадка» (1862). 
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москалі? Із своїми таки не зразу пропав би». Інакше кажучи, росій-
ську владу тут подано як чесного арбітра, що несе правду до лихо-
діяння місцевих негідників – зручна лакейська формула. Однак у 
п’єсі «Шельменко-денщик» цей образ набув уже радикально нових 
рис.  Саме  Шельменко  виявляється  єдиним  живим  серед  мертвих 
масок дворянських носіїв суспільних умовностей. 

Сюжетна  схема,  знову-таки,  відтворює  казкову  ситуацію  – 
спритного  викрадення  нареченої  (дочки  поміщика  Шпака  для 
офіцера Скворцова, у якого служить Шельменко). Проте ця схема 
виявляється тлом для демонстрації обізнаності героя із психоло-
гією вчинків своїх панів. Одним з рушійних сил у п’єсі стає бажан-
ня Шпака помститися своєму ворогові Тпрунькевичу і одружити 
на його дочці Скворцова. Це й дозволяє Шельменкові у випадко-
вій  зустрічі  Шпака  із  Скворцовим  та  його  ж  викраденою  і  вкри-
тою офіцерським вбранням дочкою вийти зі скрутного становища: 
«Адже ви казали, щоб його, теє-то, оженити на дочці вашого сусіди, 
будучи, пана Тпрунькевича» (4-та дія, 4-та ява). Шпак благослов-
ляє пару, опинившись одуреним завдяки власному бажанню пом-
сти. Про чужість Шельменкові панського світу людей-маріонеток 
свідчить його прикінцева репліка: «…адже усе рівно, що шпак, що 
шкварець». 

У той же час, коли створювалося «Сватання на Гончарівці», ще 
одну  версію  опрацювання  сюжетної  схеми  «Наталки  Полтавки» 
подав  Я.  Кухаренко  (в  останнє  десятиріччя  свого  життя  –  отаман 
Кубанського  козачого  війська)  у  п’єсі  «Чорноморський  побит  на 
Кубані» (1836), яка стала в переробці М. Старицького лібрето для 
«Чорноморців»  М.  Лисенка.  Удова  Драбиниха  бажає  видати  свою 
дочку Марусю за Харька Кабицю, але та кохає Івана Прудкого, який 
вирушив з військом; закоханим допомагає сотник Тупиця. У 1-й дії 
Маруся відмовляє наполяганням своєї матері, у 2-й – відбувається 
сватання, де Маруся на погрози Кабиці відповідає: «Хто мене може 
присудити іти за старого, як я сама не хочу?». Після сварки почина-
ється пиятика, де до Кабиці долучається подружжя Цвіркунів. У фі-
налі Марусю рятує поява Кулини – колишньої коханки Кабиці, яку 
привів Тупиця,  і він же пропонує розв’язку: «Як він прийде сюди, 
то ми Кулину заховаємо … то він, єретичний дід, як уп’ється, то ми… 
Кулину пхиць до нього та й перевінчаємо». Інакше кажучи, ужито 
прийом підміни нареченої. Архетип «Наталки» тут потрактовано у 
виразно комічному ключі, на противагу «Сватанню на Гончарівці». 

Майже одночасно з написанням творів Г. Квітки-Основ’яненка 
і  Я.  Кухаренка  виступив  як  драматург  М.  Костомаров,  створивши 
в  лютому  1838  року  першу  українську  історичну  трагедію  «Сава 
Чалий» (видана того ж року в Харкові). Вільно потрактувавши на-
родні тексти, письменник переніс дію в ХVІІ ст., оскільки «він по-
вірив  примітці  до  пісні  про  С.  Чалого  упорядників  “запорожской 
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старины” – І. Срезневського та І. Розковшенка, а також М. Макси-
мовичу, який пов’язав ці події з С. Наливайком» 53. Мотиви зради й 
помсти, що лежать в основі історичної пісні, у трагедії ускладнено 
ще  мотивом  наклепу:  справжнім  зрадником  виявляється  не  Сава 
Чалий,  а  Гнат  Голий.  Окрім  того,  упроваджено  мотив  ревнощів  – 
Катерина, дружина Сави, була предметом залицяння з боку Голого, 
а також низку дійових осіб, таких, як Петро – батько Сави, Павло 
Булюк, який викриває наклеп після здійснення вбивства, козацьких 
старшин, одурених Гнатом. 

Гнат виявляє свою підступну вдачу вже в 1-й сцені 1-ї дії – вибо-
рах гетьмана, коли підлещується до Сави і пропонує обрати його за-
мість батька Петра, та Сава відмовляється. Словесний двобій Сави 
і Гната починається з наступної, 2-ї сцени, де наклепник підступно 
намовляє Саву звернутися до Конецпольського і настрополює його 
проти батька. 3-тя і 4-та сцени – це знову вибори: Гнат висуває сина 
проти батька, а козаки глузують із Сави й виявляють антипатію до 
нього:  «Ач,  як  запишнівсь,  і  говорити  з  нами  не  хоче!».  Нарешті, 
в останній, 5-й, сцені Гнат знайомить Саву з польським представни-
ком Лисеньким, який передає Саві лист Конецпольського, одержу-
ючи відповідь: «…я тепер вірний і щирий послушник його милості 
короля і Посполитої!». 2-га дія відбувається в Катерини, яка спов-
нена лихими передчуттями. Сава розмовляє з нею і раптово дізна-
ється, що колись Гнат сватав її. Катерина зізнається: «…як він мені 
на  мисль  прийде,  так  аж  у  грудях  важко  стане».  У  передостанній 
сцені дії, серед козаків, виявляється, що Сава одружився несподіва-
но, без згоди батька, а Гнат, коли залишається один, впадає в розпач: 
«Побила мене лиха година!». Завершальна сцена дії – Сава в Конец-
польського, де пропозиція унії викликає в нього спротив. У 3-й дії 
спершу Лисенький повідомляє Конецпольському, що Гнат «на Саву 
тепер  наріка»  (1-ша  сцена),  далі  Гнат  перед  козаками  зводить  на-
клеп на Катерину, що вона відьма – «на зміяці сидить вона, Сави-
ха» (2-га сцена), а далі оббріхує Саву, так що вже Павло висловлює 
висновок: «Як заслужив Сава, таку й заплату нехай бере». Тим ча-
сом надходить Петро, стримує козаків: «…поїдемо до нього, він по-
кається» (3-тя сцена),  і Павло пристає на його думку, та Гнат під-
мовляє кількох козаків: «Сьогодні увечері до мене, усе ізготуємо та 
й гайда» (4-та сцена). Вирішальний крок у трагічному завершенні 
4-ї дії спричинила відмова Сави Конецпольському: «…на свою віру 
війною не піду». Коли ж Конецпольський лякає Саву звісткою про 
те, що коло його хати зібралися козаки («Оце ж вони почули, де ти, 
та й приїхали убити тебе!»), Сава відмовляється далі розмовляти. 
Фінал – убивство Сави і Катерини, після чого прибувають Петро і 

53  Смілянська В. Л. Літературна  творчість  Миколи  Костомарова  //  Костома-
ров М. Твори : у 2 т. – Київ, 1990. – Т. 1. – С. 11.
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Павло з полоненим Лисецьким, який розкриває таємницю: «Ви за-
губили  Саву  за  те,  що  він  до  нас  був  приязний,  а  Ігнат  Голий  іще 
більше  вас  зрадив».  Створений  за  канонами  п’ятиактної  трагедії, 
цей  твір  показав  можливості  україномовної  драматургії,  здійснені 
лише через півстоліття. Одним з відкриттів М. Костомарова – знав-
ця  фольклору  –  стало  виявлення  забобонної  мотивації  поведінки 
натовпу: саме звинувачення Катерини в чаклунстві стають провід-
ним  аргументом  демагогії  Гната  –  з  козаків  найбільше  піддається 
його впливу марновірний Степан. І навпаки, скепсис Павла дозво-
ляє йому виявити правду. Тут простежується позиція автора – май-
бутнього історика. 

Інша  історична  драма  М.  Костомарова  –  «Переяславська  ніч» 
(видана  1841  р.  у  Харкові),  присвячена  початкам  повстання  Бог-
дана Хмельницького, – так само спирається на вільне тлумачення 
історичних подій. Окрім того, за композією – це вже не канонічна 
трагедія, а ряд сцен. Утікач з полону Лисенко (на відміну від істо-
ричного  Лисенка,  що  загинув  під  Берестечком)  закликає  нарід  до 
повстання,  його  сестра,  просватана  за  Семена  Герцика,  віддається 
переяславському старості, але того вбиває Лисенко і сам водночас 
гине  від  останнього  удару  свого  ворога.  Одна  із  центральних  по-
статей драми – Марина, сестра Лисенка, яка своєю долею уособила 
трагедію історичних подій у тлумаченні М. Костомарова. Саме че-
рез Марину,  зокрема, Семен Герцик закликає до повстання: «Вчо-
ра / Й мене зобидив староста проклятий: / Одняв у мене заручену 
дівку»  (5-та  сцена).  У  розмові  ж  із  прибулим  Лисенком  Марина 
проголошує: «Я, родом руська, ляха – недовірка / Як душу полюби-
ла…» (6-та сцена). Та це не означає зраду, навпаки, як далі веде Ма-
рина: «Визволять від смерті / Не буду я ляхів… / Я заведу його сюда, 
як смеркне, / Й сама тобі коханка передам!». Свою трагедію Мари-
на розкриває у словах до старости: «Як дівчина руська / Я помогла 
братам своїм  і ляха / Старшого привела на згубу руським, / А як 
твоя коханка – вмісті згину / Під руськими шаблюками» (7-ма сце-
на).  Нагадаємо,  що  цей  твір  став  першим  взірцем  драматичного 
п’ятистопного ямбу в україномовній літературі. Твори М. Костома-
рова  становлять  зразок  зумовлених  обставами  драм  для  читання, 
адже відомостей про їх постановки немає. 

Лінію  водевільної  драматургії  першої  половини  ХІХ  ст.  завер-
шує «Кум-мірошник, або Сатана в бочці» Д. Дмитренка 54 (вистав-
лена 3 березня 1850 р. в бенефісі К. Соленика; надрукована 1884 р. у 
видавництві В. Дьяконова в Києві). Тут виведений такий персонаж, 
як «простий українець» Хома Скраколь, що вже містить не частий 
для того часу акцент національної ідентичності. Мірошник Василь 

54  Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Маловідомі п’єси. – Київ, 
1958. – С. 395–418. 
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Крутько  потрапляє  до  адюльтерної  ситуації  саме  через  ініціативу 
його  дружини  Феськи,  засвідчену  її  першою  реплікою:  «Прийди 
швидше, Василечку. Я тебе бажаю… Ми з тобою посідаєм, / Вип’єм, 
пожартуєм,  /  З  мого  дурня  –  чоловіка  /  Добре  поглузуєм».  Коли 
надходить Василь з подарунком – черевиками, Феська називає його 
кумом та у відповідь на здивування цілує його: «Ось бач, який кум! 
Тепер  тямиш?».  Відверта  фразеологія  без  спеціальних  підтекстів 
визначає тут підкреслено типову сюжетну схему. Розмова між ко-
ханцями  стосується  тепер  чоловіка  Феськи,  який,  за  оповіданням 
мірошника, заїхав до нього, пішов до шинка, сп’янів і сплатив змеле-
ним збіжжям: «Тепер він задає хропака, сердега, аж вітряк ходором 
ходе». Однак Хома, якого вважали п’яним, несподівано повертаєть-
ся, а тим часом Василя Феська ховає до діжки. Повернення з одним 
мішком замість двох дає Фесьці привід до сварки про пропиту пше-
ницю.  Збіжжя  сиплять  до  діжки,  звідти  вилазить  Василь,  удаючи 
із себе чорта – ситуація, добре відома, починаючи з «Москаля-ча-
рівника». У фіналі надходить ще сват, з яким Хома пиячив і якого 
тепер просить: «Зроби ласку, не проговорись, що ми з тобою мішок 
пшениці пропили». Тут водевіль вочевидь набуває ознак фарсу. 

Отже,  започаткована  І.  Котляревським,  новоукраїнська  дра-
матургія  вже  впродовж  півстолітнього  періоду  виявляла  вираз-
ні  ознаки  своєрідності.  Позначені  низкою  художніх  відкриттів, 
від  прозріння  майбутнього  психоаналізу  (як  у  «Щирій  любові...» 
Г. Квітки-Основ’яненка) до перемішування реальної дії з ритуалом 
(як у «Купала на Йвана» Стецька Шерепері (С. Писаревського)), ці 
перші кроки виявили стрімке досягнення зрілості. Серед описаних 
надбань особливе місце займає твір «Назар Стодоля» Т. Шевченка, 
що не вкладається в наведені вище характеристичні ознаки. Тут по-
дано ситуацію оббріхування закоханих, подібну до «Підступництва 
та  кохання»  Ф.  Шиллера.  Батько  за  допомогою  служниці  Стехи 
пере конує дочку Галю, що свати, які прибувають, – від її наречено-
го Назара, але в цей час сам Назар прибуває з колядниками. Далі 
Стеху  підмовляють  допомогти  викрасти  Галю,  але  вона  зраджує  і 
приводить Батька на побачення закоханих, і той забирає Галю. Про-
те  й  Батькові  не  вдається  здійснити  замислене,  бо  його  перестрів 
помічник Назара і відбив Галю. Батько кається. Цікаво, що наміри 
антагоністів (тричі) – Назара і Батька – не доведені до кінця. Така 
«недовершеність» учинків кожних з антагоністів зумовлюється не 
відсутністю  максимальної  волі  з  їхнього  боку,  а  навпаки,  умінням 
усвідомити обмеженість власних цілей. В основі інтриги – відступ-
ництво  Батька,  спокушеного  можливістю  кар’єри:  Галю  було  обі-
цяно  Назарові  за  врятування.  Це  порушення  ладу  виправляється 
помічником  Назара  –  уособленням  громадського  осуду.  У  такий 
спосіб відновлюється непорушність ладу громади. Ця провідна ідея 
твору становить основу для цілої низки художніх відкриттів. 
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ІІІ.4. «НАЗАР СТОДОЛЯ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –  
ВЗІРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ  
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 

Драму  Шевченка  вперше  надрукував  П.  Куліш  у  часопису 
«Основа»  з  підзаголовком  «Малороссийская  дия  Тараса  Шевчен-
ка» 55. Автографи невідомі. З огляду на згадку в листі Т. Шевченка 
до Я. Кухаренка від 31 січня 1843 року, драма орієнтовно датована 
січнем 1843 року (Санкт-Петербург). Є підстави вважати, що драма 
«Назар Стодоля» пов’язана з п’єсою «Данило Рева», раніше напи-
саною Шевченком: «Скомпонував я ще драму чи трагедію в трьох 
актах...», – так визначив її жанр автор у листі до Я. Кухаренка від 
30 вересня 1842 року. П’єса «Данило Рева» не збереглася, імовірно, 
була автором перероблена у драму «Назар Стодоля» 56. Українською 
чи російською мовою «скомпоновано» «Назара Стодолю» – невідо-
мо. П. Куліш, готуючи п’єсу до друку, мав два варіанти тексту: росій-
ський – Шевченковою рукою, але без другого акту, й український, 
основна частина якого була переписана невідомою особою  і лише 
кінцева – автором 57. Драму поставив аматорський театр Медико-хі-
рургічної академії наприкінці грудня 1844 року 58. 

П’єса «Назар Стодоля» створена під певним впливом і в контекс-
ті вистав петербурзьких театрів, у репертуарі яких тоді відбувалися 
помітні зміни: мелодрами, водевілі, комедії О. Шаховського, В. Фе-
дорова, М. Полєвого витісняли драми, написані за традиціями класи-
цизму й сентиментальні п’єси на зразок «слізних комедій» або домо-
робних міщанських трагедій А. Коцебу 59. Водночас «Назар Стодоля» 
виявляє  деякі  традиції  української  просвітительсько-сентимента-
лістської  драматургії,  у  тексті  виявляються  виразні  прикмети,  на-
віть кліше тогочасних мелодрам, водевілей, комічних опер Я. Куха-
ренка («Чорноморський побит на Кубані»), Г. Квітки-Основ’яненка 
(«Сватання  на  Гончарівці»),  К.  Тополі  («Чари,  або  Кілька  сцен  з 
народних  бувальщин  та  оповідань  українських»),  безперечно,  від-
чутний вплив й І. Котляревського («Москаль-чарівник», «Наталка 
Полтавка»). Традиція «Наталки Полтавки» позначилася,  зокрема, 
на мелодраматичності сюжету, побудованого за принципами любов-

55  Основа. – 1862. – № 9. – С. 3–39.
56  Див. : Рулін П. Драматичні спроби Шевченка // Тарас Шевченко / за редакці-

єю Є. Григорука  і П. Филиповича. – Київ, 1921. – С. 95–107; Антонович Д. Шев-
ченко-драматург // Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 16 т. – Варшава ; Львів, 
1935. – Т. 6. – С. 201–211; Шубравський В. Є. Драматургія Т. Г. Шевченка. – Київ, 
1961. – С. 67–68. 

57  Основа. – 1862. – № 9. – С. 4, 35. 
58  История Императорской военно-медицинской (бывшей Медико-хирургиче-

ской) академии за сто лет. – С. 478. 
59  Варнеке Б. История русского театра. – Казань, 1910. – Ч. ІІ  : ХІХ век: опыт 

изложения. 
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ного трикутника 60. Чимало спільного з «Наталкою Полтавкою» і в 
розв’язці  Шевченкової  драми:  героїні  рішуче  відстоюють  своє  ко-
хання, готовність Гната до самопожертви асоціюється з великодуш-
ністю Петра, антагоністи розчулюються і демонструють розкаяння 
та раптове «переродження» душі.

У  п’єсі  чимало  згадок  про  недавні  історичні  події,  про  відо-
мі постаті того часу. Це можна пояснити, очевидно, прагненням 
автора  через  тісну  прив’язку  до  героїчної  доби  української  іс-
торії  надати  мелодраматичному  сюжету  незвичайності,  піднес-
ти  постаті  молодих  козаків  –  Назара  і  Гната,  романтизувати  їх. 
Водночас у п’єсі дослідники завважили чимало фактографічних 
похибок: «У першодруці “Назара Стодолі” зазначено: “Действие 
происходит  в  ХVІ  ст.”.  Це  явний  недогляд  публікаторів  або  
пере кладача. Реалії, про які йдеться у п’єсі, свідчать, що дія від-
бувається в середині ХVІІ ст. Тут є згадки про Якова Острянина, 
Богдана Хмельницького та його сина Тимофія, про Івана Богуна, 
а  також  про  школу  при  Братському  монастирі,  фортецю  Кодак. 
Свідомим  чи  несвідомим  анахронізмом  є  згадка  про  Саву  Ча-
лого  –  історичну  постать  першої  половини  ХVІІІ  ст.»  61.  Отже, 
історичний  хронотоп  слугує  романтизованій  умовності,  на  роз-
виток же драматичної колізії не впливає, тому неправомірно на-
зивати  п’єсу  історичною  мелодрамою  або,  за  В.  Шуб равським,  
«історично-побутовою драмою» 62.

Романтичне начало в п’єсі зазвичай пов’язують з ідеалізацією ге-
роїчних особистостей, поетизацією історичного минулого, зокрема 
завдяки введенню фольклорних сцен 63. Істотну відмінність «Наза-
ра Стодолі» від романтичної драми на історичну тему (представле-
ну, зокрема, у творчості В. Гюго) Б. Варнеке вбачав у способі зобра-
ження характерів. Так, В. Гюго рельєфно окреслював панівну рису в 
образі героя, натомість шевченківські персонажі досить різнобічні, 
наділені й соціально визначеними рисами 64. Різноплановість драма-
тургічних характерів у Т. Шевченка дослідник пояснював впливом 
художнього мислення і техніки улюбленого поетом В. Шекспіра. 

Безумовно, художні принципи англійського драматурга вплину-
ли й на архітектоніку «Назара Стодолі». Основні засади шекспірів-
ської  драми  розпізнаються  і  в  екстенсивній  будові  п’єси.  Помітне 
й «поперечне» розширення дії завдяки введенню кількох паралель-
них  сюжетних  ліній.  Водночас  «поздовжнього»  розвитку  сюжету 

60  Івашків В. М. Українська  романтична  драма  30–80-х  років  XIX  ст.  –  Київ, 
1990. – С. 66. 

61  Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. – Київ, 2003. – Т. 3. – С. 459. 
62  Шубравський В. Драматургія Т. Г. Шевченка. – С. 63. 
63  Івашків В. М. Українська романтична драма 30–80-х років ХІХ ст. – С. 66. 
64  Варнеке Б. Композиція  «Назара  Стодолі»  Шевченка  //  Україна.  –  1929.  – 

Жовт.–листоп. – С. 54–64. 
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досягнуто повторенням чи множенням вузлових моментів дії, уве-
денням  кількох  циклів  дії,  отож,  і  кількох  кульмінацій,  розв’язок. 
Це реалізовано в синтезі різнопланової модальності драматургічно-
го висловлювання (трагічної, комічної, сатиричної) у межах одного 
тексту.  Окреслені  особливості  структури  узгоджені  з  принципами 
організації «відкритої драми». 

У 1-му акті драми наявне тяжіння до розподілу на картини, що 
сприяє  поглибленому  розкриттю  персонажів.  Саме  в  переважанні 
характеротворення над розвитком подій убачаємо вплив шекспірів-
ської драми. Скажімо, у структурі 1-го акту умовно виокремлюють-
ся:  пролог  (експозиційний  монолог  Стехи),  діалог  Стехи  з  Галею, 
що  містить  зав’язку  основної  дії,  діалог  Хоми  зі  Стехою,  у  якому 
з’ясовується  подвійна  інтрига  Хоми  стосовно  Галі  й  Стехи,  моно-
лог, де Хома виявляє свою нещирість і аморальність. Діалог Хоми 
з Галею підсилює інтригу: батько заради своєї користі свідомо вво-
дить в оману закохану доньку. Два наступні епізоди-картини (сцени 
«сватання»,  «колядування  Назара  з  хлопцями»)  містять  перипе-
тію – поворот подій у несподіване річище завдяки тому, що Назар 
викриває справжні наміри Хоми. Таким чином, внутрішній розпо-
діл актів на епізоди сприяє динамічному розвитку дії. 

Компонування  інтриги  драматизує  дію:  кожен  акт  «…почина-
ється з присутності на сцені одної дійової особи, до якої приходять 
поступово інші персонажі, наявність їх все збільшується в міру на-
б лиження кожного акту до кінця, а це надає більшу насиченість дії 
кожного акту»  65. Невипадково монологи Стехи відкривають 1-й  і 
3-й акти: вона – каталізатор дії, центр інтриг у п’єсі. Застосовано ти-
пове для мелодрами групування сцен навколо антагоніста у вигляді 
своєрідних концентричних кіл, до яких втягуються інші персонажі, 
що  й  наближує  побудову  п’єси  до  композиції  «відкритої  драми». 
Спостерігається відхід од канонів класичної драми, зокрема пору-
шення  єдності  місця:  1-й  акт  відбувається  в  замкненому  просторі 
світлиці Хоми Кичатого, 2-й – у хаті Хазяйки вечорниць, 3-й розі-
грується серед руїн корчми. 

Фрагментарність будови окремих частин «відкритої драми» по-
значилася й на незавершеності, розмитості характерів, що певною 
мірою  властиво  і  персонажам  Шевченкової  п’єси.  За  традицією 
просвітительської драми персонажі поділені на дві групи: ідеалізо-
вані романтичні герої – Назар, Галя, Гнат і їхні антагоністи – Сте-
ха й Хома. Уперше в українській драматургії Шевченко «…створив 
яскравий  романтичний  образ  героя,  який  із  зброєю  в  руках  нама-
гається захистити своє право на щастя» 66. Назар і Галя – активні, 
рішучі,  прагнуть  вольових  рішень.  Гнат  утілює  риси  морального 

65  Там само. – С. 55. 
66  Івашків В. М. Українська романтична драма 30–80-х років ХІХ ст. – С. 66. 
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кодексу  запорожців:  зокрема,  самопожертва  в  ім’я  побратимства, 
відчайдушна сміливість, поєднана з розсудливістю. Загалом образ 
Гната дослідники вважають уособленням високих моральних якос-
тей  козацтва,  людини  героїчного  типу.  Т.  Шевченко  завважує  на 
освіченості своїх героїв: обидва навчалися у школі при Братському 
монастирі в Києві. 

Стеха з Хомою утворюють негативну пару антагоністів. Подвій-
на гра Стехи, яка погоджується допомогати Назару й Галі за плат-
ню, але потім видає їх Хомі і при цьому впадає біля зомлілої Галі, 
цілком відповідає мелодраматичному амплуа інтриганки. Яскравої 
театралізованості автор досягає введенням вокальних номерів, від-
творенням обряду сватання, сцени вечорниць, а також нагнітанням 
жаху  (не  без  іронії)  «казочкою»,  яку  розповідає  кобзар.  Цей  кон-
текст ефектно увиразнює рішучість Стехи, яка послідовно керуєть-
ся лише меркантильними інтересами. Хома Кичатий уже в першому 
монолозі демонструє свої користолюбні, аморальні наміри. Хома за-
ради наживи і кар’єрних амбіцій обманює доньку, її нареченого На-
зара, який колись урятував йому життя, зрештою, уводить в оману 
і сватів од полковника. Наприкінці 1-го акту потаємні плани Хоми 
були  викриті.  Традиційні  для  мелодрами  монологи-сповіді  сотни-
ка  послідовно  демонструють  його  дворушництво,  підступність, 
користолюбність як головні риси характеру, тому бурхливе каяття 
і  несподіване  переродження  Хоми  у  фіналі  п’єси  викликало  супе-
речливі судження. 

Пробачення Назаром Хоми, гадаємо, можна потрактувати як сти-
мул до розкаяння негативного персонажа, що висловлене в типово 
мелодраматичному  дусі.  Імовірно,  що  такою  штучною  розв’язкою 
автор іронізує над сентиментально-сльозливими мелодраматични-
ми фіналами, у яких деклароване торжество доброчесності, або ко-
мічними операми, фабула яких побудована на неправдоподібному 
збігу обставин. Нагадаймо, що Т. Шевченко негативно відгукував-
ся в щоденникових записах про лубочний, «балаганный» характер 
сльозливих мелодрам, водевілів, комічних опер (див.,  зокрема, за-
писи 1 і 6 жовтня 1857 р.). Не можна відкидати й версію про те, що 
Т. Шевченко був змушений дати п’єсі благополучний фінал, оскіль-
ки виставу готували до Різдва. 

Помітним  засобом  характеротворення  слугує  експресивна  лек-
сика дійових осіб, риторичні фігури, крилаті вислови, різноманіт-
ні тропи, зокрема метафора 67. Безумовно, Т. Шевченко використав 
ті  фольклорно-міфологічні  уявлення,  що  закорінені  у  свідомості 
українського народу.

67  Див.  докладніше:  Пономаренко Л. Стилістичні  характеристики  ідіолекту  ді-
йових осіб п’єси Т. Шевченка «Назар Стодоля» // Шевченко і загальнолюдські ідеа-
ли : тези доп. та повід. на міжвуз. наук.-теор. конф. – Одеса, 1989. – Ч. ІІ. – С. 48. 
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Драматургічна різноплановість, структурна насиченість, сценіч-
ність мелодрами «Назар Стодоля» Т. Шевченка зумовили її вплив 
на  розвиток  української  драматургії  другої  половини  ХІХ  ст.,  зо-
крема на І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, М. Старицького 
та інших. 

ІІІ.5. НА ШЛЯХУ ДО ОКРЕМОЇ  
УКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ТРУПИ  
(50–60-ті роки ХІХ століття)

ІІІ.5.1. Український професіональний і аматорський театр  
у межах Російської імперії 

Перша половина 50-х років XIX ст. віддзеркалювала ті тенденції 
розвитку українського професіонального театру, які визначилися 
після  1847  року,  тобто  помітну  стриманість.  Щоправда,  мандрів-
ні  російсько-українські  трупи  на  Лівобережній  Україні  та  поль-
сько-російсько-українські на Правобережній подеколи виставля-
ли  українські  п’єси  І.  Котляревського  й  Г.  Квітки-Основ’яненка. 
Поряд  з  ними  йшли  і  новостворені  водевілі  Д.  Дмитренка:  «Па-
нас-викрутас»  (1852),  «Малоросійські  вареники,  або  Останній 
день Масниці» (1854). Українські п’єси інколи виставляли на сце-
нах  імператорських театрів: перша дія «Наталки Полтавки», піс-
ля семирічної перерви (з 1844 р.), ще один раз з’явилася в Москві 
(5 вересня 1851 р.) за участю М. Щепкіна та двічі в Петербурзі (26 
і 28 травня 1852 р.) за участю С. Гулака-Артемовського; у Москві, 
після тривалої перерви, з’явилися комедія «Шельменко-денщик» 
(13 і 18 листопада 1851 р.) та водевіль «Бой-жінка» (6  і 13 січня 
1852 р.); на сцені Малого теат ру, завдяки гастролям українського 
актора з Харкова Т. Домбровського, який виступив у ролі Стець-
ка,  у  1851  році  вперше  було  поставлено  «малоросійську  оперу» 
«Сватання на Гончарівці» (10, 12 (бенефіс), 15 і 21 жовтня; 6, 22, 
30  листопада),  її  також  виставили  1852  року  (2  січня,  8  лютого, 
23 квітня), після чого вистава назавжди зникла з репертуару теа-
тру. Уперше в репертуарі Малого театру в Москві з’явилися воде-
вілі  молодих  українських  драматургів:  «Сусіди,  або  За  горілкою 
усе до ладу» А. Вельсовського (2  і 5 листопада 1851 р.), «Панас- 
викрутас» Д. Дмитренка (14 і 20 квітня 1852 р.). В Александрин-
ському театрі в Петербурзі пройшов одноактний «жарт з піснями і 
танцями» «Остап Дуля, або Жених з гарбузом» С. Барвіненка (28 
і 31 січня, 1  і 2 лютого 1855 р.). Проте ці п’єси не затрималися в 
репертуарі  імператорських  театрів  Петербурга  й  Москви,  і  лише 
«Москаль-чарівник» І. Котляревського продовжував горувати над 
усім російськомовним репертуаром М. Щепкіна в Малому театрі в 
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Москві, на гастролях у Петербурзі та в інших містах, ідучи щороку 
по кілька разів до самої смерті актора.

У  Петербурзі  спектакль  «Москаль-чарівник»  давали  на  сценах 
Великого  й  Александринського  театрів  у  1844–1866  роках.  У  цих 
виставах брали участь різні виконавці, які не завжди належним чи-
ном володіли українською мовою. Краща ситуація сформувалася в 
іншому театральному середовищі: 1850 року було вирішено присто-
сувати для драматичних вистав збудоване в 1847 році нове примі-
щення цирку і в такий спосіб створити новий театр для обслугову-
вання середніх класів та різночинної інтелігенції. У «театрі-цирку» 
мали виставляти російські комедії та водевілі, написані у другій по-
ловині XVIII – у першій половині XIX ст. Знаючи акторські мож-
ливості С. Гулака-Артемовського, петербурзька театральна контора 
запросила  його  до  творчого  складу  новоутвореного  театру.  Вдало 
дебютувавши на його сцені 26 грудня 1850 року в ролі Фадея в ко-
мічній  опері  «Сбитенщик»  Я.  Княжніна,  С.  Гулак-Артемовський 
запропонував увести до репертуару «Москаля-чарівника» І. Котля-
ревського і вже в січні 1851 року вперше виступив у ролі Михайла 
Чупруна. Успіх був надзвичайний.

Директор імператорських театрів О. Гедеонов висловив акторо-
ві подяку, а театральний критик Р. Зотов, який майже три роки не 
бачив  С.  Гулака-Артемовського  на  сцені,  у  газеті  «Северная  пче-
ла» подав таке: «Потім [після оперети «Вот пилюли». – Р. П.] ішов 
“Москаль-чарівник”, і ми майже не впізнали п. Артемовського, на-
стільки він за цей час устиг удосконалити свою гру як актор. Сер-
дечно  вітаємо  його  із  цим  успіхом  і  сподіваємося,  що  нам  часто 
доведеться повторювати про нього наші щирі похвали» 68. Відтоді 
«Москаля-чарівника» для заохочення глядачів показували разом з 
іншими, менш популярними, виставами, а петербурзька театраль-
на критика замовчувала значний успіх актора. «Крім цитованого 
вище  відгуку  Р.  Зотова,  –  за  дослідженням  біографа  С.  Гулака- 
Артемовського А. Кауфмана, – жодного рядка про гру артиста не 
з’явилося на сторінках петербурзької преси за всі роки, упродовж 
яких  він  виконував  роль  Чупруна»  69.  За  спостереженням  А.  Ка-
уфмана, тільки московський журнал «Русский вестник» 1857 року 
вмістив велику статтю П. Куліша, у якій глибоко проаналізовано 
гру  С.  Гулака-Артемовського  в  «Москалі-чарівнику»  й  описано 
реакцію  глядачів:  «Коли  вистава  закінчилася,  почали  викликати 
Артемовського. Через свою делікатність він тричі з’являвся зі сво-
їми співучасниками у грі,  але глядачі бажали висловити своє за-
хоплення йому особисто і після цього викликали ще чотири рази 
його самого. Кожний погодиться, що такі явища трапляються не-

68  Северная пчела. – 1851. – № 21. – 21 янв.
69  Кауфман А. С. С. Гулак-Артемовський. – Київ, 1962. – С. 50.
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часто,  що  так  вітають  лише  найвидатніших  акторів  [...]  Коли  на 
сцену вийшов п. Артемовський у ролі Чупруна, що повернувся з 
дороги, його зустріли одностайні оплески всього театру. Його гра 
в цій ролі давно вже здобула заслужену популярність. Вона справ-
ді  надзвичайна!  Це  не  кривляння,  розраховане  на  сміх  глядача, 
зовсім  ні!  Це  цілковите  уособлення  українського  простолюдина, 
простодушного, веселого і задоволеного своїм становищем. Ви ба-
чите перед собою зовсім не дурня, над яким смієтеся. Ця людина 
простодушна у своєму не дуже складному побуті, у своїй обмеже-
ній сфері дій. Він багато чого не бачив, багато про що не чув, поміж 
своїми селянами зустрічав надто мало підступності й зради і дожив 
до сивого волосся, судячи про людей за самим собою. Він смішить 
вас  і  водночас  подобається  вам  як  людина.  Ви  б  довірили  йому 
свої гроші, свою безпеку, хоча ви і смієтеся над його наївністю, над 
його незграбними і разом з тим якимись величними рухами. Таким 
створив Михайла Чупруна п. Артемовський. Для артиста ця роль 
дуже  небезпечна:  він  може  легко  з’їхати  в  ній  на  телепня,  якого 
жінка  дурить  тому,  що  він  недоумкуватий  від  природи.  У  вико-
нанні  п.  Артемовського  все  виходить  навпаки.  Чоловік,  при  всій 
своїй простодушності,  є натурою міцною, цільною, обдарованою; 
він стоїть значно вище від свого оточення. Рідко доводилося нам 
бачити на російській сцені щось настільки досконале, як гра п. Ар-
темовського в  “Москалі-чарівнику”. Можна з упевненістю сказа-
ти,  що  сценічне  мистецтво  в  його  невеличкій  ролі  досягло  своєї 
мети – замінити собою дійсність і примусити глядача забути, що 
він перебуває у театрі. П[ан] Артемовський такий людяний, такий 
чарівно справжній у своїй грі, що не віриш очам своїм, дивуючись, 
як може людина його сфери до такої міри втілитися в українського 
селянина! Жодним жестом, жодним зайвим рухом він не зраджує 
себе. Його гра, від початку до кінця, сповнена високого мистець-
кого інтересу, тому що перед вами з’являється живий представник 
свого народу, з усіма особливостями мови, манери, звичаїв, розу-
міння дійсності і, окрім того, з глибиною почуття, прихованого під 
зовнішньою безтурботністю і простодушністю... Коли-не-коли, але 
з  великою  виразністю  він  дає  зрозуміти  глядачам,  що  цей  чумак 
здатний не лише до сміхотворства, що цей насмішник здатний пе-
рейти від однієї крайності до іншої і почне розмовляти з вами та-
кою мовою, від якої здригнеться ваше серце» 70.

В одноактному водевілі «Охтянка, или Чудо с чудаком» С. Ба-
рана  С.  Гулак-Артемовський  виконав  роль  українця  Коваленка 
(29 вересня і 3 жовтня 1852 р.), а в російськомовному водевілі «Два 
учителя, или Осел осла дурачит» О. Шаховського – роль власника 

70  Кулиш П. Об  игре  г.  Артемовского  в  малороссийской  опере  «Москаль- 
чаривнык» // Русский вестник. – 1857. – Декабрь. – С. 224–227. 
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пансіону у Глухові Чупкевича (23 і 25 вересня, 7 жовтня, 3 листопа-
да 1852 р.; 4 вересня і 4 жовтня 1856 р.).

Є всі підстави вважати, що С. Гулак-Артемовський у Петербур-
зі в 50-х роках XIX ст. робив таку саму важливу для українського 
театрального мистецтва справу, як М. Щепкін у Москві: він дово-
див столичній громадськості мистецьку зрілість провідних майстрів 
українського  театру  і  обґрунтовував  необхідність  створення  окре-
мого українського професіонального театру.

З початком діяльності С. Гулака-Артемовського як драматичного 
актора в 1851 році збігся початок його режисерської, драматургічної 
та композиторської творчості. На 18 березня 1851 року він підготу-
вав вокальний та інструментальний концерт із так званими живими 
картинами, серед яких була картина «Весільний поїзд у Малоросії». 
У 1852 році С. Гулак-Артемовський створив вокально-хореографіч-
ний  дивертисмент,  про  що  сповіщалося  на  афіші  театру:  «Україн-
ське весілля, з хорами і танцями, аранжоване з українських пісень 
п.  Артемовським,  оркестроване  п.  Лядовим».  Вистава  відбулася  в 
Александринському театрі 18, 23, 25 липня, 19 серпня, 17 вересня 
1851 року і мала значний успіх. 28 листопада того ж року цей твір 
із жанровим визначенням «водевіль» виставили на сцені Великого 
театру в Москві.

26 листопада 1851 року С. Гулак-Артемовський завершив роботу 
над двохактною комедією-водевілем «Ночь накануне Иванова дня», 
прем’єра  якої  відбулася  на  бенефіс  автора  в  Александринському 
театрі в Петербурзі 26 травня 1852 року і була повторена ще раз – 
28 травня. Сам автор, поряд із такими знаменитими учасниками ви-
стави, як О. Мартинов, І. Сосницький, П. Григор’єв, П. Орлова, ви-
конував роль Cтарости. У цьому творі було застосовано українську 
і російську мови персонажів.

Після смерті імператора Миколи І (1855), з початком царюван-
ня Олександра II, настав період певної лібералізації самодержав-
ного режиму. Це відчувалося і в театральному житті Росії, зокрема 
в житті так званих інородців. Українців царизм так не трактував, 
а  навпаки,  уважав  частиною  російського  народу  і  в  такий  спосіб 
виправдовував свою політику щодо їхньої цілковитої русифікації, 
асиміляції, відмовляв в освіті рідною мовою й у будь-яких спробах 
вияву  автономного  життя.  Літературу  і  мистецтво  українського 
народу царизм сприймав як мистецьку творчість, яку можна було 
до  певної  міри  толерувати  поряд  із  власне  російською  освітою  і 
культурою, не дозволяючи при цьому сповідувати будь-які сепа-
ратистські ідеї.

Раптова  перерва  в  діяльності  нечисленних  українських  письмен-
ників унаслідок розгрому царизмом Кирило-Мефодіївського братства 
тягнулася, як відзначав П. Куліш, до 1857 року. Відтак активізувалося 
видання української мистецької літератури, зокрема з’явилися друком 
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зразки української драматургії першої половини XIX ст., дозвіл цен-
зури на виставлення отримали українські п’єси драматургів молодшої 
генерації. Зауважимо, що, окрім літературної цензури, яка дозволяла 
тексти до друку,  існувала й театральна цензура, що давала дозвіл на 
включення їх до репертуару театральних труп.

У 1857 році в Києві вийшов друком збірник п’єс «Театр» А. Ва-
щенка-Захарченка, до якого ввійшло п’ять творів: одноактна «мало-
российская  шутка  с  куплетами»  «Оказія  з  Микитою»,  одноактна 
«малороссийская приказка с куплетами» «Тоді скажеш гоц, як ви-
скочиш», одноактна «шутка с куплетами» «Один порадував, другий 
утішив,  або  Хто  лається,  той  і  кається»,  одноактна  «новая  мало-
российская шутка» «Оглядівся, як наївся, или Коли б не вовк та не 
собака,  був  би  Грицькові  гарбузяка»,  одноактна  «малороссийская 
опера» «Поярмаркував, или Беда от куриных овощей». П. Куліш у 
«Слові од іздателя» до публікації віршів молодих українських по-
етів під назвою «Первоцвіт Щоголева  і Кузьменка» побіжно зара-
хував збірник А. Ващенка-Захарченка до «нестатечних» «курзу-верзу»  
в українській літературі 50-х років XIX ст. 71 Потім ще майже півтора 
століття самі назви цих творів були «притчею во язицех». Сучасний 
історик літератури Л. Мороз висловила думку про ці п’єси як такі, 
що «дуже скоро перестали задовольняти зрослі художні смаки, але 
відіграли  свою  роль  як  апробація  варіантів  комедійних  сюжетів  з 
життя простолюду» 72.

У 1860 році в Петербурзі друком вийшла двотомна збірка творів 
так само одіозних письменників – братів Григорія і Степана Кар-
пенків. У ній уміщено шість п’єс молодшого з них – С. Паливоди- 
Карпенка: двохактна «комедія з піснями і танцями» «Суд і розпра-
ва  пана  Тисяцького»,  одноактна  оперета  «Тетяна  Переяславка», 
двохактна комедія «Київський сват по призвищу Хват», комедія на 
три дії «Никодим Тимохвійович Сосюрченко, старосвітський пан 
Конотопського повіту Чернігівської губернії», двохактна комедія 
«Жидівська мудрість, циганська хитрість і хохлацька простота» 73. 
Майже  всі  ці  п’єси  одержали  дозвіл  театральної  цензури.  У  пре-
сі опублікували анонси цього видання, у яких повідомлялося, що 
до збірки включено трьохактну оперету «Катерина Шевченкова», 
яка була першою прижиттєвою інсценізацією Шевченкового тво-
ру, але цензура, напевно, друкувати її не дозволила: у збірці немає 
цієї п’єси.

У  1860  році  були  написані  й  здебільшого  подані  до  цензури 
водевілі  «Бувальщина,  або  На  чужий  коровай  очей  не  поривай»  

71  Хата / видав П. А. Куліш / типом другим. – Петербург, 1860. – С. 1–2.
72  Історія української літератури XIX століття : у 3 кн. – Київ, 1996. – Кн. 2. – 

С. 365.
73  Сочинения Г. и С. Карпенко. – Санкт-Петербург, 1860.
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і «Сусіди, або З горілкою все до ладу» А. Вельсовського, «Жинка 
хитреє  черта,  или  Превращение  русского  в  хохла»  і  «Вареники» 
О. Задераки. Окрім відомої «Бувальщини...», інші тексти досі ніким 
не вивчалися, але, судячи з назв творів, вони продовжували тради-
цію А. Ващенка-Захарченка.

Про добрий намір збагатити українську драматургію може свід-
чити  спроба  П.  Куліша  створити  історичну  драму  «Колії  (україн-
ська  драма  з  останнього  польського  панування  на  Україні)»,  але 
тільки перша дія її була опублікована в альманасі «Хата» (1860).

Більшість  із вищеназваних п’єс, як  і написаних у першій поло-
вині XIX ст., що на той час уже стали українською драматургічною 
класикою (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко), у 50-х роках 
XIX ст. виставляли в багатьох містах України, де працювали росій-
сько-українські й польсько-російсько-українські театральні трупи. 
Наприклад, після закриття через аварійний стан у липні 1851 року 
першого  дерев’яного  київського  міського  театру  на  Європейській 
площі й розпуску антрепризи П. Рекановського, новоутворене това-
риство акторів змушене було винайняти трикімнатне приміщення в 
будинку генеральші Брінкен на Хрещатику. Перетворивши його на 
глядацьку залу зі сценою, амфітеатром, партером і 70 кріслами (пов-
ний збір з усіх місць давав 290 рублів сріблом), 11 грудня 1851 року 
трупа розпочала свої вистави «Москалем-чарівником» І. Котлярев-
ського  й  російськими  водевілями  «Заемные  жены»  П.  Каратигіна 
і «Циркулярные советники» Ф. Коні. З огляду на те, що цей  імп-
ровізований театр не мав ніяких складних сценічних пристосувань, 
у  ньому  давали  короткі  комедії  та  водевілі.  Усі  члени  трупи  мали 
рівні права: не було ні режисера, ні театральної адміністрації. У січ-
ні 1852 року з Варшави з балетною трупою повернувся балетмей-
стер-француз М. Піон, і в такому комбінованому драматично-балет-
ному вигляді в цьому тимчасовому приміщенні трупа проіснувала 
до кінця зимового сезону, тобто до Великого посту.

У сезоні 1852 – 1853 року в Києві (в інших тимчасових примі-
щеннях) діяли вже дві трупи. Перша – на Липках, у винайнятому 
за  контрактом  на  три  роки  будинку  спадкоємців  генерала  Біло-
городського,  де  працювала  антреприза  поляка  К.  Федецького.  Те-
атр на Липках був невеликий за площею: 96 крісел, 17 лож  і пар-
тер. Пов ний збір з вистав становив 200 рублів сріблом. Театр було 
відкрито  18  листопада  1852  року  двома  російськими  водевілями: 
«Девушка-гусар»  Ф.  Коні  та  «Путешественник  й  путешественни-
ца» Р. Зотова і «Москалем-чарівником» І. Котляревського, а 4 січ-
ня 1853 року грали водевіль «Вечір на хуторі поблизу Диканьки» 
Д. Дмитренка за М. Гоголем. У цій виставі успішно дебютували хар-
ківські актори Д. Зубович (Дяк), Гончарова (Оксана), Дріон (Соло-
ха). Надалі в репертуарі російські вистави чергували з польськими, 
можливо,  траплялися  й  українські.  Ця  трупа  в  Києві  проіснувала 
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лише один сезон, бо в березні 1853 року К. Федецький розпустив 
більшу її частину, а з рештою акторів переїхав до Житомира, не ви-
тримавши конкуренції з другим театром – подільським.

Друга  трупа  діяла  на  Подолі,  у  кам’яному  будинку  колишньої 
пересильної  тюрми,  де  отаборився  антрепренер-француз  М.  Піон, 
який, окрім драматичних вистав, давав також балетні, оскільки сам 
був танцівником і «балетмейстером варшавських театрів». Його те-
атр відкрився 18 січня 1853 року у приміщенні, яке містило 3 яруси 
лож, 100 крісел, амфітеатр і галерею. Повний збір з вистав становив 
450 рублів сріблом. Репертуар трупи М. Піона відомий не весь, але 
той факт, що з колишньої трупи К. Федецького сюди перейшли такі 
відомі українські актори, як Д. Зубович і А. Кравченко, дає підста-
ви припустити, що «на них» давали й українські вистави (на жаль, 
афіші не збереглися). Під керівництвом М. Піона театр проіснував 
до 22 травня 1855 року. Через фінансові труднощі приміщення те-
атру разом  із трупою перейшло до рук  іншого антрепренера – ба-
гатого київського землевласника Енгельгардта, нащадка поміщика 
П.  Енгельгардта,  кріпаком  якого  був  Т.  Шевченко.  Трупа,  як  і  ра-
ніше,  мала  російсько-польсько-український  характер.  Провідною 
акторкою в ній була А. Кравченко, «актриса з великою репутацією 
на Півдні Росії; вона справді була дуже талановита, хоча мала ор-
ганічну ваду: шепелявила, що, однак, не заважало їй мати значний 
успіх» 74. На жаль, 15 червня 1856 року, на тридцять шостому році 
життя, вона померла від сухот.

Трупа Енгельгардта проіснувала недовго – з 22 травня 1855 року 
до  28  лютого  1856  року.  За  цей  час  на  сцені  подільського  театру 
також були виставлені й п’єси українських драматургів: «Наталка 
Полтавка» І. Котляревського, «Шельменко – волостной писарь»  і 
«Шельменко-денщик»  Г.  Квітки-Основ’яненка,  можливо,  і  деякі 
інші, однак повний репертуар цього театру невідомий.

Після  розпуску  трупи  Енгельгардта  тимчасовим  міським  теат-
ром  на  Подолі  з  28  лютого  1856  року  керувала  міська  адміністра-
ція.  Відомо,  що  протягом  липня  1856  року  було  дано  24  вистави: 
десять  – російських, дванадцять – польських і лише дві українські 
(«Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка і «Москаль-ча-
рівник»  І.  Котляревського)  75.  Напевно,  до  кінця  існування  по-
дільського театру (1859) зрідка, усе-таки, ішли українські вистави, 
оскільки серед акторського складу були такі виконавці українських 
ролей, як актриса Засимович і актор А. Янковський. Балетну трупу 
було розпущено.

74  Николаев Н. И. Драматический  театр  в  Києве:  исторический  очерк.  –  Киев, 
1898. – С. 36.

75  Киевская  летопись  //  Киевские  губернские  ведомости:  часть  неофициаль-
ная. – 1856. – 4 авг. – № 31.
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Тим часом, у Києві 1856 року збудували новий театр, визнаний 
сучасниками «дивом архітектурного мистецтва» (на тому місці, де 
тепер стоїть будинок Національного академічного театру опери та 
балету України імені Т. Г. Шевченка). Відкриття нового міського те-
атру відбулося 2 листопада 1856 року (приміщення згоріло вщент 
40 років потому – 4 лютого 1896 р.).

Обома театрами керував спеціально створений «окремий комі-
тет»  під  почесним  головуванням  київського  генерал-губернатора 
князя І. Васильчикова. До складу комітету входили п’ять членів: віце- 
губернатор,  губернський  предводитель  дворянства,  міський  голо-
ва  і  два  члени-розпорядники.  В  обох  театрах,  поряд  з  російськи-
ми  п’єсами,  виставляли  польські.  У  першому  сезоні  –  29  жовтня 
1856 року – дали лише одну українську виставу – одноактну опе-
рету  «Українці,  або  Сватання  на  вечорницях»  П.  Лютостанського 
(пере робка польської п’єси) на бенефіс актриси Засимович. До тру-
пи театру в цьому сезоні приєдналася видатна виконавиця україн-
ських ролей Л. Млотковська, яка працювала тут десять років – до 
самої смерті (1866).

На  жаль,  у  київській  пресі  немає  відомостей  про  театральний 
репертуар за сезон 1857–1858 року, однак зберігся архівний доку-
мент – подання київського цивільного губернатора до міністра вну-
трішніх справ від 17 березня 1858 року на затвердження репертуару 
Київського театру 76, де з-поміж більш як двох сотень російськомов-
них п’єс є близько двадцяти українських творів уже неодноразово 
згадуваних  авторів:  І.  Котляревського,  Г.  Квітки-Основ’яненка, 
Стецька  Шерепері  (С.  Писаревського),  А.  Жмійовського,  Д.  Дми-
тренка та інших. Припускаємо, що вони мали з’явитися на київській 
сцені принаймні в 1858 році.

Коли ж у грудні 1858 року обидва київські театри були за конт-
рактом  на  шість  років  здані  галицькому  поляку  Т.  Борковському, 
який приїхав із Житомира зі своєю польською трупою на гастролі 
до Києва, для українських вистав у контексті польсько-російської 
театральної інтриги, що тоді почалася, місця не знайшлося.

Натомість  у  Кам’янці-Подільському,  центрі  Подільської  гу-
бернії,  9  жовтня  1858  року  у  присутності  київського  генерал-гу-
бернатора  І.  Васильчикова  М.  Піон  зіграв  російську  переробку 
французького водевілю «Нема полум’я без диму» Ж.-Ф.-А. Байя-
ра,  українського  «Москаля-чарівника»  І.  Котляревського  і  балет 
К.  Курпінського  й  Ю.  Дамсе  на  польську  тему  «Весілля  в  Ойцо-
ві». Це було схоже на дотримання паритетності в репертуарі: ро-
сійська,  українська  і  польська  п’єси,  але  цього  співвідношення 
послідовно  не  дотримувалися.  Наприкінці  1860  року,  а  саме  з 
1 жовтня по 31 грудня, у Кам’янці-Подільському директор театру 

76  РДІА, ф. 780, оп. 2, спр. 99, арк. 20–45.
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В. Петровський виставив 49 п’єс,  серед яких було кілька україн-
ських водевілів за участю видатних виконавців ролей українських 
селян  –  Т.  Бачинської  та  Й.  Янковського-молодшого  77.  У  черв-
ні–липні  1860  року  трупу  В.  Петровського  запросили  до  Одеси, 
де вона показала шість вистав, серед яких були й українські п’єси. 
Одеські рецензенти (газети «Одесский вестник», «Одесский лис-
ток»)  високо  оцінили  гру  Т.  Бачинської  в  українських  виставах, 
зокрема у «Сватанні на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка.

Аналогічна  ситуація  була  й  у  Житомирі  –  адміністративному 
центрі Волинської губернії. Тут, у жовтні 1855 року, тобто на рік ра-
ніше, аніж у Києві, збудували нове театральне приміщення, значно 
більше за театри в Києві та Вільні. Сучасники вважали його завели-
ким, бо тридцятитисячне на той час населення Житомира не могло 
забезпечити максимальної присутності глядачів. На початку XX ст. 
було  знайдено  документи,  які  свідчили,  що  київський  генерал-гу-
бернатор помилково затвердив для Житомира проект цього примі-
щення, призначений для Києва 78.

Восени 1856 року посаду директора театру обійняв прибулий із 
Кракова А. Мілашевський, який не виявляв прихильності до укра-
їнських п’єс. У 1857 році було затверджено статут житомирського 
театру під назвою «Театр волинської шляхти», а до складу кілька-
особової  дирекції  ввійшли  польські  драматурги,  які  мешкали  в 
Житомирі, – А. Коженьовський (батько Т.-Ю.-К. Коженьовського, 
видатного  англійського  письменника,  відомого  під  псевдонімом 
Джозеф  Конрад)  і,  головне,  видатний  письменник  Ю.-І.  Крашев-
ський – мистецький керівник театру (1860 р. назавжди виїхав із Жи-
томира). Тоді ж справа українського репертуару різко поліпшилася: 
директора і режисера трупи А. Мілашевського зобов’язали вдоско-
налити  польський  і  російський  репертуар,  що  вплинуло  на  збага-
чення  українського.  Цьому  сприяло  те,  що  до  акторського  складу 
входив драматург П. Лютостанський, автор української п’єси «Укра-
їнці, або Сватання на вечорницях», у 50–60-х роках XIX ст. її часто 
виставляли в багатьох театрах. У 1857 році на сцені житомирського 
театру було зіграно 27 польських і 22 російські та українські п’єси 
(на жаль, у газетних інформаціях їхні назви не зазначені) 79. Укра-
їнський репертуар також підтримував відомий польський письмен-
ник,  який  мешкав  у  Житомирі,  А.  Гроза.  У  1860  році  директором 
трупи  став  Т.  Борковський.  До  1863  року  він  керував  київською  і 
житомирською трупами одночасно, утім, на українському репертуа-
рі це зовсім не позначилося.

77  Komorowski J. Polskie życie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku. – Wroc-
ław ; Warszawa ; KrakÓw ; Gdańsk ; Łódź, 1985. – S. 49.

78  Там само. – S. 94–95.
79  Там само. – S. 101.
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Найсприятливіша  ситуація  для  українського  репертуару  сфор-
мувалася на Сході України – у харківському театрі. На його сцені, 
одночасно з російськими, ішли й кращі, і гірші українські п’єси, од-
нак ішли часто.

У першій половині 50-х років XIX ст. тут стають відомими ви-
конавці українських ролей Д. Дмитренко, І. Дорошенко і Т. Домб-
ровський.  Про  Д.  Дмитренка,  наприклад,  на  сторінках  місцевої 
губернської  газети  писали:  «Пан  Дмитренко  (він  же  й  автор  кіль-
кох  малоросійських  водевілів:  “Кум-мірошник”,  “Вечір  на  хуторі”, 
“Мало російські вареники” та ін.) з великим успіхом зображує мало-
росіян і непоганий у деяких ролях водевільних простаків» 80. Про те, 
що Д. Дмитренко «добре грає ролі малоросіян» 81, у цій газеті зазна-
чено й пізніше: «У п’єсі  “Панас-викрутас” роль Панаса виконував 
сам автор, який заслужив прихильну оцінку людей, котрі добре зна-
ють українську мову» 82.

У 1857 році, після тривалої перерви, першим актором харківської 
трупи  став  І.  Дрейсіг.  Скупі  оцінки  тодішньої  єдиної  харківської 
газети  однозначно  красномовні:  «Пан  Дрейсіг  у  малоросійських 
ролях  дуже  непоганий»  83,  «Пан  Дрейсіг  у  малоросійських  ролях 
набагато вищий, аніж у ролях звичайних [тобто російськомовних. – 
Р. П.]; шкода тільки, що малоросійські п’єси у нас дуже рідко дають. 
При  грі  п.  Дрейсіга,  пані  Гейбович  і  навіть  п.  Кучерова  їх  [тобто 
п’єси. – Р. П.], здається, з більшим задоволенням можна було диви-
тися, аніж такі п’єси, як “Пастушка й старушка” або “Пилюли”» 84; 
«У  бенефіс  п.  Дрейсіга  16  січня  [1858  р.  –  Р. П.],  –  після  ходуль-
ної риторичної драми “Параша-сибірячка”, яка колись справді мала 
ефект, але тепер, незважаючи на участь пана Рибакова, пройшла, не 
давши публіці особливого задоволення, – була виставлена малоро-
сійська опера-водевіль “Сватання на Гончарівці”. Ця п’єса, написана 
в  Харкові  й  винятково  для  харківської  трупи,  завжди  подобалася 
і  буде  подобатися  тутешній  публіці.  Цього  разу  “Сватання”  було 
виконане  прекрасно.  Бенефіціант  у  ролі  Стецька  був  вершиною 
досконалості...» 85; «Малоросійські ролі та ролі німців завжди пре-
красно виконує п. Дрейсіг»  86  (І. Дрейсіг походив з німецьких ко-

80  Харьковские губернские ведомости: часть неофициальная. – 1852. – 9 февр. – 
№ 6.

81  Харьковские губернские ведомости: часть неофициальная. – 1856. – 31 мар-
та. – № 13.

82  Харьковские губернские ведомости: часть неофициальная. – 1858. – 13 сент. – 
№ 36.

83  Харьковские губернские ведомости: часть неофициальная. – 1857. – 31 авг. – 
№ 34.

84  Там само. – 2 нояб. – № 43.
85  Харьковские губернские ведомости: часть неофициальная. – 1858. – 1 февр. – 

№ 5.
86  Там само. – 15 февр. – № 7.
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лоністів  на  Слобожанщині);  «Пан  Дрейсіг  (Михайло  Чупрун),  як 
завжди, мистецьки зіграв свою роль, у якій може бути суперником 
будь-кому» 87; «У бенефіс п. Дрейсіга [...] наступною йшла малоро-
сійська опера “Наталка Полтавка”, де п. Дрейсіг у ролі Макогоненка 
цілком заслужив на гучні оплески і неодноразові виклики» 88.

У  тому,  що  українські  п’єси  в  репертуарі  харківського  театру 
з’являлися дедалі частіше, позитивну роль відіграли члени харків-
ської «Старої громади»: не випадково одна з вистав театру була дана 
на користь місцевої недільної школи 89. Мало значення також те, що 
директором театру був українець І. Щербина – той самий, який фі-
гурує в щоденнику Т. Шевченка (записи 1857–1858 рр.). Відомо, що 
Т. Шевченко під час вимушеної зупинки в Нижньому Новгороді по 
дорозі із заслання до Петербурга, очікуючи до себе в гості М. Щеп-
кіна, повідомив про його приїзд дирекцію Нижегородського театру, 
у результаті чого М. Щепкін виступив у п’ятьох виставах, зокрема 
в ролі Чупруна в «Москалі-чарівнику». Готуючись до цієї вистави 
(яка відбулася між 25 і 29 грудня 1857 р.), Т. Шевченко і М. Щеп-
кін  «проходили»  роль  Тетяни  з  молодою  нижегородською  актри-
сою – росіянкою К. Піуновою, особливо щодо української вимови. 
Актриса двічі зіграла роль Тетяни, а потім було ще одне повторення 
вистави з іншим виконавцем ролі Чупруна. Пізніше вона у спогадах 
писала: «Тарас Григорович, а йому на догоду і Михайло Семенович, 
учили мене української мови і втовкмачили роль Тетяни [...] так, що 
й досі я її, як “Отче наш”, знаю...» 90. У рецензії «Бенефис г-жи Пи-
уновой, января 21, 1858», надрукованій у «Нижегородских губерн-
ских  ведомостях»  із  приводу  іншої  вистави,  Т.  Шевченко  згадав  і 
про виставу «Москаль-чарівник», зазначивши, що, «незважаючи на 
поспішність вистави, а також незнання української мови, пані Піу-
нова в ролі Тетяни була дуже гарна, так що наш ветеран-артист був 
у захваті й говорив, що він ні з ким з таким задоволенням не грав, 
а думка Щепкіна може бути авторитетом» 91. Прагнучи допомогти 
К.  Піуновій  влаштуватися  на  високооплачуване  місце  в  якомусь 
із театрів, Т. Шевченко 15 січня 1858 року написав листа директо-
рові  харківського  театру  І.  Щербині,  а  також  листовно  попросив 
М. Щепкіна підтримати його клопотання. Однак К. Піунова підпи-
сала контракт із директором казанського російського театру, не по-
їхавши на проби до Харкова.

87  Там само. – 26 апр. – № 16.
88  Харьковские губернские ведомости: часть неофициальная. – 1859. – 7 нояб. – 

№ 44.
89  Харьковские губернские ведомости: часть неофициальная. – 1860. – 30 сент. – 

№ 97.
90  Юшков Н. Ф. К  истории  русской  сцены:  Екатерина  Борисовна  Пиуно-

ва-Шмидтгоф в своих и чужих воспоминаниях. – Казань, 1899. – С. 39.
91  Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. – Т. 5. – С. 210.
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Згадані події, незважаючи на те, що відбувалися на етнічній ро-
сійській території, а не в Україні, стосуються історії саме україн-
ського театру, а також доводять, що М. Щепкін і Т. Шевченко, як 
і раніше, популяризували українську драматургію в неукраїнсько-
му середовищі. Долучитися ж до українського театрального про-
цесу  своєю  п’єсою  «Назар  Стодоля»  Т.  Шевченко  не  міг,  бо  й  не 
знав долі рукопису після свого арешту в 1847 році. Повернувшись 
28 березня 1858 року до Санкт-Петербурга, Т. Шевченко відновив 
активне відвідування драматичних  і музичних вистав  імператор-
ських театрів. З особливим інтересом він дивився вистави за учас-
тю  видатного  оперного  співака  і  драматичного  актора  С.  Гулака- 
Артемовського,  з  ініціативи  якого  йшов  «Москаль-чарівник». 
У своєму щоденнику від 10 квітня 1858 року Т. Шевченко записав: 
«Дивився в цирку-театрі “Москаля-чарівника”. Чарівливий Семен 
[у ролі Михайла Чупруна. – Р. П.]. А інші – нісенітниця» 92. Т. Шев-
ченко міг бачити С. Гулака-Артемовського в цій ролі на сцені те-
атру-цирку до 26 січня 1859 року. Саме тоді, з невідомих причин, 
згоріло це приміщення, але вистава йшла також у збудованому на 
цьому місці й відкритому 2 жовтня 1860 року новому театрі, назва-
ному Маріїнським. У цьому театрі, до речі, у сезоні 1861–1862 року 
С. Гулак-Артемовський вісім, а протягом 1862 року – шістнадцять 
разів  виступив  у  ролі  Михайла  Чупруна.  У  Маріїнському  театрі 
19  вересня  1861  року  відбувся  бенефіс  актора,  для  якого  він,  зо-
крема,  обрав  «Москаля-чарівника»,  запросивши  на  роль  Тетяни 
видатну російську оперну артистку Д. Леонову.

У  50-х  роках  XIX  ст.  першою  відомою  українською  аматор-
ською  виставою  була  «Наталка  Полтавка»  І.  Котляревського, 
підготовлена  за  участю  знаного  кириломефодіївця,  українсько-
го фольклориста О. Марковича і його дружини Марії (видатної 
письменниці  Марко  Вовчок)  у  стінах  Немирівської  гімназії  на 
Поділлі (1857). Опанас і Марія Марковичі підібрали мелодії на-
родних пісень, а колишній капельмейстер садибного оркестру по-
чесного опікуна гімназії графа Б. Потоцького Й. Ляндвер склав 
партитуру  для  чотирнадцяти  інструментів  і  написав  увертюру. 
Костюми для Наталки  і Терпилихи дібрала М. Маркович, а для 
інших персонажів – учитель І. Дорошенко, він же і здійснив ре-
жисуру вистави. Про культуру мови подбав О. Маркович. Виста-
ва мала величезний успіх 93.

Українські  драматичні  гуртки  з’являлися  при  недільних  шко-
лах, якими опікувалися члени Товариства «Громада». О. Конись-
кий,  повідомляючи  в  кореспонденції  про  діяльність  полтавської 

92  Там само. – С. 172.
93  Павло [Чубинський]. Украинский спектакль в Чернигове: 12 и 15 февраля // 

Основа. – 1862. – Березень [Кн. 3]. – С. 71–73.
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недільної школи, писав: «Ще б краще, коли б завести у нас народ-
ний театр» 94.

У грудні 1860 року в О. Кониського виникла ідея створення спе-
ціального  українського  народного  театру  (очевидно,  автор  мав  на 
увазі  аматорський  театр,  у  якому  брали  б  участь  простолюдини). 
У  той  же  самий  час,  у  період,  коли  суттєво  активізувався  україн-
ський  літературний  процес,  коли  налагоджувалася  українська 
книго видавнича  справа,  коли  створювали  недільні  школи  для  на-
вчання неписьменних дорослих людей читати і писати українською 
мовою, коли почали з’являтися українські періодичні видання, коли 
народжувався  так  званий  громадівський  рух,  коли,  нарешті,  у  ро-
сійській пресі завершилася дискусія про самостійність української 
літератури  на  користь  останньої,  зародилася  ідея  створення  укра-
їнського професіонального театру – не як додатку до російського, 
а  одномовного,  самостійного  театру.  Уперше  цю  думку  публічно 
висловив  видатний  український  літературний  і  театральний  кри-
тик М. Мизко на закінчення своїх спогадів про К. Соленика: «Під 
наз вою українського театру ми розуміємо як п’єси, написані україн-
ською мовою, так і виконання їх артистами, виплеканими на місце-
вому ґрунті, ознайомленими з мовою і звичаями народу і, можливо, 
навіть такими, що вийшли із середовища цього народу, як, напри-
клад, знаменитий артист, якого називати немає необхідності, тому 
що його всі знають [ідеться про М. Щепкіна. – Р. П.]. Такий театр 
був  би  найкращою  підмогою  літературі  південноросійській  [тобто 
українській. – Р. П.] і найдоброчиннішою школою для народу. Певна 
річ,  і успіх,  і користь цієї  ідеї зумовлюються розумним  і щирим  її 
здійсненням; якщо ж сюди замішаються афера і спекуляція, – спра-
ва  зіпсується  вже  на  початку  і  може  надовго  зупинитися,  тимча-
сом, як немає сумніву, що діло піде добре, якщо за нього візьмуться 
люди умілі й добромисні; з посталою ж потребою народного театру 
з’являться  для  задоволення  її  і  народні  драматичні  письменники. 
Дух  народний,  один  раз  збуджений,  розвивається  швидко.  У  дусі 
нашого  народу  є  ще  багато  незачеплених  струн:  умійте  тільки  до-
торкнутися до них вчасно і вдало, і вони видадуть суголосся, мож-
ливо,  і  непередчуване»  95.  Ці  пророчі  слова,  які  де  в  чому  перегу-
куються з думками Л. Трещаківського, висловленими у львівській 
газеті  «Зоря  Галицька»  1849  року,  М.  Мизко  написав  у  листопаді 
1860 року в с. Карабинівка (нині – Павлоградський р-н на Дніпро-
петровщині)  спеціально  для  українського  журналу  «Основа»,  що 
почав виходити в Петербурзі в січні 1861 року.

94  Переходовець Олександр [Кониський О.]. З Полтави (декабрь 1860) // Осно-
ва. – 1861. – Январь [Кн. 1]. – С. 322.

95  Мизко Н. Воспоминание о Соленике, знаменитейшем украинском актере // 
Основа. – 1861. – Февраль. – С. 184.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



216

Не  без  впливу  на  громадську  свідомість  залишилася  ця  думка: 
для багатьох вона стала поштовхом до дії, а для царевих прислуж-
ників  –  до  протидії.  Принаймні  в  1861–1863  роках  з’явилося  чи-
мало нових драматичних творів українською мовою. На сторінках 
журналу  «Основа»  публікували  деякі  «малоросійські  опери»  та 
драми першої половини XIX ст., які досі зберігалися в рукописах: 
«Чорно морський побит» Я. Кухаренка (1861. – Кн. 11, 12), «Про-
стак» В. Гоголя (1862. – Кн. 2), «Загадка» М. Костомарова (1862. – 
Кн. 6), «Назар Стодоля» Т. Шевченка (1862. – Кн. 9), а також новий 
твір  О.  Стороженка  –  «драматичні  картини»  на  п’ять  дій  –  «Гар-
куша» (1862. – Кн. 8–10). У Петербурзі 1862 року П. Куліш видав 
«Писання  І.  П.  Котляревського»,  того  ж  року  окремими  видання-
ми  вийшли  «Наталка  Полтавка»  і  «Москаль-чарівник»,  двотомне 
зібрання  «Драматические  сочинения  Григория  Квитки  (Основя-
ненка)», у першому томі якого вміщено українські п’єси письмен-
ника. На сторінках додатку до «Харьковских губернских ведомос-
тей»  –  газети  «Харьков»  –  було  опубліковано  анонімну  оперету 
«Нещасливе кохання» (1861), п’ятиактну драму з піснями «Доля» 
Стеценка  (1863.  –  №  39–43,  без  імені;  справжнє  ім’я  та  прізвище 
автора – Іван Нордега, який тоді був студентом Харківського уні-
верситету; того самого року драма вийшла окремою книжкою, але 
дозволу театральної цензури на виставлення не здобула тричі: 1863, 
1865, 1873 рр.; дослідники виводять із цієї п’єси генезу «Безталан-
ної»  І.  Тобілевича),  трьохактну  драму  «Сирітка»  П.  Ромашкевича 
(1863. – № 86–89), двохактну «трагічну оперетку» «Не до любові» 
Кузьми  Шаповала  (П.  Шохіна;  1864.  –  №  72–74;  тоді  ж  видана  й 
окремою  книжкою),  а  також  у  «Херсонских  губернских  ведомос-
тях» було анонімно частково надруковано його ж комічну оперету 
«Козакування»  (1864;  друкування  перерване  після  першої  дії  че-
рез цензурну заборону). Окремими виданнями вийшли одноактна 
«драматична дія» «Катруся, або Туга від грошей» під криптонімом 
«Ів.  К.»  (Петербург,  1860),  історична  драма  «Мотря  Кочубеївна» 
Марка  Онука  (С.  Метлинського)  (Полтава,  1861),  яка,  щоправда, 
зазнала нищівної критики з-під пера П. Куліша в журналі «Осно-
ва» (1862. – Кн. 3), «малороссийская трагикомедия в 5 д., в стихах» 
«Оксусь  і  Леся,  або  Розумна  дядькова  голова»  А.  Тарновського 
(Москва, 1862).

У Петербурзі 1862 року С. Гулак-Артемовський на власний текст 
написав «малоросійську оперу» на три дії «Запорожець за Дунаєм» 
(за участю М. Костомарова). Тоді ж він отримав цензурний дозвіл 
до друку, а 1866 року твір побачив світ. Уперше виставлена 14 квіт-
ня 1863 року в бенефіс автора на сцені Маріїнського театру в Петер-
бурзі, опера до травня 1864 року пройшла тринадцять разів.

29 травня 1864 року С. Гулак-Артемовський у Петербурзі вико-
нував партію Івана Карася востаннє, адже ще з 1859 року в його го-
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лосі були помітні негативні зміни, і в 1863 році в нього відібрали й 
передали іншим виконавцям майже всі оперні партії, а наприкінці 
року  відмовилися  підписувати  контракт  на  подальший  термін  ро-
боти в Маріїнському театрі. У конторі петербурзьких театрів про-
ект  наказу  про  звільнення  С.  Гулака-Артемовського  підготовили 
саме в той час, коли з великим успіхом на сцені Маріїнського театру 
йшла його вельми прибуткова опера «Запорожець за Дунаєм». Про-
те  артист  не  здався:  він  шукав  захисту  у  Великого  князя  Миколи 
Миколайовича, якому свого часу подарував клавір цієї опери, але 
втриматися в Маріїнському театрі йому не вдалося. С. Гулака-Ар-
темовського було зараховано до складу Великого театру в Москві, 
куди 12 липня 1864 року він виїхав з родиною (дружина була ро-
дом з Москви, отже, поверталася до родинного кола). На цій події 
довело ся зупинятися тому, що це бодай ненадовго подовжило сце-
нічне  життя  «Запорожця  за  Дунаєм».  Московська  прем’єра  опери 
відбулася 6 жовтня 1864 року,  і впродовж року на сцені Великого 
театру її ставили чотири рази, причому двічі – за участю Д. Леоно-
вої в ролі Оксани. Остання, п’ята, вистава опери в Москві відбулася 
9 вересня 1865 року на сцені Малого театру.

Переїзд С. Гулака-Артемовського до Москви збігся із закінчен-
ням  акторської  діяльності  М.  Щепкіна  в  Малому  театрі:  9  квітня 
1863 року він востаннє зіграв свою коронну роль – Михайла Чупру-
на, а 9 травня того самого року востаннє вийшов на сцену в Малому 
театрі й під час мандрівки до Криму, 11 серпня 1863 року, помер у 
м.  Ялті.  Замінити  його  в  ролі  Михайла  Чупруна  міг  тільки  С.  Гу-
лак-Артемовський, який і виявив таку ініціативу: у Малому театрі в 
Москві він виступив 19 і 21 жовтня та 9, 16 і 18 листопада 1864 року, 
а 6 грудня того самого року востаннє вийшов на сцену в ролі Ми-
хайла Чупруна (то був дев’яносто перший виступ актора в цій ролі 
взагалі) – виставу було знято з репертуару.

Упродовж 1864–1865 років вийшли друком нові українські п’єси 
молодих  письменників,  які  формувалися  в  середовищах  київської 
та  харківської  «Громад»,  а  саме:  трьохактна  комедія  «Був  кінь,  да 
з’їздився» Данила Костянтиновича (Д. Мороза) (1864), п’ятиактні 
драми «Сватання невзначай»  і «Ятрівка» О. Цисса (1864), його ж 
чотирьохактна  драма  «Гріх  задля  лиха»  під  псевдонімом  М.  Мов-
чій (1865), одноактна оперетка «Покійник Опанас» А. Янковського 
(текст  і  музика;  1864),  чотирьохактна  опера  «Послідній  кошовий 
запорозький»  Д.  Старицького  (1865).  Більшість  із  цих  п’єс  були 
в репертуарі харківського театру (директором якого з 1862 р. став 
Мензенкампф) до 1866 року. Згодом українські вистави поступово 
зникли з репертуару.

Гірша ситуація була в Києві, де на початку 1860-х років у ре-
пертуарі міського театру українських п’єс майже не було. Вартий 
уваги  хіба  що  такий  факт:  десь  наприкінці  1861  року  або  на  по-
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чатку 1862 року київський дільничний пристав М. Стафієвський 
звернувся  до  княгині  К.  Васильчикової,  дружини  київського  ге-
нерал-губернатора,  яка  опікувалася  доброчинним  Товариством, 
з проханням дозволити присвятити  їй свою п’єсу «Запропащена, 
або Лихого діла Господь не потерпить». Отримавши згоду, М. Ста-
фієвський  подав  княгині  в  день  її  іменин  текст  цієї  п’ятиактної 
української  драми  «на  прибиль  убогих  і  неімущих»  із  супровід-
ним  листом,  написаним  українською  мовою.  Княгиня,  дякуючи 
авторові  за  приємний  подарунок,  зазначила:  «Радуюсь,  что  даже 
наречие ваше мне так понятно, хотя я его никогда не изучала, не-
смотря на прелесть оного для моего слуха; вижу в этом с удоволь-
ствием  новое  доказательство  близкой  связки  между  старшим  и 
младшим  сынами  одной  матери  и  благодарна  вашему  творению 
за  новое  оправдание  сей  истины».  Це  листування  невдовзі  було 
опубліковане  96. Текст п’єси не зберігся, а про  її виставу, яка від-
булася аж у другій половині зимового сезону 1863–1864 року, су-
часники розповідали, що серед персонажів був англійський лорд, 
який упізнає в Україні рідну сестру, виховану простими селянами, 
і що, за свідченням О. Русова, «поява на кону серед свиток і плахт 
одягненого в англійську одежу пана з пледом на плечі, що цілував 
руку у своєї бувшої рабині, викликало зворушення у емансипацій-
не настроєних глядачів» 97. Однак вистава пройшла у скандальній 
атмосфері, оскільки М. Стафієвському патронував видавець газе-
ти  «Киевский  телеграф»  А.  фон  Юнк,  драматург-графоман,  і  ре-
жисер М. Милославський, піддаючись наполегливості впливово-
го автора, виставив його п’єсу, підступно додавши до неї водевіль 
А. фон Юнка «Дядюшкины тайны». Обивательська публіка освис-
тала українську виставу, а коли дійшла черга до водевілю А. фон 
Юнка,  то  дружно  покинула  зал  98.  Хтозна,  чи  п’єса  М.  Стафієв-
ського  заслуговувала  такої  хули.  Припустимість  цього  скандалу, 
до якого прив’язали п’єсу М. Стафієвського, можна пояснити хіба 
що тим, що генерал-губернатор князь І. Васильчиков раптово по-
мер наприкінці 1862 року,  і колишня протекція авторові княгині 
К. Васильчикової втратила актуальність.

З тогочасної преси відомо, що 18 листопада 1864 року в київ-
ському міському театрі в один вечір, окрім трьох малоформатних 
п’єс, зіграли одноактний водевіль «Бой-жінка» – скорочений варі-
ант  трьохактної  «малоросійської  опери»  Г.  Квітки-Основ’яненка, 
а  наприкінці  1866  року  –  оперету  «Українці,  або  Сватання  на 
вечорницях»  П.  Лютостанського.  Це  був  чи  не  останній  україн-

96  Киевские  губернские  ведомости:  часть  неофициальная.  –  1862.  –  27  янв.  – 
№ 4.

97  Антонович Д. Триста років українського театру: 1619–1919. – Прага, 1925. – 
С. 65.

98  Николаев Н. И. Драматический театр в г. Києве. – Киев, 1898. – С. 59.
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ський твір, показаний на сцені київського міського театру до кінця 
60-х років XIX ст.

Краща  ситуація  сформувалася  в  кам’янець-подільському  і 
житомирському  театрах.  Ось  що  писав  кам’янець-подільський 
театральний критик А. Недобильський про виставу польсько-ро-
сійсько-української  трупи  Я.  Пекарського  в  тамтешньому  театрі 
1  листопада  1862  року:  «На  закінчення  вистави  зіграли  ще  один 
водевіль на одну дію українською мовою “Москаль-чарівник”; ця 
невелика, але дуже весела, дотепна і всім відома п’єска розіграна 
була панною Лукашевич і пп. Янковським, Сташинським-другим і 
Рутницьким прекрасно і з рідкісним ансамблем. Публіка була над-
звичайно задоволена, оплески сипалися градом, а через це заважа-
ли навіть ходові вистави. Після закінчення вистави викликам не 
було  кінця:  викликали  всіх  –  і  окремо,  і  разом.  Пан  Янковський 
був  незрівнянний  у  ролі  Чупруна.  Залишається  побажати,  щоб 
частіше давалися на нашій сцені такі маленькі речі і так само до-
бре виставлені» 99.

З вересня 1862 року українські вистави в житомирському театрі 
на кону були частіше, адже до польсько-російсько-української тру-
пи на чолі з директором Т. Борковським було запрошено подружжя 
Бачинських – Теофілію і Еміля (Омеляна), а також Т. Гембицького, 
які взяли на себе переважно український репертуар.

У першій половині 60-х років XIX ст. були створені п’єси, які своє-
часно не потрапили ані до друку, ані на професіональну сцену, проте 
їх поява свідчила про прагнення багатьох старших і молодих драма-
тургів  сприяти  розвиткові  українського  театру.  Переїхавши  восени 
1861 року з Петербурга до Ялти, С. Руданський написав там єдину 
п’єсу – чотирьохактний «український дивоспів» «Чумак» (1862; пере-
роблена 1871; опубл. 1897); у Чернігові Л. Глібов написав одноакт ний 
жарт «Сусіди» (1862; переробка одноактної комедії «Ссора, или Два 
соседа» О. Шаховського; на початку 1870-х рр. ще раз перероблена 
під назвою «До мирового»; опубл. 1891); а в Києві П. Свєнцицький 
інсценізував  Шевченкову  поему  «Катерина»  (1862;  з’явилася  дру-
ком  1866).  У  Києві  М.  Кропивницький  розпочав,  а  в  Бобринці  на  
Херсонщині завершив свою першу драму «Микита Старостенко, або 
Незчуєшся,  як  лихо  спобіжить»  (1863;  перероблена  1873  р.  під  на-
звою «Дай серцеві волю, заведе у неволю»). Згаданий вище харків-
ський драматург Кузьма Шаповал (П. Шохін) створив «комічні опе-
рети» «Приймак» і «Пан-козак» (тексти і точніші дати їх написання 
невідомі); у містечку Гуляйполе на Катеринославщині (тепер – Запо-
різька обл.) В. Косовцов створив одноактну комедію «За сиротою Бог 
з калитою» (рукопис зберігся)  і комедію «Характерник» (текст не-

99  Недобильский А. О  Каменец-Подольском  театре  //  Подольские  губернские 
ведомости: часть неофициальная. – 1862. – 8 дек. – № 49.
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відомий), переклав українською мовою комедію «Кохання – лікар» 
Ж.-Б.  Мольєра  (рукопис  зберігся)  і  трагедії  «Гамлет»  і  «Коріолан» 
В. Шекспіра (текс ти не знайдені) – усі в першій половині 1860-х ро-
ків. У Миргороді Полтавської губернії спробував себе як драматург 
(1865; рукопис твору, на жаль, не зберігся) П. Рудченко, відомий зго-
дом  під  псевдонімом  Панас  Мирний.  Отже,  у  цей  період  з’явилася 
тенденція до активного творення українського репертуару, який міг 
би забезпечити існування в найближчому майбутньому самостійно-
го, не двомовного, українського професіонального театру, ідея якого 
вже була проголошена у пресі.

Під знаком цієї ідеї, як підготовчий процес, у першій половині 
60-х років XIX ст. в Україні активно розвивався український ама-
торський рух. Як уже згадувалося, аматорські драматичні гуртки 
виникали  при  недільних  школах.  На  клич,  кинутий  «громадя-
нином» О. Кониським з Полтави в журналі «Основа» 1861 року, 
першими відгукнулися самі ж полтавські «громадяни». Гурток на 
чолі  з  учителем  В.  Лободою,  за  ідейної  та  моральної  підтримки 
колишнього  кириломефодіївця  Д.  Пильчикова,  викладача  кадет-
ського  корпусу,  підготував  «Наталку  Полтавку».  Успіх  вистави 
був  такий  великий,  що  власник  приватного  театру  Соколов  до-
зволив  наступні  її  покази  давати  у  своєму  приміщенні.  Стави-
ли  «Шельменко  –  волосний  писар»  і  «Сватання  на  Гончарівці» 
Г.  Квітки-Основ’яненка  і  «Бедность  не  порок»  О.  Островського. 
Кошти,  отримані  з  вистав,  були  передані  на  відкриття  в  Полтаві 
української книгарні з літературою для народного читання. Проте 
невдовзі губернатор заборонив вистави. Чиновник з особливих до-
ручень  губернатора  переконував  аматорів  у  «несвоєчасності»  та-
кого заходу, оскільки «народні вистави не існують ще і в Англії» 100. 
Незабаром  недільну  школу  в  Полтаві  закрили,  а  її  організаторів 
(серед них – дехто із членів аматорського гуртка) звинуватили в 
антидержавній діяльності – заарештували й вислали в міста Цен-
тральної та Північної Росії.

Приклад  Полтави  наслідувало  м.  Гадяч  Полтавської  губернії, 
де аматорські вистави показували впродовж 1861–1862 років. Тут, 
поряд  із  двома  російськими  водевілями,  зіграли  й  український  – 
«Кум-мірошник, або Сатана в бочці» Д. Дмитренка 101. Однак і цей 
гурток незабаром змушений був припинити свою діяльність. Ана-
логічна  ситуація  склалася  і  в  Миргороді  Полтавської  губернії,  де 
письменник А. Свидницький керував не тільки недільною школою, 
але й аматорським гуртком.

100  [Лотоцький О.]. Предисловие // Корифей украинской сцены. – Киев, 1901. – 
С. 13–14.

101  Кивайголова Іван [Рудченко Іван]. Дещо з Гадяча (21 января 1862) // Осно-
ва. – 1862. – № 3. – С. 76–77.
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Активну  аматорську  діяльність  розгорнули  чернігівські  «гро-
мадяни».  У  дописі  П.  Чубинського  до  «Основи»  було  подано 
україно мовний  текст  афіші  про  виставу  «Наталка  Полтавка» 
12  лютого  1862  року  у  приміщенні  місцевого  театру  «на  підмогу 
убогим  студентам  нашої  губернії  товариством,  кохаючим  рідну 
мову».  Як  зауважено  у  примітці,  вистава  була  оголошена  «пре-
восходно  напечатанными  афишами  –  чуть  ли  не  впервые  –  на 
украинском  языке»  102.  Режисуру  здійснив  той  самий  учитель 
І.  Дорошенко,  який  керував  нею  1857  року  в  Немирові.  Навчан-
ня  аматорів  української  вимови  взяв  на  себе  О.  Маркович,  який 
разом з  І. Дорошенком перевівся на цей час до Чернігова. Вико-
навицею ролі Наталки була О. Шрамченко, Терпилихи – дружи-
на  Л.  Глібова  –  П.  Глібова,  роль  Петра  виконував  Г.  Паливода, 
Миколи  –  С.  Ніс,  відомий  український  етнограф  і  фольклорист, 
земський  лікар,  виборного  Макогоненка  –  П.  Борсук,  Возного  – 
М.  Кольчевський.  Музичне  оформлення  здійснили  аналогічне 
виставі в Немирові: партитуру Й. Ляндвера привіз О. Маркович. 
Активну участь у приготуванні вистави взяли відомі «громадяни» 
Григорій і Катерина Ґалаґани, які стежили за історичною та етно-
графічною  достовірністю  художнього  оформлення.  Зважаючи  на 
те,  що  на  першій  виставі  не  можна  було  вмістити  всіх  охочих  її 
подивитися,  спектакль довелося повторити 15 лютого 1862 року. 
У статті П. Чубинський повідомив, що під час Масниць чернігів-
ську «Наталку Полтавку» показали двічі в Києві. У цих виставах 
активну участь брали сестри Ходот, особливо М. Ходот-Загорська, 
відома співачка. На сторінках заснованого Л. Глібовим тижневи-
ка «Черниговский листок» головний редактор опублікував огляд 
аматорських вистав у Чернігові за 1862 рік. Він також високо оці-
нив  «Наталку  Полтавку»  й  «Москаля-чарівника»,  показаного  за 
кілька днів перед тим – 8 лютого 1862 року 103. Таку саму високу 
оцінку дав Л. Глібов виставі «Наталка Полтавка», показаній 10  і 
11 червня 1863 року 104. Відомо, що йому вдалося виставити свою 
п’єсу  «Сусіди»  десь  у  1863  році.  Тоді  ж  закрили  «Черниговский 
листок», а самого письменника вислали до Ніжина під поліційний 
нагляд. Український аматорський театр у Чернігові спіткала така 
сама доля, як усіх тогочасних аматорських театрів.

В  актовому  залі  Університету  Св.  Володимира  в  Києві  з 
1859 року влаштовували аматорські російські вистави, де виконав-

102  Павло [Чубинський]. Украинский спектакль в Чернигове 12 и 15 февраля. – 
С. 72.

103  Черниговский листок. – 1862. – 8 апр. – С. 1–3.
104  [Глібов Леонід]. Краткий отчет о событиях прошедшей недели // Чернигов-

ский листок. – 1863. – 11 июня. – С. 41–43;  [Глібов Л.] О представлении «Натал-
ки  Полтавки»,  данном  любителями  11  июня  //  Черниговский  листок.  –  1863.  – 
18 июня. – С. 49–50.
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цями були студенти Університету за активною участю популярного 
тоді професора А. Селіна. Цими виставами київське російськомов-
не  суспільство,  підтримуване  провладними  особами,  намагалося 
проти стояти засиллю польського репертуару в міському театрі, ке-
рованому Т. Борковським. Українські вистави студентського гуртка 
на першому етапі його діяльності невідомі. Твердження деяких ав-
торів 105, що його засновниками і керівниками нібито були М. Ста-
рицький і М. Лисенко, не відповідають дійсності: восени 1860 року 
вони  обидва  перевелися  з  Харківського  університету.  У  1862  році 
студентські  аматорські  вистави  були  перенесені  на  сцену  місько-
го театру. З афіші відомо, що у виставленій 20 січня 1862 року на 
сцені  міського  театру  російським  гуртком  студентів  Університету 
комедії «Женитьба» М. Гоголя роль Анучкіна грав студент М. Ли-
сенко – майбутній український композитор.  Інша річ, що М. Ста-
рицький і М. Лисенко привнесли до цього гуртка український стру-
мінь. У 1863 році в київському міському театрі почалися аматорські  
вокально-інструментальні концерти з так званими живими карти-
нами за участю М. Лисенка.

Українські вистави з’явилися в репертуарі аматорського гуртка 
студентів Університету в 1864 році: збереглася афіша спареної ви-
стави «Наталка Полтавка» І. Котляревського і «Простак» В. Гоголя, 
показаних в один вечір на сцені міського театру 26 лютого 1864 року 
(музику добирав М. Лисенко). Вистава закінчувалася двома дивер-
тисментами: «Чумацький табір» і «Вулиця». М. Лисенко виступив 
як диригент хору та оркестру.

16 листопада 1864 року студенти Університету зіграли за один вечір 
у міському театрі «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, 
«Тяжбу»  М.  Гоголя,  водевіль  «Кум-мірошник,  або  Сатана  в  боч-
ці»  Д.  Дмитренка  і  дивертисмент  «Гульбище».  Проте  надалі  укра-
їнський  репертуар  у  діяльності  аматорського  гуртка  Університету 
Св. Володимира поступово занепав. Під впливом аматорських ви-
став, на початку 1864 року студенти М. Лисенко і М. Старицький 
взялися за створення опери «Гаркуша» (за п’єсою О. Стороженка), 
але твір не було закінчено.

У  1866  році  колишні  студенти  Університету  Св.  Володимира 
М.  Драгоманов  і  М.  Старицький  склали  текст  сатиричної  опери 
«Андрашіада», музику до якої з різних музичних творів скомпону-
вав М. Лисенко. Вистава відбулася в домашніх умовах.

Український аматорський рух найкраще розвинувся в 60-х ро-
ках XIX ст. на півдні України – на тодішній Херсонщині, у повітових 
містах Бобринець  і Єлисаветград. За спогадами М. Кропивниць-
кого й І. Тобілевича,  їхній  інтерес до театру з’явився в ранньому 

105  Див.:  Казимиров О. Український  аматорський  театр.  –  Київ,  1965.  –  С.  54; 
Український драматичний театр: нариси історії : у 2 т. – Київ, 1967. – Т. 1. – С. 180.
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дитинстві,  коли  до  Бобринця,  де  вони  навчалися  (з  різницею  в 
п’ять років) у повітовій школі, приїжджали російсько-українські 
мандрівні трупи Л. Млотковського й Д. Жураховського. Перший 
аматорський гурток у Бобринці діяв під керівництвом М. Дубро-
винського й А. Ворникова в 1854–1856 роках. У його репертуарі 
були «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» І. Котляревсько-
го, «Сватання на Гончарівці», «Шельменко – волосной писарь»  і 
«Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка, «Кум-мірошник...» 
Д. Дмитренка, «Іди, жінко, в солдати» А. Ващенка-Захарченка та 
деякі  російські  п’єси.  У  всіх  цих  виставах  брав  участь  молодий 
М. Кропивницький.

На початку 60-х років XIX ст., коли М. Кропивницький був віль-
ним слухачем юридичного факультету Університету Св. Володими-
ра в Києві (1862–1863 рр.), у Бобринці виник новий аматорський 
гурток. М. Кропивницький згадував у «Спогадах про Бобринець  і 
бобринчан» (1908) і в «Автобіографії (за 65 років)» (1910), посила-
ючись на усні свідчення І. Тобілевича, про те, що організували гур-
ток московські актори І. та М. Соболєви (брат і сестра) 106. За вер-
сією одного з молодших братів І. Тобілевича – М. Тобілевича, який 
був членом гуртка, його засновник у Бобринці – російсько-україн-
ський актор Л. Аведіков 107. Ще за іншою версією, яку подала друга 
дружина І. Тобілевича – С. Тобілевич, з посиланням на його свідчен-
ня, єлисаветградським гуртком керував колишній професіональний 
актор Голубковський 108.

Коли М. Кропивницький уперше (улітку 1862 р.) приїхав з Ки-
єва  на  канікули  до  Бобринця,  то  особисто  познайомився  з  І.  То-
білевичем,  який  розповів  М.  Кропивницькому  історію  створен-
ня  аматорського  гуртка.  «Окрім  моєї  матері  та  Івана  Карповича, 
згрупировались  біля  Соболєвих  ще  ось  які  особи:  бувший  ак-
тор  д[обродій]  Голубовський  [так  у  М.  Кропивницького.  –  Р. П.] 
Л.  О.  Жулінський,  А.  П.  Корнієнко  і  ще  декотрі»  109,  –  згадував 
М. Кропивницький. Серед російських вистав гуртка актор назвав 
дві українські – «Наталку Полтавку» І. Котляревського та «Сва-
тання  на  Гончарівці»  Г.  Квітки-Основ’яненка.  «Приїхавши  знов 
на канікули 1863 року, – продовжував згадувати М. Кропивниць-
кий,  –  почав  і  я  приймать  участь  у  аматорських  виставах.  Собо-
левих  уже  не  було  в  Бобринці,  гуртець  же  аматорів  збільшився: 
Михалина  Купріянівна  Тобілевич  (жінка  Гаврилова),  пречудова 
Цвіркунка  в  “Чорноморськім  побиті”  Я.  Кухаренка,  Михайло  і 

106  Кропивницький М. В. Твори : у 6 т. – Київ, 1960. – Т. 6. – С. 122–125, 213.
107  Тобілевич М. Спомини  про  І.  К.  Тобілевича  (Карпенка-Карого)  //  Рада.  – 

1913. – 3 (16) верес.
108  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – Київ, 1957. – С. 148. 
109  Кропивницький М. Автобіографія (за 65 років) // Твори : у 6 т. – Київ, 1960. – 

Т. 6. – С. 125.
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Петро Тобілевичі (брати Івана Карповича; Петро грав деякі й жі-
ночі ролі, а з Михайла гарний був суфлер. Обидва вони служили 
по поліції), сім’я Кольчицьких, П. Новицький, Є.  і С. Мячикови, 
О. Дерев’янкін, гувернер Дубовецький і інші» 110.

У цей період у Бобринці відбував заслання український пись-
менник О. Кониський, примусово висланий 1862 року з Полтави 
до  Бобринця  за  «українофільську»  діяльність.  М.  Кропивниць-
кий визнавав, що О. Кониський справив на нього великий вплив. 
Очевидно,  саме  О.  Кониський  рекомендував  виставляти  ті  укра-
їнські  п’єси,  які  були  йому  на  той  час  відомі.  «“Чорт  батька  зна 
що витворяють тутешні аматори, – казав О[лександр] Я[кович], – 
вистановляють  твори  Островського,  не  тямлючи  розмовлять 
по-московському: гекають, акцентують слова неможливо, замість: 
решенб  –  решено,  судно  –  судно;  а  гумно  то  й  зовсім  нечепурно 
вимовляють... Замість: с намі, с вамі – з нами, з вами...” Але винен 
був  у  тім  убогий  український  репертуар»  111,  –  згадував  М.  Кро-
пивницький.

Керувати бобринецьким гуртком продовжував І. Тобілевич, ре-
жисурою разом з ним займався  і М. Кропивницький, який мав не 
тільки  особистий  досвід  актора-аматора,  але  й  безпосередні  спо-
стереження  вистав  київського  міського  театру,  в  якому  під  ке-
рівництвом  Т.  Борковського  давали  польські,  російські  й,  зрідка, 
українські вистави за участю таких видатних на той час актрис, як 
О. Фабіянська, і таких акторів, як П. Нікітін.

На  жаль,  окрім  названих  вище  п’єс,  М.  Кропивницький  згадав 
тільки виставлену гуртком «малоросійську оперу» «Чорноморський 
побит» Я. Кухаренка, і можна тільки здогадуватися, що бобринець-
кий аматорський гурток виставив усі відомі на той час українські 
п’єси, тексти яких були доступні, зокрема й драму «Назар Стодоля» 
Т. Шевченка.

У Бобринці 1863 року М. Кропивницький закінчив (розпочату 
в Києві) свою першу драму «Микита Старостенко...». «Тоді ми обі-
ходились без цензури і підпису поліції, мою драму я як написав, так 
зараз і вистановив. Афіші у нас були писані» 112.

У  1865  році  повітовий  центр  із  Бобринця  було  перенесено  до 
Єлисаветграда, у зв’язку із чим туди перевели і майже весь чинов-
ницький штат, опріч тих осіб, які служили в бобринецькій ратуші 
(органі  маломіського  самоврядування).  Переїхали  до  Єлисавет-
града  й  І.  Тобілевич  і  М.  Кропивницький,  однак  останній  затри-
мався тут недовго. Через півроку, в 1866 році, М. Кропивницького 
прийняли на посаду секретаря Бобринецької ратуші, яку незаба-

110  Там само. – С. 130.
111  Там само. – С. 131.
112  Там само. – С. 212.
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ром перейменували на думу. З Бобринця він часто  їздив до Єли-
саветграда для участі в добродійних аматорських виставах. В один 
з таких самовільних виїздів (у квітні 1869 р.) для участі у виставі 
«Назар Стодоля» на нього звернув увагу херсонський губернатор 
Клушин, який приїхав ревізувати дисципліну в Бобринці, внаслі-
док  чого,  замість  передбачуваного  Херсона,  М.  Кропивницького 
влітку того самого року знову перевели до Єлисаветграда на по-
саду письмоводителя сирітського суду. Отже, М. Кропивницький 
знову  став  актором  і  режисером  місцевого  аматорського  театру, 
проте  тут  надовго  не  затримався  і  1869  року  пішов  у  відставку; 
кілька  місяців  служив  на  будівництві  Харківсько-Миколаївської 
залізниці, аби на початку 1870 року повернутися секретарем у Бо-
бринецьку думу. Незважаючи на всі ці «пертурбації», М. Кропив-
ницький «за три зими [тобто в 1868–1871 рр. – Р. П.] вистановив у 
Бобринці не менш сорока спектаклів» 113.

Наприкінці 1871 року М. Кропивницький назавжди пішов у від-
ставку із чиновницької служби і став професіональним актором, ре-
жисером, драматургом і організатором театральної справи в Украї-
ні. Українські аматорські вистави в Бобринці надовго, якщо не до 
кінця XIX ст., припинилися.

У Єлисаветграді, куди часто заїздили мандрівні російсько-укра-
їнські трупи Л. Млотковського, Д. Жураховського та інші, одеська 
російська трупа М. Милославського, зокрема, за участю видатного 
американського чорношкірого актора А. Олдріджа (1862), аматор-
ські  вистави  почалися  ще  на  початку  60-х  років  XIX  ст.  завдяки 
передовій українській інтелігенції. І. Тобілевич, який пішки ходив 
з  Бобринця  за  п’ятдесят  верст  до  Єлисаветграда,  щоб  побачити 
аматорську виставу «Наталка Полтавка», згодом у статті «Натал-
ка Полтавка» (1898) свідчив: «В 60-х годах на Масляній в Єлиса-
веті “Наталка” виставлена була в залі дворянського собранія шість 
раз:  три  рази  вдень  і  три  рази  увечері;  при  повнісіньких  зборах. 
В пам’яті моїй ясно стоять, як живі: Терпилиха – Тарнавська, На-
талка  –  Безродецька,  Петро  –  Новицький,  Виборний  –  Тарнав-
ський,  Возний  –  Островерхий  (з  Полтави),  а  Миколу  забув,  хто 
грав, – мабуть, поганенько, то через те й забув. Мені казали тоді, 
що Островерхий – найкращий возний, що возного він грав, удаючи 
зовсім славного полтавського возного Старицького: поважно, са-
новито, без робленого комізму, добродушно й вельми симпатично. 
І справді, Островерхий – возний і Тарнавський – виборний робили 
велике враження. Удень грали “для прислуги”. Так було сказано і 
на афіші. Панів тоді в город з’їхалось багато на так звані “ресурси”, 
а прислуги в них було в ті часи теж дуже-дуже багато. На вечірню 
виставу я не зміг попасти: одно – дорого (ложа – 25 руб., а крісла 
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дешевше 2 руб. не було), а друге – білети були продані на всі три 
спектаклі! А вдень ціна квитків стояла – 25 копійок. От на цих-то 
дешевих виставах і я був,  і бачив своїми очима, який вплив “На-
талка” робила на простий народ: і радість, і горе, і сльози Наталки 
були горем, сльозами і радістю всієї зали, котра була набита пан-
ською прислугою. Незабутнє враження!» 114.

Коли ж І. Тобілевича було переведено 1865 року, разом з усім по-
вітовим штатом, до Єлисаветграда, він став активним членом там-
тешнього  аматорського  гуртка  під  керівництвом  артиста-аматора 
М. Тарнавського, а згодом – і сам очолив цей гурток. Вистави від-
бувалися в залі дворянського зібрання.

Після півторарічної перерви (квітень 1868 р. – жовтень 1869 р.), 
коли І. Тобілевич працював на посаді секретаря міського поліцей-
ського управління в Херсоні, його знову повернули до Єлисаветгра-
да на таку саму посаду. Тут він створив новий аматорський гурток, 
однією з перших вистав якого був «Назар Стодоля» Т. Шевченка. 
Роль Назара грав І. Тобілевич, Галю – Н. Тарковська, яка незабаром 
стала його дружиною. Коли в них народилися перші двоє дітей, то 
охрестили їх іменами головних героїв цієї п’єси: дівчинку – Галею, 
хлопчика – Назаром. На жаль, повний український репертуар єли-
саветградського гуртка в 60-х роках XIX ст. невідомий.

Окрім Бобринця і Єлисаветграда, важко назвати приклади укра-
їнського аматорського театрального руху в інших регіонах України, 
підвладних Російській імперії, у другій половині 60-х років XIX ст.

Опріч  названих  п’єс,  у  другій  половині  1960-х  років  у  підро-
сійській  Україні  вийшли  друком  одноактна  оперета  «Мотруня»  
Г.  Осовського  (1867),  трьохактний  драматичний  образок  «Охрім 
на  ярмарці»  (опубл.  анонімно;  автор  –  Ф.  Тимофєєв),  трьохактна  
драма «Москаль» (опубл. в журналі «Правда»: 1869. – № 7–9; під 
криптонімом  «Л.  А.»).  Однак  відомостей  про  те,  чи  знали  про  ці 
твори в Бобринці і Єлисаветграді, – немає. У 1869 році М. Кропив-
ницький написав й одноактну комедію «Помирились», яку, можли-
во, тоді на бобринецькій аматорській сцені виставив уперше (опубл. 
в одеській газеті «Новороссийский телеграф»: 1872. – № 162, 164, 
169;  передрукована  у  «Збірнику  творів  М.  Л.  Кропивницького» 
(Київ, 1882. – Т. 1); у радянський час востаннє видана в: Кропив-
ницький М. Твори : у 7 т. – Київ, 1929 – Т. 1. ).

Отже, у другій половині 60-х років XIX ст. бобринецький і єлисавет-
градський  аматорські  гуртки  залишалися,  напевне,  єдиними  остро-
вами українського аматорського театру в межах Російської імперії.

Для  такого  занепаду  українського  театру  у  другій  полови-
ні  60-х  років  XIX  ст.  є  свої  пояснення.  У  1862–1863  роках  росій-
ський  царизм,  якому  сіллю  в  оці  стала  культурницька  діяльність 

114  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Київ, 1985. – Т. 3. – С. 275.
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українських  патріотів,  які  гуртувалися  навколо  редакції  журналу 
«Основа» в Петербурзі, а також у «Громадах» міст України (Київ, 
Полтава, Чернігів, Харків, Одеса та ін.) і ставили вимоги щодо за-
провадження  викладання  в  школах  українською  мовою,  розпочав 
таємне  розслідування  справ  з  обвинувачення  цих  діячів  в  україн-
ському сепаратизмі. Паралельно з таємним розслідуванням на сто-
рінках  преси  проводили  кампанію  проти  так  званих  українофілів, 
які,  мовляв,  ставлять  перед  собою  далекосяжну  мету  і  прагнуть 
від’єднати Україну від Росії та побудувати власну державу. Галасли-
ва антиукраїнська веремія звелася до порівняно ліберального таєм-
ного циркуляра міністра внутрішніх справ П. Валуєва Київському, 
Московському і Петербурзькому цензурним комітетам від 18 трав-
ня 1863 року. У цьому таємному документі, уперше опублікованому 
лише 1904 року 115, зазначено, що «прихильники малоросійської на-
родності» зробили поворот із власне літературної творчості україн-
ською мовою в бік поширення грамотності й освіти, видання книжок 
для початкового читання, букварів, граматик, географій, насправді 
дбаючи про політичні інтереси. Міністр посилався на висловлюва-
не  у  пресі  обурення  «більшості  малоросіян»,  які,  мовляв,  «цілком 
ґрунтовно доводять, що  “ніякої особливої малоросійської мови не 
було, немає і бути не може”, і що наріччя їх, уживане простолюдом, 
є та сама російська мова, лише зіпсована впливом на неї Польщі; що 
загальноросійська мова так само зрозуміла для малоросів, як і для 
великоросіян, і навіть набагато зрозуміліша, аніж тепер створювана 
для них деякими малоросами, і особливо поляками, так звана укра-
їнська  мова»  116.  Міністр  пов’язав  українське  питання  з  питанням 
польським якраз у період після придушення польського Січневого 
визвольного повстання 1863 року. Міністра непокоїло також нама-
гання «українофілів» видати український переклад Нового Завіту. 
Зважаючи  на  те,  вів  далі  міністр  внутрішніх  справ  П.  Валуєв,  що, 
оскільки  питання  про  навчання  грамотності  на  місцевих  наріччях 
ще остаточно не розв’язане на законодавчому рівні, доцільно перед 
погодженням  з  міністром  народної  освіти,  обер-прокурором  Свя-
щенного  Синоду  Російської  Православної  Церкви  і  шефом  жан-
дармів порушити питання про друкування книжок малоросійською 
мовою, зробити в цензурному відомстві розпорядження, аби до дру-
ку дозволяли тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі 
красного письменства, а пропуск книжок українською як духовно-
го змісту, так і навчальних,  і взагалі призначених для початкового 

115  Лемке М. К. Эпоха  цензурных  реформ  1859–1865  гг.  –  Санкт-Петербург, 
1904. – С. 302–304.

116  Цит.  за:  Миллер А. И. «Украинский  вопрос»  в  политике  русских  властей  й 
русском  общественном  мнении  (вторая  пол.  XIX  в.).  –  Санкт-Петербург,  2000.  – 
С. 240–241.
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читання  народу,  призупинити.  Таке  рішення,  за  словами  міністра, 
ухвалив сам імператор.

Зміст цього документа нами викладено так докладно лише тому, 
що в багатьох науково-популярних, а іноді й наукових виданнях з 
історії театру трапляються хибні твердження, начебто Валуєвський 
циркуляр 1863 року забороняв українську мову взагалі та україн-
ський театр зокрема. Насправді в цьому документі жодним словом 
не згадано про театр.

Інша річ, що Валуєвський таємний циркуляр дуже скоро став 
«секретом  Полішинеля»,  бо  про  нього  широко  говорили  як  у  се-
редовищі тих, хто мав виконувати розпорядження у сфері видав-
ничої цензури, так і серед тих, проти кого це розпорядження було 
спрямоване.

Появу  книговидання  мистецької  літератури,  зокрема  україн-
ської драматургії, упродовж 1864–1866 років можна спостерегти з 
наведених вище конкретних назв тільки драматичних творів. Од-
нак  до  кінця  1860-х  років  кількість  цих  видань  поступово  змен-
шувалася. Інакше кажучи, українське книгодрукування отримало 
тенденцію до зупинення взагалі. Тим часом реакційна петербурзь-
ка  і особливо московська преса, не посилаючись на Валуєвський 
циркуляр,  широко  проповідувала  ці  «таємні»  ідеї,  що  визначило 
ставлення до українського театрального репертуару в обох столи-
цях і на місцях. Саме тому, 1864 року, було вигнано з Петербурга 
С. Гулака-Артемовського і зупинено вистави його опери «Запоро-
жець  за  Дунаєм»  у  Маріїнському  театрі  (адже  через  показ  праг-
нення запорожців повернутися в Україну з турецької неволі опера 
проповідувала український патріотизм, що для царського режиму 
означало  появу  українського  сепаратизму,  а  по-сучасному  кажу-
чи,  –  націоналізму).  Деякий  час  відбувалися  вистави  «Запорож-
ця  за  Дунаєм»  і  в  Москві;  не  довго  С.  Гулак-Артемовський  грав 
у Москві й роль Михайла Чупруна в «Москалі-чарівнику», адже 
виставу було звелено зняти з репертуару Малого театру. Те саме 
відбувалося на місцях, у губернських і повітових центрах, де ама-
торський рух узагалі припинився. Оскільки ми не знаємо всього 
репертуару з Бобринця і Єлисаветграда у другій половині 60-х ро-
ків XIX ст., то й роль цих гуртків у виставлянні українських п’єс 
не варто перебільшувати. Херсонський губернатор Клушин, який 
особисто  керував  драматичним  гуртком  у  губернському  центрі, 
пильно  контролював  діяльність  бобринецького  і  єлисаветград-
ського  гуртків,  іноді  дозволяючи  місцевим  чиновникам  пограти, 
зокрема,  і  «малоросійські»  п’єси  з  метою  вбереження  їх  від  пия-
цтва  і  порушень  громадського  порядку.  Нікому  з  представників 
влади не могло спасти на думку, що в цих скромних провінційних 
аматорських гуртках виколисувалися майбутні видатні діячі, яких 
на початку XX ст. назвуть корифеями українського театру.
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ІІІ.5.2. Театр на західноукраїнських землях.  
Створення одномовного професіонального театру –  
Руського народного театру 

У Галичині, яка перебувала у складі Австрійської  імперії, піс-
ля  десятирічного  застою  в  українському  культурному  житті, 
що  був  наслідком  політичної  реакції  уряду  на  революційні  події 
1848–1849 років, з проголошенням 26 лютого 1861 року конститу-
ції, яка передбачала повну свободу для національно-культурного 
розвитку різних народів, котрі населяли цю імперію, на поверхні 
українського  громадського  життя  відновилася  давня  ідея  ство-
рення  національного  театру  117.  Провідником  цієї  ідеї  став  відо-
мий  на  той  час  громадський  діяч,  член  Крайового  виділу  (тобто 
комітету)  –  найвищого  виконавчого  органу  австрійської  влади  
в  Галичині  –  Ю.  Лаврівський  (1821–1873),  той  самий,  який  ще 
1848 року запропонував Головній Руській Раді у Львові вмістити 
у своїй відозві до народу тезу про єдність Галичини з усіма україн-
ськими землями, з усім українським народом. У серпні 1861 року 
він на шпальтах новоствореної газети «Слово» у Львові надруку-
вав  статтю  «Проект  до  заведення  руського  театру  во  Львові»  118. 
У ній ідеться не лише про організаційні принципи, але й про мис-
тецько-естетичні  засади  і  суспільно-політичне  призначення  май-
бутнього  професіонального  театру  на  галицьких  землях.  Його 
діяльність  Ю.  Лаврівський  розглядав  як  запоруку  поступового 
розвитку української мови та її публічного застосування, оскільки 
сполонізована  українська  інтелігенція  використовувала  останню 
тільки «для домашнього вжитку». Існування українського театру 
у східній частині Галичини, на думку Ю. Лаврівського, необхідне 
з огляду на те, що цю територію населяють русини (так тоді нази-
вали галицьких українців), котрі потребують наукової, естетичної 
і моральної освіти, засобом поширення якої є театр.

Щодо  приміщення  для  новостворюваного  театру,  то  Ю.  Лав-
рівський  висловив  сподівання,  що  Галицький  сейм  увійде  з  кло-
потанням до австрійського уряду у Відні про зміну привілею для 
німецького театру у Львові, наданого ще 1835 року цісарем Фер-
динандом  І.  Згідно  із  цим  привілеєм  німецькомовні  вистави  від-
бувалися  у  приміщенні  міського  театру,  збудованого  на  кошти 
польського магната С. Скарбека, чотири рази на тиждень, а поль-
ські  –  тричі.  Ю.  Лаврівський  уважав  недоречним  давати  велику 
кількість  вистав  для  невеликого  числа  німецькомовних  меш-

117  Про  це  докладніше  див.:  Пилипчик Р. Становлення  українського  профе-
сіонального театру в Галичині (60-ті роки XIX ст.) // Просценіум. – 2001. – № 1; 
2002. – № 1–3; 2003. – № 1–3; 2004. – № 1–3.

118  Слово.  –  1861.  –  26.VII  (7.VІІІ).  –  Ч.  51;  29.VII  (10.VIII).  –  Ч.  52;  
2 (14).VIII. – Ч. 53.
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канців  Львова  (через  що  театр  на  цих  виставах  стояв  пусткою), 
а  тому  пропонував  добиватися  дозволу,  щоб  хоч  один  день  було 
віддано  на  вистави  руські,  тобто  українські.  У  наступній  статті 
Ю. Лаврівський уточнив свою позицію: оскільки граф С. Скарбек 
отримав привілей, по-перше, для австрійського німецькомовного 
і, по-друге, польського театрів, то український не може претенду-
вати на утримання за кошти фонду С. Скарбека. Ідеться, мовляв, 
тільки  про  дозвіл  українському  театру  виступати  у  приміщенні 
міського театру один раз на тиждень. Ю. Лаврівський апелював до 
Галицького сейму, що з крайових фондів буде виділяти таку саму 
квоту для руського (українського) театру, яку із цих фондів отри-
мував театр польський. Тим часом потрібно орієнтуватися, як ува-
жав Ю. Лаврівський, на приміщення зали в «Руському народному 
домі», спорудження якої наближалося до завершення. У зв’язку із 
цим  автор  запропонував  створити  спеціальний  «Комітет  для  за-
ведення руського театру»  119. Обидва виступи Ю. Лаврівського в 
газеті викликали на її шпальтах жваву дискусію.

Звернімо увагу, що поновлення ідеї створення українського те-
атру в Галичині, тобто в Австрії, майже збіглося в часі з висловле-
ною у другому номері за 1861 рік журналу «Основа» думкою щодо 
створення  одномовного  українського  професіонального  театру  в 
Росії. Відмінність, однак, полягає в тому, що на підросійській Над-
дніпрянській Україні такий театр мав з’явитися на базі тих україн-
ських акторських сил, які вже існували протягом кількох десяти-
літь  у  російсько-українських  і  польсько-російсько-українських 
трупах, а український театр у Галичині мали заснувати з «нуля». 
Отже, потрібно було знайти людину, яка мала б досвід у театраль-
ній справі й педагогічний хист, аби навчити молодих людей грати 
на сцені. Згодом з’ясувалося, що існувала попередня домовленість 
між  Ю.  Лаврівським  і  актором  польсько-російсько-українського 
театру  в  Житомирі,  галицьким  українцем,  родом  із  с.  Жукотин 
(тепер – с. Бережок Турківського р-ну Львівської обл.) О. Бачин-
ським.  Актор  виїхав  зі  Львова  до  Росії,  власне,  на  Правобереж-
ну  Україну,  1857  року  у  складі  польської  трупи  Т.  Борковського, 
з  якою  наприкінці  1858  року  виступав  у  Києві.  У  1860  році  він 
перейшов  до  польсько-російсько-української  трупи  В.  Петров-
ського в Кам’янці-Подільському, а з вересня 1862 року повернувся 
до Т. Борковського, але не до київської, а до паралельної – жито-
мирської – трупи. Тут його застало Січневе повстання 1863 року 
і, як наслідок поразки, – ліквідація польської трупи та припинен-
ня українських вистав. О. Бачинський разом  із дружиною – уже 
відомою  на  той  час  актрисою  Т.  Бачинською  (у  дівоцтві  Лютом-
ською) – мав приїхати до Львова ще на початку 1863 року, і саме 

119  Там само. – 28.Х (9.ХІ). – Ч. 78.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



231

через це Ю. Лаврівський домагався дозволу на відкриття у Львові 
української драматичної школи, у якій Бачинські могли б готувати 
майбутніх українських акторів. Однак поважні причини затрима-
ли Бачинських у Житомирі, і приїхали вони до Львова тільки на 
початку січня 1864 року. За повідомленням преси, О. Бачинський 
привіз  із  собою  близько  сімдесяти  текстів  українських  п’єс,  які 
в  Україні  виставлялися  із  часів  І.  Котляревського.  З  О.  Бачин-
ським було укладено контракт про керівництво театром на правах 
директора  (тоді  це  поняття  означало  не  тільки  адміністративне 
керівниц тво, але й мистецьке – посаду, по-сучасному кажучи, ху-
дожнього керівника).

4 (16) березня 1864 року цісарський намісник у Галичині Алек-
сандер Менсдорф-Пуйлі, який донедавна був австрійським послом 
у  Санкт-Петербурзі,  а  отже,  міг  добре  знати  політику  російського 
царизму  щодо  української  культури,  підписав  так  звану  концесію 
(тобто  дозвіл)  на  відкриття  Руського  народного  театру  у  Львові. 
У  такий  спосіб  австрійська  влада  розігрувала  антиросійську  по-
літичну  карту:  українцям  не  тільки  Галичини,  але  й  підросійської 
України  демонстрували  переваги  австрійського  конституційного 
ладу над самодержавною Росією. Однак, поки що, дозвіл давали на 
відкриття українського аматорського театру із застереженням усіх 
прав привілейованого ще з 1842 року австрійського міського теат-
ру графа С. Скарбека у Львові (німецького і польського). Директор 
цього міського театру В. Шмідтс погодився тільки на сорок україн-
ських вистав у Львові впродовж року і встановив податок від цих 
вистав до каси німецької трупи.

Відкриття  Руського  народного  театру  мало  стати  явищем 
загальнослов’янського  культурного  значення,  поповнити  гроно 
слов’янських  театрів  у  межах  Австрійської  монархії.  Водночас 
цей  театр  ставав  шістдесятим  у  списку  всіх  театрів  на  її  терито-
рії.  На  зразок  інших  західно-  і  південнослов’янських  театрів, 
котрі  у  своїх  назвах  містили  слово  «народний»  у  значенні  «на-
ціональний»  (як-от:  Teatr narоdowу  (Варшава),  Narodni dіvadlo 
(Прага),  Народне  позориште  (Белград)  тощо),  було  вжито  це 
слово  в  назві  «Руський  народний  театр».  Подібно  до  того,  як  це 
було під час відкриття театрів у чехів, сербів, хорватів, словенців, 
не обійшлося й у Львові без відповідної церемонії, що відбулася 
17 (29) березня 1864 року у приміщенні «Народного дому» в при-
сутності  представників  австрійської  влади  на  чолі  з  тим  самим 
цісарським намісником А. Менсдорфом-Пуйлі. Було показано ви-
ставу  мелодрами  «Маруся»  –  інсценізацію  однойменної  повісті 
Г.  Квітки-Основ’яненка,  здійсненої  нібито  якимсь  Олександром 
Голембйовським (особу якого в історії української і польської лі-
тератури на сьогодні не ідентифікували). Його прізвище написане 
на збереженому примірнику п’єси, привезеному О. Бачинським із 
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Правобережної України (а це міг бути й суфлер театрів у Жито-
мирі чи в Кам’янці-Подільському). Цей факт, як і весь репертуар 
усього першого львівського сезону (з 17 (29) березня до 9 (21) лип-
ня 1864 р.), коли показували найпопулярніші, хоч  і нерівноцінні 
в мистецькому відношенні, п’єси української драматургії та укра-
їнські  переклади  іншомовних  драматичних  творів,  засвідчив  орі-
єнтацію організаторів Руського народного театру на Наддніпрян-
ську Україну, без драматургічних набутків якої початок діяльності 
новоствореного українського театру в Галичині був би на той час 
неможливим.  «Наталка  Полтавка»  і  «Москаль-чарівник»  І.  Кот-
ляревського,  згадана  інсценізація  «Марусі»  і  «Сватання  на  Гон-
чарівці»  Г.  Квітки-Основ’яненка,  «Назар  Стодоля»  Т.  Шевченка, 
«Кум-мірошник, або Сатана в бочці» Д. Дмитренка, «Бувальщина» 
А. Вельсовського, «Покійник Опанас» А. Янковського, «Один по-
радував, а другий потішив» А. Ващенка-Захарченка, «Українці, або 
Сватання на вечорницях» П. Лютостанського стали основою репер-
туару Руського народного театру. Зовсім бідна на той час україн-
ська драматургія в Галичині була представлена тільки одноактним 
«радоспівом»  «Козак  і  охотник»  –  переробкою  «співогри»  «Der 
Коzak und der Freiwillige. Singspiel  іn еіnem Аuszuge» – популяр-
ного німецького драматурга А. Коцебу, яку здійснив Іван Айтале-
вич (псевдонім І. Вітошинського) ще 1849 року для аматорського 
гуртка в Перемишлі й тоді ж її там опублікував, а також оригіналь-
ною «характеристичною картиною», а по суті,  сатиричною коме-
дією на чотири дії «Опікунство» Р. Моха. Знаменним явищем для 
Руського народного театру стала перша вистава перекладеної (не 
переробленої) К. Климковичем драми «Верховинці» (оригінальна 
назва – «Каrpaccy gorale») польського драматурга Ю. Коженьов-
ського.  У  творчому  доробку  останнього  є  ще  одна  п’єса  –  двох-
актна  комедія  «Майстер  і  челядник»,  адаптована  до  українських 
реалій «Мод... Шм...» (так позначено авторство переробника в од-
ній з рецензій), мабуть, для театрів у Кам’янці-Подільському або 
в Житомирі, звідки О. Бачинський привіз її текст. Так само О. Ба-
чинський здійснив переробку двохактного французького водевілю 
«Адам і Ева» А. Анісе-Буржуа або Ф. Дюмануара.

Трупу  Руського  народного  театру  становили,  окрім  професіо-
нальних акторів О. і Т. Бачинських, й аматори. Це були молоді львів-
ські дівчата – сестри А. і М. Контецькі й чоловіки – студенти Львів-
ського  університету  і  технічної  школи  (попередниці  Львівської 
політехніки):  І.  Сероїчковський  (відомий  згодом  під  псевдонімом 
Санковський),  М.  Юрчакевич  (згодом  –  Розмазовський),  Ю.  Ни-
жанківський, Антон (Володимир) Бучацький (згодом – Чацький), 
Ієронім  (Іван)  Пожаковський.  У  липні  до  складу  трупи  вступили 
студент  С.  Коблянський  (відомий  також  під  сценічним  псевдоні-
мом Стефанів), В. Кахникевич (під псевдонімом Лукасевич), а та-
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кож політемігрант з Росії, член київської «Старої громади», поляк з 
походження, родом з Поділля, П. Свєнцицький (сценічний псевдо-
нім – Данило Лозовський).

Після двадцяти двох вистав у Львові (з 29 березня до 21 липня 
1864 р.; тут і далі – за новим стилем) трупа на чолі з О. Бачинським 
виїхала в мандрівку за маршрутом Коломия – Станіславів – Чер-
нівці й 22 вересня 1864 року повернулася до Львова. На решту ві-
сімнадцять вистав з усіх сорока, які були затверджені намісником, 
виробили  нову  концесію.  Театр  розпочав  свої  виступи  у  Львові 
2 жовтня 1864 року. Репертуар поповнили знову ж за рахунок п’єс 
наддніпрянських драматургів: багатоактні драми «Щира любов, або 
Милий дорогше щастя» Г. Квітки-Основ’яненка, «Назар Стодоля» 
Т.  Шевченка,  «Гаркуша»  О.  Стороженка,  одноактні  «жарти»  «Чу-
мак український» А. Янковського, «Вечір на хуторі біля Диканьки 
(по Гоголю)» Д. Дмитренка і комедіоопера «Запорожці» (справжня 
назва – «Роwrot zaporozcow z Тrареzundu» («Повернення запорож-
ців з Трапезунда»), написана К. Гейнчем по-українському. У цій ви-
ставі вперше пролунав хоровий твір «Ще не вмерло Запорожжя», 
написаний композитором М. Вербицьким на слова, як тоді ще вва-
жали, Т. Шевченка, а насправді – П. Чубинського «Ще не вмерла 
Україна»  (основа  майбутнього  національного  і  Державного  Гімну 
України).  Решта  вистав  –  перекладна  драматургія:  польська  дра-
ма  «Вікно  на  першому  поверсі»  Ю.  Коженьовського  (у  перекладі 
П.  Свєнцицького),  російська  п’єса  «Безумна»  Д.  Шепелєва  за  по-
емою І. Козлова в перекладі невідомого автора; комічна опера «Ма-
рія,  дочка  другого  полку»,  яка  була  спрощеною  адаптацією  опери 
«Дочка  полку»  італійського  композитора  Г.  Доніцетті  на  лібрето 
французьких  драматургів  Ж.  Сен-Жоржа  й  Ж.  Байяра  в  перекла-
ді  М.  Полянського,  одноактні  французькі  водевілі  «Слаба  струн-
ка» Л. Ф. Клервіля, П.-А.-О. Ламбера-Тібу і Е. Жема (у перекладі 
П.  Свєнцицького),  «Голодний  і  влюблений»  невідомого  автора  в 
адаптації О. Бачинського, водевіль «Дочка старого актора», що був 
адаптацією  водевілю  «Дочка  славетного  артиста»  Т.  Ф.  Вільяра  і 
Ш. де Ліврі, «Сорокалітнє дитятко двадцятип’ятилітнього батька» 
невідомого автора, а також одноактна комедія «Два розсіяні» А. Ко-
цебу  в  непойменованому  українському  перекладі.  Перекладачами 
деяких  із цих творів могли бути П. Свєнцицький  і О. Левицький, 
який мав завдання від О. Бачинського збагачувати репертуар пере-
кладами іншомовних п’єс.

Акторський персонал у цьому сезоні поповнився професіональ-
ними акторами з мандрівної польсько-української трупи К. Лобой-
ка  А.  Моленцьким  і  актрисою  К.  Смолинською.  До  трупи  також 
вступили А. Вітошинський, А. Богдан, Т. Клітовська, М. Спринь.

4  грудня  1864 року  новий цісарський намісник Галичини гене-
рал-лейтенант  барон  Ф.  Паумгартен,  який  заступив  на  свій  пост 
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24 жовтня 1864 року, підписав концесію на сорок вистав у Львові, де-
сять – у Самборі й двадцять – у Перемишлі впродовж 1865 року, од-
нак прохання на дозвіл постійного театру у Львові відхилив. 6 груд-
ня 1864 року намісник Ф. Паумгартен у супроводі почту військових 
і духовних «достойників» навіть побував на виставі, щоправда, не  
найкращій,  водевілів  «Дочка  старого  актора»  і  «Сорокалітнє  ди-
тятко  двадцятип’ятилітнього  батька».  Мабуть,  саме  тоді  намісник  
пообіцяв, що австрійський уряд, замість податку на субвенцію те-
атрові, сплачуватиме з державної скарбниці належний німецькому 
театру податок протягом наступних восьми років. Однак, як вияви-
лося, то була лише обіцянка.

Тим  часом  Театральний  виділ  Товариства  «Руська  бесіда»,  яке 
опікувалося Руським народним театром, продовжував збирати се-
ред народу кошти на театр.

Упродовж  1865  року  Руський  народний  театр  здійснив  чергові 
виїзди до галицьких і буковинських міст: з 29 січня по 13 березня 
1865 року виступав у Перемишлі, де серед апробованих вистав від-
булася  прем’єра  другої  після  «Опікунства»  Р.  Моха  оригінальної 
п’єси  галицько-українського  драматурга  І.  Наумовича  «Сватання 
напомацки»,  а  також  твори  іншомовної  драматургії:  одноактний 
«драматичний  шкіц»  «Мужики-аристократи»  польського  драма-
турга  В.  Анчиця  в  перекладі  О.  Левицького;  одноактний  водевіль 
«Месть  корсиканська»  (відомий  у  країнах  Західної  Європи  під 
назвою  «Вендетта»)  французьких  драматургів  Ф.-Ф.  Дюмануара 
і  П.  Спродена  в  перекладі  актора  І.  Сероїчковського,  п’ятиактна 
мело драма «Материнське благословення» французького драматур-
га А.-Ф. Деннері в перекладі О. Бачинського з музикою А. Янков-
ського. 10 березня 1865 року за участю артистів театру в Перемишлі 
відбувся шевченківський вечір.

Перед відкриттям Руського народного театру у Львові в березні 
1864  року  з  ініціативи  Ю.  Лаврівського  було  оголошено  перший 
драматичний  конкурс,  мета  якого  –  збагачення  українського  ре-
пертуару театру. Термін завершення конкурсу неодноразово пере-
носили, однак було прийнято рішення: усі подані п’єси апробувати 
на сцені. Ці вистави з’явилися 1865 року під час виступів театру 
у Львові (28 березня – 13 червня 1865 р.): трьохактні мелодрами 
І. Гушалевича «Підгіряни» (муз. М. Вербицького) і «Обман очей» 
(муз.  І.  Лавровського),  чотирьохактна  драма  «Сила  любові,  або 
Друга коханка» В. Шашкевича і п’ятиактна історична драма «Рок-
соляна»  Г.  Якимовича  (муз.  І.  Лавровського),  трьохактна  сати-
рична комедія «Пан Довгонос» К. Меруновича. У цьому ж, львів-
ському,  сезоні  з’явилися  і  п’єси  східноукраїнських  драматургів: 
«Шельменко-денщик»  в  українському  перекладі  К.  Климковича 
з російської всіх мовних партій, за винятком самого Шельменка, 
під  не  зовсім  точною  назвою  «Шельменко-наймит»  і  «Мертвец- 
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шалун» у перекладі того самого К. Климковича під назвою «Мерт-
вець-збиточник»,  одноактна  оперета  «Катруся,  або  Туга  від  гро-
шей»  «Ів.  К»  (під  цим  криптонімом  п’єсу  видано  в  Петербурзі 
1860 р.; криптонім досі не розкрито).

В опереті «Катруся, або Туга від грошей» піднято актуальну для 
суспільного життя наддніпрянських українців проблему – взаємо-
відносини в колі  інтелігенції та  її ставлення до національного пи-
тання, яке автор тлумачив у дусі тогочасних «Громад», що пошири-
лися у великих містах підросійської України в 60-х роках XIX ст. 
Конфлікт у п’єсі побудований на зображенні боротьби протилежних 
світоглядів. Носієм першого є інтелігент Іван, серцем прихильний 
до  України.  Антиподом  виступає  Петро  Петрович,  який  висміює 
діяльність тогочасних «хлопоманів», захоплюється іноземщиною і 
зневажає все своє, рідне.

На  жаль,  з’явилися  на  сцені  й  дві  визнані  театральною  крити-
кою  як  антимистецькі  п’єси  одіозного  письменника  С.  Паливоди- 
Карпенка «Тетяна Переяславка» і «Жидівська мудрість, циганська  
хит рість і козацька простота».

З перекладної драматургії у згаданому сезоні на сцені Руського 
народного театру поставили мелодраму «Честь матері» невідомого 
французького драматурга в перекладі «Ф. И. К-ско-го», одноактну 
комічну  оперу  «Година  супружества»  невідомого  французького 
автора початку XIX ст. з музикою Н. Делайрака, одноактну коме-
дію-водевіль «Бабуся і внучка, або Чародійний напиток Каліостро» 
А. Анісе-Буржуа, Ф.-Ф. Дюмануара і Е.-Л.-А. Брізбера та інші так 
звані касові п’єси.

У цьому ж сезоні загострилася ідеологічна боротьба за Руський 
народний  театр  між  москвофілами,  які  в  мовному  питанні  разом 
зі  «старорусами»  обстоювали  етимологічний  правопис  і  пропагу-
вали  «язичіє»  –  макаронічну  суміш  західноукраїнських  говірок  із 
церковнослов’янською, російською та польською мовами, і народов-
цями, які відстоювали фонетичний правопис (так звану кулішівку) 
і українську народну мову, орієнтуючись на досягнення у творенні 
української  літературної  мови  наддніпрянськими  письменниками. 
Дискусія  велася  на  сторінках  львівської  москвофільської  газети 
«Слово»  й  офіційного  віденського  видання  «Вісник  русинів  Ав-
стрійської  держави»,  який  перебував  у  руках  старорусів,  з  одного 
боку, і народовського журналу «Мета» – з другого.

Цю  дискусію  використала  польська  реакційна  газета  «Рrаса» 
(«Праця»),  яка  звинуватила  Руський  народний  театр  в  орієнтації 
на Російську державу. Деякі підстави для цього були, бо зі складу 
Театрального виділу навесні 1865 року вивели народовця К. Клим-
ковича і замість нього ввели москвофіла Б. Дідицького, головного 
редактора газети «Слово», від якого й залежав подальший хід дра-
матичного конкурсу і його остаточні підсумки.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



236

У червні 1865 року Руський народний театр перевели зі статусу 
аматорського  у  статус  професіонального.  Театр  на  три  місяці  по-
їхав у третє турне за маршрутом Тернопіль – Чернівці – Станісла-
вів – Бережани, а фактично пробув там чотири з половиною місяці 
(20  червня  –  7  листопада  1865  р.).  У  дописах  місцевих  кореспон-
дентів до львівської української і польської преси відбито загалом 
позитивне сприйняття вистав театру публікою названих міст. Чер-
нівецький  кореспондент  у  львівській  німецькій  газеті  «Lemberger 
Zeitung»  констатував,  що  О.  Бачинський  –  гарний  актор-комік, 
але в героїчних ролях, у яких іноді виступає, зовсім неорганічний. 
Кореспондент також зауважив, що театрові потрібний здібний ре-
жисер, який дбав би як про належну постановку вистав, так  і про 
повноцінний високомистецький репертуар.

Львівський сезон розпочався 23 листопада 1865 року і тривав до 
3 січня 1866 року. У цьому сезоні відбулися такі прем’єри: п’ятиактна 
трагедія «Клятва матері» невідомого українського автора, який за-
ховався під криптонімом «О. Бич», французькі одноактні водевілі 
«Мельничка  з  Марлі»  Мельвіля  і  Ш.  Дювер’є  в  перекладі  актора 
А. Моленцького і «Нема полум’я без диму» Ж.-Ф.-А. Байяра.

Одночасно з відкриттям сезону почалася сесія Крайового сей-
му. На виставу «Підгіряни» прийшли галицький греко-католиць-
кий  митрополит  Спиридон  Литвинович  і  єпископ  Тома  Полян-
ський, які переглянули перші два акти, а до кінця вистави в залі 
залишилися  майже  всі  українські  депутати  Галицького  сейму  та 
інші  світські  й  духовні  достойники.  У  залі  був  присутній  також 
українець із Наддніпрянщини Ф. Лебединцев – тодішній началь-
ник Холмської навчальної дирекції в Царстві Польськім, інакше – 
Конгресівці,  підлеглій  Російській  державі.  Його  відрядили  до 
Львова із завданням завербувати на Холмщину галицьких свяще-
ників і вчителів. Ось що він писав у Київ 13 (25) грудня 1865 року 
до свого брата П. Лебединцева: «Приїхавши до Львова під вечір, 
я не міг нікуди більш піти, крім руського театру. Йшла повчальна 
п’єса “Підгіряни”, сюжет якої взятий з побуту карпатських руси-
нів. П’єсу написав священик, музику поклав теж священик, у те-
атрі  всюди  видніли  священики.  Я  прийшов  перед  початком  ви-
стави; грала чудова полкова музика з чехів. Раптом відчиняються 
двері: входить якийсь ксьондз в скуфійці [...], весь народ піднявся і 
віддав йому шану; за ним другий ксьондз, старий-престарий, ледве 
плентався,  згорбившись  і  спираючись  на  палицю.  Питаюся  сусі-
дів, – хто такі, – відповідають: митрополит Литвинович і єпископ 
перемиський Полянський. Піднялася завіса – і на сцені з’явилась 
розкішно одягнена і вельми вродлива дівчина. Що сказали б у нас? 
А тут нічого; все у загальному порядку, і нікого не дивує присут-
ність владик у театрі. Грають на сцені по-малоруському, розмовляє 
вся  публіка  по-малоруському,  кавалери  з  дамами  перешіптують-
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ся  і компліменти підпускають також по-малоруському,  і ніхто не 
може дорікати їм у сепаратизмі, в забаганках, у дивацтві і т. п. Тут 
справді відчуваєш, що малоруський говір – не забаганка чи дивац-
тво,  а  єдина  натуральна  мова,  бо  розмовляти  по-німецькому  або 
по-польському було б справді дивно. Сидячи в театрі сам, не маю-
чи нікого із знайомих, я довго вдумувався в це виняткове станови-
ще тут малоруської мови, що зберегла повне право громадянства 
в  одному  лиш  найменшому  закутку  широкої  малоруської  землі, 
і  дивно  мені  стало,  що  в  усіх  інших  кінцях  тієї  ж,  і  навіть  більш 
корінної, малоруської землі ця ж мова вважається і простою, і гру-
бою, і смішною, і навіть злочинною...» 120.

Це одне з перших свідчень наддніпрянського українця про особ-
ливості умов розвитку українського театру в Галичині. Варто мати 
на увазі, що Ф. Лебединцев, який 1882 року став редактором жур-
налу «Киевская старина» – неофіційного органу київської «Старої 
громади», у 1865 році виконував русифікаторські функції за завдан-
ням царського уряду в так званій Конгресовій Польщі. Тому львів-
ська вистава порушила спокій глибоко прихованого національного 
сумління, і він дозволив собі щиро, хоч і не до кінця чітко, вислови-
тись у приватному листі.

Інший українець із Наддніпрянщини – письменник О. Конись-
кий, який тоді перебував у Львові, також зацікавився тутешнім те-
атром і виступив у «Слові» з рецензією на виставу «Наталка Пол-
тавка», яку побачив 28 листопада 1865 року. У цій рецензії він не 
висловив захоплення від почутої української мови – навпаки, був 
нею стурбований, як і схвильований тяжким станом театру 121.

На другій виставі «Підгірян» (19 грудня 1865 р.) були не тільки 
українські, але й польські посли, серед яких – графи А. Потоцький 
і А. Дунін-Борковський, «которий, як здавалось, частим рукоплес-
канєм заявив теплоє сочувствіє для нашої молоденької, нині весьма 
єще бідної, но надіями і вірою в будучність дуже багатої сцени русько- 
української» 122, – утішав рецензент себе і читачів, сподіваючись на 
ласку польської шляхти у вирішенні питання про грошову допомо-
гу театрові. Він не міг знати, що саме цей граф невдовзі виявить себе 
одним з найзапекліших супротивників такої допомоги.

На  двадцять  восьмому  засіданні  Галицького  сейму,  3  лютого 
1866  року,  Ю.  Лаврівський  запропонував  внести  до  порядку  ден-
ного питання про субвенцію українському театру. Більшість депу-
татів  сейму  становила  багатомаєтна  польська  шляхта,  меншість  –  
дрібно маєтні українські поміщики і священики. Перші намагалися 
довести австрійському урядові, що галицькі українці – прислужни-

120  Киевская старина. – 1898. – Т. 9. – Кн. 3. – С. 360–361.
121  Слово. – 1865. – 20.ХІ (2.ХІІ). – Ч. 92.
122  Там само. – 8 (20).ХІІ. – Ч. 97.
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ки російського царя, які тільки те й роблять, що прагнуть відірвати 
Галичину від Австрії, а другі, б’ючи себе у груди, клялися у вірності 
Австрійській імперії, вимагаючи для себе належних прав, які обіця-
ла їм недавно проголошена конституція (1861 р.).

Оскільки податок Західної Галичини, у якій переважало поль-
ське  населення,  був  трохи  більший  за  податок,  сплачуваний  на-
селенням  Східної  Галичини,  де  переважали  українці,  Ю.  Лаврів-
ський  у  своїй  промові  пропонував  призначити  для  українського 
театру субвенцію в сумі 3000 золотих ринських, порівняно з 4000 
золотими  ринськими,  які  отримував  польський  театр.  Наприкін-
ці  своєї  промови  Ю.  Лаврівський  зажадав,  щоб  його  пропозиція 
була передана бюджетній комісії сейму. Проте це питання обгово-
рювали  аж  12  квітня  1866  року.  Зав’язалася  гостра  дискусія,  яка 
перейшла  з  економічної  площини  у  площину  політичну.  З  поль-
ської  сторони  виступив  граф  А.  Дунін-Борковський,  відомий  у 
польській  літературі  як  письменник  Лєшек  Борковський.  Його 
промова  була  сповнена  глузування  над  українським  народом  і 
його культурою. У виступі він повторював трафаретні на той час 
шляхетські демагогічні тези про те, що нібито руська (тобто укра-
їнська) мова – це простонародна мова, а літературною мовою для 
русинів є мова польська,  і підтримувати забаганки русинів щодо 
театру – це марнувати громадські кошти.

З  полемічною  відповіддю  виступив  відомий  письменник  і 
громадсько-освітній  діяч  москвофільського  спрямування  свяще-
ник І. Наумович, який ще не цурався народної мови  і писав нею 
художні  й  публіцистичні  твори.  Переконаний  москвофіл  у  про-
грамі-максимум  (1866  р.  він  відверто  проголосить  свої  москво-
фільські  позиції  й  1886  р.  назавжди  переїде  з  Австрії  до  Росії, 
точніше – в Україну, під Київ), у позиції невизнання самобутності 
українського народу, його історії й культури, був, однак, лібераль-
нішим за своїх однодумців у програмі-мінімум: з простим народом 
потрібно розмовляти простою мовою. Полемізуючи з іншим депу-
татом – М. Зиблікевичем (сполонізованим українцем), який ува-
жав, що Руський народний театр буде «сіяти соціальну ненависть 
між різними станами, між чемерами і опанчами», І. Наумович став 
на захист української мови, уважаючи, що позбавленням права на-
родної української мови стати літературною мовою всього україн-
ського народу польська шляхта не досягала мети у своїх полоні-
заційних намірах, а спонукала українську інтелігенцію до думки, 
що літературною мовою галицьких українців має бути мова росій-
ська.  Польські  депутати  мотивували  свою  позицію  невизнанням 
москвофілів ідейними провідниками галицьких русинів. Насправ-
ді ж фракція меншості, яка сформувалася з москвофілів і народо-
вців, була єдина у своїй позиції щодо прав українського населення 
Галичини. Засідання закінчилося ганебним голосуванням. Оскіль-
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ки співвідношення українських депутатів і польських було нерів-
ним – 50 до 96 осіб, і, зважаючи на те, що з меншості українських 
депутатів багато було відсутніх (хоч і присутність їхня не вряту-
вала би становища), голосування завершилося перевагою голосів 
проти надання фінансової допомоги українському театру, хоч і де-
кілька  польських  депутатів  (серед  них  і  А.  Потоцький,  який  від-
відав український театр разом з А. Дуніним-Борковським) перед 
голосуванням вийшли із залу.

Так  само  потерпіла  крах  й  ідея  поділу  Галичини  на  Західну 
(польську) і Східну (руську, тобто українську) на засіданні сейму, 
що відбулося майже через тиждень – 18 квітня 1866 року.

Тим часом Руський народний театр із 6 березня 1866 року, піс-
ля  двомісячної  перерви,  поновив  свої  виступи  у  Львові.  Цей  се-
зон тривав до кінця травня того самого року і був примітний тим, 
що  в  репертуарі  театру  з’явилося  чимало  нових  вистав.  З  укра-
їнської  драматургії  виставляли  тільки  видану  1864  року  в  Києві 
оригінальну трьохактну комедію «Був кінь, да з’їздився» Данила 
Костянтиновича, яка з’явилася на сцені під назвою «Серце і воля». 
У цій п’єсі дія відбувається на селі, але в панському середовищі, 
обмірковані  актуальні  для  60-х  років  XIX  ст.  проблеми  жіночої 
емансипації, вічна проблема батьків і дітей, причому молодь спо-
відує «хлопоманські» ідеї.

З  творів  галицько-українських  драматургів  у  сезоні  були  по-
казані нова трьохактна комедія «Буонаротті, або Завстиджена за-
висть»  Г.  Якимовича,  п’ятиактна  історична  драма  «Федько  Ост-
розький» Ом. Огоновського (обидві – з музикою М. Вербицького). 
Решта вистав – переклади,  інколи й переробки  іншомовних п’єс: 
з польської драматургії – одноактна драма «П’ятий акт» і чотирьох-
актна драма «Цигани» Ю. Коженьовського; з російської – три од-
ноактні  комедії-водевілі  «Взаимное  обучение»  К.  Тарновського  і 
Ф. Руднєва, «Картинка з натури» С. Турбіна і «Котра з них» М. Ку-
ликова;  з  німецької  –  двохактна  комедія  «Господиня,  або  Жінка 
рей  веде»  А.  Коцебу  [«рей  веде»  –  пол.  вислів,  що  означає  «вер-
ховодить». – Р. П.], оперета «Німецькі бурші» австрійського ком-
позитора Ф. Зуппе; із французької – широковідомі на тогочасних 
європейських  сценах  одноактні  комедії  та  водевілі,  як-от:  «Рап-
тус» М.-М. і Е. Лабіша, а також ті, авторів яких, однак, не завжди 
названо в афішах і програмках, наприклад: «Рожа» (муз. М. Вер-
бицького) і «Жінка головою», «Слава Богу, стіл накритий», «Ворог 
жінок», а також «Кетлі, або Повернення в Швейцарію» А. Дювера 
і Н. Дюпора в переробці П. Свєнцицького на українську комедію 
під  назвою  «Галя»  (муз.  М.  Вербицького).  З  великих  за  обсягом 
французьких творів на сцені Руського народного театру з’явилися:  
чотирьохактна  комедія  «Паризький  вуличник»  Ж.-Ф.-А.  Ба-
йяра,  Е.-А.  Вандербурха  і  О.-Е.  Скріба,  трьохактна  мелодрама  
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«Варіятка» («Божевільна») Ш.-Л.-Ф. Денойє і Г. Ож’є в перекладі 
С.  Метелі,  оперета  «Чародійна  скрипка»  Ж.  Оффенбаха  (лібре-
то – у перекладі О. Левицького); з іспанської – «Рецепта на тещі» 
в перекладі Ю. Нижанківського; з мадярської – «Перше желання» 
в перекладі закарпатського письменника А. Ріпаєва. Отже, репер-
туар становив не найкращі зразки світової драматургії, проте був 
сформований  за  моделлю,  витвореною  у  європейських  театрах:  
національна драматургія, причому національна не тільки у вузько-
му галицько-руському значенні, а майже ставили всі відомі того-
часні п’єси українських драматургів, які творили в умовах Росій-
ської імперії, і перекладні твори.

Наприкінці травня 1866 року трупа Руського народного театру 
вирушила в чергове турне по Галичині (Стрий – Дрогобич – Трус-
кавець – Самбір – Перемишль), яке мало тривати до кінця верес-
ня, але затягнулося до початку листопада 1866 року. Тепер у складі 
трупи були: подружжя Бачинських, А. Моленцький, А. Бучацький, 
Ю. Нижанківський, А. Вітошинський, М. Юрчакевич (вступив до 
трупи вдруге), О. Концевич, О. Звіржинський (двоє останніх пере-
йшли  з  польського  театру  на  українську  сцену),  В.  Лукасевич, 
К. Смолинська, Т. Клітовська, Ф. Морельовська та М. Альшер. Ре-
пертуар залишили майже таким самим, який підготували протягом 
двох років існування театру.

Трупа повернулася до Львова 5 листопада 1866 року, а вистави по-
чалися 22 листопада прем’єрою комедії «Лист» О. Фредра і оперетою 
«Німецькі бурші» Ф. Зуппе (одного вечора – обидві) й тривали до 
18 грудня 1866 року. З-поміж давніших вистав цього місяця показа-
ли такі прем’єри: чотирьохактну драму з народного життя «Сирота з 
Гаю» А. Моленцького й адаптовану К. Климковичем до українського 
життя французьку п’єсу, що дістала назву «Грушенків зять».

Цей  сезон  був  найгіршим  з  усіх  попередніх:  публіка  майже 
не відвідувала вистав. Обоє Бачинські не грали в жодній виста-
ві через хворобу. У роботі театру настала глибока криза,  і після 
18  грудня  1866  року  вистави  зовсім  припинилися.  Трупа  фак-
тично розпалася, а більша частина персоналу звільнилася. Одні 
перейшли  на  польську  сцену  (О.  Концевич,  О.  Звіржинський, 
І. Смолинська, Т. Клітовська), другі (А. Бучацький, А. Вітошин-
ський та ін.) знайшли посади відповідно до власної освіти, треті 
(А.  Моленцький,  Ю.  Нижанківський,  В.  Лукасевич,  Ф.  Море-
льовська) понад три місяці не мали ніякого заняття і матеріально 
сяк-так існували.

Комітет Товариства «Руська бесіда» шукав кандидата на поса-
ду директора театру в Україні в межах Російської імперії – звуча-
ли прізвища видатного співака, композитора і драматичного ак-
тора С. Гулака-Артемовського, актора, драматурга і композитора 
С. Паливоди-Карпенка, але до контракту з ними так і не дійшло. 
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У  львівському  двомовному  українсько-польському  журналі 
«Siolo»  («Село»),  редагованому  українським  і  польським  пись-
менником  П.  Свєнцицьким,  з’явилася  стаття  «Народні  театри 
як підойма освіти» за підписом «R. N.». У ній голову Товариства 
«Руська бесіда» Ю. Лаврівського, фактичного організатора і нат-
хненника  діяльності  Руського  народного  театру,  звинуватили  у 
виводі  театру  з-під  впливу  народовського  табору,  до  якого  він  і 
сам належав, передавши його до рук москвофілів, які чинили по-
тужний тиск, погрожуючи, що відмовлять театрові у приміщенні 
в «Народному домі». На думку автора статті, Ю. Лаврівський не 
мав права так діяти, бо театр заснували й утримували на кошти, 
зібрані  серед  усього  українського  населення  Галичини.  Другою  
помилкою  Ю.  Лаврівського  невідомий  автор  уважав  те,  що  на 
посаду  мистецького  керівника  театру  він  призначив  людину, 
яка  не  має  потрібних  здібностей.  «Пан  Бачинський  ані  добрий 
актор,  ані  не  має  вищої  освіти,  навіть  не  знає  досконало  народ-
ної мови, а в житті своєму найменше думав про те, щоб стати на 
чолі  такої  важливої  інституції...  Пан  Бачинський  виявився  від 
першої хвилини неспроможним керувати сценою», – чи не занад-
то категорично і тенденційно писав автор (можливо, це був сам 
П. Свєнцицький, який на цей час облишив театр через конфлікт 
з О. Бачинським). Він звинуватив О. Бачинського в тому, що ні-
бито  останній,  маючи  змогу  організувати  трупу  з  талановитих 
молодих  ентузіастів  –  передусім  студентів  університету,  «ото-
чив себе людьми, які вважали за єдиний свій обов’язок не мати 
власної думки у присутності директора, здібніших акторів, як-от: 
Санковський [І. Сероїчковський. – Р. П.], Лозовський [П. Свєн-
цицький. – Р. П.], знеохотив настільки, що вони взагалі покинули 
сцену. А на всі вимоги публіки щодо зміни становища в ім’я по-
ступу в розвитку театру він уперто стояв на своєму, поки не вбив 
молоду сцену на її початку, щасливий з того, що тепер немає акто-
ра, кращого за нього, і акторки, кращої від його дружини. Громад-
ська  думка  неодноразово  констатувала  нездатність  керівника, 
п.  Лавровський  сам  навіть  визнавав  це  конфіденціально,  однак 
Бачинського  не  усунув  з  посади  і  впливом  своїм  заступає  його 
перед натиском критики. Яка ж мета подібних вчинків? Адже ж 
дирекції львівського театру добивалися здібні люди, патріоти, не 
аферисти – відмовлено їм. З яких причин?» 123.

Такої самої думки був і невідомий автор статті, написаної поль-
ською мовою 1866 року, але вперше опублікованої в українському 
перекладі лише 1892 року 124. Він так само радив звільнити О. Ба-
чинського з посади директора театру й оголосити на неї конкурс.

123  «Sioło». – 1866. – Зошит другий. – С. 184.
124  «Молода Русь» в роках 1860–1866 // Діло. – 1892. – 19.11 (2.ІІІ). – Ч. 40.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



242

Автори  обох  статтей  сходилися  на  тому,  що  єдиним  виходом 
зі  скрутного  становища  в  питанні  щодо  подальшого  приміщення 
для Руського народного театру у Львові, якщо москвофіли не на-
даватимуть видовищної зали «Народного дому», буде перенесен-
ня виступів цього театру до театрального будинку графа С. Скар-
бека.  Руському  народному  театру  як  представнику  автохтонного 
українського  населення  в  Галичині  мали  би  надати  два  вечори 
на тиждень поряд з польськими виставами замість німецькомов-
них як чужоземних у Львові, тим більше, що на останні польські 
й українські  глядачі не ходили,  і  театр світив пусткою. Проте це 
була марна надія: цісарське Намісництво в Галичині не збиралося 
здавати позиції (це станеться тільки через шість років, однак не на 
користь українців – у театрі С. Скарбека надовго запанує виключ-
но польський театр).

У львівській пресі з’явилося повідомлення про надання Наміс-
ництвом нової концесії Руському народному театру на традиційні 
сорок вистав у Львові впродовж 1867 року і про початок цих вистав 
у січні 1867 року 125. Однак кадрова криза в театрі, що була наслід-
ком глибших причин, не сприяла своєчасному початку вистав.

Суспільно-політична  ситуація  навколо  українського  питання  в 
Галичині в цей час загострилася й набула нової конфігурації. У ре-
дакційній  статті  газети  «Слово»  від  27  (8)  серпня  1866  року  під 
наз вою «Погляд в будучність» москвофіли проголосили національ-
ну  єдність  Східної  Галичини  з  Росією.  Це  саме  повторив  депутат  
І.  Нау мович  на  засіданні  Галицького  сейму  27  грудня  1866  року.  
Австрійський  монарх,  захищаючи  недоторканність  «своєї»  тери-
торії,  призначив  30  листопада  1866  року  намісником  Галичини 
польського  графа  А.  Голуховського,  який  повів  наступ  на  москво-
фільство, звинувачуючи в ньому мало не всіх галицьких українців. 
З його ініціативи Галицький сейм більшістю голосів, які представ-
ляли  поляки,  наприкінці  1866  року  затвердив  закон  про  впрова-
дження польської мови як єдиної для викладання в усіх початкових 
і середніх школах Галичини. У такій ситуації добиватися пільг для 
українського теат ру було безперспективно.

У керівництві Товариства «Руська бесіда» відбулися пертурбації: 
6 березня 1867 року обрано новий виділ Товариства, який сформу-
вали як москвофіли, так і особи, котрі займали помірковану пози-
цію щодо перших. До таких поміркованих належав Ю. Лаврівський, 
який передав владу новообраному голові Товариства і водночас Те-
атрального виділу в ньому – Т. Сінкевичу.

Про тяжкий матеріальний стан москвофілів у Галичині й підпо-
рядкованого  їм театру наприкінці 1866 року стало відомо в Росії 
з таємних донесень Ф. Лебединцева до уряду в Петербурзі й з ле-

125  Слово. – 1867. – 11 (23).І. – Ч. 3.
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гальних публіцистичних дописів до петербурзької газети «Голос» 
російського журналіста В. Кельсієва, який саме цього року подо-
рожував по Галичині 126. Саме з метою допомогти москвофілам ма-
теріально царський уряд підтримав акцію добровільного збирання 
коштів «на поддержание русской народности в Галиции». Зібрані 
тисячі  рублів  готівкою  передавали  до  Львова  для  розподілу  між 
окремими  особами.  За  інформацією  з  Петербурга,  у  «Слові»  по-
відомлялося, що заходами М. Костомарова і В. Ламанського в там-
тешньому університеті читають публічні лекції з оплатою вступ-
них  квитків,  чистий  прибуток  з  яких  призначається  на  користь 
«русского» театру у Львові  127. Надіслані ж до Львова кошти мо-
сквофіли використали для задоволення своїх потреб, обійшовши 
театр, який не вселяв надії на подальше функціонування: спочатку 
їм треба було впевнитися в тому, що театр перестане грати україн-
ською мовою і перейде на російську.

Через  чотири  місяці  бездіяльності  Руського  народного  театру, 
у середині квітня 1867 року, стало відомо, що О. Бачинський фор-
мує нову трупу, з якою у другій половині травня почнуться вистави 
в Тернополі й триватимуть два місяці, а також, що він має намір на 
літні місяці переїхати за кордон, до Росії, власне, на Правобережну 
Україну – до Житомира, Балти й Одеси, а восени відбудуться ви-
ступи у Львові 128. Зрозуміло, що «Управляющий совет» «Народно-
го дому» відмовив театрові у приміщенні, адже новий період діяль-
ності театр розпочинав у Тернополі, а не у Львові.

Нова трупа Руського народного театру, сформована в основно-
му у Львові й доповнена в Тернополі, складалася з двадцяти осіб. 
Поряд  з  обома  Бачинськими  були  актори  попереднього  складу: 
А. Моленцький, Ю. Нижанківський, В. Лукасевич і Ф. Морельов-
ська. Решта – молоді початківці, з яких на сцені втрималися тіль-
ки А. Стечинський і Т. Романович. Виступи в Тернополі почалися 
19 травня і тривали до середини серпня 1867 року. Репертуар лиши-
ли попередніх років. Народовська критика на сторінках львівських 
видань (новоутворені газета «Русь» і журнал «Правда») висловлю-
вала невдоволення загальним станом театру, звинувачуючи переду-
сім О. Бачинського.

З  Тернополя  театр  у  середині  серпня  1867  року  перебрався  до 
Станіславова, де виступав до кінця вересня. 1 жовтня він розпочав 
свої  виступи  у  Стрию  прем’єрою  п’ятиактної  французької  комедії 
«Дон Сезар де Базан» Ф.-Ф. Дюмануара і А.-Ф. Деннері. Пережива-
ючи матеріальну скруту і знаючи про надіслані кошти з Росії ніби-

126  Ці  подорожні  нариси  склали  книжку  В.  Кельсієва  «Галиция  и  Молдавия: 
путевые письма» (Санкт-Петербург, 1868).

127  Слово. – 1867. – 4 (16).І. – Ч. 1.
128  Там само. – 12 (24). IV. – Ч. 29.
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то й на театр, О. Бачинський звернувся до виділу «Руської бесіди» 
з клопотанням про надання грошової допомоги в сумі 300 золотих 
ринських. Виділ на засіданні 18 жовтня 1867 року прийняв своєрід-
ну ухвалу: надати річну допомогу театрові в сумі 300 золотих рин-
ських, але від подальшої опіки над театром відмовитися, зажадав-
ши від директора О. Бачинського повернення всього театрального 
інвентаря. Із цього моменту настала дворічна перерва в діяльності 
Руського народного театру в Галичині.

На початку грудня 1867 року О. Бачинський з невеликою тру-
пою (Т. Бачинською, А. Моленцьким, Ф. Морельовською, Т. Рома-
нович, В. Закржевською, двома маловідомими актрисами-початків-
цями і шістьма музикантами-чехами; пізніше цю трупу наздогнав 
і А. Стечинський), як і із частиною театрального майна, що не по-
вернув  «Руській  бесіді»,  виїхав  до  Кам’янця-Подільського  –  ад-
міністративного центру Подільської губернії. У ньому та в інших 
містах Поділля і Волині він пробув до осені 1869 року. Тим часом 
у Львові виник український аматорський театр під керівництвом 
колишнього актора Руського народного театру Ю. Нижанківсько-
го за участю колишньої актриси цього театру В. Лукасевич. У бе-
резні 1869 року діяльність Руського народного театру відновилася 
під новим керівництвом, проте це вже наступний період, який по-
требує окремого розгляду.

Руський  народний  театр,  розпочавши  свою  діяльність  29  бе-
резня 1864 року на хвилі загального суспільно-політичного підне-
сення українців у Галичині після прийняття конституції в Австрії 
(1861), проіснував під опікою Товариства «Руська бесіда» та без-
посереднім керівництвом директора О. Бачинського три з полови-
ною роки. Незважаючи на хиби в роботі цього театру, його значен-
ня в культурному житті Галичини й Буковини 60-х років XIX ст. 
важко переоцінити. Упродовж тривалого часу, коли загальна освіта 
українського населення в межах Австрійської монархії залишала-
ся на дуже низькому рівні, панували австрійські й польські офіцій-
но бюрократичні форми впливу на це населення, а на державному 
рівні здійснювалася політика онімечення й полонізації українців 
у  Галичині,  а  також  румунізації  на  Буковині,  Руський  народний 
театр  ніс  свою  скромну  місію  національно-культурної  установи, 
покликаної бути школою морально-етичного й естетичного вихо-
вання широких кіл демократичного глядача, будив серед українців 
Галичини й Буковини національну свідомість, виховував почуття 
українського патріотизму, зміцнював відчуття єдності з усім укра-
їнським народом.

Однією з вагомих перешкод у функціонуванні Руського народ-
ного театру стала традиційна для українців міжусобна боротьба в 
середовищі тодішньої національної інтелігенції, її розшарування 
на  ворожі  табори,  де  найяскравіше  виділялися  так  звані  старо-
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руси, кот рі обстоювали самодостатність галицьких русинів, їхню 
відокремленість від східних українців, які перебували під владою 
Росії,  москвофіли,  котрі  орієнтувалися  на  російський  царизм, 
заперечували  самодостатність  українського  народу,  його  мови  і 
культури загалом, та народовці, котрі обстоювали українську на-
ціональну  ідею  в  тодішньому  її  розумінні:  єдність  українського 
народу по обидва боки кордону між двома імперіями – Австрій-
ською  і  Російською,  єдність  мови  і  культури  цього  багатоміль-
йонного народу.

Руський  народний  театр  60-х  років  XIX  ст.  –  це  український 
національний  професіональний  театр,  який  обслуговував  потреби 
українців та всього різнонаціонального населення тодішньої Схід-
ної Галичини й Буковини. З одного боку, це закономірне явище в 
розвитку української театральної культури на відірваних від усього 
українського материка землях, з другого, – продовження традицій 
українського професіонального театру, який виник в Україні в пер-
шій половині XIX ст. в межах Російської імперії.

Аматорський театр у Закарпатті. 60-ті  роки  XIX  ст.  по-
значені й відновленням українського аматорського театру в За-
карпатті. Тут, як і в Галичині, реакція на революцію 1848–1849 ро-
ків перервала театрально-аматорський рух на п’ятнадцять років. 
В  умовах  певної  демократизації  суспільного  життя  в  Угорщині, 
якій  Закарпаття  належало  подібно  до  того,  як  Галичина  Поль-
щі в межах Австрійської монархії, почалася активна аматорська 
діяльність  «угрорусів»  –  так  називали  тоді  місцевих  українців. 
Поштовхом  до  цього  стали  вісті  з  Галичини  про  підготовчі  за-
ходи  до  відкриття  Руського  народного  театру  у  Львові.  Про  це 
свідчить надісланий О. Духновичем із Пряшева (тепер обласний 
центр у Словацькій Республіці) лист до редакції газети «Слово», 
у  якому  були  такі  рядки:  «Радісно  мені  чути,  що  ви,  галичани, 
думаєте про театр; він справді нам і вам потрібний. Однак у нас 
він  неможливий,  бо  тут  немає  руської  публіки,  а  вам,  у  Львові, 
Перемишлі та інших містах, передусім потрібний театр. Спершу, 
коли ще мало своїх народних п’єс, можна б використовувати пе-
реклади  з  російських,  німецьких  та  французьких  авторів:  вони 
в цьому майстри. Між  іншим, у “Народному домі” є й моя одна 
п’єска: “Верховний тарабанщик”; вона з виправленням мови при-
служилася б теж [...] Театр – це душа цивілізації, це естетика [...] 
Що ж до акторів, то тут стане в нагоді добра і бадьора ваша мо-
лодь, руські юнаки і дівчата, так, як це робиться у словаків, які з 
користю  для  себе  вправляються  в  акторській  грі  і  цим  рухають 
свою  народність»  129.  О.  Духнович  у  своєму  листі  рекомендував 
дбати  про  розвиток  аматорського  театру  для  сільської  молоді  й 

129  Слово. – 1863. – 1 (13).II.
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закликав семінаристів писати п’єси для репертуару цих театрів за 
прикладом його п’єси «Добродітель превишаєт богатство».

Якщо  у  Пряшеві  не  було  відповідної  публіки  для  сприймання 
руських  (українських)  вистав,  то  в  Ужгороді  сформувалася  інша 
ситуація. Тут, під керівництвом викладача руської мови в Ужгород-
ській гімназії К. Сабова, силами гімназистів 17 лютого 1863 року у 
приміщенні «сиротско-воспиталищного института» було виставле-
но комедію «Арабський порох» німецького драматурга А. Коцебу 130.

Друга вистава в Ужгороді відбулася більш як через рік – 22 трав-
ня  1864  року:  поставили  комедію  «Женитьба»  М.  Гоголя  (у  де-
якій  адаптації)  під  назвою  «Сваха».  Протягом  1864  року  в  одно-
му  з  найбільших  теремів  Ужгородського  замку  під  керівництвом 
М. Поповича показали ще й  інші вистави. На 1865 рік планували 
ще десять-п’ятнадцять вистав, для яких М. Попович намагався роз-
шукати тексти у Львові. Однією із цих вистав була російськомовна 
п’єса «Семейное празднество» закарпатського драматурга І. Корит-
нянського (псевдонім І. Даниловича), показана 30 квітня 1865 року. 
Тема  п’єси  вихоплена  із  життя  тогочасних  закарпатських  русинів. 
Після  заборони  діяльності  драматичного  гуртка  в  Ужгородській 
гімназії вистави до травня 1867 року ставили в ужгородських гур-
тожитках.  Ці  аматорські  постановки  підтримувало  «Товариство 
св. Василія Великого». Оскільки згаданий вище К. Сабов був секре-
тарем вищезгаданого Товариства, то припускаємо, що саме він був 
неофіційним керівником вистав.

Із середини 1867 року, коли до церковної влади в Закарпатті при-
йшла так звана мадяронська партія, тобто організація, ідейно зорі-
єнтована  на  політику  мадяризації,  на  чолі  з  єпископом  С.  Панко-
вичем,  театрально-аматорська  діяльність  закарпатських  українців 
була припинена аж до 1920 року, тобто до того часу, коли Закарпат-
тя потрапило до складу Чехо-Словацької Республіки.

130  Там само. – 16 (28).II.
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ІV.1. ЕПОХА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЗАБОРОНИ,  
АБО ПІД ЗНАКОМ ЕМСЬКОГО АКТА  
(український професіональний і аматорський театри  
на східноукраїнських землях)

Наприкінці  60-х  років  XIX  ст.  Міністерство  внутрішніх  справ 
Російської імперії розіслало всім генерал-губернаторам (а ті своєю 
чергою – підлеглим їм губернаторам) циркулярне розпорядження: 
терміново подати до Головного управління у справах друку інфор-
мацію про будь-які театри, розміщені в населених пунктах на тери-
торії  кожної  губернії,  про  власників  цих  театрів  та  персональний 
склад труп, а також про їх мистецький рівень та репертуар 1. Після 
отримання  бажаних  відомостей,  назване  вище  міністерство  спіль-
но з Головним управлінням у справах друку і санкт-петербурзьким 
Цензурним комітетом, спираючись на поліційні органи на місцях, 
іншим циркуляром – від 5 жовтня 1871 року – посилили нагляд за 
репертуаром  у  всіх  театрах,  зокрема  й  у  аматорських  гуртках,  які 
досі  не  мали  такого  контролю  2.  Зрозуміло,  що  під  найсуворіший 
нагляд  поліції  потрапили  аматорські  гуртки  в  Україні.  Про  укра-
їнський професіональний театр у цей час не було й мови. У таких 
несприятливих  для  творчості  умовах  занепав  мистецький  рівень 
акторського виконання українських вистав. М. Кропивницький на 
схилі віку згадував: «Український театр тоді був при “посліднім із-
диханії”, тільки ще де-не-де аматори інколи грали раз на рік “Натал-

1  Російський державний історичний архів, ф. 776, оп. 26, спр. 2, арк. 42.
2  Там само. – Арк. 43.
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ку  Полтавку”  або  “Назара  Стодолю”,  як-от:  в  Олександрії,  в  Єли-
саветі, в Херсоні. Справжні ж трупи нехтували ним, і самі актори з 
українськими прізвищами поховались за псевдоніми, то за -ових, то 
за  -євих... Михайловський, колись український актор, перелущив-
ся  в  Базарова,  Лашко  –  в  Лашкова,  Петренко  –  в  Петренкові  [...] 
Одним  із  останніх  могіканів  акторів-українців  був  якийсь  Нечай. 
Бачив я його в 60-х роках на кону в Єлисаветі в ролі Самійла у во-
девілі  Ващенка-Захарченка  “Іди,  жінко,  в  солдати!”  Комізм  цього 
артиста  був  у  патяканні.  В  житті,  звичайно,  трапляються  “дурно-
ляпи”, тільки не такі, яких удавав Нечай. Великого сміху нароби-
ла його довжелезна, завдовжки з аршин, шапка, вся із шкуратяних 
шматків ріжної масті: білої, сивої, чорної, рудої, червоної... Там були 
клаптики: заячої шкурки, лисичої, вовчої, телячої, козиної, овечої, 
верблюжої, свинячої, кошачої, собачої... Нечай звав її “писанкою в 
сорок клинців”. Оце і вся вбога усна історія замершого українського 
театру, отож і всіх українських артистів, яких довелось мені бачити 
і про яких довелось чути» 3. А в іншому мемуарному творі М. Кро-
пивницький  додав:  «Колись  така  була  поведенція  в  укр[аїнських] 
акторів,  найпаче  у  тих,  що  були  з  ляхів,  –  патякать  [виділено  в 
першо друці. – Є. С.]. Пригадую таких акторів, як Нечаєв, Деркач, 
Лютомський, Лютостанський, Строгов, – усі вони патякали»  4. Ці 
актори в ролі, наприклад, виборного Макогоненка в «Наталці Пол-
тавці» «наліплювали здоровенні носи» 5.

В  умовах  суворого  поліційного  і  цензурного  контролю  за  теат-
ральною діяльністю в Російській імперії нові спалахи українського 
театрального життя як у самодіяльному, так і в професіональному 
середовищах видаються неймовірними.

У 1870 році Одеська міська дума скасувала монополію міського 
театру, в якому 50 років панувала італійська опера, котрій мусили 
платити третину свого прибутку всі інші тамтешні театри. Унаслі-
док цього в Одесі виникло багато російських театрів, для яких на-
віть будували спеціальні приміщення. Наприклад, власник одесько-
го цирку на Олександрівському проспекті (нині – проспект Миру) 
німець В. Сур переробив своє приміщення під театр. Саме в цій бу-
дівлі 1871 року відкрили перший у Росії, причому на два роки рані-
ше, аніж у Москві, «народний» театр. Ініціаторами його створення 
на  кошти  графів  І.  й  Д.  Моркових  виступили  відомий  російський 
театральний діяч Л. Самсонов і предводитель місцевого дворянства 
М. Чернишов. За невелику плату демократичний глядач міг поба-
чити  «Ревизора»  і  «Женитьбу»  М.  Гоголя,  п’єси  О.  Островського. 
Щоправда,  напередодні  відкриття  влада  заборонила  внести  озна-

3  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – Київ, 1960. – Т. 6. – С. 104.
4  Там само. – С. 225.
5  Там само.
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чення «народний» у назву театру. Однак за своєю суттю цей театр 
упродовж першого року існування відповідав первинній ідеї.

За збігом обставин, у вересні 1871 року М. Кропивницький, роз-
чарований  чиновницькою  службою  у  глухій  провінції,  продав  у 
Бобринці власний будинок й усе господарство і разом із дружиною 
приїхав до Одеси з наміром вступити до університету. Однак він по-
трапив в оточення акторів «народного» театру, серед яких були ті, 
котрі  знали  М.  Кропивницького  як  талановитого  актора-аматора. 
Йому запропонували зіграти роль Стецька у виставі «Сватання на 
Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка. Дебют, який відбувся 12 лис-
топада  1871  року,  назавжди  вирішив  долю  М.  Кропивницького 
як  українського  професіонального  актора,  хоча  у  другій  половині 
1870-х років йому довелося грати на російській провінційній сцені.

В  одеській  пресі  високо  оцінили  гру  М.  Кропивницького.  Усі 
одразу зрозуміли, що з’явився великий український актор щепкін-
сько-солениківського масштабу, і в цьому сенсі це визначна подія не 
тільки для антрепризи І. й Д. Моркових і М. Чернишова в Одесі, але 
й для загального розвику українського театру. На шпальтах газети 
«Одесский вестник» було опубліковану статтю, у якій автор обсто-
ював дальший розвиток російського театру в Одесі, однак поряд з 
ним – і театру «південноросійського», тобто українського. З приво-
ду оголошеного одеським негоціантом І. Вучиною конкурсу на най-
кращу російську п’єсу для «народного» театру, автор статті вважав, 
що на конкурс доцільно допускати п’єси, написані українською мо-
вою, мотивуючи тим, що для значної частини одеського населення 
українська  мова  –  рідна,  а  отже,  промовлятиме  до  серця  глядача. 
Автор  також  зауважив,  що  на  конкурс  варто  подавати  такі  п’єси, 
у яких би зображувалось як сучасне, так і минуле життя Південної 
Росії, тобто України, а зразком цього назвав творчість Т. Шевчен-
ка.  Дописувач  шкодував,  що  був  час,  коли  в  низці  п’єс  українські 
селяни  виступали  добродушними  пейзанами  чи  й  хохлами-ідіота-
ми, які нічого не бачили у світі, окрім вареників і горілки; закликав 
до об’єктивного відтворення явищ життя з його темними і світли-
ми  сторонами.  Щодо  цього  автор  статті  зробив  закид  М.  Кропив-
ницькому  в  утрируванні  ролі  Стецька,  унаслідок  чого  актор  ніби-
то перетворювався «на блазня або паяца» 6. Така оцінка спонукала 
М. Кропивницького відповісти відкритим листом «Жестокому фе-
льетонисту» на сторінках іншої одеської газети 7 зі звинуваченням 
останнього в нерозумінні змісту п’єси Г. Квітки-Основ’яненка вза-
галі й ролі Стецька зокрема. Цей лист М. Кропивницького цінний 
струнким викладом концепції комедійної ролі Стецька. Як відзна-
чив  історик  українського  театру  М.  Йосипенко,  «з  пояснень  Кро-

6  Одесский вестник. – 1871. – 25.ХІ. – № 261.
7  Новороссийский телеграф. – 1871. – 30.XI. – № 264.
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пивницького стає очевидним – ніякого окарикатурення ролі Стець-
ка він не припускав, хоч елементу утрировки чи перегравання йому 
ще, можливо, не пощастило тоді цілком уникнути. До цього долу-
чилось  і  те,  що  його  партнерами  у  виставі  виявилися  безпомічні 
виконавці» 8. Сам М. Кропивницький згадував про це: «Дебют мій 
обставлений був “безсловесними персонажами” російського репер-
туару, з помічником декоратора та машиністом, які ще не встигли 
обмосковитись через малограмотність, що зашкодила їм прорватись 
із-за лаштунків на кон, не давши подужати таких слів, як: с нами, 
с вами, с теми, с другими, – все в їх акценті чулося ы; та ще до того й 
“гекали” здорово... Тільки одна російська артистка Виноградова, що 
зросла в трупі Зелінського, не забула ще укр[аїнської] мови й була 
на своїм місці. Останні виконавці не грали, а партачили... Але на на-
шім базарі й такий крам був годящий, як-то кажуть: “Для хохлов и 
такий бог гряде...”. Так-сяк днів за три п’єсу наладили, і дебют був 
такий добрий, що після спектаклю мене умовили, не виходячи з те-
атру, підписати контракт» 9.

За  два  роки  роботи  в  одеському  «народному»  театрі  (листо-
пад 1871 р. – грудень 1873 р.) М. Кропивницький виступив у ролі 
Стецька не менше дев’яти разів. Окрім того, він з успіхом грав ролі 
писаря Грицька в «Козаке-стихотворце» О. Шаховського, виборно-
го Макогоненка в «Наталці Полтавці» та чумака Михайла Чупруна 
в «Москалі-чарівнику» І. Котляревського, Шельменка в обох п’єсах 
Г.  Квітки-Основ’яненка,  курінного  козака  Кабицю  в  «Чорномор-
ському побиті» Я. Кухаренка, козацького сотника Хому Кичатого в 
«Назарі Стодолі» Т. Шевченка, мірошника Василя Крутька в «Кумі- 
мірошнику» Д. Дмитренка, козака Івана Карася в «Запорожці за Ду-
наєм»  С.  Гулака-Артемовського,  розбійника  Гаркушу  в  «Гаркуші» 
О. Стороженка. М. Кропивницький був і режисером цих вистав.

Упродовж першого зимового сезону, коли театром ще керував 
М. Чернишов, М. Кропивницькому велося добре – він був «авто-
номним»  українським  актором  у  трупі.  Тоді  в  нього  й  зародила-
ся  ідея  створення  окремого  українського  театру.  Щоправда,  саме 
український акторський склад не задовольняв М. Кропивницько-
го як партнера на сцені та як режисера українських вистав. «Комп-
лект  виконавців  потроху  поповнявся  з  аматорів-студентів  та  се-
мінаристів, яким невільно було брати участь [у виставах] частіш 
одного разу на тиждень, а тим часом режисерові здавалося, що я 
мало зайнятий,  і він накидав мені ролі російські з однієї репети-
ції,  і  я  “звонко”  провалював  їх;  славу,  яку  придбав  я  українськи-
ми  ролями,  російськими  занедбав.  Тільки  на  другий  сезон  почав 
я  спинатись  на  ноги  і  в  російськім  репертуарі.  Із  жіноцтва  най-

8  Йосипенко М. Марко Лукич Кропивницький. – Київ, 1958. – С. 38.
9  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – С. 105.
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трудніш було здобути аматорок. Опріч дочки П.  І. Ніщинського, 
що ще тоді була підлітком  і вчилась, більш я нікого не пам’ятаю 
з одеситок; всі вони цурались своєї мови [...] Російські “козирні” 
артисти, окрім не дуже багатьох, дивились на український репер-
туар  з  іронією,  з  усмішкою;  другорядні  ж  каркали,  хихикали  або 
гадючили... Один з заядлих перекінчиків (сказано ж: “Нема люті-
шого ворога, як хатній!..”) завжди виспівував вірш власного твору 
на  мотив  “Сонце  низенько”:  “Нічого  не  понімаю,  В  носі  пальцем 
ковиряю...”. І третьо рядні артисти реготали щоразу до кольки, до 
корчів!.. Друзів я між москалями не знайшов, через що з кожним 
сезоном все дужче почував себе одиноким...» 10.

У такій атмосфері нелегко було М. Кропивницькому включити 
до репертуару цього театру власні українські п’єси. Наприклад, для 
постановки своєї першої драми «Микита Старостенко, або Незчу-
єшся,  як  лихо  спобіжить»,  яку  він  привіз  із  Бобринця,  у  трупі  не 
вистачало виконавців, особливо жінок. Проте саме в Одесі М. Кро-
пивницький переробив її та під назвою «Дай серцеві волю, заведе у 
неволю» в жовтні 1873 року надіслав до санкт-петербурзького Цен-
зурного комітету; написану ще 1869 року комедію-водевіль «Поми-
рились» надрукував в одеській газеті «Новороссийский телеграф» 
(1872. – № 162, 164, 169), а в січні 1873 року подав до театральної 
цензури в Санкт-Петербурзі й отримав дозвіл до вистави, але про 
виставлення  її  того  року  в  Одесі  відомостей  немає.  1872  року  на-
писав і опублікував у тій самій одеській газеті одноактний водевіль 
«За сиротою і Бог з калитою, або ж Несподіване сватання» (1872. – 
№ 110, 111); тоді ж з-під пера вийшли й «драматичні малюнки в 5 од-
мінах»  під  назвою  «Невольник»  (інсценізація  однойменної  поеми 
Т.  Шевченка).  Українську  драматургію  цього  часу,  окрім  згаданих 
вище творів М. Кропивницького, поповнили ще кілька п’єс: опера 
на дві дії «Ганнуся» Г. Лядави (псевдонім Г. М. Ге) (1870), одноактна 
«комедія зі співами» «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» 
М. Старицького (1872), оперета на дві дії «За Немань  іду» (1872) 
і оперета на чотири дії «Не ходи, Грицю, на вечорниці» В. Алексан-
дрова (1873) (обидві – з музикою Л. Александрової), чотириактна 
комедія «На Кожум’яках» (згодом перероблена М. Старицьким як 
чотириактна  комедія  «За  двома  зайцями»)  і  чотириактна  оперета 
«Маруся  Богуславка»  І.  Нечуя-Левицького  (обидві  –  1875  р.;  до 
останньої музику писав М. Лисенко, але не закінчив).

Зі  смертю  в  1872  році  натхненника  й  ідеолога  «народного»  те-
атру в Одесі М. Чернишова антрепризу на осінньо-зимовий сезон 
1872/1873 року перейняв в І. й Д. Моркових власник театру-цирку 
В. Сур. М. Кропивницький згадував: «На сезон 1872–1873 рр. мене 
зовсім було обмежено, ніяких вже мені акторів не давали і самого 

10  Там само. – С. 105–106.
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заставляли виступать в російських ролях. Тоді запанувала на кону 
оперетка,  в  голові  стояли  Кабрієль  з  Лентовським  [останньому 
В. Сур доручив керівництво театром. – Р. П.]. І всі актори мусили 
виступати в оперетці [...] Виступив і я в цім сезоні, опріч всіх укра-
їнських п’єс, котрі обставляв студентами та семінаристами, і в русь-
ких [...] Часто виступав як соліст в дивертисментах, керував вели-
ким хором із студентів та семінаристів. В молодих жіночих ролях 
іноді виступала і моя дружина...» 11.

Отже, восени 1873 року антрепризу у приміщенні театру-цирку 
В. Сура очолив уже М. Милославський, який продовжив оперетко-
ву лінію, започатковану М. Лентовським. Це остаточно розчарува-
ло М. Кропивницького, який помічав, що ставлення до нього дедалі 
погіршувалося. «Виступи мої робили вражіння і навіть сенсацію, 
що мало вплив на збори, – згадував М. Кропивницький. – Одначе 
нелегко досталась мені та сценічна слава, мене поважали і шанува-
ли актори як любителя, а коли я пішов служить, то відносини кру-
то  перевернулися  [...]  Іноді  запроторювали  куди-небудь  потрібні 
аксесуари, то шапку вкрадуть, то чобіт, щоб задержать мій вихід на 
сцену або, як кажуть, “підкласти свиню”. Між акторами було чима-
ло і землячків, інші з них колись грали в укр[аїнських] п’єсах, те-
пер же “не желали портить акцента”. Обставляли мене виходними 
акторами,  статистами,  помічниками  машиністів,  парикмахерами 
і т.  ін.»  12. Коли ж у грудні 1873 року антрепренер М. Милослав-
ський,  який  відзначався  своєю  неприхильністю  до  українського 
репертуару ще в київському театрі на початку 60-х років XIX ст., 
натякнув М. Кропивницькому, що «український репертуар за три 
роки досить зносився»,  і що у присутності М. Кропивницького у 
трупі  немає  особливої  потреби,  останньому  нічого  не  залишало-
ся,  як  подати  заяву  про  звільнення.  Паростки  українського  про-
фесіонального  театру  в  Одесі  було  обрізано,  українських  вистав 
тут  не  було  до  1881  року.  Наприкінці  грудня  1873  року  М.  Кро-
пивницький дебютував роллю виборного Макогоненка в Харкові, 
у  трупі  А.  Александрова-Колюпанова.  «В  його  трупі,  –  згадував 
М.  Кропивницький,  –  я  зустрів  більш  підхожих  персонажів  за-
для українських п’єс: Стрельського з дочкою, Мартинову, Тімаєву, 
Жукову,  Хащина...  Хутко  організувався  чудовий  хор  з  універсан-
тів та ветеринарів. І в Одесі, під моїм регентством, теж був гарний 
хор з універсантів та семінаристів. Зате ж у Харкові між молоддю 
більш знайшлось підхожих виконавців на українські ролі,  і спек-
таклі пішли далеко складніш [тобто краще. – Р. П.], ніж в Одесі. 
За лаштунками почулась рідна мова, яка не вмерла ще в преслав-
нім бурсацтві, чого в Одесі було дуже мало. В Харкові я виставив 

11  Там само. – С. 226.
12  Там само. – С. 225.
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уперше мою п’єсу “Дай серцеві волю, заведе в неволю”. В Одесі че-
рез обмаль персонажу, найпаче жіночого, виставити зовсім її було 
не можна... В Харкові уперше виставив я твори і В. Александрова 
“Не ходи, Грицю, на вечорниці” і “За Немань іду”. Хотів я виста-
вити “Долю” Стеценка, цю чудову як для тих часів драму, але, на 
превеликий жаль, цензура не дозволила 13. Рецензентом у Харкові 
був українець-“панахидник”, котрого обрусительна місія закінчи-
лася в Москві [...] Він радив мені залишити український театр, за-
певняючи, що “уж не воскресят его ни годы, ни люди”, та йти на 
просторий та широкий шлях Московського кону» 14.

Однак  М.  Кропивницький  прислухався  до  інших  порадни-
ків – передусім до харківського демократичного глядача. З при-
воду першої вистави на професіональній сцені щойно отриманої 
із  цензури  драми  «Дай  серцеві  волю,  заведе  у  неволю»  (1873) 
автор  писав:  «Чутка  молодь  дуже  щиро  вітала  цю  твору  і  після 
спектаклю устроїла нечувану овацію з факельцугом: договорили 
з півсотні ваньків (звощиків) і на кожного сіло по три чоловіка, 
і таким робом зорганізувався цілий кортеж. Поїхали ми по Єка-
теринославській прямо на Основу, співаючи поважні українські 
пісні; на кожнім ваньку держали причеплені на палицю афіші... 
Учасників  було  не  менш  200  чоловік.  На  однім  вуглі  зустріла 
нас поліція і прохала замовкнуть, але ми зараз заспівали народ-
ний гімн [«Боже, царя храни...». – Р. П.]. Коли поліція зосталась  
позаду, знов ми заспівали «Ой у лузі та і при березі...» 15. Це перша 
в  Харкові  масова  демонстрація  українства  після  прем’єрної  ви-
стави його драми «Дай серцеві волю, заведе у неволю». З Основи, 
батьківщини Г. Квітки-Основ’яненка, увесь гурт поїхав на міське 
кладовище «поклонитись праху артиста Соленика. Хтось із знав-
ших небіжчика згадав його у палкій і щирій промові» 16. Це також 
був один з виявів громадянської позиції харківської громади, яка 
з пієтетом ставилася до одного з найбільших українських акторів 
30–40-х років XIX ст., і своєрідний знак спадкоємності традицій 
українського театру в Харкові.

Той  успіх,  який  здобули  українські  вистави  за  участю  М.  Кро-
пивницького в Одесі й Харкові, наштовхнув його на сміливу думку 
здобути  визнання  українського  театрального  мистецтва  у  столиці 

13  Кропивницький М. За тридцять п’ять літ. – Інститут рукопису Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. І, № 7407, арк. 18. У надрукованому 
тексті  (Кропивницький М. Твори:  у  6  т.  –  Київ,  1960.  –  Т.  6.  –  С.  107)  пропущено 
частину речення: «...цю чудову як для тих часів драму». У Санкт-Петербурзькій те-
атральній бібліотеці зберігається примірник п’єси «Доля» Стеценка з негативною 
цензурною резолюцією, датованою 1873 роком.

14  Там само.
15  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – С. 230.
16  Там само.
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Російської імперії – Санкт-Петербурзі. Виступи невеликої україн-
ської драматичної трупи і чоловічого хору під керівництвом М. Кро-
пивницького відбувалися в Санкт-Петербурзі в театрі на Крестов-
ському острові з 15 травня до 30 серпня 1874 року.

Через монополію дирекції імператорських театрів на всі вистави 
в обох столицях у приватних театрах не дозволяли показувати пов-
ні вистави. Відтак у пресі й на афішах оголошували тільки сцени, 
монологи з окремих вистав, а насправді, як свідчив сам М. Кропив-
ницький у спогадах, «це тільки була, як кажуть, замазка на очі: зде-
більшого п’єси виконувалися цілком» 17.

У  такий  спосіб  були  показані  одноактні  п’єси  «Москаль-чарів-
ник»  І.  Котляревського,  «Один  порадував,  другий  утішив»  А.  Ва-
щенка-Захарченка,  «Кум-мірошник,  або  Сатана  в  бочці»  Д.  Дми-
тренка,  «Сватання  на  вечорницях»  П.  Лютостанського,  сцени  зі 
«Сватання  на  Гончарівці»  Г.  Квітки-Основ’яненка;  решта  вечорів 
була заповнена хоровими та сольними, зокрема й естрадними, ви-
ступами самого М. Кропивницького. Це те, що зазначалося в афішах 
і газетних анонсах та рецензіях. Насправді, за спогадами М. Кропив-
ницького, були виставлені ще й «Шельменко – волостной писарь» 
і  «Шельменко-денщик»  Г.  Квітки-Основ’яненка,  «Чорноморський 
побит» Я. Кухаренка, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Бувальщина» 
А. Вельсовського, «Не ходи, Грицю, на вечорниці» В. Александрова 
та інші п’єси. «Столичні часописи похваляли мої вистави, похваля-
ли й голоси, але ніколи ні жодного слова не сказали про те, відкіля 
ці таланти й голоси, хто вони Росії  і хто Росія їм»  18, – з гіркотою 
згадував М. Кропивницький гастролі до Північної Пальміри. Хоча 
мета, якої прагнув М. Кропивницький, не була досягнута повністю, 
значення  перших  в  історії  гастролей  української  трупи  в  Санкт-
Петербурзі для утвердження української  ідеї серед тодішньої  гро-
мадськості важко переоцінити.

У той час, коли М. Кропивницький розгортав свою акторську, 
режисерську і драматургічну діяльність в Одесі, Харкові й Санкт-
Петербурзі, інше вогнище українського театру спалахнуло в Києві 
восени 1872 року у приміщенні дитячої школи, яку відкрили се-
стри М. і С. Ліндфорс в орендованому помешканні Л. Марковсько-
го  на  Фундуклеєвській  вулиці  (тепер  –  Б.  Хмельницького,  21). 
Для першої вистави обрали одноактну російську оперету «Варва-
ра, ярославская кружевница» П. Ободовського з музикою А. Льво-
ва  і оперету «Чорноморці» М. Лисенка на текст М. Старицького 
(переробка  «малоросійської  опери»  «Чорноморський  побит» 
Я. Кухаренка). Вистава відбулася у грудні 1872 року з величезним 
успіхом, тоді ж її повторили, викликавши не менший ентузіазм у 

17  Там само. – С. 231.
18  Там само. – С. 108.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



255

київських  глядачів.  Ролі  виконували:  перша  дружина  М.  Лисен-
ка – О. Лисенко (Ївга Цвіркунка), її молодша сестра М. О’Коннор 
(Маруся), О. Русов (Ілько), О. Левицький (козак Тупиця), Л. Ко-
билянський (козак Кабиця).

Наступного  разу  вирішили  показати  щось  нове,  тому  М.  Ста-
рицький  і  М.  Лисенко  взялися  за  створення  оперети  на  гоголів-
ський  сюжет  «Ніч  проти  Різдва»,  назвавши  її  «Різдвяною  ніч-
чю».  Цю  двохактну  оперету  аматори,  за  свідченням  сучасників, 
чудово  виконали  15  лютого  1873  року  на  домашній  сцені  в  сес-
тер М.  і С. Ліндфорс. Друга вистава, 17 лютого 1873 року,  зібра-
ла ще більше глядачів. Було вирішено розширити твір із двохакт-
ної  оперети  в  музичну  комедію  на  чотири  дії,  п’ять  картин.  Ціле 
літо 1873 року М. Лисенко писав музику, а осінь того року і зима 
1874 року пішли на вивчення музики і репетиції. Прем’єра відбу-
лася наприкінці січня 1874 року і незабаром була повторена у при-
міщенні міського театру, який орендував тоді антрепренер оперної 
трупи Ф. Бергер, котрий здав приміщення в суборенду аматорам 
на чотири вистави: дві – увечері, дві – удень наприкінці сезону (на 
Масниці 1874 р.) за половину валового збору. Виконавцями ролей 
були: О. Лисенко (Оксана), Н. Булах (Одарка), Л. Липська (Соло-
ха), П. Богданов (Голова), В. Новицький (Чуб), О. Русов (Вакула), 
А. Матвєєв (Дяк) і С. Габель (Пацюк). Режисурою в гуртку займа-
лися М. Старицький і П. Чубинський.

М.  Старицький  у  своїх  спогадах  про  М.  Лисенка  на  схилі  літ 
(1903) згадував вистави в міському театрі: «Опера пройшла блис-
куче або, краще сказати, прийнята була публікою з неймовірним ен-
тузіазмом, і всі чотири вистави поспіль були набиті битком, з при-
ставними стільцями, і вирученою сумою не тільки було покрито всі 
витрати на театр, декорації, переписування нот і т. ін., а й надлишок 
у 375 рублів відіслано в Самару для голодуючих» 19. «Взагалі біль-
шого піднесення, більшого захвату, як викликала тоді “Різдвяна ніч” 
серед киян, не можна собі уявити!» – відзначила інша мемуарист-
ка – Олена Пчілка (1929) 20.

З  від’їздом  М.  Лисенка  на  навчання  до  Санкт-Петербурзької 
консерваторії восени 1874 року діяльність київського аматорського 
гуртка, очолюваного М. Старицьким і М. Лисенком, припинилася, 
проте  в  пам’яті  киян  назавжди  залишилося  одне  з  найяскравіших 
мистецьких  вражень,  а  в  історію  української  музично-театральної 
культури було вписано блискучі сторінки. Царській владі та місце-
вим  прислужникам,  які  вже  готували  зашморг  українській  мові  й 

19  Старицький М. К  биографии  Н.  В.  Лысенка  (воспоминания)  //  Микола  
Лисенко у спогадах сучасників. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 34.

20  Олена Пчілка. Микола Лисенко: життя і праця (спогади і думки) // Микола 
Лисенко у спогадах сучасників. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 90.
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культурі, було продемонстровано силу і життєздатність українсько-
го мистецтва.

Заслуговує на увагу такий яскравий факт в історії українського 
аматорського театру, як вистава в Єлисаветграді під керівництвом 
М. Кропивницького й І. Тобілевича драми «Назар Стодоля» Т. Шев-
ченка із залученням музичної картини «Вечорниці» П. Ніщинсько-
го (1875). На виставі був присутній автор музики, який приїхав з 
м.  Ананьєва  (нині  –  районний  центр  Одеської  обл.),  де  працював 
викладачем у гімназії.

Активна  діяльність  у  сфері  музично-драматичного  театру 
М.  Кропивницького  в  Одесі,  Харкові  та  М.  Старицького,  П.  Чу-
бинського й М. Лисенка в Києві, виступи М. Кропивницького з му-
зично-театральною трупою в Санкт-Петербурзі влітку 1874 року і 
М. Лисенка на чолі організованого ним хору в Соляному, з осені 
1874  року  і  впродовж  1875  року,  збіглися  з  періодом  активізації 
українського  національно-культурного  руху  (1872–1876  рр.),  що 
в  російській  термінології  набув  визначення  «українофільство». 
Саме  в  ці  роки  в  Києві  існував  Південно-Західний  відділ  Імпе-
раторського  Російського  географічного  товариства,  у  якому  зо-
середжувалися  наукові  сили  для  вивчення  географії,  етнографії 
і  статистики  Київської,  Подільської,  Волинської,  Чернігівської  і 
Полтавської губерній. Голова цього відділу М. Юзефович спочат-
ку лояльно поставився до «українофільського» руху, а із середини 
1875  року  почав  доносити  Третьому  відділу  царської  канцелярії 
про «політичну шкідливість» українофільства, виступив ініціато-
ром заборони української мови, українського театру та вокальної 
музики на українські тексти. Він же був автором проекту рішення, 
прийнятого  «Особливою  нарадою»,  скликаною  за  розпоряджен-
ням царя, на чолі з міністром внутрішніх справ А. Тімашевим. Це 
рішення  лягло  в  основу  підписаного  царем  Олександром  II  у  ні-
мецькому курортному м. Емсі документа, за яким усталилася наз-
ва  «Емський  указ»,  або  ж,  як  подано  в  «Українській  радянській 
енциклопедії»,  «Емський  акт»,  бо  ніякого  указу  видано  не  було. 
На основі «Висновків Особливої наради для припинення україно-
фільської  пропаганди  після  виправлення  згідно  з  зауваженнями, 
зробленими Олександром II 18 травня в м. Емсі», 21 була дана се-
кретна інструкція відповідним урядовим структурам, які розісла-
ли свої циркуляри на місця. У розпорядженні Управління у спра-
вах друку, надісланому всім цензорам, третій пункт проголошував: 
«Заборонити також різні сценічні твори і читання малоросійською 
мовою, а рівно й друкування нею тексту до музичних нот».

21  Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. – Харків ; Київ, 1930. – С. 381–383; 
Миллер А. И. «Украинский  вопрос»  в  политике  властей  и  русском  общественном 
мнении (вторая половина XIX в.). – Санкт-Петербург, 2000. – С. 242–244.
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Цей документ І. Франко згодом назвав «сухим пнем» на шляху 
розвитку  української  культури.  Українські  вистави  в  межах  Ро-
сійської імперії припинилися на чотири роки – фактично до осені 
1880 року. Ось як описав своє ставлення до оголошеного Емського 
акта М. Кропивницький: «На літній сезон 1876 р. підписав я умо-
ву режисером в Єкатеринослав, к Д. П.  Ізотову. Зорганізували ми 
дотепну укр[аїнську] трупу, котра, звичайно, мусила грати і росій-
ські твори [...]. Але тут нас спобігло лихо: виконання всього україн-
ського, по височайшему повелінню, було заборонено. В день забо-
рони йшла драма “Дай серцеві волю...” і дивертисмент. Губернатор 
був  І.  М.  Дурново,  котрий  дозволив  нам  виконати  цей  спектакль. 
В дивертисменті я співав відому пісеньку із “Підгірян” – “Поле моє, 
поле”, але не доспівав її і розревівся. Дружина моя боялася, щоб я 
не заподіяв чого з собою, і мусила слідкувати за мною. Одначе ж не 
встерегла, як я сів у саду під дуба і під тужіння приятеля д[обродія] 
Ізотова почав плакать і битись головою об дуба... Ізотов схопив мене 
за руки і поволік до буфету...» 22 .

Не мала в цей час перспектив і творчість українських драматургів. 
Можна назвати тільки «античну народну дивовижу» «Хуторянка, або 
Співана хвала молодої перед весільними гостьми» П. Куліша (1877), 
триактну мелодраму «Катерина» Ц. Білиловського, «народну шутку 
зі  співами»  «Сатана»  А.  Янковського  (обидві  –  1879),  одноактний 
жарт «Суджена не огуджена» Олени Пчілки (1881).

У 1876–1880 роках українське театральне аматорство мало під-
пільний характер. Вистави готували й виконували у приватних бу-
динках таємно від поліції за участю осіб, яким можна було довіряти. 
Це була одна з форм діяльності українських «Громад». Наприклад, 
у квартирі М. Лисенка, яку він винаймав у 1878–1879 роках у бу-
динку фотографа Мезера на Хрещатику (будинок не зберігся), саме 
в зимовому сезоні цих років відбулася домашня вистава Шекспіро-
вої  трагедії  «Гамлет»  в  українському  перекладі  М.  Старицького  з 
музикою М. Лисенка до співів Офелії, роль якої виконувала профе-
сіональна співачка О. Лисенко, яка щойно закінчила Петербурзьку 
консерваторію з вокалу. Роль Гамлета грав М. Старицький, Поло-
нія – М. Лисенко, роль королеви – О. Цвітковська 23.

Про гнітючу для українства київську атмосферу писав і М. Кро-
пивницький, який навесні 1879 року відвідав Київ: «Тоді я уперше 
познайомився з М. В. Лисенком, М. М. Старицьким, О. О. Русовим 
і ще з декотрими українцями. Було це в помешканні д[обродія] Ли-
сенка. Пожурились ми в гурті над тим лихом, що пригнітило Україну,  
заспівав  я  землякам  скількись  степових  херсонських  пісень... 
І, о горе побіжденним! Перш чим почати: “Щука-риба в морі гуляє 

22  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – С. 235.
23  Олена Пчілка. Микола Лисенко: життя і праця (спогади і думки). – С. 95.
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доволі”, земляки мусили позамикати вікна  і віконниці; а хтось ще 
став і вартовим на вхідних дверях...» 24.

Про який український театр могла йти мова в таких умовах!
Водночас у всіх губернських центрах на території України (Київ, 

Харків, Одеса, Полтава, Чернігів, Катеринослав, Херсон, Житомир, 
Кам’янець-Подільський)  і  в  багатьох  повітових  центрах  існували 
муніципальні театральні приміщення, які винаймали антрепренери 
російських труп на пільгових умовах та ще й мали іноді фінансову 
підтримку царської влади.

Заслуговує  на  увагу  той  факт,  що  в  70-х  роках  XIX  ст.  в  ро-
сійському  театральному  середовищі  зацікавилися  Шевченковою 
драмою  «Назар  Стодоля».  1873  року  дозвіл  театральної  цензури 
до виставлення отримав перший російський переклад п’єси, здійс-
нений  М.  Чмирьовим,  тим  самим,  який  наступного,  1874,  року  в 
Москві, у власному перекладі, видав «Кобзаря» Т. Шевченка. Що-
правда,  відомостей  про  вистави  «Назара  Стодолі»  на  російській 
сцені саме за цим перекладом наразі не виявлено. Натомість 27 ве-
ресня 1875 року за реєстром Театрально-літературного комітету в 
Петербурзі дозвіл до виставлення отримав інший переклад зі змі-
неною  назвою  п’єси  –  «“В  ночь  на  Рождество”.  Малороссийская 
дия “Назар Стодоля” Тараса Шевченко (перевод и переделка для 
сцены Н. Б.) (В 3 действиях)». Порівняно нещодавно встановлено, 
що криптонім «Н. Б.» походить від псевдоніма «Николай Бицын», 
який  належав  одному  з  тридцяти  російських  письменників  на 
прізвище  Павлов  –  Миколі  Михайловичу  Павлову  25.  Саме  цей 
переклад був узятий до постановки в Малому театрі в Москві на 
бенефіс видатної російської актриси Г. Федотової 22 лютого (6 бе-
резня за н. ст.) 1877 року (у програмі цього вечора були ще «Камін-
ний гість» О. Пушкіна і «Провінціалка» І. Тургенєва). Г. Федотова 
виконувала роль Галі. У виставі брали участь й інші відомі актори: 
П. Садовський – Гнат, Н. Нікуліна – Стеха. Другий показ вистави, 
на користь суфлера театру М. Єрмолова (батька актриси цього те-
атру – Марії Єрмолової), відбувся 25 лютого (9 березня за н. ст.) 
1877 року, тобто в день народження Т. Шевченка. Цього разу роль 
Гната  виконував  інший  знаний  російський  актор  –  В.  Живокіні. 
Вистава протягом тривалого часу трималася в репертуарі Малого 
театру. У перекладі «Н. Б.» п’єса йшла також в інших російських 
мандрівних трупах. У період заборони українського театру в 1876–
1881 роках факт пошанування пам’яті Т. Шевченка на російській 
сцені українська громадськість, яка чекала слушного часу для від-
новлення свого національного театру, сприйняла прихильно.

24  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – С. 138.
25  Костюк Ю. Г. Т. Г. Шевченко-драматург на сцені Малого театру // Театральна 

культура. – Київ, 1889. – Вип. 10. – С. 57–64.
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ІV.2. УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР  
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Інакша  ситуація  для  українського  театру  в  70-х  роках  XIX  ст. 
склалася  в  Галичині  й  на  Буковині,  які  були  під  владою  Австро-
Угорської монархії. Після дворічної перерви, у березні 1869 року, до 
Львова повернулася з Російської  імперії частина трупи О. Бачин-
ського  –  А.  Моленцький,  О.  Моленцька  (у  дівоцтві  –  Морельов-
ська), А. Стечинський, а також молодий актор зі східного Поділля 
Т. Гембицький. А. Моленцький очолив у Львові цю невелику власну 
трупу, прийнявши до неї молодих акторів – Т. Романович, М. Кора-
левича й А. Вітошинського. Невдовзі директор виїхав до Перемиш-
ля, де закупив декорації та  гардероб, що залишилися після розва-
леної польської трупи Івановського, і 24 квітня 1869 року розпочав 
тут виступи виставою «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка. Серед ві-
домих з попереднього репертуару п’єс А. Моленцький уперше ви-
ставив історичну драму «Ольга» А. Яблоновського (муз. І. Воробке-
вича). Згодом трупа гастролювала у Стрию, Дрогобичі, Бережанах, 
Тернополі, а наприкінці жовтня 1869 року повернулася до Львова.

Виділ  Товариства  «Руська  бесіда»,  прийнявши  трупу  під  свою 
опіку, подав у жовтні 1869 року петицію до сейму з проханням на-
дати грошову допомогу українському театру. 9 листопада 1869 року 
сейм ухвалив виділити 3000 золотих ринських і зобов’язав урядову 
установу – Крайовий виділ – виплачувати їх окремими частинами 
протягом 1870 року. Зі свого боку, Крайовий виділ призначив спеці-
альний «Комітет для артистичного надзору Руського народного те-
атру» (далі – «Артистичний комітет»), до якого ввійшли гім назійні 
вчителі  В.  Ільницький  (голова),  О.  Партицький,  М.  Полянський, 
Н.  Вахнянин,  М.  Димет,  К.  Сушкевич,  Ю.  Целевич.  Комітет  мав 
контролювати діяльність Руського народного театру та керівництво 
ним  «Руською  бесідою»  і  через  кожних  півроку  подавати  до  Кра-
йового виділу звіт про мистецький стан театру. Таким чином, укра-
їнська  сцена  в  Галичині  дістала  двох  опікунів  –  виділ  Товариства 
«Руська бесіда» і «Артистичний комітет».

1869–1870 роки – період запеклої боротьби за вплив на театр між 
народовцями і москвофілами. 5 червня 1870 року виділ Товариства 
«Руська бесіда», у якому взяли гору народовці, через москвофільські 
симпатії А. Моленцького звільнив останнього від керівництва теат-
ром і уклав контракт з О. Бачинським, який нещодавно повернувся з 
Росії, власне, з Правобережної України, до Львова з рештками своєї 
трупи. Протягом року в Галичині існували дві театральні трупи: театр 
Товариства «Руська бесіда» за дирекцією О. Бачинського і приватна 
трупа  А.  Моленцького.  Оскільки  це  співіснування,  а  точніше,  кон-
куренція на невеликій території тодішньої Галичини й Буковини, не 
сприяло ні матеріальному, ні мистецькому розвитку жодної з труп, то 
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восени 1871 року вони злилися в одну – у театр Товариства «Руська 
бесіда» за дирекцією О. Бачинського. Однак навесні 1872 року знову 
стався розкол, унаслідок якого А. Моленцький створив нову трупу.

Контракт з О. Бачинським тривав до 6 червня 1873 року, проте ді-
яльність останнього не задовольняла народовців. Після оголошено-
го конкурсу театр знову очолив А. Моленцький, який зобов’язався 
дбати про чистоту української мови на сцені, але слова не дотримав, 
тому вже 15 грудня 1873 року контракт із ним було розірвано й ого-
лошено новий конкурс.

За  таких  обставин,  звісно,  мистецький  рівень  театру  був  над-
звичайно  низький.  Культивування  й  засилля  західної  оперетки  та 
водевілю, старі нудні вистави, засмічена мова і брак коштів не ство-
рювали умов для творчого розвитку. Ідейна боротьба між народов-
цями і москвофілами завдала театрові великої шкоди. Закінчилося 
все тим, що москвофіли, улаштувавшись у Товаристві «Народний 
дім», назавжди заборонили театрові виступати у своєму приміщен-
ні, а народовці, отаборившись у Товаристві «Руська бесіда», з кінця 
1873  року  стали  повновладними  господарями  театру,  який  упро-
довж  наступних  п’ятдесяти  років  свого  існування  поневірявся  по 
різних орендованих у Львові приміщеннях.

З кінця 1873 року на території Галичини й Буковини функціону-
вали дві українські трупи. Одна з них – приватна українська (у 80–
90-х рр. XIX ст. – українсько-польська) трупа О. Бачинського, що 
проіснувала до 1894 року, мандрувала здебільшого в Західній Гали-
чині, де переважало польське населення. Про неї в тогочасній пресі 
збереглися скупі відомості.

Трупа Руського народного театру була створена на основі трупи і 
театрального  майна  А.  Моленцького,  який  відійшов  від  театральної 
діяльності за станом здоров’я, та новоприйнятих акторів, і яка відтоді 
стала фігурувати у пресі ще й під описовою назвою «Театр Товарис-
тва “Руська бесіда”», до 15 грудня 1873 року її тимчасово очолювала 
Т. Романович, а з 2 січня 1874 року, підписавши контракт з «Руською 
бесідою», вона стала директором цього театру. Умови контракту були 
суворішими, аніж у попередні роки. Виділ Товариства залишив за со-
бою право диктувати репертуарну політику,  санкціонувати прийом  і 
звільнення акторів, стежити за добором виконавців ролей тощо.

«Дирекція Романовички, – писав згодом С. Чарнецький, – трива-
ла до кінця 1880 року й записалася як краща доба в історії розвитку 
театру. Нова директорка незабаром доказала, що, крім акторського 
таланту, вона має доволі енергії, меткості й витривалості, щоб само-
стійно керувати мандрівним театром. До того ж вона виявила дуже 
гарні тенденції – зберігати чистоту української мови на сцені» 26.

26  Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. – Львів, 1934. – 
С. 70.
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У перший рік діяльності театру під керівництвом Т. Романович 
до трупи ввійшли актори, які були її основою протягом всього де-
сятиліття: М. Романович, І. Ляновська (пізніше відома як Біберо-
вичева),  Л.  Падлевська,  І.  Гриневецький,  І.  Біберович,  С.  Стефу-
рак,  І.  Стефуракова,  М.  Коралевич  (Душинський),  А.  Людкевич. 
У  1875  році  до  трупи  влилися  В.-К.  Плошевський,  Г.  Косовська, 
К.  Лясковський  та  інші.  Періодично  на  сцені  театру  виступали 
такі видатні актори з польського театру, як А. Карпінський, А. Кіч-
ман (1877). Режисурою в перші два роки керував Л. Наторський, 
колишній актор польського театру в Києві. Капельмейстерами по 
черзі були І. Айзенбергер й І. Гуневич.

Підготувавши  кілька  вистав  зі  старого  репертуару,  трупа  ви-
їхала на периферію, де її прихильно зустріла українська і польська 
публіка.  Репертуар  був  неоднорідний.  З  одного  боку  –  «Наталка 
Полтавка»  І.  Котляревського,  «Сватання  на  Гончарівці»  і  «Шель-
менко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка, «Назар Стодоля» Т. Шев-
ченка,  «Підгіряни»  І.  Гушалевича,  «Верховинці»  Ю.  Коженьов-
ського, з другого, – різні давно обридлі переробки іншомовних п’єс. 
Ці переробки кількісно переважали, а тому, незважаючи на більш-
менш пристойну гру акторів, публіка, як і раніше, вимагала поліп-
шення  репертуару.  Анонімний  рецензент  зі  Станіславова  на  сто-
рінках народовської «Правди» пропонував частіше ставити «наші, 
хоть давні, співами переплітані оперетки», відзначав, що «пожадані 
були би і переклади з Островського, Шиллера, Кальдерона» 27. Цей 
рецензент (імовірно, що то був М. Бучинський, який систематично 
відгукувався у львівській пресі на всі виступи театру у Станіславові 
протягом 70-х рр. XIX ст.) серед акторів-виконавців вирізняв «гра-
ціозну гру п. М. Романович в ролях сільських дівчат з її гарно змо-
дульованим голосом (“Сватання на Гончарівці”,  “Наталка Полтав-
ка”, “Школяр на мандрівці”, “Підгіряни” і др.)  і гру п. Людкевича, 
натуральну і свобідну в рухах і дикції (окрім в “Підгірянах”). Силь-
ний, мужеський його тенор відразу здобув собі любов молоді. Добре 
вив’язується зі своїх наївних ролей і п. Падлевська (“Пансіонерка” 
і др.)» 28. Серед найкращих акторських сил театру рецензент виділяв 
І. Гриневецького, М. Коралевич (Душинський), Т. Романович.

Оскільки  режисерська  робота  Л.  Наторського  не  задовольняла 
Т.  Романович,  вона  запросила  на  цю  посаду  відомого  вже  на  той 
час в Україні М. Кропивницького. Він прибув у квітні 1875 року до 
Тернополя, де тоді виступав Руський народний театр. До листопада 
того  ж  року  М.  Кропивницький  побував  із  трупою  ще  в  Борщові, 
Улашківцях,  Снятині,  Чернівцях,  Кіцмані,  Заліщиках.  Виступив-
ши в ролях возного Тетерваковського («Наталка Полтавка» І. Кот-

27  Правда. – 1874. – 18 (30).ХІІ. – № 20. – С. 16.
28  Там само.
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ляревського),  Стецька  і  Шельменка  («Сватання  на  Гончарівці», 
«Шельменко-денщик»  Г.  Квітки-Основ’яненка),  Хоми  Кичато-
го  і  Назара  («Назар  Стодоля»  Т.  Шевченка),  Гаркуші  («Гаркуша» 
О. Стороженка), Кабиці («Чорноморці» М. Старицького – М. Ли-
сенка),  М.  Кропивницький  показав  галицьким  акторам  блискучі 
зразки реалістичної гри.

Хоча  режисуру  драми  та  комедії  продовжував  здійснювати 
Л. Наторський, а М. Кропивницькому було доручено тільки опере-
ту,  проте  видатний  режисер  багато  зробив  для  піднесення  загаль-
ного  рівня  театру.  Відмовившись  від  беззмістовних  «Чародійних 
скрипок»  і  «Шулерів»,  М.  Кропивницький  переробив  тут,  у  Га-
личині,  такі  класичні  зразки  російського  водевілю,  як  «Лев  Гурич 
Синичкин»  Д.  Ленського  і  «Дочь  русского  актера»  П.  Григор’єва. 
Перший з них – під назвою «Актор Синиця, або Дебютантка на про-
вінції» – режисер успішно виставив на галицькій сцені. Сам він ви-
конував головну роль. Другого ж водевілю виставити не вдалось, як 
не вдалося здійснити також давню мрію – виставити українською 
мовою комедію «Ревизор» М. Гоголя. Він переклав і виставив драму 
російського  драматурга  М.  Чернишова  «Поламане  життя»,  у  якій 
виконав головну роль Андрія Демченка.

Поряд із власними перекладами російської драматургії М. Кро-
пивницький  прагнув  поставити  на  галицькій  сцені  й  свої  перші 
оригінальні п’єси. Однак на перешкоді цьому стала не стільки уря-
дова  цісарська  цензура,  скільки  «свої»  охоронці  суспільного  по-
рядку й моралі. «Коли я задумав вистановить “Дай серцеві волю, 
заведе  в  неволю”,  то  д[обродійка]  Романовичка  мусила  спершу 
послати  її у виділ [Товариства «Руська бесіда». – Р. П.], там роз-
критикували її по всім швам [тут і далі виділено М. Кропивниць-
ким. – Р. П.]: радили щось переробить, щось доробить, а те місце, 
де Микита ремствує на Бога, сказали вичеркнуть. Так я цієї твори 
[п’єси.  – Р. П.] і  не  поставив»  29,  –  згадував  пізніше  М.  Кропив-
ницький в «Автобіографії».

М.  Кропивницький,  як  режисер-педагог,  відіграв  виняткову 
роль у справі підвищення мистецького рівня українського театру 
в Галичині. Він був не тільки зразковим актором, але й таланови-
тим  режисером,  якого  галицький  театр  досі  ще  не  знав.  Активно 
протестуючи  проти  захаращення  репертуару  низькопробними 
п’єсами, М. Кропивницький принципово відмовлявся грати в них 
і їх виставляти.

Становище, у якому перебував український театр у Галичині, за-
смучувало М. Кропивницького. Про це він писав у листах до своїх 
знайомих та згодом у власних спогадах. М. Кропивницький влуч-
но  схарактеризував  і  принципи  керівництва  театром  Товариства 

29  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – С. 234.
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«Руська бесіда», який мав над собою, окрім директора, ще й виділ 
Товариства  «Руська  бесіда»,  у  ньому  –  спеціальний  театральний 
виділ та ще й «Артистичний комітет», приставлений від Крайового 
виділу: «З того керування виходить та дитина, у котрої сім няньок, 
і вона, нарешті, бува без очей або каліка» 30.

М.  Кропивницького  пригнічувало  все:  і  вбогість  костюмів,  де-
корацій, оркестру, хору, і відсутність театральних залів у повітових 
містечках, і брак талановитих драматургів та акторів, і погана мова 
тощо. Тут він стикнувся  і  з давніми знайомими по сцені – «мало-
росами», «ляхами», які в українських виставах «дражнили хохла», 
кривляючись  і  патякаючи.  Провідником  цієї  «школи»  в  Галичині 
став  Л.  Наторський,  якого  М.  Кропивницький  знав  ще  з  початку 
1860-х  років  у  Києві  та  з  гастролей  певних  труп  у  Єлисаветграді 
й  Бобринці.  Довелося  протистояти  несмаку,  від  якого  треба  було 
вберегти  галицьких  акторів,  оскільки  вони,  наслідуючи  цю  «шко-
лу», могли дати галицькій публіці спотворене уявлення про народні 
типи наддніпрянських українців.

М. Кропивницький провадив з молоддю заняття з музики і співу, 
бесіди про акторське мистецтво, ілюструючи їх власною грою. Про-
те  через  родинні  обставини  (дружина  повідомила  про  свою  вагіт-
ність) митець пропрацював у цьому театрі лише півроку – до жовт-
ня 1875 року. Однак і коротке перебування великого майстра сцени 
в галицькому театрі залишило по собі незабутній слід у пам’яті ак-
торів. М. Кропивницький листувався з ними, а у травні 1876 року 
щиросердно зустрів свого учня І. Гриневецького в новоутвореній у 
Катеринославі українській трупі Д. Ізотова, у якій був режисером. 
Перебування тут І. Гриневецького виявилося недовгим, бо саме тоді 
був виданий Емський акт, який забороняв, зокрема, український те-
атр. Однак навіть нетривала його співпраця з українською трупою, 
у  складі  якої  був  і  М.  Кропивницький,  збагатила  знання  молодо-
го режисера, який у 1878–1879 роках підніс до високого рівня га-
лицький театр. Окрім І. Гриневецького, режисурою займався також 
М. Коралевич (Душинський) – чоловік Т. Романович.

Після  трирічних  мандрів  провінцією,  наприкінці  листопада 
1876 року Руський народний театр приїхав до Львова. Місцева пуб-
ліка  і  критика  поставилися  до  нього  неоднозначно.  Реакціонери  з 
газети «Слово» і різних польських шовіністичних видань шельму-
вали театр, їх дратувало те, що він мав яскраво виражений україн-
ський характер. Народовці, як і раніше, узяли театр під свій захист, 
хоча й не всім були задоволені, особливо репертуаром. На сторінках 
їхнього органу – журналу «Правда» – з’явилися критичні нотатки, 
у яких справедливо закидали наявність у репертуарі розкритикова-
них слабких і низькопробних переробок.

30  Там само. – С. 283.
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У  1874–1880  роках  у  Руському  народному  театрі  перше  і  зде-
більшого  єдине  сценічне  втілення  здобули  нові  п’єси  тогочасних 
українських драматургів Галичини й Буковини: трагедії «Довбуш» 
Ю.  Федьковича,  «Ярополк  Перший  Святославич,  великий  князь 
київський» і «Олег Святославич Овруцький» К. Устияновича, мело-
драми «Гнат Приблуда» й «Убога Марта» І. Воробкевича і його опе-
рети з власною музикою «Угорський охотник» та «Дядько Каспар і 
три грації», мелодрама «Капрал Тимко, або Що нас губить» І. Мид-
ловського (муз. В. Матюка) та інші. З перекладної драматургії в ре-
пертуарі з’явилися російські п’єси «Ревизор» і «Женитьба» М. Гого-
ля (вони йшли під заголовками «Ревізор із Петербурга» і «Женихи 
на вибір»), «Весілля Кречинського» О. Сухового-Кобиліна, «Гроза» 
(під заголовком «Буря») О. Островського, які в Росії в українсько-
му перекладі виставляти не дозволяли, а також «Тартюф» (під заго-
ловком «Святоша») Ж.-Б. Мольєра, «Розбійники», «Підступність і 
кохання» (під назвою «Інтрига і любов») Ф. Шиллера; п’єси модних 
тоді на Заході драматургів: «Дмитро Кривоприсяжний» Л. Анцен-
грубера, «Адрієнна Лекуврер» О.-Е. Скріба, «Французькі селяни» 
В. Сарду тощо.

За примітивними рецензіями на сторінках тогочасної преси – ча-
сописів «Діло» (Львів), «Денниця» (Станіславів) –  важко уявити 
стан тодішньої режисури. Тільки з окремих натяків можна збагну-
ти, що І. Гриневецький, як режисер цих вистав, дбав про ансамбль, 
про правильне ідейне прочитання п’єси, прагнув відтворити коло-
рит зображуваної епохи й національних характерів. У театрі були 
вже більш-менш пристойні декорації, які виготовляли художники 
А.  Яблоновський,  Й.  Діль,  В.-К.  Плошевський  та  К.  Устиянович. 
Музичне оформлення вистав здійснювали композитори І. Воробке-
вич, П. Бажанський, В. Матюк та інші.

Що ж до окремих виконавців, то на базі навіть тих вищезгаданих 
рецензій доходимо висновку, що театр Товариства «Руська бесіда» 
70-х років XIX ст. зібрав значні акторські сили, з якими можна було 
піднімати  складні  щодо  мистецького  втілення  п’єси  й  виставляти 
повноцінні спектаклі.

Перше місце в жіночому колективі посідала М. Романович, яка 
яскраво  виявляла  свій  драматичний  хист  у  ролях  як  трагедійних, 
так і комедійних. Вона створила повнокровний трагічний образ ци-
ганки Цори навіть у такій слабкій виставі, як «Довбуш» Ю. Федь-
ковича;  зачаровувала  публіку  виконанням  ролей  Амалії  в  «Роз-
бійниках» та Луїзи в «Інтризі та любові» Ф. Шиллера, Катерини в 
«Бурі» О. Островського та іншими образами. Вирізнялася також й 
І. Ляновська.

Серед чоловіків перше місце як актор посідав  І. Гриневецький. 
Він  виконував  головні  ролі  майже  в  усіх  виставах,  здебільшого  в 
комедіях, і силою сценічного перевтілення справляв незабутнє вра-
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ження на публіку в різнопланових ролях: Возного, Стецька, Хоми 
Кичатого, Гаркуші, Тартюфа, Городничого. Блискучим коміком, що 
особливо уславився виконанням ролі Шельменка, був С. Стефурак. 
Найкращий виконавець ролей коханців К. Лясковський відзначав-
ся  старанним  засвоєнням  тексту,  ніколи  не  покладаючись  на  суф-
лера, що сприяло глибшому проникненню у психологію образу та 
реалістичній грі. Найкращими в його виконанні були Карл Моор у 
«Розбійниках» і Фердинанд в «Інтризі і любові» Ф. Шиллера.

До  найвидатніших  акторів  критика  зараховувала  й  А.  Стечин-
ського, й А. Людкевича. На жаль, наприкінці 1879 року і директору-
вання Т. Романович, унаслідок внутрішніх суперечок, закінчилося 
кризою в театрі. Перший актор і режисер І. Гриневецький покинув 
трупу, пішли з неї і деякі інші актори. Під кінець 1880 року Т. Ро-
манович відійшли від керівництва театром, разом з нею відійшла її 
сестра (М. Романович) і чоловік (М. Коралевич).

Усе  ж  таки,  доходимо  висновку,  що  1874–1880  роки  (коли  ад-
міністративне керівництво здійснювала Т. Романович, коли у тру-
пі  був  М.  Кропивницький  (1875),  і,  особливо,  коли  мистецьким 
керівником був видатний актор  і режисер І. Гриневецький (1878–
1879 рр.)) – це новий, кращий, порівняно з попереднім десятиліт-
тям, період діяльності Руського народного театру.

ІV.3. НА ШЛЯХУ ДО РАДИКАЛЬНОГО ОНОВЛЕННЯ 
ДРАМАТУРГІЇ 

Період,  окреслений  приблизно  межами  третьої  чверті  ХІХ  ст., 
позначений поліційними репресіями на східноукраїнських землях 
та  боротьбою  народовців  проти  москвофільства  в  західноукраїн-
ському регіоні, водночас став завершенням панування водевільно- 
мелодраматичного репертуару та рішучого повороту до загальноєв-
ропейських драматичних нормативів. Фактично утвердження таких 
нормативів віддзеркалювало боротьбу за розширення сфери вжит-
ку української мови, боротьбу за визнання її права на серйозні дра-
матичні Óбрази, а не лише на сльозливі або блазнівські афектовані 
стани. Ще 1857 року вийшла збірка фарсів та водевілів «Малоросій-
ський театр» А. Ващенка-Захарченка (1815 – ?), де вміщено твори 
дуже відмінної художньої вартості 31, а вже через 15 років П. Куліш 
впровадив термін «котляревщина» на позначення згубності подіб-

31  Зокрема, водевілі «Один порадував, другий утішив, або Хто лається, той ка-
ється»  та  «Оглядівся,  як  наївся,  або  Якби  не  вовк  та  не  собака,  був  би  Грицькові 
гарбузяка», які, попри умисне зниження образного устрою, цікаві мовною добірніс-
тю (див.: Захарченко А. В. Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця 
ХIХ – початку ХХ ст. (проблематика, жанри, характери) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук. – Київ, 2007. – С. 10). 
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них  орієнтацій  для  української  культури.  Таке  зрушення  у  свідо-
мості второвувало шлях до становлення нового розуміння запитів і 
вимог у драматургії. З одного боку, «створюючи одноактівки коме-
дійно-музичного характеру ще в 70-ті роки ХІХ ст., обережно стави-
лися до визначення жанру цих творів як водевілю», хоча «“етюди”, 
“малюнки” й “жарти” мали яскраво виражені водевільні ознаки», а з 
другого, – жанр «стає більш публіцистичним, соціально спрямова-
ним, наближаючись, таким чином, до жанру комедії» 32. 

Одним з перших симптомів повороту стала своєрідна рефлексія 
над мелодраматичними образами і сюжетами, подання їх як пред-
мета  відстороненого  висвітлення  та  критичної  оцінки.  Так  само, 
як у Західній Європі, де в попередньому столітті «слізна комедія» 
дала  поштовх  до  долання  протилежностей  між  «високою»  траге-
дією  і  «низькими»  комедійними  жанрами,  в  Україні  переосмис-
лення мело драми було важливим кроком до сучасної драматургії, 
суголосної європейським стилістичним тенденціям. Характерним 
виявом такої рефлексії став єдиний суто сценічний твір «Чумак» 
С. Руданського (позначений як «дивоспів»; 1862, 2-га ред. – 1871, 
першодрук  –  Львів,  1897)  у  чотирьох  діях  –  інсценізація  балади 
або «жорстокого романсу», що становить яскравий приклад пере-
осмислення мелодрами. 

Спочатку  розгортається  мотив  «трикутника»:  чумак  закоханий 
у  Явдоху,  яка  відмовляє  йому  і  відповідає  на  залицяння  багатія 
Гордія. Він іде до шинкарки, милується з нею, напивається і заси-
нає.  У  шинку  його  знаходить  Гордій  і  збиткується  з  нього.  Потім 
мати чумака у ворожки дізнається, що він потонув у морі, а Явдоха, 
яка також прийшла до ворожки, повідомляє, що Гордій її покинув. 
У  фіналі  на  березі  моря  з’являються  Явдоха,  Гордій,  який  жене  її 
геть, та мати, якій рибалки виносять тіло втопленого сина; Явдоха 
«кидається в море». Очевидний фольклоризм твору, в якому пере-
втілюються образи, наявний у пісенних формулах з римою «море – 
горе» 33. Твір цікавий і тим, що в ньому чи не вперше в українській 
драматургії  послідовно  проведено  прийом  так  званих  сценічних 
прислів’їв: сюжетне тло, зокрема, дає привід розгортати оповідь, де 
образні  узагальнення  ситуацій  побудовані  за  взірцями  прислів’їв. 
Висока  питома  вага  фразеологічних  формул  нейтралізує  драма-
тичну  невідворотність  і  непередбачуваність  дії,  відтак  мелодрама  
наб лижається до містерії з її передбачуваністю подій. 

Трохи раніше від С. Руданського в західноукраїнському регіоні 
були надруковані уривки з п’єси «Бандуриста» І. Бужаненько (за 

32  Захарченко А. В.  Ідейно-художні  шукання  в  українській  драматургії  кінця 
ХIХ – початку ХХ ст... – С. 10.

33  Приміром, серед фольклорних записів самого поета міститься такий рядок: 
«Ой стій, мати, не ридай / Слізьми моря не вкривай», який суголосний прислів’ям 
«велике горе, як глибоке море», «бреду горем, мов тим морем». 
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припущеннями, це – псевдонім від назви «Буг»; Зоря галицька. –  
1850. – Ч. 39, 45, 49 34). Про автора не лишилося жодних відомос-
тей. З уривків можна відтворити приблизну фабулу твору, що за-
свідчує нову тематику мелодраматичної схеми. Трофим, син удови 
Мокрини, чекає лиха. Мокрина стисло називає це лихо: «Пійде в 
рекрути синочок мій милий». Її брат Гарасим додає: «Пропав-єсь, 
небоже». Однак замість старшини приходить кобзар – і на цьому 
вривається дія. В уста Мокрини та її сусідки Олени вкладено до-
кладне оповідання про нещасне життя селян – чи не перше свід-
чення  соціальної  проблематики  на  сцені,  на  противагу  згаданим 
фальшивим реляціям про кріпацький «рай» зі «Сватання на Гон-
чарівці» Г. Квітки-Основ’яненка. 

Особливо  промовистим  прикладом  переосмислення  стиліс-
тики  в  українській  драматургії  стала  історія  дебюту  М.  Кро-
пивницького  –  це  створення  п’єси  «Дай  серцеві  волю,  заведе  у 
неволю»  (у  першій  версії  1863  р.  –  «Микита  Старостенко,  або 
Несчуєся,  як  лихо  спобіжить»,  перероблена  під  нинішньою  на-
звою 1873 р., надрукована 1883 р.). Прикметна вже сама дата по-
яви першої версії твору – рік виходу у світ драм «Назар Стодоля» 
Т. Шевченка і «Гаркуша» О. Стороженка, опери «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Драматург використав знайо-
мі мелодраматичні схеми у значенні своєрідної оманливої оболон-
ки, під якою вміщено справжню трагедію 35. Таке переосмислен-
ня спадку виразно простежується в зіставленні різних редакцій 
драми.  Драма  відкривається  нібито  типовою  мелодраматичною 
схемою трикутника: закохані Семен і Одарка, залицяльник Ми-
кита, помічник Іван, який іде замість Семена в рекрути. Цю схе-
му, здавалося б, завершує щасливий рішенець, але драматург до-
лає  інерцію  сприйняття:  за  видимістю  мелодрами  виявляється, 
що справжнім трагічним героєм стає саме невдаха-залицяльник 
Микита – не пихатий недолугий син багатіїв або мелодраматич-
ний злодій, а справжній пристрасний коханець. Він утікає із села, 
його повертає поліція, і він дізнається, що за час його відсутності 
батьки  померли,  закохана  в  Микиту  Маруся  збожеволіла  і  спа-
лила його хату; він має змогу вбити суперника, але відмовляєть-
ся від помсти, помираючи від туги. У цілеспрямованості такого 
трактування  образу  Микити  драматургом  переконує  зіставлен-
ня твору з першою його версією від 1863 року: «Якщо у “Микиті 
Старостенко…” Семен Мельниченко був багатим парубком та ще 
й  дворянином  і  належав  до  того  ж  прошарку  заможної  частини 

34  Передрук у кн.: Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Маловідомі 
п’єси. – Київ, 1958. – С. 379–394. 

35  Киричок М. С. П’єса М. Л. Кропивницького «Дай серцеві волю, заведе у не-
волю»  в  українському  літературному  і  театральному  контексті  другої  половини 
ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Харків, 2005. 
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сільських парубків-багатіїв, що й Микита Старостенко, то в “Дай 
серцеві волю…” Семен спершу бідняк, який перебував у далекій 
Бессарабії  на  заробітках,  звідки  приніс  певну  суму  грошей,  ро-
зумно вклавши їх у своє господарство, і завдяки чесній праці на 
землі, співчуттю та допомозі бідним заслужив повагу односель-
чан, які й обрали його соцьким. […] Якщо у першотексті Микита-
москаль  сам  прийшов  до  рідного  села,  щоб  помститися  своєму 
суперникові Семенові за понівечене кохання, то у переробці він 
селянин-втікач,  який  розмовляє  українською  мовою.  Злісний 
Микита-москаль прагне крові. Він зарізує Семена, заколює Одар-
ку й сам накладає на себе руки. Микита ж – селянин-втікач, хоч 
і  не  подолав  злостивості  у  своєму  серці,  по-справжньому  кохає 
і дотепер Одарку»  36. Мало того, в одній з редакцій М. Кропив-
ницький  упровадив  сцену  відвідування  Микитою  могили  бать-
ків, де той помирає, побачивши Одарку. 

У  центрі  уваги  тут  опиняється,  на  противагу  мелодрамам,  не 
пара  закоханих  разом  з  помічниками,  не  перешкоди  до  кохання,  
а пос таті невдах, зацькованих обставинами життя – Микити й Ма-
русі.  Характер  останньої,  особливо  така  особливість,  як  уміння 
глибоко  приховувати  закоханість,  становить  одне  з  провідних  ху-
дожніх  відкриттів  драматурга.  Трагедією  пристрастей  обертається 
сюжет, розпочатий як мелодрама. От чому, зокрема, вимагає уточ-
нення висновок про те, що «не змінився, залишився злісним і мсти-
вим Микита Гальчук, який позбувся батьків, став жебраком та ще й, 
до того ж, хворим» 37. Має рацію Л. Мороз, убачаючи в цій трагедії 
проблему  «відповідальності  людини  перед  самою  ж  собою  за  без-
думне розтринькування даних їй природою можливостей» 38. 

Ще один взірець переосмислення мелодрами в соціальну тра-
гедію  становлять  близькі  за  сюжетом  твори  «Доки  сонце  зійде, 
роса очі виїсть» М. Кропивницького і «Не судилось (панське бо-
лото)»  М.  Старицького,  де  основу  становить  фабула,  спільна  із 
«Щирою  любов’ю»  Г.  Квітки-Основ’яненка  –  унеможливлення 
мезальянсу соціальними обставинами. У драмі М. Кропивниць-
кого  кохання  поміщицького  сина  Бориса  до  дочки  колишнього 
кріпака Оксани не руйнується навіть батьками, які не зупиняють-
ся перед тим, щоб змусити сина сп’яніти: Борис до кінця залиша-
ється  вірним  коханню.  Фатальну  роль  тут  відіграють  односель-
ці  і насамперед Текля, яка наче уособлює заздрість як провідну 
пристрасть їхньої душі. Саме вона підбиває парубків знущатися з 
Оксани як з покритки, настирливо твердячи Оксані про вигадану 

36  Там само. – С. 9.
37  Там само. – С. 12.
38  Мороз Л. З. Марко Кропивницький // Кропивницький М. Драматичні твори. – 

Київ, 1990. – С. 12.
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зраду її коханого. Саме сусідський поговір, а не протидія батьків, 
веде Оксану до відчаю і смерті. 

У  версії  М.  Старицького  подібне  кохання  поміщицького  сина 
Михайла до селянки Катрі руйнується вже за активної участі ма-
тері Михайла та її довіреної служниці Аннушки. Водночас сам Ми-
хайло  виявляє  безхарактерність,  засвідчену  показовою  реплікою 
вагання у сцені «двобою» його матері  з коханою: «Не руште  її … 
Я не знаю, що з собою зроблю! Не оскорбляйте ее – все сделаю, что 
вы хотите!» (4-та дія, 14-та сцена). Надзвичайно прикметна дво-
мовність  цієї  репліки,  у  якій  унаочнена  роздвоєність  душі  героя. 
Згодом він отямився і в хаті Катрі присягається у важкому виборі: 
«Не хочу я знати – ні батька, ні матері!» (5-та дія, 9-та ява). Однак 
ці слова – запізнілі, бо кохана вже отруїлася. Ще одна особливість 
трактування сюжету М. Старицьким – упровадження постаті се-
лянина Дмитра, закоханого в Катрю. Коли в М. Кропивницького 
роль помічника-протагоніста відіграє приятель Бориса – агроном 
Горнов,  своєрідний  представник  народницької  інтелігенції,  –  то 
тут з боку аналогічної постаті – лікаря Павла Чубаня – доводить-
ся  висловлювати  аргументи,  які  б  здолали  нерішучість  Михайла 
(3-тя дія, 1–3-тя яви), натомість Дмитро підсилює сумніви Катрі, 
убачаючи в поміщицькому сині свого ворога. 

Якщо мелодрама перетворювалася на високу трагедію, то пара-
лельно  відбувалася  трансформація  водевільних  схем  у  розгорнуті 
комічні  сюжети.  Уже  водевіль  (1772–1860)  «Первописна  опера. 
Муж  старий,  жонка  молода,  домовая  забавка  в  єдном  действіи, 
з громадських повесток уложена» С. Петрушевича (1830-ті рр.) не 
лише  становив  фактично  переробку  «Москаля-чарівника»  І.  Кот-
ляревського,  але  й  водночас  був  протиставлений  своєму  прообра-
зу: «Якщо Тетяна, шануючи старших, спершу дорікає Финтику за 
неуважне  ставлення  до  матері,  а  згодом  уже  й  застерігає  за  непо-
вагу до неї, то Аннуся – і на словах, і на ділі – виявляє неповагу до 
старших».  Така  виразна  антитетичність  тлумачення  сюжету  пояс-
нюється, зокрема, тим, що «на той час Полтавщину так чи інакше 
посідала  деспотія  домострою  “старшого  брата”,  […]  тоді  як  на  По-
кутті  жінка  ще  певною  мірою  зберігала  за  собою  право  на  власне 
рішення» 39. У 1850-х роках помітні нові тенденції водевілю, а саме: 
відхід від традиційної адюльтерної сюжетної схеми. Таким є «воде-
віль А. Велисовського “Бувальщина, або На чужий коровай очей не 
поривай” [...], де на передній план виходить не тема зради в роди-
ні, а тема пошуку пари та становлення майбутньої сім’ї» 40. Схоже 
тематичне  зрушення  виявляє  також  зіставлення  жарту  «До  миро-

39  Доридор Г. К. Український водевіль ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук. – Київ, 2000. – С. 8.

40  Там само. – С. 11.
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вого» Л. Глібова (1862) і «Як ковбаса та чарка, то минеться й свар-
ка» М. Старицького (1872). Однаковість фабули (примирення двох 
суперників,  які  випадково  зустрілися  в  шинкарки,  через  спільну 
пиятику) підкреслює відмінність її трактування. Коли в Л. Глібова 
зазначена фабула вичерпує жарт, то в М. Старицького доданий ще й 
мотив стороннього подорожнього, який повертається для залицян-
ня до шинкарки, ховається у припічку та під час сварки втікає – оче-
видна ремінісценція «вигнання нечистого» з «Москаля-чарівника». 
Маски фарсової водевільної традиції прибирають тепер ознак коме-
дійних гумористичних характерів. 

Виростаючи  з  водевілю,  комедія  прибирала  ознак  визначеної 
суспільної  спрямованості.  Так,  у  М.  Кропивницького  «В  комедії 
“Помирились” (1869) акцентується увага на тому, що глитай Па-
нас Гурін нажив своє багатство, безсоромно ошукуючи наймитів. 
Водночас  інший персонаж твору, Василь Сокуренко, що поєднує 
посади  волосного  писаря  й  сільського  вчителя,  виступає  як  за-
хисник  знедолених.  Саме  завдяки  появі  згаданих  п’єс  в  україн-
ській драматургії розпочинається процес утвердження соціальної 
драми» 41. В іншому зразку жанру, у водевілі «Пошились у дурні» 
М. Кропивницького (1875), парубки-наймити Антон і Василь, «ко-
ристуючись  із пасивності, недалекоглядності та нерозважливості 
своїх  господарів,  мірошника  Максима  Кукси  та  коваля  Степана 
Дранка,  які,  втім,  не  зазнають  збитку»,  влаштовують  собі  життя.  
Антон  одружується  на  дочці  Кукси,  до  того  ж  на  репліку  Кукси 
«Ну, уклонися ж хазяїнові в ноги за таку честь!» запитує: «За що ж 
я Вам кланятимуся?», і лише довідавшись про потребу дотримува-
тися звичаю, дає згоду: «Хіба що закон! Закон мушу сповнити!» 42. 
Так  на  кону  з’являються  нові  соціальні  типи,  невідомі  колишнім 
водевільним амплуа. 

Поряд  з  мелодрамою  та  водевілем,  у  ці  ж  роки,  після  перших 
спроб  М.  Костомарова,  поновлюється  увага  до  жанру  історич-
ної  драми.  Однак  твори  К.  Устияновича  («Олег  Святославович 
Овруцький»,  «Ярополк  Перший  Святославович,  великий  князь 
київський») не перевидавали, відтак вони залишилися без спеці-
альної  уваги  дослідників  43.  Більш  відомим  зразком  жанру  стала 
«Маруся Богуславка» М. Нечуя-Левицького (1875), позначена як 
оперета. Твір продовжує те тлумачення жіночої постаті, яке було 
запропоноване М. Костомаровим в образі Марини з «Переяслав-

41  Новиков А. О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук. – 
Київ, 2007. – С. 13. 

42  Доридор Г. К. Український водевіль ХІХ століття. – С. 12.
43  За висловом І. Франка, «Ярополк», зокрема, – це «хроніка в діалогах, майже без 

драматичної дії (за винятком різних убивств) і без сліду якої-небудь характеристики 
дійових осіб» (див.: Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1980. – Т. 28. – С. 106). 
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ської ночі». Так само і Богуславка опинилася між двома ворогую-
чими  таборами,  не  визнаючи  ворожнечі  для  своєї  особистої  долі 
і  займаючи  позицію  «над  битвою»,  коли  до  неї  прибуває  під  ви-
глядом мандрівниці її мати Настя і кидається з ножем на її дітей: 
«… що хоч роби зо мною, тільки не губи дітей!» (3-тя дія, 5-та ява). 
Як і Марина в М. Костомарова, вона боронить свого чоловіка перед 
тими козаками, які їй же зобов’язані своїм визволенням. Нареш ті, 
у фіналі Настя зі словами «або їдь з нами, або губи на смерть отут 
свою матір, що знайшла тебе й за морем!» зіскакує із човна з ви-
зволеними козаками, щоб підпалити палац із Марусиними дітьми 
і самій загинути від яничарів. 

У  так  потрактованому  сюжеті  виявляються  ознаки  романтич-
ної «трагедії долі», що стало новим словом для української драма-
тургії.  Твір  вирізняється  також  композиційними  особливостями, 
зокрема,  широким  вживанням  хорових  епізодів.  Назвавши  твір 
«оперетою»,  письменник  означив  високу  питому  вагу  музичного 
компонента, проте твір більше відповідає ознакам ораторіального 
жанру. Про це свідчить вагомість хорових реплік, якими не лише 
прокоментовані події, але й спрямоване їх розгортання (приміром, 
у  сценах  обрання  козацького  гетьмана,  у  фінальній  сцені  визво-
лення бранців). Через рік після твору М. Нечуя-Левицького в За-
хідній Україні стала відомою остання історична драма «Святослав 
Ігоревич» П. Свєнцицького (1841–1876, знаного більше як пере-
кладача під псевдонімами Стахурський і Павло Свій). 

Особливе  місце  в  розвитку  історичної  драми  займає  «Довбуш, 
або Громовий топір і знахарський хрест» Ю. Федьковича (вийшла 
друком у Львові 1876 р., того ж року відбулася прем’єра, другу ре-
дакцію створено 1887 р.), де автор значно випереджає свій час, звер-
таючись до таких уявлень, які провіщали утвердження модернізму. 
Так само, як М. Костомаров у «Саві Чалому», Ю. Федькович вільно 
потрактував народну легенду: у нього Дзвінка – це удова, натомість 
винуватцем загибелі Довбуша стала чаклунка Чора – донька циган-
ського знахаря Морана. Потаємним рушієм усіх злих сил виведено 
Секретаря недолугого Воєводи, потайки закоханого в його дружи-
ну. Саме він ставить перед Довбушем, удаючи із себе його приятеля, 
важке завдання: здобути знахарський хрест для урятування хворої 
княгині. Виявляється, що від цього хреста залежить доля Морана, 
батька  Чори.  Довбуш  крадькома  виходить  із  хрестом,  поки  спить 
Моран, коли ж той прокидається і бачить зникнення святині, то ки-
дається до ватри, лишивши Чорі заповіт помсти. На Довбуша чека-
ють ревнощі Дзвінки і прагнення помсти Чори, до нього приходить 
Воєвода миритися, і після слів «рус і лях – одної нені діти» (4-й акт, 
9-та  сцена)  убиває  інтригана  Секретаря.  Однак  невблаганна  сила 
долі веде до трагічного фіналу, де Довбуш убиває свого брата Іва-
на. Роль ключової деталі тут здобуває громовий топірець – символ 
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волі народу, подарований Довбушем Дзвінці. Довбуш гине від пом-
сти Чори, яка підмовила Дзвінку; Дзвінка вбиває Чору і божеволіє, 
а топірець кидають до Черемоша. Отже, Ю. Федькович створив взі-
рець трагедії долі. Якщо ж врахувати, що задум і редагування драми 
припали на ті роки, коли здіймалася зоря вагнеріанства, то можна 
оцінити  доробок  письменника  як  цілком  суголосний  найсучасні-
шим ідеям ХІХ ст.: кільце Нібелунгів і громовий топірець постають 
як рівнозначні символи. 

Процес  оновлення  драматургічних  принципів  лише  назва-
ними взірцями не обмежувався. Про його глибину свідчить той 
факт, що в новому ключі було написано чимало зразків, які піз-
ніше не перевидавали і не ставили на кону, але через невідомість 
ми не маємо підстав судити про справедливість вироку долі. До 
них  належать,  зокрема,  трагікомедія  «Оксусь  і  Олеся,  або  Ро-
зумна  дядькова  голова»  А.  Тарновського  (1862),  драма  «Доля» 
М. Стеценка (псевдонім Г. Залюбовського) (1863), трагічна опе-
рета «Не до любові» Кузьми Шаповала (1865), драми «Сватання 
невзначай»  (1865),  «Гріх  задля  лиха»  (1865),  «Ятрівка»  (1864) 
О.  Цисса,  комедія  «Був  кінь  та  з’їздився»  Д.  Костянтиновича 
(1864),  «Заручини  напомацки»  І.  Наумовича,  «За  Немань  іду», 
«Не ходи, Грицю, на вечорниці» В. Александрова, «Як жінки чо-
ловіків морочать» Г. Бораковського.

Здобутки української драматургії третьої чверті ХІХ ст. готува-
лися і у творчих лабораторіях митців, де нагромаджувалися оригі-
нальні ідеї, що випереджали професійний рівень тогочасного теат-
ру. До числа їх творців належав Панас Мирний, у якого ви никали 
задуми, реалізовані згодом як «епізована драма для читання» з та-
кими характерними для неї ознаками, як «млявість сценічної дії, 
статичність епізодів і мізансцен, запровадження довгих монологів 
на  морально-етичні  й  філософські  теми,  багатоплановий  показ 
життя  головних  героїв,  для  чого  до  драматургічного  твору  вво-
диться  значна  кількість  другорядних  персонажів»  44.  Провідний 
напрям творчих шукань письменника визначило те коло ідей, які 
були розроблені у згаданій драмі «Доля» М. Стеценка, де «змальо-
вується трагічна доля молодої дівчини Олени, яка вийшла заміж 
за  сина  багатої  вдови  і  померла  в  божевільні,  зацькована  лихою 
свекрухою. Чоловік Олени […] в запалі вбиває рідну матір» 45. Така 
тема жіночої трагедії, типова для балад і мелодрам, переосмислена 
Панасом Мирним у ключі трагедії соціальної. Так, за реконструк-
цією С. Зубковим одного з творів без назви, який дослідник запро-
понував назвати «Христя Удовівна», від імені героїні, трагедія від-

44  Явтушенко Н. Г. Драматургія  Панаса  Мирного.  Жанрові  особливості  :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Харків, 2008. – С. 10.

45  Зубков С. Д. Ранні драматичні спроби Панаса Мирного. – Київ, 1958. – С. 15.
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бувається з наймичкою: Христя, за намовленням сестри, виходить 
заміж за Грицька, хоча перед тим мала дружні стосунки з Хведо-
ренком, який зволікав з одруженням. І хоча згодом, «переборовши 
свою образу, Грицько прощає Христю», фінал – трагічний: «при-
чиною загибелі Христі мало стати вороже ставлення до неї, як до 
покритки» 46. Письменник не ідеалізує своїх персонажів, на проти-
вагу мелодрамі, а досліджує реальні мотиви їхньої поведінки, що 
ведуть до трагедії. Це вже принципово нове явище в українській 
драматургії. 

У ті ж роки розпочалися драматичні експерименти П. Куліша, 
які  проклали  шлях  до  написання  ним  драмованої  трилогії.  По-
чаток таким експериментам поклала незавершена прозова драма 
«Колії»  (1860;  за  тими  ж  мотивами,  що  й  «Гайдамаки»  Т.  Шев-
ченка). Новацією стали й містерії «Іродова морока» (за вертеп-
ними  мотивами)  і  «Хуторянка»  (за  мотивами  біблійної  «Пісні 
над  піснями»)  (обидві  –  1868),  уміщені  як  частини  до  трактату 
«Хутірська філософія» (1879). «Іродова морока» прикметна тим, 
що стала чи не першою політичною сатирою у формі алегорії 47. 
У другій запропоновано незвичне трактування біблійного тексту, 
де виявлено «любовний трикутник цар – хуторянка – пастух» 48. 
Ще один експеримент, пов’язаний з історичною тематикою, ста-
новить  драматична  поема  «Мальована  Гайдамащина»  (1876): 
«хоча цей твір усе ще викликає дискусії, у ньому прекрасно роз-
кривається  неоднозначний  дух  Хмельниччини,  Гайдамаччини, 
й,  зокрема,  Коліївщини,  адже  душі  козаків,  гайдамаків  і  коліїв 
виявляються  не  тільки  в  монологах,  а  й  у  фрагментах  їхнього 
“внутрішнього  мовлення”,  у  роздумах  персонажів  і  “незнано-
го  автора”»  49.  Історіософія  П.  Куліша,  створена  саме  в  ці  роки,  
уможливила  чітку  концепційність  його  творчості  й  надалі. 
Нареш ті,  на  1870-ті  роки  припадають  перші  юнацькі  театраль-
ні  спроби  І.  Франка,  що  стали  його  творчою  школою:  написана 
ще  в  гімназії  полономовна  драма  «Jugurta»  («Югурта»)  (1873), 
«Славко і Хрудош» (1875), «Три князі на один престол» (1876), 
«Послідній крейцар» (1879). 

Розглянутий період позначений двома особливостями розвит-
ку драматургії, що мали далекосяжні результати, а саме: створення 
перших зразків української опери та, відповідно, початок система-
тичної  підготовки  лібрето  (саме  з  написанням  лібрето  пов’язані 
перші творчі кроки М. Старицького, який готував тексти для опер 

46  Там само. – С. 20.
47  Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. – Київ, 2007. – Т. 2. – С. 236.
48  Там само. – С. 237.
49  Ковпік С. І. Драматургія Пантелеймона Куліша. Духовні виміри, проблемати-

ка, жанровий діапазон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – 
Херсон, 2005. – С. 9. 
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М. Лисенка: «Чорноморці» (за Я. Кухаренком), «Різдвяна ніч» й 
«Утоплена»  за  М.  Гоголем);  перекладацька  діяльність,  спрямова-
на  на  асиміляцію  українським  театром  світового  класичного  ре-
пертуару. Появі перших перекладів передували переробки творів 
для сцени, серед яких вирізнялися «Верховинці» М. Устияновича 
(з «Karpaccy górale» Ю. Коженьовського). У західноукраїнському 
регіоні вже згаданий П. Свєнцицький створив переклади україн-
ською  мовою  творів  Ж.-Б.  Мольєра  (зокрема,  його  «Жорж  Дан-
ден» постав як «Гаврись Бамбула», 1871), В. Шекспіра, О. Фредра, 
Ю. Коженьовського, переробки й інсценізації творів відомих укра-
їнських письменників, зокрема «Марусі» Г. Квітки-Основ’яненка 
й «Катерини» Т. Шевченка (1866). Один з перших українських пе-
рекладів  В.  Шекспіра  належить  Ю.  Федьковичу,  який  зробив  на 
основі комедії «Приборкання норовливої» [назву подано за пере-
кладом М. Рильського. – І. Ю.] одноактний жарт «Як козам роги 
вправляють. Фрашка в 1 відслоні. Вільно за шекспіровою драмою 
“Як  пурявих  уговкують”»  (1872).  Та  наріжний  камінь  у  перекла-
дацьку  справу  заклав  П.  Куліш,  почавши  творити  україномовну 
шекспіріану. Цей творчий чин відбувся вже в 1880-х роках, і шлях 
до нього вторував переклад Святого Письма, досвід якого П. Ку-
ліш здобув, починаючи з 1869 року, коли у Львові вийшли окремим 
виданням перші випуски опрацьованих ним біблійних текстів 50. 

Таким  чином,  під  посиленим  тиском  зовнішніх  обставин  ви-
зрівали  потужні  творчі  сили,  які  вже  засвідчили  себе  першими 
успіхами української драматургії. Тож коли історик констатує, що 
«з 1880 по 1906 роки з’явилося понад 400 п’єс і стільки ж з 1906 по 
1912 роки разом із перекладами» 51, маємо бути свідомими того, що 
цей сплеск творчості зобов’язаний невидимій, потаємній підготов-
ці, що відбулася всупереч усім обставинам. 

50  Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. – С. 271.
51  Малютіна Н. П. Родо-жанрові трансформації в українській драматургії кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук. – 
Київ, 2007. – С. 3.
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Учасники аматорської вистави музичної комедії «Різдвяна ніч» 
М. Старицького – М. Лисенка на сцені Київського міського театру. 

Стоять (зліва направо): Л. Липська – Солоха,  
А. Матвєєв – Дяк, В. Новицький – Голова, С. Габель – Пацюк,  

О. Лисенко – Оксана, О. Русов – Вакула.  
Сидять: П. Богданов – Чуб, Н. Булах – Одарка.  

Січень 1874 р.

Трупа М. Кропивницького. 1882 р.
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Портрет М. Щепкіна. 
Художник Т. Шевченко. 

1858 р.

О. Бачинський

Портрет Л. Млотковської. 
Невідомий художник

Портрет Л. Млотковського.
Невідомий художник

Г. Затиркевич-Карпинська

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



V

М. Заньковецька.  
1882 р.

Л. Ліницька

М. Кропивницький.  
1900-ті рр. І. Гриневецький
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М. Кропивницький у ролі  
Тараса Бульби  

(«Тарас Бульба під Дубном»  
К. Ванченка-Писанецького  

за М. Гоголем)

М. Садовський у ролі  
Богдана Хмельницького  

(«Богдан Хмельницький»  
М. Старицького)

П. Саксаганський у ролі Кабиці  
(«Чорноморці»  
М. Старицького –  
М. Лисенка за Я. Кухаренком).  
1890-ті рр.
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М. Садовський у ролі Миколи 
(«Наталка Полтавка»  

І. Котляревського). 1880-ті рр.

П. Саксаганський у ролі  
Голохвостого («За двома  

зайцями» М. Старицького)

М.  Заньковецька в ролі Ази  
і П. Корненко в ролі Василя  

(«Циганка Аза» М. Старицького)

П. Саксаганський у ролі  
Подорожнього («Зимовий вечір» 

М. Старицького). 1890-ті рр.
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М. Заньковецька в ролі  
Харитини («Наймичка» 

І. Карпенка-Карого)

М. Заньковецька  
в ролі Мотрі  
(«Мазепа»  
К. Мирославського-
Винникова)

М. Заньковецька в ролі Наталі  
(«Лимерівна» Панаса Мирного)
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М. Заньковецька в ролі Харитини  
(«Наймичка» І. Карпенка-Карого)

М. Заньковецька  
в ролі Наталі («Лимерівна»  
Панаса Мирного)

М. Заньковецька в ролі   
Бондарівни («Бондарівна» 

І. Карпенка-Карого)
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X

М. Щепкін у ролі Чупруна  
(«Москаль-Чарівник»  
І. Котляревського).  
Літографія П. Петі  
за малюнком В.-Ж.-Ф. Доллє. 
1845 р.

Невідома артистка  
в ролі Наталки  

(«Наталка Полтавка»  
І. Котляревського).  

Невідомий художник. 1833 р.

П. Саксаганський у ролі Гната 
Голого («Сава Чалий»  
І. Карпенка-Карого).  
 Художник М. Уваров
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XI

М. Кропивницький у ролі Карася  
(«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського)

Сцена з вистави «По ревізії» М. Кропивницького.  
Трупа М. Кропивницького (зліва направо):  

М. Садовський – Писар, Г. Затиркевич-Карпинська –Риндичка, 
П. Саксаганський – Гарасько, М. Кропивницький – Старшина, 

М. Заньковецька – Пріська. 1886 р.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



XII

Сторінка  
театральної програми  

«Алексій человек Божій». 
Київ. 1674 р.

Симеон (Самуїл) Полоцький

Титул рукописної  
збірки драми та Інтермедій  

М. Довгалевського.  
Київ. 1736 р.

Титул театральної програми 
«Алексій человек Божій».  

Київ. 1674 р.
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V.1. «ЗОЛОТА ДОБА» УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ  
(80–90-ті роки ХІХ століття) 

V.1.1. Український театр у межах Російської імперії 

Жорстокість,  яку  виявила  царська  влада  Російської  імперії 
щодо вживання української мови, фактично заборонивши її в усіх 
сферах  життя,  за  винятком  домашнього  вжитку  в  сільському  і 
спролетаризованому середовищах, призвела до того, що українські 
національно-демократичні  сили,  які  групувалися  в  нелегальних 
структурах, так званих «Громадах», у великих містах на території 
підросійської України, дістали додатковий козир для справедливо-
го звинувачення політики царського уряду щодо України. Оскіль-
ки Емський акт уважали таємним, влада на місцях, яка мала його 
виконувати, була в очах громадськості такою, що чинила свавілля, 
уживаючи заходів, не регламентованих найвищою владою імперії. 
Маючи клопіт з підпільним народницьким рухом, російський ца-
ризм  створив  собі  опозицію  і  в  «українофільських»  «Громадах», 
що стало особливо відчутним на межі 1870–1880-х pоків.

Після організованого народовольцями вибуху в Зимовому па-
лаці в Санкт-Петербурзі 4 лютого 1880 року було утворено Вер-
ховну  розпорядчу  комісію  з  питань  охорони  державного  поряд-
ку,  головою  якої  призначили  графа  М.  Лориса-Мелікова,  який, 
перебуваючи  на  посаді  тимчасового  харківського  генерал-губер-
натора  (Харківське  генерал-губернаторство,  ліквідоване  1856  p., 
відновили у квітні 1879 p.), вирізнявся ліберальними поглядами. 

РОЗДІЛ V

«ТЕАТР КОРИФЕЇВ» ТА УТВЕРДЖЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СВОЄРІДНОСТІ  

УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ
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Імпонуючи Олександрові II у прагненні поєднати інтереси уряду 
з  інтересами  широкої  громадськості  на  засадах  взаємної  довіри, 
М. Лориса-Мелікова вже навесні 1880 року призначили на посаду 
міністра внутрішніх справ. Звільнену посаду харківського генерал- 
губернатора  9  березня  1880  року  обійняв  князь  О.  Дондуков- 
Корсаков, який у 1869–1876 pоках був київським генерал-губерна-
тором  (до  Київського  генерал-губернаторства  входили  Київська, 
Подільська  і  Волинська  губернії).  При  О.  Дондукові-Корсакові, 
який  у  Харкові  пробув  так  само  недовго,  19  серпня  1880  року  у 
присутності імператора Олександра II відбулося визначення меж 
Харківського  генерал-губернаторства,  до  складу  якого  відтоді, 
опріч Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній, уходи-
ли ще й Курська, Воронезька й Орловська. У Києві ж із 1877 року 
генерал-губернатором  став  М.  Чертков.  Таким  чином,  і  міністр 
внутрішніх  справ  (М.  Лорис-Меліков),  і  обидва  генерал-губер-
натори  –  київський  (М.  Чертков)  і  харківський  (О.  Дондуков- 
Корсаков), як ніхто серед царських урядовців, розуміли тогочас-
ну «українську проблему». Коли ж улітку 1880 року міністерство 
внутрішніх  справ  організувало  сенаторські  ревізії  губерній  з  ме-
тою  реформувати  управління  адміністративно-територіальними 
одиницями, до Києва призначили сильного й наполегливого сена-
тора А. Половцова, який прибув на місце 12 жовтня 1880 року. До 
нього стали звертатися приватні й офіційні прохачі.

Не  проґавила  нагоди  підняти  клопотання  про  скасування  
Емського акта київська «Громада», яку влада називала «украинофи-
лами»,  «враждебной  единству  России  партиею».  «Пп.  Антонович, 
Драгоманов, Чубинський, Старицький, Лисенко та Ільяшенко є го-
ловними теоретичними і практичними діячами в цьому напрямі», – 
зазначено в одному з документів 1.

Отже, ще до приїзду сенатора А. Половцова в Київ, до міністра 
внутрішніх справ М. Лориса-Мелікова через херсонського губерна-
тора з проханням дозволу на українські доброчинні вистави звер-
талися єлисаветградські впливові аматори, а також не менш авто-
ритетна  полтавська  дворянка  Олена  Миколаївна  Милорадович  за 
сприяння вельми впливової української громадської діячки, члена 
полтавської «Громади», меценатки Єлизавети Іванівни Милорадо-
вич (дочки полтавського губернського маршала І. Скоропадського, 
тітки майбутнього гетьмана Української Держави Павла Скоропад-
ського), у результаті чого першою отриманим дозволом ще у верес-
ні  1880  року  скористалася  Полтава  2.  Керівник  полтавського  ама-

1  [Науменко В.] Найближчі відгуки указу 1876 року про заборону українського 
письменства // Україна. – 1907. – Т. 2. – Кн. 3. – Ч. 1. – С. 254.

2  [Лотоцький О.] Предисловие // Корифеи украинской сцены. – Київ, 1901. – 
С. 17.
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торського  гуртка  О.  Милорадович  запросила  до  участі  у  виставах 
відомого з попередніх виступів у Полтаві професіонального актора 
М. Кропивницького, який у цей час грав у російській трупі Г. Ви-
ходцева у Єлисаветграді.  Із жовтня 1880 pоку M. Кропивницький 
періодично наїжджав до Полтави, де виступав у виставах «Наталка 
Полтавка» Г. Котляревського, «Гаркуша» О. Стороженка, у власних 
п’єсах «Невольник» і «Дай серцеві волю, заведе у неволю» (назви 
вистав відомі не всі) 3.

Дозвіл,  даний  єлисаветградським  аматорам  (до  складу  гуртка 
належав також І. Тобілевич) восени 1880 pоку, херсонський губер-
натор використав і для професіональної російської трупи Г. Виход-
цева, яка виступала у Єлисаветграді з 3 вересня 1880 року до 22 лю-
того 1881 року. У цій трупі був і видатний актор, неперевершений 
виконавець  українських  ролей  М.  Кропивницький.  У  його  репер-
туарному  списку  цього  періоду  є  вистави  «Сватання  на  Гончарів-
ці»,  «Бой-жінка»  і  «Шельменко-денщик»  Г.  Квітки-Основ’яненка 
(у  пресі  збереглися  відомості  не  про  всі  вистави).  Окрім  того, 
М. Кропивницький часто виступав у дивертисментах з українськи-
ми вокальними номерами 4.

Так само почалися українські вистави в російській трупі Г. Аш-
каренка  в  Кременчуці  на  Полтавщині.  Про  це  розповів  Г.  Ашка-
ренко у своїх спогадах: «В 1880–81 р. я зібрав трупу сам. Хоч пер-
ший рік (сезон) у мене була руська трупа, але, як кажуть, у мене 
була  вовча  думка,  і  потроху  я  готовивсь  до  чогось  іншого:  я  по-
шив  українські  жупани  тощо  (увесь  гардероб,  як  слід  для  укра-
їнської  трупи,  були  навіть  жіночі  кунтуші  і  байбараки).  Перший 
раз я спробував і поставив український водевіль “Москаль-чарів-
ник”, далі – “Кум-мірошник”, “Бувальщину”. Побачивши, що і ці 
маленькі п’єски дуже до вподоби публіці, я почав міркувати, де б 
його добути співучу артистку і ще декого [...] З ними я вже ставив: 
“Наталку Полтавку“, “Сватання на Гончарівці”, “Назар Стодоля”, 
“За Немань іду”, обох “Шельменків” і “Щиру любов”. Трупа укра-
їнська першого року була: жінки – Лютомська, Лавровська, Алек-
сєєва, Крамаренко, Олексенко і кілька других; чоловіки: Борисов 
(кращого Назара, опріч Кропивницького, я не бачив), Крамаренко, 

3  Кропивницький M. Твори  : у 6 т. – Київ, 1960. – Т. 6. – С. 277–320. Свідчен-
ням  може  бути  таке  оголошення  про  виставу:  «Программа  спектакля:  в  среду, 
10  сентября  1880  года  любителями  драматического  искусства  из  среды  собрания 
полтавских чиновников с участием артиста М. Л. Кропивницкого дан будет спек-
такль “Дай серцю волю – заведе у неволю”. Драма в 5-ти действиях, 7 картинах на 
малорос[сийском] языке, соч. М. Л. Кропивницкого. Роль Ивана Непокрытого ис-
полнит Автор...».

4  Меженко Ю. Хронологія  артистичної  діяльності  M.  Л.  Кропивницького:  
(матеріали до біографії) // Марко Лукич Кропивницький : збірник статей, спогадів 
і матеріалів / упоряд. П. Долина, П. Перепелиця. – Київ, 1955. – С. 387–388.
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Дунаєв, Погодін, Чернов, Кравченко, Дружинін і я (Ашкаренко), 
дехто ще на маленькі ролі; гарний аматорський хор парубоцький 
і  дівочий  під  орудованням  Брайловського»  5.  Отже,  ідеться  про 
трупу, яка діяла з осені 1880 року до Великого посту (до лютого 
1881 p.), тобто в період, коли ще до офіційного перегляду Емсько-
го акта за окремими дозволами з Петербурга, ба навіть за згодою 
губернаторів на місцях, потроху відновлювалися українські виста-
ви. До кого звертався за дозволом Г. Ашкаренко – він не зауважив. 
Можливо, так само до міністра М. Лориса-Мелікова, який до кін-
ця цього сезону ще був при владі, можливо, відповідь давав той са-
мий статс-секретар сенату М. Каханов, який за протекцією А. По-
ловцова дозволив виставу «Наталка Полтавка» для учнів колегії 
П. Ґалаґана в Києві в лютому 1881 року 6.

За  три  місяці  ревізування  А.  Половцовим  Київського  гене-
рал-губернаторства зацікавленим особам не тільки в Києві, але й 
в інших губерніях стало зрозуміло, що відбуваються зміни в курсі 
політики царського уряду. 10 січня 1881 року київський генерал- 
губернатор M. Чертков, а 13 січня 1881 pоку і харківський генерал- 
губернатор  О.  Дондуков-Корсаков  надіслали  до  Петербурга  до-
повідні записки з «українського питання», обґрунтувавши необ-
хідність  скасування  обмежень  щодо  друкування  книжок  укра-
їнською мовою і зрівняння цензурних умов для літературних та 
музичних  творів  на  українські  тексти  з  умовами  для  творів  «на 
загальноросійській мові» 7. М. Чертков свідчив, що Емський акт 
викликав роздратування не тільки українців, але й «узагалі лю-
дей, які не співчувають принципові безпідставних утисків, особ-
ливо  при  забороні  виконання  малоруським  наріччям  сценічних 
вистав  і музики»  8. О. Дондуков-Корсаков, як  і М. Чертков, був 
супротивником  українофільства,  на  відміну  від  останнього,  він 
виступив  проти  зрівняння  прав  української  мови  з  російською. 
У своїй «Записці про малоросійську мову» він обстоював англо- 
шотландський  варіант  асиміляції  українців.  Щодо  пункту  в  
Емському  акті,  який  стосувався  заборони  сценічних  вистав  і 
виконання  вокальних  творів  українською  мовою,  то,  на  думку 
О. Дондукова-Корсакова, ця заборона «не тільки не досягла ба-
жаної мети, але й викликала рішуче несхвалення і незадоволення 
навіть  усіх  щирих  прихильників  єднання  з  Росією.  Вона  прямо 
сприяла зміцненню авторитету українофільської партії, надавши 

5  Ашкаренко Г. Спомин про першу українську трупу // Рідний край. – 1908. – 
№ 15. – С. 12.

6  Державний архів Російської Федерації, ф. 583, оп. 1, спр. 18, арк. 177.
7  [Науменко В.]  Найближі  відгуки  указу  1876  р.  про  заборону  українського 

письменства. – С. 250.
8  Російський державний історичний архів (далі – РДІА), ф. 776, оп. 11, спр. 61-а, 

арк. 20.
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їй  змогу  вказувати  на  утиски  навіть  таких  невинних  виявів  на-
родного духу і творчості» 9.

Доповіді  Київського  і  харківського  генерал-губернаторів  – 
М.  Черткова  й  О.  Дондукова-Корсакова  –  випередили  доповідь 
цареві  самого  А.  Половцова  про  доцільність  перегляду  Емського 
акта, але це не втримало  їх на посадах: у першій половині лютого 
1881 року обох звільнили й перевели у віддалені від України міс-
ця.  А.  Половцов,  закінчивши  ревізію  Київського  генерал-губерна-
торства, виїхав з Києва 1 березня 1881 року – саме того дня, коли 
народовольці вбили царя Олександра II. Міністр внутрішніх справ 
М. Лорис-Меліков утратив опору для здійснення своїх лібераліза-
ційних намірів, зокрема й щодо «українського питання». У березні 
1881 року він подав у відставку, новим міністром внутрішніх справ 
Олександр  III,  за  поданням  обер-прокурора  Синоду  Російської 
право славної церкви К. Побєдоносцева, призначив Н. Ігнатьєва.

Під  його  керівництвом  у  серпні  1881  року  було  скликано 
«Особ ливу нараду» в такому складі, який не обіцяв нічого доброго 
для  української  справи:  обговорювали  лише  ті  пункти  Емського 
акта,  які  стосувалися  цензури.  Про  третій  пункт,  де  йшлося  про 
театральні вистави і вокальні твори з українськими текстами, було 
зазначено: «Пункт третій роз’яснити в тому сенсі, що драматичні 
п’єси, сцени і куплети малоруським наріччям, які дозволені до ви-
став за попередніх часів драматичною цензурою, і які може знову 
дозволити Головне управління у справах друку, можна виконувати 
на сцені, однак з особливого на те кожного разу дозволу генерал- 
губернаторів,  а  в  місцевостях,  не  підпорядкованих  генерал- 
губернаторам, – з дозволу губернаторів, і що дозвіл на друкування 
малоруським наріччям текстів до музичних нот, за умови загально-
прийнятого  російського  правопису,  надається  Головному  управ-
лінню  у  справах  друку»  10.  Окремо  було  винесене  застереження: 
«Зовсім заборонити влаштування спеціально малоросійського те-
атру і формування труп для виконання п’єс та сцен виключно на 
малоруському наріччі» 11.

Доповідь «Особливої наради» Олександр III затвердив 8 жовт-
ня  1881  pоку,  a  таємний  циркуляр  про  ухвалені  на  ній  зміни  в  
Емському  акті  Міністерство  внутрішніх  справ  розіслало  всім  гу-
бернаторам  16  жовтня  1881  року.  Наступні  інструктивні  листи 
були спрямовані тільки на посилення функцій Емського акта, дія 
якого тривала до 1905 року.

Таким  чином,  дозволяючи  підконтрольне  місцевій  владі  вико-
нання українських п’єс, царський уряд забороняв саму  ідею окре-

9  Там само, арк. 36 зв.
10  Там само, арк. 82–83 зв.
11  Там само, арк. 83 зв.
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мого, одномовного українського театру. Однак уже саме існування 
українського театру, навіть у такому обкраяному вигляді, було доз-
волене, хоча про це театральним антрепренерам та акторам в Украї-
ні стало відомо не відразу.

Антрепренер  Г.  Ашкаренко  згадував:  «Збираючи  вже  трупу  на 
другий  рік  (сезон)  1881–82  р.,  я  звернув  увагу,  щоб  здебільшого 
було артистів, котрі знають українську мову» 12. Далі він подав пріз-
вища акторів, зауваживши, що до трупи як актор і режисер вступив 
M.  Кропивницький.  Натомість  M.  Кропивницький  у  своїх  спога-
дах зазначив: «На сезон 1881–82 pp. поступив я за режисера в тру-
пу  Г.  Ашкаренка  в  Кременчуці,  і  з  цього  сезону  починається  ніби 
нова ера задля українського театру» 13. З того самого часу почалася 
акторська діяльність на професіональній сцені й М. Тобілевича під 
псевдонімом М. Садовський.

«Коли  се  знову  заборонили  українські  спектаклі»,  –  свід-
чив  Г.  Ашкаренко  про  нетривалий  період,  коли  на  посаді  міністра 
внут рішніх  справ  перебував  Н.  Ігнатьєв,  який  призупинив  розпо-
чатий М. Лорисом-Меліковим процес лібералізації в «українсько-
му питанні», тобто з березня до жовтня 1881 pоку, – саме тоді цар 
Олександр III затвердив доповідь «Особливої наради» щодо змін в  
Емському акті. Приблизно в цей самий час, коли готували відповідний 
циркуляр, Г. Ашкаренко через «злиденні заробітки на московськім 
репертуарі» 14, за порадою М. Кропивницького, звернувся до мініст-
ра внутрішніх справ (але не до М. Лориса-Мелікова, як зазначено у 
спогадах Г. Ашкаренка, М. Кропивницького і М. Садовського, а до 
Н. Ігнатьєва) із проханням «дозволити зіграти хоч скількись україн-
ських спектаклів, щоб зарятуватись від неминучого голодування» 15.  
Міністерство внутрішніх справ дало позитивну відповідь, оскільки 
таке рішення відповідало ухвалі «Особливої наради» від 8 жовтня 
1881 року. Упродовж листопада – грудня 1881 року трупа Г. Ашка-
ренка показала у Кременчуці вистави «Наталка Полтавка» Г. Кот-
ляревського,  «Сватання  на  Гончарівці»,  «Шельменко-денщик», 
«Щира любов, або Милий дорогше щастя» Г. Квітки-Основ’яненка, 
«Кум-мірошник,  або  Сатана  в  бочці»  Д.  Дмитренка,  «Гаркуша» 
О. Стороженка. «Що коїлося в Кременчуку, коли наліпили афішу 
“Наталка Полтавка” і “Кум-мірошник”, трудно переказать. Не фае-
тони, не карети загальмували під’їзд, а фургони та ковані повозки 
козаків полтавських. Пішли биткові збори. Поліцмейстер Филонов, 
стоячи біля театру, застеріг: “Если такое столпотворение будет дол-
го  продолжаться,  придется  донести  губернатору!..”  –  “Навіщо?”  – 

12  Ашкаренко Г. Спогади про першу українську трупу. – С. 13.
13  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – Т. 6. – С. 117.
14  Там само.
15  Там само.
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спитав я. Він нічого не відповів», 16 – згадував M. Кропивницький. 
Про це ж ідеться у спогадах М. Садовського: «Перша вистава була 
цілковитий,  загальний  тріумф.  Я  вже  не  кажу  про  Марка  Лукича 
[виконавця  ролі  виборного  Макогоненка.  –  Р. П.], якого  зустріла 
публіка бурею оплесків і галасом таким, що весь театр трусився, не-
мовби от-от розвалиться, але кожний номер пісні треба було співати 
по кілька разів. В кінці спектаклю після танцю Петра [у виконанні 
М. Садовського. – Р. П.] й Наталки [полтавська аматорка Н. Жар-
кова, яка після виконання цієї ролі стала професіональною актри-
сою. – Р. П.] вітання перейшли в овацію [...] Хустки в ложах маяли, 
гомін стояв невимовний, танець довелось повторювати тричі [...] Так 
програла трупа місяць в Кременчуці, і слава про її успіх почала ши-
ритися не тільки по всій Полтавщині, але навіть вітром перенеслась 
до  Харківщини,  до  Київщини  [...]»  17.  Зметикувавши,  харківський 
антрепренер П. Медведєв, задля порятунку власного матеріального 
становища, за половину збору запросив трупу Г. Ашкаренка, і вже 
16  грудня  вона  виступила  в  Харкові.  «Досить  сказати,  –  згадував 
М. Садовський, – що останній день перед Різдвом 22 грудня, коли 
згідно з законом можна ще грати, але в цей день публіку до театру 
навіть калачем не заманиш, – в Ашкаренка в театрі не було де голці 
впасти [на бенефіс М. Кропивницького грали його п’єсу «Дай сер-
цеві волю, заведе у неволю» М. Кропивницького. – Р. П.], а в той же 
таки день в оперовому театрі, що його держав той самий антрепре-
нер Медведев, ішов так званий інвалідний спектакль, і в театрі, крім 
поліцейського наряду, ні лялечки» 18.

З Харкова М. Кропивницький і М. Садовський поїхали до Києва 
на запрошення антрепренера російської драматичної трупи С. Іва-
ненка, яка виступала у приміщенні театру Бергоньє (нині – Націо-
нальний  академічний  театр  російської  драми  імені  Лесі  Українки 
(Київ)).  Проте  з’ясувалося,  що  у  трупі  немає  акторів,  котрі  воло-
діли б українською мовою, тому довелося з Кременчука запрошу-
вати трупу Г. Ашкаренка, але тепер на чолі товариства акторів став 
М. Кропивницький. З 10 січня до 7 лютого 1882 року грали названі 
вище п’єси, а також нові: одноактну комедію «Як ковбаса та чарка, 
то минеться й сварка» М. Старицького, «Дай серцеві волю, заведе у 
неволю» і «Невольник» M. Кропивницького.

Київська преса по-різному трактувала ці вистави: шовіністич-
ний «Киевлянин» гудив, вирізняючи хіба що гру М. Кропивниць-
кого  і  М.  Садовського,  прихильні  до  українства  газети  «Заря»  і 
«Труд» усіляко підтримували театр. Зрештою, очевидиця цих ви-
став Л. Старицька-Черняхівська через двадцять п’ять років згаду-

16  Там само. – С. 237.
17  Садовський М. Мої театральні згадки. – Харків ; Київ, 1930. – С. 6.
18  Там само. – С. 7.
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вала: «Трупа Ашкаренка, що прибула вперше до Києва, незважаю-
чи й на присутність двох безперечних талантів – Кропивницького 
й Садовського, – не мала змоги задовольнити й найменших есте-
тичних  вимог  глядачів.  Тільки  свідомі  патріоти,  що  почували  в 
театрі  українськім  перше  слово  визволу  свого  народу,  заливали 
театр. Але їх було не так-то багато, на жаль! Українській трупі тре-
ба було ще завоювати “публіку”, ту широку безідейну масу людей, 
що складає ґрунт “театральных посетителей”. Перші кроки убогої 
української трупи Ашкаренка – це було теж поневіряння 70-х ро-
ків. У Києві вони ще пригравали при великій російській трупі. Не 
було в них ні відповідного часові репертуару, ні виконавців, ні об-
станови» 19. І все ж, на думку Л. Старицької-Черняхівської, «це був 
перший промінь сонця після довгої ночі; перший подих весни по 
безнадійній зимі. Мрії, надії, все збудив він, рідний театр. Грома-
дяни, письменники, артисти – всі згуртувалися коло нього. Публі-
ка заливала залу, стояла хмарою коло каси, а в театрі панував той  
захват,  якого  вже  не  зазнати  теперішнім  артистам  повік!  То  був  
захват першої весни...» 20.

Після  Великого  посту  1882  року  акторів  колишньої  трупи 
Г.  Ашкаренка,  за  контрактом  з  кожним  зокрема,  найняв  харків-
ський  антрепренер  А.  Пальчинський.  М.  Кропивницький  разом 
з  акторськими  виконував  і  обов’язки  режисера.  З  4  квітня  до 
25 червня 1882 року у приміщенні міського театру М. Дюкова ця 
трупа з величезним успіхом грала згаданий вище репертуар трупи 
Г. Ашкаренка, а також українські п’єси «За Немань іду» і «Не ходи, 
Грицю,  на  вечорниці»  харківського  драматурга  В.  Александрова. 
Далі трупа Г. Ашкаренка знову стала самостійною і впродовж лип-
ня  1882  року  в  харківському  театрі  «Баварія»,  з  дозволу  нового 
генерал-губернатора  Д.  Святополка-Мирського,  грала  виключно 
українські  п’єси  (21–27  липня  1882  р.  в  цій  трупі  гастролювали 
М.  Кропивницький  і  М.  Садовський).  З  23  серпня  до  5  жовтня 
1882  pоку  M.  Кропивницький  гастролював  у  збірній  українській 
трупі в Одесі. 

Циркуляр  1881  року  легалізував  ті  тенденції,  які  проявилися 
на  місцях  з  кінця  1880  року  до  осені  1881  pоку:  десятки  вимуше-
но  російських  труп  в  Україні  були  налаштовані  на  відновлення 
українського  репертуару,  отож  із  осені  1881  року  вони  стали  «ро-
сійсько-малоросійськими» або «малоросійськими», як-от: мандрів-
ні  трупи  братів  О.  Василенка  і  М.  Василенка  (також  відомих  під 
прізвищами  Васильєви-Десятинникові),  О.  Лавровської,  О.  Лен-
ської, стаціоновані на той час трупи Г. Виходцева (Єлисаветград), 

19  Старицька-Черняхівська Л. Двадцять  п’ять  років  українського  театру  
(спогади і думки) // Україна. – 1907. – Ч. 11–12. – С. 281.

20  Там само. – Ч. 10. – С. 53.
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А. Пальчинського (Харків), А. Соколова (Житомир). Словом, укра-
їнський театр формувався не в самій лише трупі Г. Ашкаренка, як це 
часто стверджується в театрознавчій літературі, а в багатьох місцях, 
тобто  виник  загальний  український  театральний  процес.  У  цьому 
процесі центральною постаттю був М. Кропивницький, який після 
гастролей у збірній українській трупі, що грала в саду Форкатті в 
Одесі до початку вересня 1882 pоку, приступив до створення влас-
ної  трупи.  До  неї  він  запросив  М.  Садовського  та  інших  акторів  і 
актрис, які розпочали професіональну діяльність у трупі Г. Ашка-
ренка, – Н. Жаркову й О. Маркову, а також знайомих йому аматорів 
з Полтави – Л. Манька, О. Вірину, А. Максимовича і, що найваж-
ливіше, за порадою М. Садовського, залучив до співпраці колишню 
аматорку в українських виставах у Чернігові і Бендерах М. Адасов-
ську (за чоловіком – Хлистову), яка ввійшля до історії під псевдо-
німом М. Заньковецька.

Вистави у Єлисаветграді, як і у Кременчуці та інших містах, де 
гастролювала  трупа  Г.  Ашкаренка,  почалися  «Наталкою  Полтав-
кою» (27 жовтня 1882 p.; відтоді у практиці українських мандрів-
них труп ця традиція трималася довго). Газета «Елисаветградский 
вестник» умістила рецензію (її автором, імовірно, був І. Тобілевич), 
у якій було зазначено: «...Говорячи про виставу 27 жовтня (“Натал-
ка Полтавка”), не можна сказати, хто, власне, грав добре, тому що 
Кропивницький  (Виборний),  Заньковецька  (Наталка),  Жаркова 
(Терпилиха),  Садовський  (Микола)  і  Светлов  (Петро)  наче  зли-
лися духом для того, щоб створити загальне враження. І враження 
було величезне. Ми гадаємо, що митець лише тоді великий, коли в 
картині, ним зображеній, не можна сказати, що краще. Таким мит-
цем  був  ансамбль!»  21.  Далі  йшли  вистави  вже  неодноразово  зга-
дуваних п’єс  із небагатого тоді ще арсеналу української драматур-
гії першої половини і 50–70-х pоків XIX ст., а саме: «Сватання на 
Гончарівці», «Шельменко-денщик», «Бой-жінка» і «Щира любов...» 
Г.  Квітки-Основ’яненка,  «Чорноморський  побит»  Я.  Кухаренка, 
«Назар  Стодоля»  Т.  Шевченка,  «Кум-мірошник...»  Д.  Дмитренка, 
«Бувальщина, або На чужий каравай очей не поривай» А. Вельсов-
ського,  «Гаркуша»  О.  Стороженка,  «Не  ходи,  Грицю,  на  вечорни-
ці» В. Александрова, «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» 
М. Старицького, а також п’єси самого М. Кропивницького – «Поми-
рились», «Невольник» (за Т. Шевченком) і «Дай серцеві волю, за-
веде у неволю». Із цим репертуаром М. Кропивницький повіз свою 
трупу за маршрутом Полтава – Київ (листопад – грудень 1882 p.). 
Якщо про полтавські виступи мало що відомо, то київські (30 лис-
топада – 21 грудня 1882 р.) стали визначною подією не тільки мис-
тецького, але й громадсько-політичного життя.

21  Елисаветградский вестник. – 1882. – 20 окт.
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Л. Старицька-Черняхівська згадувала: «З осені [1882 р. – Р. П.] 
трупа приїхала вже з кращим ансамблем: серед артистів трупи ба-
чимо колишніх славних артистів: Вірину, Бурлака і співця Стояна 
[Свєтлова.  – Р. П.], а  30  листопада  1882  року  виступає  вперше  в 
“Наталці Полтавці” краса української сцени – M. K. Заньковецька 
[...] Збори піднеслися: спектаклі українські ставали раз по раз по-
пулярнішими,  але  наколи  б  лишилася  українська  трупа  при  всіх 
тамтодішніх  умовинах  свого  існування,  –  ніколи  б  не  вибився 
український театр з того провінціального шаблону, з якого він по-
чав своє життя» 22.

Київські виступи трупи М. Кропивницького продемонстрували 
не  тільки  великі  можливості  відроджуваного  українського  театру 
в Російській імперії, але  і його слабкість: не було ще сильного ак-
торського персоналу, не було й міцного репертуару. Це розумів сам 
М. Кропивницький, це розуміли і київські митці М. Старицький та 
М. Лисенко, інші діячі київської «Старої громади». Саме тоді й ви-
зріла  ідея  створити  міцну,  зразкову,  високомистецьку  українську 
трупу, що невдовзі було здійснено 23.

Тим  часом  М.  Кропивницький  перевіз  свою  трупу  з  Києва  до 
Чернігова (28 грудня 1882 p. – 21 січня 1883 p.), але про репертуар, 
показаний тут, відомо тільки те, що саме в Чернігові він уперше ви-
ставив щойно отримані з театральної цензури в Петербурзі дві свої 
драми: «Глитай, або ж Павук» (11 січня 1883 р.) і «Доки сонце зійде, 
роса  очі  виїсть»  (21  січня  1883  p.).  Можливо,  ще  в  Чернігові,  але 
достеменно відомо, що в Харкові, де трупа виступала з 26 січня до 
27 лютого 1883 pоку, M. Кропивницький виставив отриману в Києві 
від М. Старицького й М. Лисенка оперету «Чорноморці» (перероб-
ка «Чорноморського побиту» Я. Кухаренка; 11 лютого 1883 р.), тут 
же відбулася прем’єра й драматичного етюду «По ревізії» М. Кро-
пивницького (27 лютого 1883 p.).

По  закінченні  харківських  виступів  М.  Кропивницький  на  по-
чатку червня 1883 року затримався в Харкові для зустрічі з М. Ста-
рицьким,  який  приїхав,  щоб  обговорити  спроби  об’єднання  зу-
силь для створення справжньої, великої, матеріально й мистецьки 
забезпеченої  трупи.  Після  виступів  у  Полтаві,  Новочеркаську  і 
Ростові-на-Дону  впродовж  червня–липня  1883  року  М.  Кропив-
ницький  із  трупою  приїхав  до  Одеси.  Тут  і  відбулося  історичне 
злиття зусиль найвидатніших на той час діячів українського театру 
з метою створення зразкової високомистецької української трупи. 
М. Старицький, який уклав значні кошти в матеріальне забезпечен-

22  Старицька-Черняхівська Л. Двадцять п’ять років українського театру... – С. 2.
23  Фактаж про діяльність східноукраїнських труп у 1882–1900 pоках значною 

мірою  почерпнуто  з  ґрунтовного  дослідження  «Театральні  трупи»  Є.  Хлібцевич, 
опублікованого  в  :  Український  драматичний  театр:  нариси  історії  :  у  2  т.  –  Київ, 
1967. – Т. 1. – С. 188–282. Докладніше див. про це підрозділ V. 2.
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ня трупи (декорації, гардероб, утримання великого хору й оркестру, 
зреш тою, збільшення акторського складу тощо), очолив антрепризу, 
а М. Кропивницький став її мистецьким керівником. Відтак на афі-
шах зазначали: «Малороссійская труппа М. П. Старицкого». І мен-
шими літерами: «Режиссер M. Л. Кропивницкий». Вистави почали-
ся 15 серпня 1883 року в Одесі «Наталкою Полтавкою». Репертуар 
залишився попередній, але склад трупи поповнили хор, оркестр та 
господарська  служба.  Під  час  виступів  у  Миколаєві  8–29  вересня 
1883 року до неї, звільнившись із військової служби, вступив най-
молодший із братів Тобілевичів – Панас Карпович, який вибрав для 
себе  сценічний  псевдонім  «П.  Саксаганський»,  а  в  Єлисаветграді 
(29 вересня – 12 жовтня 1883 р.) до трупи приєднався найстарший 
із братів Тобілевичів – Іван Карпович, відомий під сценічним і літе-
ратурним псевдонімом І. Карпенко-Карий. До кінця 1883 року тру-
па збагатилася сестрою братів Тобілевичів – Марією Карпівною – 
під псевдонімом М. Садовська (вона перейшла на українську сцену 
з  невідомої  російської  провінційної  трупи,  у  якій  розпочала  свою 
сценічну  діяльність  ще  до  1881  p.),  Г.  Затиркевич-Карпинською, 
а також В. Грицаєм, Ю. Касиненком, М. Маньківською, Л. Квіткою 
та  іншими.  До  складу  трупи  належало близько  ста  осіб  (актори  – 
тридцять дві особи, хор – тридцять, оркестр – двадцять п’ять, реш-
та – адміністративні та допоміжні працівники).

У трупі було запроваджено суворий трудовий режим, щоденні 
репетиції.  «Старицький  своїм  творчим  ентузіазмом  так  запалив 
усіх нас, – згадувала на той час ще тільки хористка С. Дитківська, 
відома згодом як артистка і письменниця С. Тобілевич, – що ми ста-
вились до виконання своїх обов’язків як до святого, великого діла. 
Почувалось  якесь  моральне  піднесення»  24.  Поряд  з  ним  М.  Кро-
пивницький  залишався  центральною  постаттю  в  театрі  як  його 
мистецький керівник. Складений ним репертуар для попередньої 
трупи (з осені 1882 р. до літа 1883 р.) був збережений в оновленій. 
Цей репертуар трупа показала в Києві, виступаючи тут упродовж 
місяця (14 жовтня – 16 листопада 1883 p.). Щоправда, наприкінці 
гастролей уперше були виставлені дві нові п’єси М. Кропивниць-
кого: «Лихо – не кожному лихо,  іншому – й талан»  і «Пошились 
у дурні» (15 листопада 1883 p.). Київські гастролі викликали ша-
лений ентузіазм у глядачів, яких уразили високомистецькі, насна-
жені ідеєю українського патріотизму, вистави. Театр «ломився» від 
публіки,  яка  після  кожної  вистави  буквально  на  руках  виносила 
артистів до транспорту, що відвозив їх до готелю. Вистави сприй-
мали «на біс», дуже часто на сцену летіли смушеві шапки на знак 
цілковитого захоплення. Усе це не подобалося поліції, узагалі київ-
ській владі на чолі з генерал-губернатором О. Дрентельном, який 

24  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – Київ, 1957. – С. 69.
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не забарився донести міністрові внутрішніх справ про демонстра-
цію  українського  сепаратизму  виставами  трупи  М.  Старицько-
го. Поки трупа виступала в Житомирі (22 листопада – 23 грудня 
1883 р.) й Одесі (27 грудня 1883 р. – 19 лютого 1884 p.), викликаю-
чи не менше захоплення глядачів, у Петербурзі Головне управління 
у справах друку підготовило таємне розпорядження від 31 грудня 
1883 року № 5091, яким уже в січні 1884 року всім губернаторам 
нагадали про пункт циркуляра від 16 листопада 1881 pоку, що забо-
роняв утворення окремих українських театрів з виконанням тільки 
українських п’єс і пропонував надалі дозволяти українські вистави 
лише за умови, що поряд з українською виставою ітиме російсько-
мовна п’єса з такою самою кількістю актів, що й українська. Тому 
вже під час одеських виступів було показано не яку-небудь росій-
ську  п’єсу,  а  «Ревизор»  M.  Гоголя  (25  січня  1884  p.).  Щоб  якось 
оминути  запропоноване  урядом  безглуздя,  надалі  довелося  вда-
ватися до хитрощів: на афіші зазначали зменшену кількість актів 
української вистави, а натомість – збільшену російської. В окремих 
містах, під відповідальність місцевої влади, грали одноактний ро-
сійський водевіль.

У  згаданому  розпорядженні  від  31  грудня  1883  року 
повідомляло ся  про  настанову  міністра  внутрішніх  справ  Н.  Іг-
натьєва  всім  начальникам  губерній  звертати  особливу  увагу  на 
неприпустимість  пропаганди  на  сцені  ідей  «українофільства», 
у якому влада вбачала ідею української національної незалежнос-
ті.  У  зв’язку  із  цим  запопадливий  київський  генерал-губернатор 
О. Дрентельн категорично заборонив українським трупам висту-
пати  на  території  Київського  генерал-губернаторства  (Київська, 
Подільська й Волинська губернії) та в підвладних йому, на той час 
за сумісництвом, двох «малоросійських» губерніях – Полтавській 
і Чернігівській. Інакше кажучи, більша частина Наддніпрянської 
України – уся Правобережна Україна, Полтавщина і Чернігівщина, 
які тоді займали набагато більші обшири, аніж теперішні Полтав-
ська й Чернігівська області, близько десяти років були позбавлені 
можливості дивитися вистави українських театрів. О. Дрентельн 
під час тріумфальних виступів трупи М. Кропивницького в Петер-
бурзі 1886–1887 pоків висловився, що в Петербурзі це – театр, а в 
Києві – ще й політика.

Відтепер обширом діяльності українських труп залишилися так 
званий  офіційно  Новоросійський  край,  тобто  Південна  Україна 
(Херсонська  губернія  з  Одесою,  Миколаєвом  та  Єлисаветградом, 
Катеринославська  і  Таврійська  губернії,  а  також  Бессарабська  об-
ласть і Область Війська Донського) і Слобідська Україна (Харків-
ська губернія, до якої входили і території теперішньої Сумської, До-
нецької  і Луганської областей України та Курської, Бєлгородської 
і  Воронезької  (з  Острогозьком  і  Таганрогом)  областей  Російської 
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Федерації  (далі  –  РФ),  а  також  Ставропольський  і  Катеринодар-
ський (тобто Кубань) краї РФ). На афішах ці трупи мали іменувати 
себе «російсько-малоросійськими».

Тим  часом  трупа  М.  Старицького  нарощувала  свій  потенціал 
і завойовувала дедалі ширшу глядацьку публіку. В Одесі  її репер-
туар  збагатився  драмою  «Підгоряни»  М.  Кропивницького  (пере-
робка  однойменної  мелодрами  українського  драматурга  з  Галичи-
ни І. Гушалевича; 1 лютого 1884 p.), комедією «За двома зайцями» 
М.  Старицького  (переробка  несценічної  п’єси  «На  Кожум’яках» 
І.  Нечуя-Левицького;  4  лютого  1884  р.)  та  драмою  «Був  кінь,  да 
з’їздився» Д. Костянтиновича (Данила Мороза) (14 лютого 1884 p.). 
Після перерви на Великий піст, з 15 квітня 1884 року гастролі трупи 
розпочалися в Новочеркаську, продовжувалися в Ростові-на-Дону, 
Таганрозі й завершилися 26 липня 1884 року у Воронежі (усі ці міс-
та  тепер  перебувають  у  складі  РФ),  викликаючи  нестримне  захо-
плення передусім українців, які тоді ще масово заселяли ці міста й 
прилеглі до них території. У Ростові-на-Дону було тричі показано 
нову виставу – оперу «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемов-
ського (11 червня, 1 і 3 липня 1884 p.). Відтоді ця опера не сходила 
зі сцени українських труп. Високий рівень її виконання був зумов-
лений наявністю неабияких вокалістів серед драматичних артистів: 
М.  Кропивницький  (Карась),  М.  Садовська  (Одарка),  M.  Занько-
вецька (Оксана) та інші.

Два  з  половиною  місяці  трупа  М.  Старицького  своїм  високим 
мистецтвом вражала харківського глядача (30 серпня – 11 листопада 
1884 р.). Тут своє перше сценічне втілення здобула опера «Утопле-
на» М. Лисенка на лібрето М. Старицького за повістю «Майська ніч» 
М. Гоголя (26 жовтня, 2, 7  і 9 листопада 1884 р.) під диригуванням 
самого композитора, а також «Москаль-чарівник» І. Котляревського 
(12 жовтня 1884 р.) і «Заклята криниця» Хоми Брута (Є. Ганейзера; 
18 жовтня 1884 p.). Далі трупа М. Старицького протягом 15–30 лис-
топада  1884  року  виступала  в  Кишиневі  (тоді  адміністративний 
центр Бессарабської області в Російській імперії, нині – столиця Рес-
публіки Молдова) і завершила свій зимовий сезон в Одесі (2 грудня 
1884 р. – 3 лютого 1885 p.). З нових вистав тут  ішли хіба що п’єса 
«Мазепа» невідомого автора (у той час існувало кілька російськомов-
них інсценізацій поеми «Полтава» О. Пушкіна; 30 листопада 1884 р.) 
і «За Немань іду» В. Александрова у сценічній адаптації M. Стариць-
кого.  Драма  «Не  судилось»  M.  Старицького,  закінчена  1881  pоку, 
ще не отримала цензурного дозволу. В Одесі мистецтво української 
трупи М. Старицького визнали досконалішим за вистави будь-якої 
з бачених тут російських та іноземних труп: «В Одесі була трупа, що 
відповідає найсуворішим вимогам драматичного мистецтва» 25.

25 Маяк. – 1884. – № 1. – С. 1–2.
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На цей час трупа настільки розрослася, що виникла потреба за-
стосувати  принцип  дублерського  складу  акторів,  однак  скромні 
фінансові можливості антрепренера М. Старицького, який на утри-
мання акторів і постановку п’єс уже витратив чимало коштів, не га-
рантували матеріального забезпечення нової структури. До того ж 
М. Кропивницький вважав моральною дискримінацією відсутність 
власного прізвища в назві трупи (писали великими літерами: «Русско- 
малорусская  труппа  М.  П.  Старицкого»  і  малими:  «Режиссер 
M. Л. Кропивницкий»). Усі ці чинники спричинили розкол єдиної 
могутньої української трупи. Тому, на жаль, їй не вдалося поїхати на 
гастролі до Санкт-Петербурга (що було спільною мрією М. Кропив-
ницького  і М. Старицького) для здійснення важливої мети – здо-
буття українському театру загальноросійського визнання, а внаслі-
док цього – і полегшення його правового становища. Петербурзький 
градоначальник П. Грессер відхиляв неодноразові їхні клопотання.

У театрознавчій літературі трапляються намагання згладити цей 
болючий  конфлікт,  який  призвів  до  розколу  трупи,  бо  після  ньо-
го, мовляв, у геометричній прогресії утворювалися нові театральні 
колективи, які поширювали творчі принципи М. Кропивницького 
і  М.  Старицького.  Тепер,  з  історичної  перспективи,  можна  тільки 
пошкодувати,  що  через  непогамованість  особистих  амбіцій  було 
зруйновано  еталонну,  зразкову  українську  трупу  М.  Старицького 
за  участю  М.  Кропивницького,  М.  Заньковецької,  М.  Садовсько-
го, П. Саксаганського, Г. Затиркевич-Карпинської, М. Садовської- 
Барілотті, трупу, яку С. Тобілевич небезпідставно назвала першою 
українською художньою трупою 26.

Отже, з квітня 1885 року існували вже дві окремі «російсько-мало-
російські трупи» – М. Кропивницького і М. Старицького.

«Російсько-малоросійська»  трупа  М.  Кропивницького  сфор-
мувалася  з  акторів,  які  працювали  в  попередній  його  трупі:  сам 
М.  Кропивницький,  М.  Заньковецька,  М.  Садовський,  П.  Сак-
саганський,  М.  Садовська-Барілотті,  Г.  Затиркевич-Карпинська, 
А. Максимович, а також акторів, які вступили до трупи, коли нею 
керував  антрепренер  M.  Старицький,  але  залишилися  з  М.  Кро-
пивницьким: О. Маркова, Л. Квітка, І. Загорський, А. Переверзєва, 
Д. Мова, П. Карпенко, Б. Козловська, О. Полянська та інші. Тепер 
же М. Кропивницький організував товариство на паях: десять про-
відних акторів створили спільний грошовий фонд, володіючи сце-
нічним обладнанням, гардеробом (лише чоловічим, бо жінки мали 
власні  костюми)  та  театральною  бібліотекою.  Усі  питання  (марш-
рути, репертуар, наймання і звільнення акторів тощо) вирішували 
колегіально. Мистецьке керівництво було в руках режисера М. Кро-
пивницького,  музичне  –  у  диригента  М.  Васильєва-Святошенка. 

26  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – С. 2.
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Коштами  розпоряджалося  товариство  пайовиків,  яке  оплачувало 
переїзди, оренду приміщень, гонорари, роботу акторів, працівників 
допоміжного складу, хору, танцюристів, музикантів, суфлера, деко-
ратора, реквізитора, адміністратора, касира тощо. Було поновлено 
попередні вистави з новим розподілом ролей, виготовлено нові де-
корації. Трупа свій перший сезон відкрила, знову ж у Єлисаветграді, 
оперетою «Чорноморці» (10 квітня 1885 p.). Далі були міста Мико-
лаїв, Херсон, Катеринослав, Єлисаветград, Ростов-на-Дону, Харків, 
Одеса (до 23 лютого 1886 p.). 9 січня 1886 року в Одесі вперше ви-
ставили  драму  «Розумний  і  дурень»  І.  Тобілевича,  який  із  травня 
1884 року відбував п’ятирічне заслання в Новочеркаську (тепер – 
Ростовська обл., РФ), здійснену ним же, за участю дружини С. Тобі-
левич, переробку з польської драми «Чортова скала» Я. Галясевича 
(22 січня 1886 р.) і його ж таки історико-романтичну драму «Бонда-
рівна» (31 січня 1886 p.). Із закінченням зимового сезону (23 лютого 
1886 р.) в Одесі М. Кропивницький, через непорозуміння з М. Са-
довським і М. Заньковецькою, вийшов із трупи, яка після його вихо-
ду, під керівництвом М. Садовського, виступала в Кишиневі, Таган-
розі, Новочеркаську, Ростові-на-Дону (тут М. Садовський 15 липня 
1886 року вперше виставив «Наймичку» І. Тобілевича), Катерино-
дарі, а сам М. Кропивницький із 26 серпня до 7 вересня 1886 року 
навіть гастролював у трупі М. Старицького в Севастополі й Одесі, 
але в жовтні 1886 року повернувся до своєї трупи, яка грала в Ми-
колаєві, і разом з нею переїхав до Херсона. З товариством пайовиків 
він домовився про гастрольну подорож до Санкт-Петербурга.

М.  Кропивницький  пристав  на  пропозицію  своєї  колишньої 
партнерки в російських трупах на Україні періоду заборони укра-
їнського театру (1876–1881 pp.) В. Лінської-Неметті очолити ан-
трепризу української трупи на час виступів у Петербурзі за умови, 
що вона отримає половину зборів від вистав за здобуття дозволу 
на них від градоначальника П. Грессера, за оренду зали Кононова 
та  відшкодування  інших  витрат.  І  хоча  ці  умови  були  для  трупи 
невигідні, бо з половини зароблених коштів пайовикам довелося 
утримувати всю трупу впродовж трьох з половиною місяців, опла-
тити всі дорожні витрати, сплатити додатковому хору за півтора 
місяця, – усе це забрало 14 800 рублів, що становило половину з 
тієї  половини,  яку  трупа  отримувала  від  загального  збору,  тобто 
в  кінцевому  результаті  –  тільки  четверту  частину  всього  збору. 
Кожному  ж  припадала  незначна  сума.  Однак  прийняли  рішен-
ня  їхати  до  столиці  імперії.  Як  писав  1907  року  у  своїх  спогадах 
М. Садовський, «їхали свідчити Петербургові, що живе ще слово 
українське, що не задавили його ні Петрові батоги, коли він бла-
городними кістками козацтва позасипав болота, на яких збудував 
свою  столицю,  ні  Катерина  на  ретязі,  якими  вона  повила  волю 
України, ні навіть благородний, високогуманний закон 1876 року 
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царя-освободителя не задавив святого слова 40-мільйонного наро-
ду: воно знову оживає і сміється знову» 27.

Гастролі трупи М. Кропивницького в Санкт-Петербурзі тривали 
три місяці (11 листопада 1886 р. – 15 лютого 1887 p.). Від першої 
до останньої вистави орендований В. Лінською-Неметті один з най-
популярніших  приватних  залів  столиці  –  зал  Кононова  –  щодня 
вщерть  заповнювала  публіка:  від  незаможних  низів  до  аристокра-
тичних верхів, які на цей час забули про існування імператорських 
театрів  та  іноземних  труп,  що  виступали  в  місті.  Інформація  про 
успіх «малоросів» дійшла до царя Олександра III. 4 січня 1887 року 
він  був  присутній  у  залі  Ломача  (вул.  Мойка,  81)  на  виставі,  яка 
складалася з двох п’єс: «Назар Стодоля» Т. Шевченка і «Як ковбаса 
та чарка, то минеться й сварка» М. Старицького (хоча на афіші його 
авторство було позначене алонімом «г. Линдфорс», тобто прізвищем 
реальної особи: М. Ліндфорс, однієї зі  згаданих вище двох сестер, 
відомих у 1870-х pоках у Києві педагогів, оскільки від її імені текст 
п’єси  було  подано  до  цензури  в  Петербурзі).  У  «Назарі  Стодолі» 
М. Кропивницький грав Хому Кичатого, М. Заньковецька – Галю, 
М. Садовський – Назара Стодолю, П. Саксаганський – Гната Голо-
го, Г. Затиркевич-Карпинська – Хазяйку на вечорницях, О. Марко-
ва – Стеху, служницю в Киматого, А. Максимович – Свата. У во-
девілі  «Як  ковбаса  та  чарка...»  Шпоньку  грав  М.  Кропивницький, 
Шила  –  М.  Садовський,  Горпину,  шинкарку,  –  М.  Заньковецька, 
Потапа – П. Саксаганський, Діда – А. Максимович. У перерві про-
відних акторів було запрошено до царської ложі.

25 січня 1887 року «с величайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения», як зазначалося в афіші, у Маріїнському те-
атрі дали ще одну українську виставу для царя і його родини (це 
вперше на імператорську сцену допустили провінційну трупу, ще 
й не великоруську, а українську), яку складали дві п’єси: «Наталка 
Полтавка»  Г.  Котляревського  і  «Бувальщина...»  А.  Вельсовсько-
го. У першій з них Наталку грала М. Заньковецька, Терпилиху – 
Г. Затиркевич-Карпинська, виборного Макогоненка – М. Кропив-
ницький, Возного – П. Саксаганський, Миколу – М. Садовський, 
Петра – Д. Мова.

Після  цієї  вистави  від  двора  «Ее  Императорского  Величества» 
Єлизавети Федорівни надійшли подарунки із супровідними листами 
для кожного учасника постановки (персні, брошки, булавки тощо).

Ці події відображені особливо рельєфно, із саркастичним від-
тінком,  у  згадках  М.  Садовського  28.  На  жаль,  зустрічі  україн-
ських акторів з найвищою особою держави не дали жодних пільг 
українському театру: яким він був дискримінованим, таким і за-

27  Садовський М. Мої театральні згадки. – С. 18.
28  Там само. – С. 20–31.
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лишився.  Лише  петербурзька  преса  зберегла  на  своїх  сторінках 
ті  високі  фахові  оцінки,  які  здобули  вистави  трупи  М.  Кропив-
ницького.  Щоправда,  при  цьому  виводили  різні,  інколи  проти-
лежні,  висновки  про  перспективи  українського  театру  і  україн-
ської культури загалом.

В офіційній газеті «Санкт-Петербургские ведомости» театраль-
ний  критик  М.  Морськой  (псевдонім  «непристойного  прозаїка» 
М.  Лебедєва)  відверто  назвав  український  театр  «етнографічним 
курйозом».  Театральний  критик  Коломенський  Кандід  (під  цим 
псевдонімом виступав В. Міхневич, зрусифікований поляк, родом з 
Києва, навчався у 2-й київській та ніжинській гімназіях і Київсько-
му університеті; з 1865 р. жив у Петербурзі) у статті під промовис-
тою назвою «Хохлацкий театр» відзначив високу мистецьку якість 
вистав,  їхню  невимовну  чарівливість,  але  в  питанні  перспективи 
цього театру категорично заперечував його майбутнє: «...З того часу, 
як  народний  побут  під  впливом  цивілізації  зміниться,  театр  цей 
стане анахронізмом» 29. Йому дав рішучу відсіч інший виходець із 
України, родом з Миколаєва (нащадок козацьких отаманів у Запо-
розькій Січі), – випускник херсонської гімназії П. Гайдебуров, який 
вірив у майбутнє українського театру, як і всього українського на-
роду 30. Той самий Коломенський Кандід іншим разом відзначав у 
трупі М. Кропивницького «не лише талант і мистецтво, але й те гли-
боке, що ґрунтується на безпосередній близькості до народу, знання 
його побуту, характеру і звичаїв» 31.

Так само суперечливими були оцінки відомого російського пуб-
ліциста  і  театрального  критика,  редактора  реакційної  щодо  укра-
їнства  газети  «Новое  время»  О.  Суворіна.  Про  нього  слушно  ви-
словилася  історик  українського  театру  Є.  Хлібцевич:  «Фахівець 
театральної  справи,  вірнопідданий  монархіст,  він  із  захопленням 
витонченого естета писав про високу акторську і режисерську май-
стерність українських вистав, зовсім ігноруючи їх громадське і при-
нижуючи культурне значення. Зрештою, Суворін дивився на успіх 
українського театру як на короткий, скороминучий спалах талано-
витих акторів, розглядав його як можливе джерело для поповнення 
видатними акторами імператорської сцени і зовсім не вірив у його 
розвиток і тривале існування. Суворін пророкував українським ак-
торам творчу загибель, від якої їх може врятувати лише перехід на 
російську сцену» 32.

Свої статті про український театр і вибрані рецензії на його виста-
ви, написані не лише в 1886–1887 pоках, але й у 90-их pоках XIX ст., 

29  Новости и биржевая газета. – 1886. – 16 нояб.
30  Неделя. – 1886. – № 49.
31  Новости и биржевая газета. – 1886. – 18 нояб.
32  Український драматичний театр... – С. 208.
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О.  Суворін  зібрав  і  видав  окремим  збірником  під  жартівливо-по-
блажливою назвою «Хохлы и хохлушки» (Санкт-Петербург, 1907).

У цьому контексті не зайвим буде навести висловлювання са-
мого О. Суворіна, якого не можна запідозрити в апології україн-
ської культури. З приводу вистави «Наталка Полтавка» (21 лис-
топада 1886 р.) він зазначив: «Це стара п’єса – їй майже сто років 
[насправді – сімдесят. – Р. П.]. Вона дуже наївна і в літературному, 
і  в  музичному  відношеннях.  Однак  подивіться,  як  її  виконують, 
з яким ансамблем, тактом і умінням. Пан Кропивницький – актор 
дуже значного обдарування; воно б’є в нього у всій постаті, у всіх 
рухах, в інтонаціях голосу, в тій гармонії, яка прямо говорить, що 
тут  задуманий  і  виконаний  тип  у  можливій  досконалості.  Я  ба-
чив у цій ролі  [Виборного. – Р. П.] Щепкіна  і  сміливо скажу, що 
п. Кропивницький нітрохи не нижчий за знаменитого артиста» 33. 
Щодо вистави «Назар Стодоля» (4 грудня 1886 р.) читаємо: «Хох-
ли  і  хохлушки  рішуче  і  по  праву  заволоділи  увагою  Петербурга. 
Пан Кропивницький – не тільки чудовий актор, але й такий самий 
незрівнянний  режисер.  Його  руку  видно  в  постановці  будь-якої 
п’єси, у найменшій деталі і в загальній картині її. Його маленький 
оркестр  підкоряється  йому  так  само,  як  великий  Направникові 
[у Маріїнському театрі. – Р. П.]. Усе на своєму місці й у свій час. 
Погляньте в “Назарі Стодолі”, як поставлені вечорниці, особливо 
жіноча  половина.  Як  добре  і  гарно  розташовуються  дівчата  біля 
кобзаря, як кожна з них, сидячи на підлозі, окрім уваги до розпо-
віді  кобзаря,  зайнята  і  собою,  зайнята  яким-небудь  парубком,  як 
вони переглядаються між собою, перемовляються очима  і жеста-
ми.  І  в  деталях,  і  в  загальній  картині  яка  естетична  мірка,  що  не 
припускає нічого різкого й грубого» 34.

Найбільше уваги у своїх рецензіях О. Суворін приділяв М. Зань-
ковецькій: «...Саме чудо – пані Заньковецька. Це актриса з талантом 
великим,  самостійним,  оригінальним,  натура,  уся  зіткана  з  найчут-
ливіших нервів. Рухливість її обличчя і всієї її постаті підкоряється 
душевним рухам з незвичайною правдою. Про цю артистку не можна 
сказати, що вона або особливо гарна у драматичних поривах, або у 
спокійніших виявах життя; вона всюди – сама правда, поетична прав-
да  у  всій  її  красі.  Жвава,  нервова,  соромлива,  скромно-наївна  в  по-
ривах пристрасті, благородно-енергійна в самопожертві, з відтінком 
лукавства  у  своїй  жіночності,  але  лукавства  якогось  чистого,  ледве 
помітного з тонкої усмішки і блиску очей – така Галя у сценічному 
трактуванні пані Заньковецької [...] А той такт, з яким вона танцює, 
такт цнотливої дівчини, щоки якої покриваються рум’янцем сором-
ливості, той такт, який настільки чужий суспільству, яке звикло до 

33  Суворин А. Хохлы и хохлушки. – Санкт-Петербург, 1907. – С. 2.
34  Там само. – С. 5–6.
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розбещеності оперетки, до її непристойних, огидно-цинічних вибри-
ків давно відомого сорту. Візьміть це до уваги, і ви зрозумієте, чому 
публіка ломиться на малоруські вистави, де ніщо не ображає ні слуху, 
ні зору, ні почуття краси, де тенденція, яка стала прописною, не ріже 
очей, де незвичайно злагоджене виконання і де такі великі таланти, 
як пан Кропивницький і пані Заньковецька. Голос пані Заньковець-
кої  –  обширний,  приємного  тембру,  такий,  що  нагадує  голос  Сари 
Бернар, але свіжіший і чистіший. Вона дуже гарно співає, що для ак-
триси – необхідна умова. Узагалі це одна з тих небагатьох актрис, які 
з першого ж слова на сцені промовляють про свій видатний талант 
і його свіжість, незаплямований ніяким наслідуванням кого б то не 
було [...] Ось враження від гри пані Заньковецької в “Запорожці за 
Дунаєм” і “Назарі Стодолі”» 35. Певна річ, немає змоги навести аналіз 
усієї ролі Галі – Заньковецької, який зробив О. Суворін.

У такому самому естетичному ключі рецензент проаналізував об-
раз Харитини – Заньковецької в «Наймичці» І. Тобілевича. «Я прямо 
кажу: іншої такої актриси я ніколи не бачив. Я порівняв би її із Са-
рою Бернар, але ця актриса ніколи мене не хвилювала, тимчасом, як 
у пані Заньковецької дуже багато почуттів і нервовості у грі [...] Риси 
обличчя пані Заньковецької виразні і рухливі, постать струнка і гар-
на, дуже сценічна [...] Вона з дворянської сім’ї [...] Майже вся трупа  
п. Кропивницького – дворяни, офіцери, взагалі люди з інтелігентської 
верстви, і чи не тому ця трупа так чудово злютована і виявляє таку 
інтелігентність у своїй грі? Багато петербуржців спочатку подивили-
ся на цю трупу як на курйоз, як на явище забавне. Грішним ділом, 
я сам трохи був із цього числа. Цьому сприяла сама мова. Малоруська 
мова, з її ніжністю і співучістю, здається нам якоюсь дитячою мовою, 
мовою гумористичною, і із цим розумінням важко нам, великоросам, 
розлучитися. Однак трупа показала нам таланти, а талант будь-якою 
мовою  привабливий  і  гідний  пошани,  а  якщо  він  великий,  то  дає 
справжню й високу насолоду» 36, – відзначив О. Суворін.

Проаналізувавши  гру  М.  Заньковецької  в  ролі  Оксани  (вистава 
«Глитай, або ж Павук» М. Кропивницького), О. Суворін узагальнив: 
«На таких ролях, за тієї нервовості, з якою грає артистка, можна за-
гинути. Яка це була б чудова Офелія, думав я, коли вона співала піс-
ню, яке захоплення викликала б вона в тій ролі, які ролі могла б вона 
воскресити на російській сцені, як ожив би театр! Але пані Занько-
вецька, здається, і вік свій скоротає в малоруській трупі, закабалюю-
чи свій талант у хохлацьку мову, набуваючи акцент і вироджуючись 
у хохлушку, яка витягуватиме свої нерви до крайньої межі їх пруж-
ності на одноманітні ролі, на одну й ту саму нещасну жінку, яку екс-
плуатує багатий куркуль (у “Наймичці” й “Павуці”), або яку покине 

35  Там само. – С. 8–11.
36  Там само. – С. 19–20.
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молодий панич (у “Доки сонце зійде...”). Великий талант має світити 
всім. Закабалюючись у вузьку атмосферу місцевого наріччя, місцевої 
драматургії, яка навіть нічого не черпає з євро пейського репертуару, 
великий  талант  прирікає  себе  на  другорядну  роль.  І  тепер  кажуть: 
“Звичайно,  вона  прекрасна  актриса,  але  ж  вона  може  грати  тільки 
хохлушок із села. Для ролей з освіченого кола, з європейського ре-
пертуару, який вимагає багато тонкощів і навиків, вона не годиться”. 
По-моєму, це несправедливо. Почуття у всіх людей одні і ті самі й ви-
ражальні засоби також. Однак навик справді потрібний...» 37.

Ця  тема  вкотре  варіюватиметься  в  рецензіях  О.  Суворіна,  зра-
джуючи  в  ньому  великодержавного  шовініста-українофоба,  який, 
власне, жодного разу не вжив слів «Україна», «український». Для 
нас важливо, що цей естет, висококваліфікований театральний кри-
тик оцінив українську трупу як найвище явище в театральному жит-
ті тодішньої Росії: «Ми точно запитуємо: чи може що-небудь бути 
хорошим з Назарета? Для Петербурга Назарет – уся Росія. Чи може 
бути щось хороше з Малоросії, коли в нас – александринська трупа? 
Я відповідаю, що в цій малоруській трупі такий ансамбль, якого не-
має на александринській сцені, у тій трупі є такі обдарування, які 
були  б  першими  на  імператорських  театрах»  38. Або:  «Поєднання 
тонкої спостережливості з виразністю і незрівнянним гримуванням, 
поряд із прагненням до різноманітності типів, за всієї бідності їх у 
селянському  середовищі,  роблять  з  пана  Кропивницького  такого 
актора, подібного до якого немає на жодній російській сцені. Немає 
і такої актриси, як пані Заньковецька» 39.

Коли трупа М. Кропивницького вдруге приїде на гастролі до Пе-
тербурга восени 1887 року, О. Суворін знову повторить свою попе-
редню думку про М. Заньковецьку: «Із ще більшим правом говори-
мо тепер, що подібної артистки немає в нас і за всю нашу пам’ять не 
було. Це обдарування незвичайно високе, різноманітне і чарівливе, 
що виросло іще минулого року [...] Разом із захопленням перед цим 
дивовижним  талантом  з’являється  шкодування,  що  артистка  про-
довжує грати тільки в малоруській наївній драмі, і історія мистец-
тва скаже про неї:  “Пані Заньковецька була незрівнянна у драмах 
пана Карпенка-Карого, у яких поєдналися для неї і Шекспір, і Гете, 
і Шиллер, і Островський”» 40.

В останньому, щодо репертуару, О. Суворін не помилявся. Він, 
однак,  не  вважав  за  можливе  домагатися  скасування  цензурних 
обмежень  для  поточного  репертуару  українського  театру.  Що-
правда, одного разу він висловив думку, яка виявилася пророчою: 

37  Там само. – С. 36–37.
38  Там само. – С. 46.
39  Там само. – С. 51.
40  Там само. – С. 64.
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«Колись ще на малоруському наріччі можна буде грати Шекспіра, 
Шиллера та інших європейських драматургів», – але тут же допов-
нив: «А роки минають у всіх, не виключаючи й пані Заньковецької, 
роки ідуть і можуть пройти» 41. М. Заньковецькій, М. Садовському 
і П. Саксаганському на схилі віку пощастить виступити в переклад-
ному репертуарі, але то був час, який уже належав не їм. Роки справ-
ді  минули,  але  видатні  актори  мали  право  повторити  Шевченкові 
слова: «Ми чесно йшли...».

Захисником  українського  театру  від  зазіхань  на  його  майстрів 
і  зловорожих  шипінь  щодо  неперспективності  став  відомий  укра-
їнський  і  російський  письменник  Д.  Мордовцев  (Д.  Мордовець), 
який  виступав  у  петербурзькій  газеті  «Новости»  з  театральними 
рецензія ми на вистави трупи М. Кропивницького та інших труп.

У  1880–1890-ті  pоки  трупу  М.  Кропивницького  називали 
«наші  мейнінгенці»,  за  асоціацією  до  вистав  німецького  театру 
з м. Мейнінгена, що уславився утвердженням на сцені ансамбле-
вості. Цей театр гастролював у Росії в 1885 й 1890 pоках, вразив-
ши всіх розвиненим мистецтвом режисури, вирішенням масових 
сцен, дотриманням принципу історичної та етнографічної досто-
вірності.  У  виставах  українців  петербурзькі  критики  побачили 
не тільки те, що демонстрував німецький театр, але й поглиблене 
розуміння ансамблю.

Після виступів у літній період 1887 року в Харкові, Новочеркась-
ку, Катеринодарі, Ставрополі, Єлисаветграді (у цей час були вперше 
виставлені нові п’єси «Безталанна» і «Мартин Боруля» І. Тобілеви-
ча),  трупа  М.  Кропивницького  поїхала  здобувати  другу  столицю 
Російської імперії – Москву (2 вересня – 17 листопада 1887 p.). Не-
зважаючи на те, що  із 7 грудня 1886 року до 22 лютого 1887 року 
тут уже побувала трупа М. Старицького, московська преса так само 
зарясніла статтями і рецензіями, апологетичними до вистав трупи 
М. Кропивницького, однак полярними в питанні перспектив цього 
театру. Суперечливими були оцінки виступів обох труп – М. Ста-
рицького й М. Кропивницького – у Москві 1887 pоку, висловлені 
на сторінках газети «Московские ведомости» постійним критиком 
С. Васильєвим (псевдонім С. Флерова). Зрештою, позитивний ви-
сновок,  сформульований  у  Москві,  зводився  до  висловлювань  на 
кшталт того, яке вмістила газета «Современные известия»: «Обме-
жені всупереч волі простонародним репертуаром, вони [українці. – 
Р. П.] його  [театр.  –  Р. П.] розвинули  і  піднесли  так,  що  справді  в 
них можна б і повчитися [...] Малоросійський театр є, таким чином, 
одним з видів майбутнього народного театру, яким він уявляється 
нам тільки в ідеї» 42.

41  Там само. – С. 76.
42  Современные известия. – 1887. – 21 сент.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



296

Московська критика так само, як петербурзька, завела мову про 
новаторський  характер  українського  театру,  так  само  зближувала 
його з німецьким театром мейнінгенців, віддаючи перевагу україн-
ським акторам перед німецькими щодо теплоти вистав, якої трупа 
М.  Кропивницького  досягала  завдяки  високому  рівню  акторської 
майстерності  мистецтва  переживання.  За  визнанням  московської 
критики, усього цього не було у трупі Малого театру. «Ми учились у 
М. Заньковецької, у М. Кропивницького, у М. Садовського і П. Сак-
саганського грати просто, природно й правдиво», – зізнавалася на 
схилі літ видатна російська актриса О. Яблочкіна, яка, до речі, по-
чинала творчу діяльність як виконавиця російських ролей у трупі 
М. Кропивницького (1884) 43.

Закінчивши гастролі в Москві, М. Кропивницький ще раз поїхав 
зі своєю трупою до Петербурга, але договір з ним було укладено лише 
на період з 22 листопада 1887 року до 7 січня 1888 pоку, оскільки піс-
ля цього числа, згідно з попереднім договором, мала приїхати трупа 
М. Старицького. Репертуар, показаний у цей сезон, нічим не відріз-
нявся від попереднього. Рецензенти стояли на тих самих позиціях.

З  Петербурга  трупа  М.  Кропивницького  вкотре  повернулася  до 
Москви (13–21 січня 1888 p.), але надовго тут не затрималася. Річ у 
тім, що в Москві майже цілий сезон, з перервою на літні місяці, висту-
пала  трупа  М.  Старицького,  що  завоювала  цілковиту  прихильність 
публіки. Репертуар обох труп в основному перетинався, у стилістиці 
вистав критики вбачали багато спільного, хоча помічали й різницю, 
як-от:  трупу  М.  Кропивницького  вважали  сильнішою  у  виконанні 
драматичних  творів,  тимчасом,  як  трупа  М.  Старицького  була  кра-
щою щодо музичних вистав. Усе ж таки конкурувати обом трупам на 
одному місці було недоречно – М. Кропивницький покинув Москву 
й переїхав із трупою до Одеси (26 січня – 6 березня 1888 р.), де ре-
пертуар  трупи  збагатився  виставою  нової  п’єси  М.  Кропивницько-
го  «Вуси»  (інсценізація  однойменного  оповідан ня  О.  Стороженка; 
24 лютого 1888 p.). Із закінченням зимового сезону М. Кропивниць-
кий вийшов із трупи, на чолі якої тепер став М. Садовський.

Трупа М. Старицького, після виходу з неї основного складу на 
чолі з М. Кропивницьким у 1885 році, сформувалася з акторів мо-
лодшого покоління: Є. Боярська, О. Вірина, М. Маньківська, Н. Вол-
кова, В. Грицай, К. Ванченко-Писанецький, Ю. Касиненко, Л. Мань-
ко та інші. Пізніше до неї вступлять Л. Ліницька, Ю. Шостаківська, 
В.  Розсудов-Кулябко,  О.  Шатковський,  К.  Підвисоцький  (актор  з 
Галичини)  та  вокалісти  Н.  Зикова,  О.  Зініна,  У.  Орлик,  З.  Сторо-
женко, Ю. Шакуло. Станом на 1887 рік трупою було охоп лено 61 ак-
тора,  65  хористів,  32  оркестранти.  Якщо  в  попередній  своїй  трупі 
М.  Старицький  виконував  лише  адміністративні  обов’язки  як  ан-

43  Вінок спогадів про Заньковецьку. – Київ, 1950. – С. 14.
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трепренер,  то відтепер він був керівником товариства на паях (як 
М. Кропивницький у власній трупі), здійснював загальне мистецьке 
керівництво як режисер-постановник, виконував прямі режисерські 
обов’язки.  Поновленням  вистав  займався  режисер  Ю.  Касиненко. 
Диригентами оркестру й хору в різний час були М. Черняхівський, 
І. Дворниченко, О. Окснер, M. Baсильєв-Святошенко. У трупі були 
власні художники-декоратори: А. Наврозов, Л. Зінов’єв, І. Марков, 
К. Ноде, Янов-Степняк, а інколи запрошували й сторонніх худож-
ників. Для кожної вистави декорації готували окремо, чого не було 
навіть у стаціонарних театрах.

Репертуар  трупи  становили  відновлені  вистави  попередньої 
трупи,  де,  окрім  української  драматургічної  класики  перших  двох 
третин  XIX  ст.,  були  п’єси  М.  Кропивницького  і  М.  Старицького. 
Власне,  «Чорноморці»  й  «Утоплена»  М.  Старицького  з  музикою 
М. Лисенка, як і «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, 
заклали у трупі основу оперно-оперетного репертуару. З музикою 
М. Лисенка у трупі було виставлено драму «Гаркуша» О. Сторожен-
ка (1885), власні п’єси M. Старицького: драми «Ой, не ходи, Грицю, 
та й на вечорниці» (1885), «Ніч під Івана Купала» (1887; перероб-
ка  п’єси  «Під  Івана  Купайла»  О.  Шабельської),  музичну  комедію 
«Різдвяна ніч» (1887). Виставлено й оперету «Сорочинський ярма-
рок» М. Старицького (муз. М. Гротенка; 1888). Не випадково рецен-
зенти називали трупу М. Старицького оперетковою, хоча й драма-
тичний жанр мав у ній свою послідовну лінію. По-перше, вона була 
мистецькою лабораторією самого М. Старицького-драматурга: «Не  
так склалося, як жадалося» (1885; під цією назвою йшов четвертий 
варіант забороненої цензурою ранньої драми «Не судилось» М. Ста-
рицького;  у  1889  р.  побачив  світ  перший  варіант  під  четвертою  
назвою, а 1890 р. відновлено й первинну назву – «Не судилось»), «За 
друга»  у  співавторстві  з  В.  Безбрежним  (псевдонім  В.  Потапен-
ка;  1887;  переробка  п’єси  «Василь  і  Галя»  В.  Бондаренка),  «Юрко  
Довбиш» (1889; інсценізація роману «Боротьба за право» австрійсько-
го письменника К.-Е. Францоза), «Крути, та не перекручуй» (1887; 
переробка п’єси «Перемудрив» Панаса Мирного), «По-модньому».

Така  значна  кількість  драматичних  переробок  М.  Старицького, 
включно з ранньою «За двома зайцями», зумовлена його прагнен-
ням  задовольнити  репертуарний  голод  українського  театру,  тим 
більше, що І. Тобілевич свої п’єси спочатку віддавав тільки М. Кро-
пивницькому (до 1888 p.), згодом – М. Садовському, а з 1890 року – 
лише П. Саксаганському, в трупі якого й сам працював актором.

З оригінальних п’єс інших авторів репертуар трупи М. Стариць-
кого  включав  драми  «Пилип-музика»  М.  Янчука  (1887),  «Нещас-
не кохання» Л. Манька (1890), «Не кажи гоп, поки не вискочиш» 
Ю.  Касиненка  (1891).  З  переробок,  здійснених  іншими  авторами, 
були  виставлені  «Світова  річ»  Олени  Пчілки  (1885;  за  мотива-
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ми п’єси «Бідна наречена» О. Островського), «Краще своє латане, 
ніж чуже хватане» Л. Манька (1889; з п’єси «Чужое добро впрок не 
идет» О. Потєхіна), «Тарас Бульба під Дубном» К. Ванченка-Писа-
нецького (1891; за М. Гоголем).

Географія  виступів  трупи  М.  Старицького  охоплювала  Крим 
(у  Сімферополі  й  Севастополі  у  квітні  1885  року  розпочалася  її 
творча діяльність), Кубань (Катеринодар, 1885 р.), Поволжя (Сим-
бірськ,  Казань,  Нижній  Новгород,  а  також  міста,  довкола  яких 
були поселення українців-колоністів: Саратов  і Самара; 1887 р.), 
міста  в  так  званому  Південно-Західному  краї  (Вільно  –  тепер 
Вільнюс, столиця Литви; Мінськ – тепер столиця Білорусі; Смо-
ленськ – тепер обласний центр у РФ; усі – 1888 р.), міста в Царстві 
Польському, або так званій Конгресовій Польщі,  тобто підлеглій 
Російській імперії частині Польщі: Варшава (тепер – столиця Рес-
публіки Польща), Лодзь (обидва – 1888), на Закавказзі: Тифліс і 
Батум (тепер – Тбілісі – столиця Грузії і Батумі – обласний центр; 
обидва – 1889 р.). У ці міста трупа М. Старицького почасти вперше 
привозила українські вистави та ще й у такому високомистецько-
му сценічному виконанні.

Якщо  М.  Кропивницькому  належить  пріоритет  щодо  ознайом-
лення  з  українським  театром  головної  столиці  Російської  імперії  – 
Санкт-Петербурга,  то  трупа  М.  Старицького  вперше  ознайомила  із 
цим театром другу столицю – Москву. Причому виступи відбувалися 
майже синхронно: у Петербурзі трупа М. Кропивницького – з листо-
пада 1886 pоку, в Москві – трупа М. Старицького – з грудня того са-
мого року. Moсковська газета «Театр и жизнь» відзначала: «Дотепер 
театральна публіка з творів південноросійської [тобто української. – 
Р. П.] сценічної літератури знала тільки “Москаля-чарівника”, “Натал-
ку Полтавку”, “Шельменка-денщика” і, може, ще дві-три подібні п’єси 
з малоросійськими піснями і музикою [мались на увазі вистави в Ма-
лому театрі з першої половини XIX ст. за участю M. Щепкіна. – Р. П.]. 
Тепер публіці доводиться вперше ознайомитися і із суто драматичною 
літературою малоросів, про яку вона, звичайно, і не чула. У малоросів, 
виявляється, є і драми, і комедії, до того ж дуже цікаві і літературні... 
Це свого роду відкриття» 44. Із цього часу почалися щорічні виступи 
трупи М. Старицького в Москві, гаряче сприйняті передовою, друж-
ньо налаштованою по відношенню до українців московською публі-
кою (серед якої вже тоді було немало самих українців). Своїми ви-
ступами  в  Білорусії  трупа  М.  Старицького  збудила  ідею  створення 
білоруського професіонального театру. Прихильно сприймала україн-
ські вистави і пригнічена російським царизмом Грузія.

Улітку 1891 року М. Старицький, скаржачись на здоров’я, віді-
йшов від керівництва трупою, передавши її до рук одного з провід-

44  Театр и жизнь. – 1886. – 12 дек.
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них  артистів  –  В.  Грицая,  але  прізвище  М.  Старицького  й  надалі 
фігурувало на афіші ще впродовж року, поки він остаточно не зали-
шив трупу, вступивши режисером до трупи М. Садовського, близь-
кого йому за мистецькими принципами. 1894 року колишня трупа 
М. Старицького розпалася.

В  історії  українського  театру  трупа  М.  Старицького  (1885–
1891) залишилась як видатне мистецьке явище, яке мало яскраво 
виражене  творче  обличчя,  що  вирізняло  її  від  паралельних  труп 
M.  Кропивницького  та  інших.  Найважливішим  здобутком  цієї 
трупи було утвердження М. Старицьким режисури як основного 
чинника  у  створенні  вистави.  Відтак  М.  Старицький  посів  дру-
ге, після М. Кропивницького, місце серед українських режисерів 
останньої третини XIX ст.

Нова, третя, трупа М. Кропивницького, яку він організував на 
правах товариства влітку 1888 pоку, почала свої виступи 11 грудня 
того самого року в м. Білгороді Курської губернії (тепер – м. Бєл-
город,  обласний  центр  РФ)  виставою  «Наталка  Полтавка».  До-
свідчений режисер-педагог М. Кропивницький прийняв до трупи 
молодь,  з  якої  згодом  виросли  видатні  актриси  і  актори:  Є.  Зар-
ницька,  Г.  Борисоглібська,  Ф.  Левицький,  О.  Суслов,  І.  О.  За-
горський.  Періодично  тут  працювали  актори  з  колишніх  труп 
М.  Кропивницького:  Г.  Затиркевич-Карпинська,  Ю.  Шостаків-
ська, Л. Манько, А. Максимович, П. Карпенко та інші. В окремих 
виставах брали участь М. Заньковецька, М. Садовський, Є. Бояр-
ська, Л. Ліницька.

Ареал виступів трупи М. Кропивницького в 1888–1894 pоках – 
Південна  Україна:  Олександрія,  Катеринослав,  Єлисаветград  – 
1889–1890  pоки,  Миколаїв,  Одеса  –  1890–1891  pоки;  Слобідська 
Україна:  Харків  –  1889–1890  pоки,  1892  pік,  Слов’янськ  (тепер  у 
складі  Донецької  обл.)  –  1889  pік;  регіон  українсько-російського  
мовного порубіжжя: Ростов-на-Дону, Новочеркаськ, Таганрог, Ма-
ріуполь  –  1891  pік,  Курськ  –  1892–1893  pоки;  Центральна  Росія: 
Орел  –  1891–1892  pоки,  Псков  –  1891–1892  pоки;  Крим:  Сімфе-
рополь  –  1889,  1891  pоки,  Севастополь  –  1889  pік,  Керч,  Ялта  – 
1891  pік;  Білорусія:  Мінськ  –  1892  pік;  Закавказзя:  Владикавказ, 
Тифліс, Батум, Кутаїсі, Баку – 1890–1891 pоки; Литва: Вільно, Ков-
но (тепер – Вільнюс, столиця Литви, і Каунас) – 1892 pік; Царство 
Польське: Варшава –1892 рік.

У  цей  період  відбулися  дворазові  гастролі  трупи  М.  Кропив-
ницького в Санкт-Петербурзі та Оранієнбаумі (4 квітня – 12 червня 
1890 р. та 10 листопада – 22 грудня 1891 p.).

Найважливішим є те, що саме М. Кропивницькому вдалося про-
рвати здійснювану генерал-губернаторами О. Дрентельном і О. Іг-
натьєвим  дев’ятирічну  блокаду  Полтави:  у  червні  1892  року  він 
уперше привіз сюди свою трупу.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



300

Давно  апробований  репертуар  за  цей  період  (1888–1893  pp.) 
поповнив  передусім  новими  п’єсами  самого  М.  Кропивницького: 
«Пісні в лицях» («Зальоти соцького Мусія»; 16 січня 1890 p.), «Дві 
сім’ї» (22 січня 1890 p.), «Зайдиголова» (6 лютого 1890 р.) – усі в 
Єлисаветграді; «Чмир» (16 липня 1890 p., Харків), «Олеся» (4 лю-
того  1892  p.,  Варшава).  З  п’єс  інших  драматургів  ішли  «Червоні 
черевички»  І.  Науменка  (за  М.  Гоголем),  «Мотя»  Г.  Тарновського 
(26 листопада 1891 p., Санкт-Петербург).

У 1891–1892 pоках M. Кропивницький і M. Садовський, з трупи 
якого  1890  pоку  вийшли  П.  Саксаганський  та  І.  Карпенко-Карий, 
створивши окрему трупу, домовлялися про об’єднання своїх труп. 
Молоді  актори  трупи  М.  Кропивницького  злякалися  невигідного 
для  них  спільного  перебування  з  набагато  сильнішими,  досвідче-
нішими акторами трупи М. Садовського, а тому вийшли зі складу 
товариства. І хоча намір об’єднання не було втілено, унаслідок осла-
блення творчого персоналу наприкінці січня 1893 року, під час пе-
ребування в Курську трупа М. Кропивницького перестала існувати.

Граючи в різних трупах колишніх своїх учнів (М. Пономаренка, 
В.  Захаренка,  Л.  Манька,  Є.  Боярської),  М.  Кропивницький  орга-
нізував  четверту  трупу  на  правах  товариства  на  паях  і  1  вересня 
1894 року відкрив у Харкові перший її сезон. До складу нової трупи 
ввійшли учні М. Кропивницького з попередніх його труп: Д. Гайда-
мака (Вертепов), Ю. Шостаківська, О. Немченко, І. О. Загорський, 
Н. Чарновська, Г. Борисоглібська, С. Глазуненко, Ф. Туманенко (Ту-
манов), І. Науменко, В. Марченко, M. Глоба, Є. Величко, А. Войце-
хівська, Г. Рафальський (Лозинський).

У різний час тут працювали досвідчені актори ще з першої тру-
пи (1882) М. Кропивницького: О. Вірина, В. Грицай, Б. Козловська, 
Є. Боярська, Л. Манько, П. Карпенко, M. Маньківська. У 1899 pоці, 
останньому в діяльності трупи, тут була й М. Заньковецька. Музич-
ною частиною завідував О. Олексієнко (Домерщиков).

Географічний  простір,  на  якому  діяла  ця  трупа,  мало  чим  від-
різнявся  від  попереднього:  українські  міста  Харків,  де  відбувся 
старт,  і  який  був  найближчим  до  хутора  «Затишок»  (де  з  1890  р. 
жив М. Кропивницький і тому в 1894–1900 pоках найчастіше при-
возив свою трупу до Харкова), Полтава, особливо Чернігів, Ніжин і 
Київ, що були понад десять років ізольовані від українського театру, 
Катеринослав,  Єлисаветград,  Херсон,  Одеса,  Житомир,  Миколаїв, 
Умань, Севастополь.

У ці роки розширювалися позаукраїнські виступи трупи М. Кро-
пивницького: Гомель і Бобруйськ (1894), Курськ (1895), Твер (1897), 
Вільно (1897, 1899), Варшава (1897), Мінськ (1898, 1899), Москва 
(6 грудня 1896 р. – 23 лютого 1897 p.; 16–23 квітня 1897 p.; 26 груд-
ня  1897  p.  –  15  лютого  1898  p.;  29  листопада  1898  p.  –  28  лютого 
1899 p.), Петербург (9 травня – 31 серпня 1897 p.).
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Репертуар трупи залишався в основному той самий, що був раніше, 
знову ж таки, з тієї причини, що не вистачало нових п’єс, бо цензура, 
лютуючи, не дозволяла, а навпаки – забороняла навіть раніше дозво-
лені п’єси самого ж М. Кропивницького: «Доки сонце зійде, роса очі 
виїсть» у 1893 pоці, «Глитай, або ж Павук» у 1894 році. Його драму 
«Глум і помста» («Титарівна»), подану вперше до цензури 1891 pоку, 
дозволили  тільки  після  п’ятої  переробки  в  1896  році.  Подану  ж 
1894 року до цензури драму «Замулені джерела» не було дозволено ні 
тоді, ні пізніше. Комедія «Вій» за М. Гоголем повернулася із цензури 
зовсім обкарнана, і в такому вигляді автор змушений був її вистави-
ти (26 травня 1896 p., Харків). З нових п’єс М. Кропивницького було 
виставлено  тільки  комедію  «Джиґун»  (10  лютого  1895  p.,  Харків) 
і «Пропавшу грамоту» (за М. Гоголем; 11 лютого 1898 p., Москва). Че-
рез відсутність нових високохудожніх творів М. Кропивницький був 
змушений виставляти такі слабкі п’єси, як «Золоті кайдани» (1895), 
«Жидівка-вихрестка» (1896) і «Борці за мрії» (1898) І. Тогобочного, 
«Катерина» («Мужичка»; 1896) і «Запорозький клад» (1898) К. Ван-
ченка-Писанецького, «Кляте серце» В. Захаренка (1896), «Царицині 
черевички»  Г.  Ашкаренка  (за  М.  Гоголем;  1898).  За  це  М.  Кропив-
ницького критикував у листах Б. Грінченко, на що драматург відпо-
вів: «Ви [...], мій друже, дивуєтесь, що я виставляю деякі нікчемні й 
мерзопакісні твори, а що ж я вдію з слухачем (з публікою), коли він 
хоче навпаки: “Хоч гірше, аби інше”; і знов – треба ж годувати ораву 
в 60–65 чоловік» 45. Становища не рятували драма «Юрко Довбиш» 
М.  Старицького  (31  січня  1895  p.),  комедія  «Дядькова  хвороба» 
В. Самійленка (11 вересня 1896 p.), драма «Нахмарило» Б. Грінченка 
(19 листопада 1899 р.), які були поставлені в Харкові.

Ситуація  поліпшилася  в  1897  pоці,  коли  цензура  стала  лібе-
ральнішою після Першого всеросійського з’їзду сценічних діячів, 
на  якому  було  висловлено,  зокрема  українськими  делегатами, 
рішучий  протест  проти  свавілля  урядової  цензури.  Із  середини 
1897 року в репертуарі трупи М. Кропивницького з’явилися істо-
ричні п’єси «Мазепа» К. Мирославського-Винникова (31 липня 
1897 p., Петербург), «Ясні зорі» Б. Грінченка (5 лютого 1898 p., 
Москва),  «Богдан  Хмельницький»  М.  Старицького  (26  січня 
1899 р., Москва).

У зв’язку з тим, що І. Тобілевич вступив, нарешті, 1897 pоку до 
Товариства  російських  драматургів  і  композиторів,  згідно  зі  ста-
тутом  якого  мусив  дозволяти  всім  театрам  виставляти  свої  п’єси, 
у репертуарі трупи М. Кропивницького постали Тобілевичеві п’єси 
«Безталанна» (24 жовтня 1897 p., Варшава), «Бондарівна» (4 люто-
го 1898 p., Москва), «Мартин Боруля» (6 лютого 1898 р., Москва), 
«Бурлака» (10 вересня 1898 p., Київ).

45  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – Т. 6. – С. 457.
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Особливе значення мав факт включення до репертуару двох п’єс, 
які належали молодим драматургам-жінкам.  Ідеться про психоло-
гічні драми «Блакитна троянда» Лесі Українки (17 серпня 1899 р., 
Київ)  і  «Жага»  Л.  Старицької-Черняхівської  (31  серпня  1899  р., 
Київ), хоча сценічного успіху вони не мали через неспроможність 
побутових акторів грати у стилістиці психологічної драми.

М.  Кропивницький  також  зробив  внесок  до  скарбниці  україн-
ського  музичного  театру  виставами  опери  «Катерина»  М.  Арка-
са  (за  Т.  Шевченком;  12  лютого  1899  p.,  Москва)  і  дитячої  опери  
«Коза-дереза» М. Лисенка (30 грудня 1899 p., Одеса).

Паралельно з обома трупами М. Кропивницького – третьою і 
четвертою – функціонувала колишня друга трупа, але тепер уже 
на чолі з М. Садовським як керівником товариства і режисером. 
Цій  трупі  судилося  десять  років  творчого  життя  (1888–1898). 
Основу  трупи  становили  М.  Садовський,  М.  Заньковецька, 
П.  Саксаганський,  Г.  Затиркевич-Карпинська,  І.  В.  Загорський, 
П. Карпенко, Г. Тімаєва, А. Переверзєва, О. Пивинська, А. Мак-
симович,  К.  Позняченко  (Позняков).  У  1889  році  до  трупи  по-
вернувся із заслання І. Карпенко-Карий. У трупі було й молодше 
покоління  акторів:  О.  Ратмирова,  О.  Полянська,  М.  Юльченко- 
Здановська,  Б.  Козловська,  В.  Василенко,  співаки  І.  Райський, 
М. Борченко, М. Щербина. Диригентами хору (35 осіб) працюва-
ли М. Васильєв-Святошенко, А. Вів’єн.

У  1890  році  П.  Саксаганський  та  І.  Карпенко-Карий  вийшли  з 
трупи М. Садовського й утворили свою, окрему, трупу.

Восени 1892 року до складу товариства М. Садовського ввійшов 
М. Старицький. На афіші зазначалося: «Товариство малоросійських 
артистів  –  під  орудою  М.  К.  Садовського  за  участю  М.  К.  Зань-
ковецької»  з  додатком  «Дирекція  М.  П.  Старицького»,  інколи  –  
«Режисери  –  М.  К.  Садовський,  М.  П.  Старицький».  Фактично 
М. Старицький став основним драматургом трупи М. Садовського 
так само, як у трупі М. Кропивницького – сам же М. Кропивниць-
кий, а у трупі П. Саксаганського – І. Тобілевич.

Географія виступів цієї трупи мало чим відрізнялася від інших: 
Миколаїв,  Єлисаветград,  Одеса,  Херсон,  Катеринослав,  Житомир, 
Ніжин,  Могилів-Подільський,  Новочеркаськ,  Таганрог,  Воронеж, 
Орел, Курськ, Сімферополь, Севастополь, Мінськ, Кишинів, Тиф-
ліс, Москва і Петербург.

Однак найбільшою заслугою трупи М. Садовського було те, що 
саме йому, першому, за підтримки М. Старицького, вдалося здійсни-
ти  прорив  у  подоланні  заборони  українським  трупам  виступати  в 
межах  Київського  генерал-губернаторства  (Київська,  Волинська  і 
Подільська губернії), а також у Чернігівській губернії. Після смерті 
генерал-губернатора О. Дрентельна в 1888 році, на цю посаду через 
рік, 1889 pоку, призначили графа О. Ігнатьєва. У цей період аматор-
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ське Драматичне товариство в Києві отримало дозвіл спочатку на 
виставлення  «Шельменка-денщика»  як  п’єси,  у  якій  українською 
мовою розмовляє тільки один персонаж – сам Шельменко; у 1889–
1890  pоках  уже  грали  «Наталку  Полтавку»,  а  після  1890  року  це 
Товариство  виконувало  «Назара  Стодолю»  Т.  Шевченка,  «Гарку-
шу» О. Стороженка, «Бувальщину» А. Вельсовського, а далі – п’єси 
того часних драматургів: «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» 
М. Старицького, «Невольник», «Глитай, або ж Павук», «По ревізії» 
М.  Кропивницького.  У  квітні  1892  року  Драматичне  товариство 
вирішило дати дві вистави на користь Київського благодійного то-
вариства на чолі з дружиною генерал-губернатора – С. Ігнатьєвою. 
Вистави  мали  відбутися  у  приміщенні  міського  театру  за  участю 
акторів української трупи на чолі з М. Садовським і М. Заньковець-
кою, що гарантувало повний збір. 8 квітня 1892 року було показано 
«Не так склалося, як жадалося» («Не судилось») М. Старицького і 
російську одноактну п’єсу «Седой волос» К. Шиловського, а 9 квіт-
ня – оперету «Чорноморці» М. Старицького – М. Лисенка, водевіль 
«Кум-мірошник, або Сатана в бочці» Д. Дмитренка і другу дію п’єси 
«Свадьба Кречинского» О. Сухово-Кобиліна. Оскільки М. Садов-
ський попросив студентів не влаштовувати із цього приводу ніяких 
демонстрацій, то це сприяло скасуванню через рік десятирічної за-
борони на виступи українських труп у Києві. 31 березня 1893 року в 
Києві почалися тривалі виступи саме трупи М. Садовського, завдя-
ки, зокрема, кільком виставам на користь благодійного Товариства. 
Після цього в липні 1893 року тут уже виступала трупа В. Грицая 
(колишня – М. Старицького), а далі – трупи М. Кропивницького, 
П. Саксаганського та інші. Особливо частими стали виступи в Києві 
українських труп з 1898 року.

Успіх трупі М. Садовського забезпечувала передусім найвидатні-
ша українська актриса М. Заньковецька, слава якої лунала не лише 
по Україні, але й по всій тодішній Російській імперії. Вона була ви-
конавицею всіх головних ролей у трупі М. Садовського впродовж 
десяти років (1888–1898).

Репертуар  трупи  М.  Садовського,  як  і  будь-якої  іншої,  базу-
вався  на  українській  драматургічній  класиці  (І.  Котляревський, 
Г.  Квітка-Основ’яненко,  Т.  Шевченко),  а  також  на  п’єсах  найви-
датніших тогочасних українських драматургів – М. Кропивниць-
кого  і М. Старицького. Проте в 1891–1897 pоках у репертуарі не 
було п’єс І. Тобілевича – їх виставляла тільки трупа П. Саксаган-
ського,  до  якої  драматург  входив  як  актор.  М.  Садовському  був 
потрібен  «свій»,  основний,  драматург,  і  він  знайшов  його  в  осо-
бі  М.  Старицького.  Саме  тут  відбулося  перше  сценічне  втілен-
ня  таких  його  п’єс,  як  «Юрко  Довбиш»,  «Зимовий  вечір»  (оби-
дві  –  1891),  «Кривда  і  правда»  («У  темряві»;  1893)  у  постановці 
М. Садовського. Історичною подією стала прем’єра драми «Талан» 
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М. Старицького (10 лютого 1894 p., Москва), де вперше знайшло 
відображення  тогочасне  українське  театральне  життя,  проведено 
ідею громадянського служіння українській культурі. Водночас це 
ще один прорив у всіляко табуйовану до того тему  інтелігенції в 
українському театрі. Режисером вистави був М. Старицький, який 
також грав роль антрепренера Безродного. Головну роль актриси 
К.  Лучицької  виконувала  М.  Заньковецька,  вклавши  в  неї  знач-
ний  автобіографічний  зміст,  виповідаючи  устами  своєї  героїні  ті 
ідейно-естетичні  принципи,  якими  сама  керувалася  в  житті  й  на 
сцені. У цій виставі М. Садовський зіграв епізодичну роль Богда-
на Хмельницького у сцені з іще не дозволеної однойменної драми 
того ж таки М. Старицького. Великий успіх мала прем’єра вистави 
«Циганка  Аза»  М.  Старицького  з  музикою  М.  Васильєва-Свято-
шенка (лютий 1892, Москва). Після цього вона надовго ввійшла до 
репертуару багатьох українських труп.

Значною  подією  в  мистецькому  житті  стала  вистава  психоло-
гічної драми «Никандр Безщасний» М. Садовського, яка фактично 
була  перекладом  російської  драми  «Горькая  судьбина»  О.  Писем-
ського з українізацією імен персонажів і перенесенням дії в Україну. 
Такий хід М. Садовського спровокований тим, що прямі переклади 
п’єс, у тому числі й російських, українською мовою категорично за-
бороняли. Подана до цензури п’єса з ремаркою «сюжет позичений» 
отримала 24 грудня 1891 року дозвіл до друку і виставлення. Корис-
туючись цим, М. Садовський встиг 29 грудня 1891 року виставити 
її в Петербурзі, а незабаром –  і в Москві. Тим часом цензура спо-
стерегла, що це не переробка, а переклад, і прийняла рішення про її 
заборону, яка тривала п’ятнадцять років.

Видатною подією було й сценічне втілення драми «Лимерівна» 
Панаса Мирного (12 листопада 1891 p.), яка вже мала першопрочи-
тання в Руському народному театрі в Галичині 1889 року під назвою 
«Діти недолі», але в тодішній підросійській Україні вперше вийшла 
на кін завдяки зусиллям М. Заньковецької, яка зуміла вирвати п’єсу 
з  лабет  цензури  через  вісім  років  після  її  заборони.  З  1892  року  
«Лимерівна» йшла в переробці М. Старицького.

Завдяки старанній режисурі ставали повноцінними вистави та-
ких слабких п’єс, як «Не поможуть і чари, як хто кому не до пари» 
М.  Янчука,  «Нещасне  кохання»  Л.  Манька,  «Катерина»  К.  Ван-
ченка-Писанецького,  «Борці  за  мрії»,  «Жидівка-вихрестка»  І.  То-
гобочного, «Червоні черевики» В. Захаренка та  інші, що їх ставив 
М. Садовський з касових міркувань за відсутності нових художньо 
довершених п’єс.

М. Садовський продовжував музично-драматичну лінію М. Кро-
пивницького, але ще більше – М. Старицького: тут ішли опера «Запо-
рожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, оперета «Чорноморці» 
М. Лисенка на текст М. Старицького за Я. Кухаренком, опери М. Ли-
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сенка «Наталка Полтавка» на текст І. Котляревського, «Утоплена» на 
текст М. Старицького за М. Гоголем. Помітне місце посідали й такі 
драматичні  твори  М.  Кропивницького  і  М.  Старицького,  де  наявні 
значні музично-пісенні і танцювальний елементи.

М. Садовський зі своїми братами розумів необхідність об’єднання 
зусиль для створення єдиної високомистецької трупи, про що й до-
мовлявся з П. Саксаганським ще 1896 року. Лише 1898 pоку, коли 
відбувся  його  розрив  з  М.  Заньковецькою,  йому  нічого  не  зали-
шалось, як розпустити трупу і приєднатися до трупи П. Саксаган-
ського. Тим часом більшість акторів трупи М. Садовського ввійшла 
до трупи М. Кропивницького.

«Товариство  російсько-малоросійських  артистів  під  керівниц-
твом  П.  К.  Саксаганського»  розпочало  свою  діяльність  8  квітня 
1890 року. Його основу становили актори, котрі з трупи М. Садов-
ського  пішли  за  П.  Саксаганським  та  І.  Карпенком-Карим.  Офі-
ційно керівником трупи був П. Саксаганський, хоча, насправді, не 
меншу,  а  то  й  більшу  участь  у  керівництві,  як  адміністративний 
та мистецький керівник, брав І. Карпенко-Карий. Завдяки психо-
логічній  сумісності  обох  братів,  спільності  ідейно-політичних  та 
мистецько-естетичних  поглядів,  їм  удалося,  долаючи  на  початку 
своєї  діяльності  значні  матеріальні  труднощі,  створити  міцний 
творчий  організм,  який  став  справжньою  лабораторією  «театру 
Карпенка-Карого».

Творче ядро цієї трупи, окрім П. Саксаганського й І. Карпенка- 
Карого,  становили:  їхня  рідна  сестра  М.  Садовська  (яка  зма-
галася  з  М.  Заньковецькою  щодо  драматичного  таланту  і  мала 
кращі  вокальні  здібності,  але,  на  жаль,  дуже  рано,  1891  p.,  піш-
ла із життя), чоловік М. Садовської – Д. Мова, дружина І. Тобі-
левича – C. Тобілевич, Л. Квітка. Незабаром до трупи вступили 
Л. Ліницька, яка замінила покійну М. Садовську, Г. Решетников, 
Р. Чичорський, П. Васильківський, У. Суслова, А. Войцехівська, 
О. Шевченко, Г. Борисоглібська та інші. Чимало з них були обда-
ровані красивими голосами і мали відповідну вокальну освіту, за-
вдяки чому у трупі був належним чином забезпечений вокальний 
репертуар. Хормейстером і диригентом оркестру став В. Малина.

Щодо  репертуару  трупа  П.  Саксаганського  мало  відрізнялася 
від  інших,  але  «родзинкою»  її  була  драматургія  І.  Тобілевича.  Тут 
виставляли всі його п’єси на теми з тогочасного життя, написані в 
1880-х  pоках:  «Розумний  і  дурень»,  «Наймичка»,  «Мартин  Бору-
ля»,  «Безталанна»,  а  також  нові,  створені  після  1890  pоку,  почи-
наючи з комедії «Сто тисяч», постановку якої вперше як режисер 
здійснив П. Саксаганський, «Гріх  і покаяння» («Батькова казка»), 
«Судженої  конем  не  об’їдеш»  (переробка  п’єси  «Наш  друг  Фріц» 
Еркмана-Шатріана),  «Понад  Дніпром».  У  1897  році,  у  результаті 
деякого послаб лення цензурного режиму, було дозволено до поста-
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новки  першу  п’єсу  І.  Тобілевича  «Бурлака»  (написана  ще  1883  р., 
виставлена 15 червня 1897 p., Кременчук).

Опріч  драматургії  І.  Тобілевича,  у  репертуарі  трупи  П.  Сакса-
ганського  були  п’єси  М.  Кропивницького  –  «Зайдиголова»,  «Дві 
сім’ї», «Олеся»; М. Старицького – «Циганка Аза», «Юрко Довбиш», 
«Кривда і правда» («У темряві»), «Зимовий вечір»; Панаса Мирно-
го – «Лимерівна» та інші.

Саме  у  трупі  П.  Саксаганського  історична  драма  знайшла  най-
краще сценічне втілення, починаючи з «Назара Стодолі» Т. Шевчен-
ка, далі – «Невольник» M. Кропивницького, «Чорноморці» М. Ста-
рицького – М. Лисенка (за Я. Кухаренком), «Бондарівна», «Паливода 
XVIII століття», «Лиха іскра поле спалить і сама щезне», «Мазепа», 
«Чумаки»  І.  Тобілевича,  «Тарас  Бульба»  і  «Богдан  Хмельницький» 
М. Старицького і до трагедії «Сава Чалий» того ж таки І. Тобілевича 
(21 січня 1900 p., Київ). Зрозуміло, що історична драматургія найак-
тивніше набрала обертів після 1897 pоку, коли цензура послабила об-
меження для цього жанру в українському театрі.

Драматургія  І.  Карпенка-Карого,  яку  небезпідставно  вважають 
вершиною  української  драми  80–90-х  pоків  XIX  ст.,  позбавлена 
фольклорно-етнографічної  ілюстративності,  натомість  позначена 
рисами  глибокого  психологізму,  вона  пропонувала  українському 
театру дві паралельні тенденції – романтичну і реалістичну, які ор-
ганічно доповнювали одна одну. В особі П. Саксаганського І. Кар-
пенко-Карий  здобув  конгеніального  режисера,  який  застосував 
нові принципи сценічної інтерпретації п’єс драматурга, нові засоби 
мізансценування, докладного опрацювання кожної ролі. П. Сакса-
ганський  намагався  дотримуватися  режисерського  задуму,  автор-
ської  ідеї,  історичної  та  етнографічної  достовірності  середовища, 
зображуваного в п’єсі, дбаючи про належне декораційне й музичне 
оформлення, опікувався правдивістю побутових та історичних кос-
тюмів, перук і гриму. Усе в режисурі П. Саксаганського було підпо-
рядковане досягненню цілковитої ансамблевості вистави. П. Сакса-
ганський першим серед українських режисерів вдався до писаного 
режисерського  плану  вистави,  називаючи  його  «партитурою».  Як 
режисер,  він  давав  не  тільки  вказівки  і  пояснення  акторам,  але  й, 
спираючись на власний акторський досвід, показував останнім, як 
потрібно зіграти той чи інший епізод ролі.

М. Садовський до трупи П. Саксаганського прийшов у 1898 році. 
Відтоді вона фігурувала на афішах з уточненою назвою «З’єднане 
товариство П. К. Саксаганського і М. К. Садовського» (1898–1900). 
Це знаменувало початок того з’єднання, про яке ввесь час мріяли 
всі найвидатніші діячі українського театру впродовж п’ятнадцяти 
років після розколу трупи М. Старицького в 1885 році.

Очевидно, усім першорядним акторам і режисерам, які відокре-
милися, починаючи з 1885 року,  за це дорікали не лише в україн-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



307

ському середовищі. О. Суворін висловив свої міркування на сторін-
ках «Нового времени» 1890 року з нагоди гастролей у Петербурзі 
третьої трупи М. Кропивницького, зауваживши, що з усіх колишніх 
першорядних  акторів  у  цій  трупі  залишилася  тільки  Г.  Затирке-
вич-Карпинська: «Уся решта – розбилася, і тепер з одної прекрасної 
трупи,  яка  рішуче  вражала  багатством  своїх  талантів,  утворилося 
цілих три [О. Суворін, мабуть, не знав, що перший поділ трупи від-
бувся ще 1885 р., і що його ініціатором був саме M. Кропивницький, 
і відтоді  існувала ще й четверта – трупа М. Старицького. – Р. П.]. 
Навіть рідні брати, пп. Садовський і Саксаганський, розсварилися, 
і кожен із них утворив свою трупу. Мало того: ця хохлацька свар-
ка до того дійшла, що й автори-хохли розділилися по трупах  і за-
бороняють  ворогам  грати  свої  п’єси.  Дурнішого  й  злішого  за  це  я 
нічого не знаю, а ще кажуть, що хохли добродушні» 46. Це спостере-
ження О. Суворіна, незважаючи на перебільшене, так само злобне 
антиукраїнське  узагальнення,  видавалося  цілком  доречним,  однак 
ще цілих десять років потрібно було чекати, поки брати Тобілевичі, 
М.  Кропивницький,  М.  Заньковецька  і  Г.  Затиркевич-Карпинська 
(М. Старицький уже тяжко хворів) зійшлися в єдину трупу. 

«Від самого початку заснування нашої трупи [1890 р. – Р. П.] й 
до  послідніх  хвилин  і  я,  і  Іван,  –  писав  П.  Саксаганський  у  листі 
до М. Садовського в 1897 pоці, – при самих найкращих ділах і уда-
чах, мали на увазі одно – з’єднатися з Тобою і Марією Костівною 
[М. Заньковецькою. – Р. П.] для слави й розвитку українського теат-
ру...» 47. Коли ж М. Садовський прийшов до трупи П. Саксаганського, 
І. Карпенко-Карий у листі до сина Назара від 15 березня 1898 pоку 
написав: «Трупа буде під управлінням Садовського і Саксагансько-
го,  а  на  зиму  я  думаю  підпустить  політики  і  взяти  старого  Марка 
[М. Кропивницького. – Р. П.], щоб здивувати світ»  48. У 1900 році 
«З’єднана  трупа  П.  К.  Саксаганського  і  М.  К.  Садовського»  стала 
основою для об’єднання найвидатніших діячів українського театру 
під назвою «Малоросійська трупа M. Л. Кропивницького під ору-
дою П. К. Саксаганського і М. К. Садовського за участю М. К. Зань-
ковецької» (І. Карпенко-Карий, через скромність, своє ім’я вистав-
ляти в назві не бажав.) Діяльність цієї трупи знаменувала початок 
нового періоду українського театру – театру XX ст.

Як  уже  згадувалося,  поряд  з  вищеназваними  основними  тру-
пами,  які  визначали  обличчя  українського  театру  80–90-х  pоків 
XIX ст., існували й другорядні, що особливо активно почали утво-
рюватися наприкінці 80-х pоків XIX ст., а в 90-x pоках їх було не 
менше двадцяти п’яти – тридцяти: П. Мирова-Бедюха, Г. Деркача, 

46  Суворин А. Хохлы и хохлушки. – С. 92–93.
47  Саксаганський П. По шляху життя. – Київ, 1935. – С. 175–176.
48  Карпенко-Карий І. Твори : у 3 т. – Київ, 1985. – Т. 3. – С. 330.
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Л.  Лучицького,  М.  Пономаренка,  Й.  Скорбинського,  В.  Захарен-
ка, Й. Захарченка, К. Мирославського, О. Матусина, Г. Гаєвсько-
го,  В.  Потапенка,  О.  Суслова,  О.  Суходольського,  М.  Василенка, 
О. Василенка, І. Мороза, M. Витвицького, К. Галицького, Л. Мань-
ка, В. Грицая, M. Васильєва-Святошенка, І. Дворниченка, П. Укра-
їнця, І. Райського, І. Науменка, К. Ванченка-Писанецького, Ю. Ка-
синенка, М. Ярошенка, Д. Гайдамаки, С. Глазуненка, О. Ратмирова, 
Й. Португалова та інші 49.

Серед усіх цих антрепренерів своїм відчайдушним вчинком від-
значився  Г.  Деркач,  котрий  восени  1893  року  свою  трупу,  до  якої 
належали учні М. Кропивницького і М. Старицького – О. Суслов, 
Л. Манько, Є. Боярська, Є. Зарницька, Ю. Шостаківська, М. Мань-
ківська, Д. Гайдамака, І. В. Загорський, Ю. Касиненко, повіз до Па-
рижа з двома виставами: «Наталка Полтавка»  і «Назар Стодоля». 
Французька преса в Парижі й Марселі схвально оцінила ці вистави 
та майстерність українських акторів, однак через погану організа-
цію, фінансову незабезпеченість, відсутність належної реклами га-
стролі завершилися повним матеріальним крахом. Проте сміливий 
факт виїзду українських акторів за кордон, до одного із центрів сві-
тової театральної культури – Парижа, вкарбований в історію укра-
їнського театру.

Діяльність другорядних українських труп 80–90-х pоків XIX ст. 
вимірювалася  високими  критеріями  ідейності  та  художності,  які 
утверджували  основні  українські  трупи  –  М.  Кропивницького, 
М. Старицького, М. Садовського й П. Саксаганського. Більшість ке-
рівників другорядних труп була безпосередніми вихованцями назва-
них режисерів і відповідно впроваджувала їхні мистецькі принципи у 
власну творчу практику. На відміну від учителів, географія виступів 
яких була обмежена тільки європейською територією Російської ім-
перії, керівники другорядних труп поширювали ареал своїх виступів 
на Сибір, Середню Азію і навіть Далекий Схід, бо всюди існували по-
селення українців, які освоювали чужі землі з марною надією поліп-
шити свою долю. Однак глядацькою публікою українських мандрів-
них труп були й росіяни та представники різних націй і народностей, 
що населяли Російську імперію, тому важко переоцінити їхню роль 
у пропаганді українського мистецтва, українського слова на великих 
обширах тодішньої Росії. Звичайно, серед них трапляються й типові 
заробітчанські, непрофесіональні, низького культурного й мистець-
кого рівня, так звані горілчано-гопачні, що вдавалися до «дражніння 
хохла»,  патякання.  Передова  українська  театральна  громадськість, 
театральна критика вела з ними постійну боротьбу.

Про те, що український театр у межах Російської  імперії не мав 
нележних  умов  для  свого  розвитку  на  весь  голос  заявили  М.  Ста-

49 Український драматичний театр... – С. 267, 480.
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рицький, М. Заньковецька, П. Саксаганський, І. Шраг, К. Ванченко- 
Писанецький у своїх виступах на Першому всеросійському з’їзді сце-
нічних  діячів,  який  відбувся  9–23  березня  1897  року  в  Москві.  Це 
була колективна маніфестація в обороні прав українського театру.

М.  Заньковецька  в  доповіді,  написаній  за  найактивнішою 
участю  М.  Садовського  і  М.  Старицького,  зауважила,  що  вихов-
не значення театру може зрости тільки за усунення тих загальних 
обмежувальних  заходів,  якими  обставлена  сцена,  але  «окрім  тих 
загальних обмежувальних умов, на які вже вказано, театр на півдні 
Росії [так тоді в офіційних документах називали Україну. – Р. П.] 
потерпає  ще  від  особливих,  спеціально  встановлених  для  мало-
руського  театру  обмежень:  ми  ведемо  мову  про  обмеження,  які 
тяжіють  над  малоруськими  сценічними  творами.  Для  сцени  без-
умовно заборонені: а) переклади на малоруську мову драматичних 
творів з інших мов; б) п’єси із життя інтелігенції; в) п’єси з минуло-
го життя Малоросії (існують два–три винятки, коли подібні п’єси 
дозволяли, більшість же п’єс історичного змісту заборонена саме з 
огляду на цей зміст). Таке насильне скорочення малоруського ре-
пертуару шкідливо позначається на діяльності малоруських труп, 
штучно скорочуючи їх репертуар і вводячи в нього несприятливу 
для справи одноманітність; малоруські трупи змушені часто пере-
їжджати з міста до міста, бо, пробувши на одному місці і швидко 
вичерпавши  репертуар,  вони  мусять  переїжджати  в  інше  місце, 
що через витрати на переїзди труп із численним складом артистів, 
хору  й  оркестру  вкрай  несприятливо  відбивається  на  матеріаль-
них умовах життя їхніх учасників. Мало того, малоруський народ 
позбавляють  можливості  ознайомитися  з  творами  європейських 
класиків, з постатями своєї історії, а артисти малоруських труп не 
можуть достатньою мірою розвивати свої сили, адже змушені ді-
яти в надто вузькій сфері, усунені від тих широких горизонтів, які 
їм розкривають животрепетні інтереси життя інтелігенції, минуле 
життя  рідного  народу  й  твори  великих  творців  інших  літератур. 
До утисків, які впливають на матеріальний бік життя малоруських 
труп, відносимо й безумовну вимогу виставляти, окрім малорусь-
ких п’єс, ще й російські. Така вимога викликає необхідність поси-
лення контингенту артистів, необхідність існування в одній трупі 
двох  труп  –  малоруської  і  російської,  що,  знову-таки,  без  усякої 
потреби, викликає необхідність збільшення витрат на утримання 
трупи. Озвучені утиски затримують розвиток малоруських труп, 
у  яких  уже  назріла  потреба  на  півдні  Росії,  і  перешкоджають  їх 
успішній діяльності, розвиток яких є бажаним і необхідним з огля-
ду на те, що на півдні Росії театр може бути рідним і за довольняти 
потреби  більшості  населення,  а  не  незначних  його  груп,  лише  за 
умови, якщо він буде малоруським. Гадаємо, що завдання театру, 
яке  відповідає  його  виховному  значенню,  тільки  тоді  буде  вдало  
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розв’язане,  коли  він  притягне  у  свої  стіни  не  тільки  відомі  вер-
стви  населення,  але  й  більшість  його,  а  для  цього  театр  повинен  
задовольняти  потреби  цієї  більшості.  Тільки  тоді  зали  для  гля-
дачів не будуть порожніми, тільки тоді поліпшиться матеріальне 
становище сценічних діячів. Таким чином, для кращої постановки 
й  розвитку  театральної  справи  на  півдні  Росії необхідно усунути 
ті спеціальні обмеження, які встановлені для малоруського театру 
[виділено в першодруці. – Р. П.]» 50.

Оскільки на той час у Росії жваво обговорювали проблему так 
званих  народних  театрів,  тобто  професіональних  труп  для  обслу-
говування найширших верств народу, то М. Заньковецька підняла 
питання про доцільність сприяння українському театру як такому, 
що спрямований саме на цей вид діяльності.

Цю  саму  тему  продовжив  у  своїй  доповіді  на  згаданому  з’їзді 
М. Старицький, який сказав, що «малоруська сцена, бувши пере-
важно народною [виділено нами. – Р. П.] і виявляючи споріднене 
співчуття  у  всіх  прошарках  суспільства  нашої  обширної  батьків-
щини [так М. Старицький називав в офіційному виступі Російську 
імперію. – Р. П.], терпить безпричинно і незаслужено до цього часу 
підозріле й недружнє ставлення до себе адміністрації і цензури» 51, 
і далі М. Старицький додав барв у зображення страшної картини 
утисків українського театру, яку описала М. Заньковецька. «Окрім 
загальних  причин,  які  взагалі  понизили  значення  театру  в  Росії, 
малоруська сцена має ще свої, спеціальні, біди і напасті, що пригні-
чують її і прагнуть довести до загину. Викликана до життя за ука-
зом Його Величності блаженної пам’яті імператора Олександ ра III,  
малоруську сцену на другий же рік свого існування почали пере-
слідувати. Циркуляри стали тлумачити в обмежувальному і навіть 
протилежному (перекрученому) смислі найвищу [тобто царську. – 
Р. П.] волю.  У  параграфі  третьому  найвищого  указу  поставлено 
єдине обмеження, щоб для них “не влаштовували спеціально ма-
лоруські театри”. Циркуляри ж пояснювали, що під словом “театр” 
треба розуміти “спектакль”, а не будинок, а тому й зажадали, щоб 
не  було  спеціальних  малоруських  вистав,  і  щоб  у  кожній  виста-
ві було стільки ж малоруських актів, скільки й російських, тобто 
п’ятиактну  малоруську  п’єсу  можна  було  виставляти  не  інакше, 
як припрягши до неї таку саму п’ятиактну російську. Десятиактні 
вистави, які тягнулися сім–вісім годин, жахали публіку і приму-
шували антрепренерів утримувати подвійний склад трупи. Тільки 
деякі, гуманніші адміністратори, робили послаблення, не наполя-

50  Доклад арт[истки] М. К. Заньковецкой и др[угих] // Труды Первого всерос-
сийского съезда сценических деятелей. – Москва, 1898. – Ч. 2. – С. 258–259.

51  Доклад М. П. Старицкого // Труды Первого всероссийского съезда сценичес-
ких деятелей. – Москва, 1898. – С. 260.
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гаючи на подвійних, змішаних виставах, а вимагаючи тільки чер-
гування російських і малоросійських вистав. Я сам упродовж двох 
років зазнав на собі  і на своїй кишені таких утисків; потім вони, 
звичайно,  послабли  і,  завдяки  столицям,  зупинилися  на  вимогах 
одного  лише  російського  водевілю.  Однак,  у  міру  послаблення 
такого  роду  переслідувань,  виникали  цензурні  труднощі,  які  на-
були  в  останні  роки  неприхованого  прагнення  придушити  мало-
російську  драму.  У  1889  році  почали  забороняти  до  виставлення 
п’єси не тільки з інтелігентського побуту, але й купецького і навіть 
міщанського, якщо тільки в них фігурував сюртук. Мало того, до-
зволені раніш до виставлення п’єси були навіть зняті з репертуа-
ру  за  розпорядженням  цензури  (наприклад,  “Доки  сонце  зійде” 
і  “Глитай”  Кропивницького).  Услід  за  цим  стали  категорично  за-
бороняти історичні і побутові з минулих часів п’єси. Мої, напри-
клад, були заборонені не за зміст і спрямування, як зволив мені по-
яснити особисто попередній пан начальник Управління у справах 
друку, а тільки за мову: “Богдан Хмельницький” і “Розбите серце”;  
панові  Кропивницькому  з  такого  самого  приводу  заборонили  
“Титарівну”, панові Карпенкові-Карому – “Романа Волоха”, “Сер-
бина”, “Що було, те мохом поросло”, панові Кониському – “Ольгу 
Носачівну” і “Порвалась нитка...”. Поряд із цією поголовною забо-
роною деяким особам дозволяли, між іншим, історичні п’єси і з ін-
телігентського побуту, але тільки такі, яких ніхто не відважувався  
виставити [через їхній низький ідейно-мистецький рівень. – Р. П.]. 
Згаданим же вище авторам забороняли до виставлення навіть по-
бутові п’єси, якщо тільки вони були написані на мотиви будь-яких 
російських або іноземних творів, якщо мали хоч тінь літературних 
чеснот. Майже цілком тотожні твори, написані на одну й ту саму 
тему,  наприклад,  “Тарас  Бульба”,  одним  дозволяли,  іншим  –  ні. 
Чому? Зрозуміло!.. Такими довільними і нічим не обґрунтованими 
утисками горизонт малоросійського письменника звужений до ху-
тора, до хати, та і в ній ще не дозволено йому торкатися суспільних 
сторін світського життя і допущено тільки зображувати любовні та 
сімейні радощі-печалі. Унаслідок цього репертуар малоросійської 
сцени став одноманітним і солодкавим, а сама вона приречена на 
голодну смерть. Мало того, жодна п’єса з малоруського репертуару 
не внесена до списку дозволених для народу вистав» 52.

Далі М. Старицький говорив про необхідність дбайливого став-
лення  до  проблем  народного  театру  на  півночі  й  на  півдні  Росії. 
Оскільки  ж  процвітання  останнього  не  суперечить  «августейшим 
взглядам»,  і  цензурні  утиски  базуються  не  на  законі,  а  на  сумних 
забобонах, то «просвещенный» з’їзд, на думку М. Старицького, спів-
чутливо поставиться до його заяви і візьме на себе клопотання про 

52  Там само. – С. 260–261.
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зняття обмежень, які тяжіють над «малоросійським» словом і сце-
ною, і про внесення її репертуару до програм для народних вистав, 
даючи  цим  місцевому  письменникові  хоча  б  малу  можливість  по-
працювати для розвитку народного театру. «Нехай для нас будуть 
застосовані і найсуворіші закони, але щоб тільки не гнітило нас сва-
вілля настроїв!..» 53, – заявив М. Старицький, удаючи, нібито вірить, 
що цареві невідомо про безчинства підлеглої йому адміністрації.

Доповненням до сказаного М. Заньковецькою і М. Старицьким 
були жахливі факти й гіркі міркування, викладені П. Саксаганським 
(його доповідь було підготовлено спільно з І. Тобілевичем): «Слова 
“запорожець”, “козак”, “рідний край” – жупел для цензури,  і якщо 
тільки п’єса хоч трохи порядно скомпонована, але має ці слова, то 
краще не надсилати до цензури – усе одно не дозволять. Тому всі 
малоросійські  п’єси  мають  темою  одноманітне  кохання,  зовсім  не 
цікаве для народу, прикрашене танцями й співом. Слухач стомився 
дивитися це танцювальне мистецтво і починає цілком справедливо 
нарікати на викривлення життя, говорячи, що в малоруських писак 
народ танцює і співає все життя, немає в них ні печалі, ні горя, ані 
сценічних інтересів. Навкруги голод, бідність, пітьма, а вони танцю-
ють і співають!.. Та це ж брехня, усе це найбездарніші викрутаси лі-
тературних клоунів!.. Цензура за короткий час не пропустила понад 
десять гарних драм, дозволяючи в той же час масу найбездарніших 
викрутасів і компіляцій літературних клоунів. А тим часом, малоро-
сійський театр на півдні пустив глибоко коріння; він має свою пуб-
ліку; верстви люблять його. Якщо б цензура менш утискувала дра-
матичних письменників, народний театр, проникнувши поступово в 
село, що дуже бажано, дав би належні результати для народу, однак 
у тому танцювальному вигляді, у якому, завдяки цензурі, він тепер 
перебуває,  для  народу  театр  не  годиться.  Народ  любить  дивитися 
п’єси серйозні, моральні, повчальні, історичні. Та й, узагалі кажучи, 
публіка,  дивлячись  погані  п’єси,  розраховані  на  те,  щоб  дати  лиш 
розвагу, урешті-решт, розбещує свій смак і вже не вміє цінувати іс-
тинно літературного твору» 54.

Висновок І. Тобілевича й П. Саксаганського такий самий, як і в 
М.  Заньковецької  та  М.  Старицького:  вони  вважали,  що  однією  з 
найголовніших перепон на шляху до поліпшення становища сучас-
ного театру і його діячів стали цензурні та адміністративні утиски, 
які особливо тяжким гнітом лягали на український театр, і що цьо-
му театрові треба б сприяти або принаймні «поставити його в одна-
кові умови із загальноросійським» 55.

53  Там само. – С. 262.
54  Доклад А. Саксаганского и И. Карпенка-Карого // Труды Первого всероссий-

ского съезда сценических деятелей. – Москва, 1898. – С. 264.
55  Там само. – С. 270.
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Такі самі вимоги містяться і в окремих доповідях Чернігівської 
міської управи, громадського і політичного діяча із чернігівської гу-
бернської земської управи І. Шрага й актора, драматурга та антре-
пренера К. Ванченка-Писанецького 56.

Наведені вище просторі цитати широкому читачеві маловідомі, 
оскільки ці тексти, після їх опублікування в 1898 році, рідко наво-
дили в радянський період. Згадки про них досить скупі, а тим часом 
це  документи  епохи  з  перших  вуст,  які  найкраще  характеризують 
безправне становище українського театру в Російській  імперії  (не 
всі вони були видрукувані в українських перекладах і без купюр).

І все ж, попри всілякі обмеження, український театр вижив, на-
бувши яскравої неповторності, на що звертали увагу сучасники, се-
ред яких найкраще висловився І. Франко у статті «Руський театр», 
уперше опублікованій 1893 року в польській газеті «Kurjer lwówski» 
(«Львівський  кур’єр»),  отже,  задовго  до  Першого  всеросійського 
з’їзду сценічних діячів: «Російська цензура, окрім різноманітних ін-
ших переслідувань, урізала цьому театрові репертуар до меж, як їй 
здавалось,  вже  зовсім  неможливих  [...]  І  що  ж  сталось?  Протягом 
десяти років завдяки енергії  і  талантові кількох людей – Кропив-
ницького,  Карпенка-Карого,  а  найбільше  Старицького  –  створено 
вже цілком серйозний оригінальний український репертуар [...] На 
цьому репертуарі виховався також цілий ряд першорядних артис-
ток і артистів, таких, як Кропивницький і Садовський, а особливо 
Заньковецька, за яку заздрять українському театрові найкращі сто-
личні театри Росії [...] Ця цензура, помимо власної волі і свідомості, 
штовхнула наш театр на Україні, а за ним і галицький, на ту доро-
гу, що найбільше відповідає потребам нашого часу. На цій цензурі 
справдилося те, що каже про себе Мефістофель у “Фаусті” Гете:

“Я часть тієї сили,
Що все бажає зла, а чинить все
добро”.

Правда, російській цензурі надто часто вдається хотіти зла і чи-
нити його, але цим разом з українським театром сталося інакше» 57.

Після  тих  успіхів,  які,  незважаючи  на  урядові  утиски,  здобув 
український  театр  у  80-х  –  першій  половині  90-х  pоків  XIX  ст., 
він загалом став переживати кризу репертуару, режисури й актор-
ської майстерності через засилля труп другого, третього, четверто-
го ряду, котрі на цей час утворилися. На тлі цієї величезної армади 
залишалося еталонним гроно тих перших хоробрих, які відродили 

56  Там само. – С. 255–256; 271–275; 404.
57  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1981. – Т. 29. – С. 101–103.
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український професіональний театр упродовж 1880–1890-х pоків і 
піднесли до високого рівня тогочасного європейського театру (хоча 
Західна Європа цього ще не усвідомлювала, бо це був театр недер-
жавної нації): передусім М. Кропивницький, М. Старицький, І. Кар-
пенко-Карий, М. Лисенко, M. Заньковецька, Г. Затиркевич-Карпин-
ська,  М.  Садовський,  П.  Саксаганський.  До  двадцятиріччя  із  часу 
відновлення українського театру (тобто з 1881 р.) група київських 
учених і журналістів видала анонімний збірник нарисів (російською 
мовою, оскільки українська – як наукова, так і публіцистична – за-
лишалася під забороною) під назвою «Корифеи украинской сцены» 
(Київ,  1901),  де  вміщено  анонімні  нариси,  авторство  яких  досі  не 
пов ністю  ідентифіковано.  Тільки  О.  Лотоцький  у  своїх  спогадах 
дещо прояснив: «Брали участь у книжці С. Єфремов, В. Дурдуків-
ський,  В.  Страшкевич,  О.  Кошиць;  останній,  тоді  ще  студент,  дав 
прекрасну статтю про М. Лисенка. Статті друковано без підписів. 
Мені в тій книжці належали: вступна стаття (історія українського  
театру), статті про М. Кропивницького, М. Старицького та, здається, 
про І. Тобілевича» 58.

Поетичну фігуру «корифеї української сцени» підхопили театро-
знавці 20-х pоків XX ст. – Д. Антонович, О. Кисіль, П. Рулін та інші, 
вона  жила  й  у  двох  повоєнних  десятиліттях.  Академік  М.  Риль-
ський, як голова редколегії двотомного видання «Український дра-
матичний театр» (Київ, 1959–1967), вважаючи таке визначення не-
науковим, наполіг на тому, щоб його не вживати.

Подальше  утвердження  цього  визначення  відбулося  1973  pоку, 
коли видавництво «Мистецтво» випустило у світ укладену І. Воло-
шином хрестоматію «Акторська майстерність корифеїв» (щоправ-
да, без М. Старицького, бо ж він не був актором, і без М. Лисенка, 
бо він був композитором; до корифеїв зарахували вже й М. Щепкіна 
та К. Соленика) та, особливо, коли цю книжку було перевидано під 
недоречно зміненою назвою «Корифеї українського театру» (Київ, 
1982). Таким чином, знайдено замінник для позначення того пері-
оду в  історії українського театру, який у довоєнному радянському 
театрознавстві називали українським побутовим театром. Насправ-
ді ж, ці визначення не дорівнюють поняттю «український класичний 
театр»,  яке  логічно  сприймається  поряд  з  поняттями  «українська 
класична  література»,  «українська  класична  музика»,  «українське 
класичне образотворче мистецтво», але стереотип уже утвердився.

Про український класичний театр, іменований «театр корифеїв», 
слушно висловився сучасний історик цього театру А. Драк: «Це – 
епоха  в  розвитку  національного  театру,  цілий  напрямок,  явище  
всієї культури. Це широке коло митців (принаймні два покоління), 
об’єднаних  спільністю  ідейних  спрямувань.  Це  –  школа,  система, 
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яка має певні мистецькі ознаки. Це – золота доба українського те-
атру,  якщо  срібною  добою  вважати  “нову  генерацію”  драматургів, 
Курбасову систему – театр розстріляного відродження. Це, нареш-
ті,  –  багатющі  традиції,  які  наш  театр  “перетравлював”  протягом 
цілого  сторіччя  і  досі  опановує  з  драматичними  перипетіями  [...]. 
У  корифеїв,  які  виступали  на  хвилі  національного  відродження, 
пафосом  творчості  було  пробудження  національної  свідомості. 
Утверджуючи рідну мову, звичаї, фольклор – вже тільки цим вони 
відкривали  перед  цілим  світом  красу  і  своєрідність  етносу,  дома-
галися  визнання  самого  існування  української  нації.  Національна 
ідея  яскраво  виявлялася  у  постановках  музично-драматичних,  де 
етнічні особливості давалися взнаки найяскравіше: спів, танок, об-
ряди, фольклор, побут. Ще цільніше національна ідея проявлялася 
у спектаклях на історичну тему [...]» 59.

Слушним є спостереження А. Драка, що ті історики-театро знавці, 
які були сучасниками корифеїв (І. Франко, О. Лотоцький, М. Воро-
ний, Д. Антонович), оцінюючи їх значення для суспільно-політич-
ного руху, ставили цей бік їхньої діяльності на перше місце, вважа-
ючи, що для піднесення національної самосвідомості народу вони 
засобами мистецтва зробили більше, аніж дехто з політичних діячів 
і публіцистів.

Наше театрознавство ще не спромоглося на поглиблений аналіз 
мистецької  структури,  образної  системи  українського  класичного 
театру. Дослідники XX ст. в основному намагалися визначити різни-
цю між «драматургією і театром Старицького», «драматургією і теа-
тром Кропивницького», «драматургією і театром Карпенка-Карого»  
як  магістральними  лініями  «театру  корифеїв».  «А  театр  корифе-
їв, – за А. Драком, – при всій розмаїтості палітри, несхожості, своє-
рідності яскравих індивідуальностей, був театром чітко окресленої 
художньої  форми,  мав  свої  канони,  образну  мову,  сценічні  тропи, 
жанри й стилістичні відмінності. Це не були застиглі форми, вони 
розвивалися,  видозмінювалися,  протягом  десятиріч  український 
класичний  театр  пройшов  шлях  від  своєрідного  народного  театру 
масок, рясно оздобленого етнографічним орнаментом, до театру, на-
поєного соками самого життя, населеного повнокровними, складни-
ми, психологічно тонко змальованими людськими характерами» 60.

Царська  цензура,  яка  вимагала  адекватності  виголошеного 
на  сцені  тексту  з  писаним  текстом  у  цензурованому  примірни-
ку, спричинилася певною мірою до того, що в українському театрі 
XX  ст.  запанувало  цілковите  пошанування  передусім  драматургії. 
Оскільки  ж  у  багатьох  випадках  режисерами  вистав  були  самі  ж 

59  Драк А. Спадщина, яку ми так і не осягнули // Український театр. – 1994. – 
№ 1. – С. 6–7.
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драматурги (М. Кропивницький, М. Старицький, частково І. Кар-
пенко-Карий,  який  був  присутній  на  репетиціях  М.  Садовського 
і  П.  Саксаганського,  отже,  міг  давати  якісь  поради  тощо),  то  така 
адекватність тексту й сценічного його «прочитання» була гаранто-
вана.  Першопрочитання  ставало  «канонічним»  і  для  інших  труп, 
у яких вистави цих самих п’єс відрізнялися одна від одної хіба що 
індивідуальними  акторськими  манерами.  «Драматургія  була  тим 
формоутворюючим  фактором,  який  обумовлював  естетику  театру 
корифеїв.  Провідними,  домінуючими  жанрами  її  були  мелодрама, 
оперета  (комічна  опера,  водевіль).  Культивувалася  героїко-роман-
тична  драма.  Музичний  компонент  набував  у  них  особливої  ваги, 
тому український національний театр розвивався як театр синкре-
тичний, музично-драматичний» 61.

Звичайно,  усі  дослідники  історії  українського  класичного  те-
атру XIX ст.  сходилися  і  сходяться на думці, що цей театр був не 
тільки нашим національним багатством, але й, нерідко, ставав при-
хистком усіляких пройдисвітів і нездар, які, прикриваючись націо-
нальною специфікою, профанували українське сценічне мистецтво, 
доводячи його до абсурду. Проте, на щастя, не ці тенденції були ви-
значальними. Завдяки зусиллям найвидатніших діячів – «корифе-
їв» – український театр останніх двох десятиріч XIX ст. переживав 
період свого тріумфу.

Діяльність мандрівних українських професіональних труп про-
ходила  на  тлі  російських  професіональних  мандрівних  труп  і  по-
стійних  муніципальних  театрів,  яких  дуже  часто  місцева  влада 
підтримувала  коштами.  Такими  були  передусім  російські  оперні 
трупи в Києві й Харкові,  італійська опера в Одесі. Однак і драма-
тичні російські трупи в українських містах часто-густо мали владну 
фінансову підтримку. Деякі з них, наприклад, Київське товариство 
драматичних  артистів  під  керівництвом  М.  Соловцова,  що  пере-
їхало до Києва 1891 року з Москви, дуже скоро здобуло репутацію 
високохудожньої  драматичної  трупи.  Це  Товариство  навіть  після 
смерті керівника (1902) продовжувало свою діяльність і в XX ст. – 
до 1919 року. За своїм мистецьким рівнем воно конкурувало з  ім-
ператорськими театрами Петербурга і Москви, змагалося й з ново-
створеним  1898  року  Московським  художнім  театром.  Зрозуміло, 
що умови для творчої праці були на користь російських труп, котрі, 
однак, як провінційні, залишилися на маргінесах історії російського 
театру. Найкращі ж українські мандрівні трупи ввійшли до історії 
не тільки як національні надбання українського народу, але і як не-
пересічні явища тодішнього всеросійського театрального процесу.

«Корифеї  української  сцени»  не  втрачали  надії  щодо  створення 
українського постійного театру. Зважаючи на найбільшу прихильність 
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до українських мандрівних труп Одеської міської управи, з клопотан-
ням до неї про дозвіл на відкриття в Одесі (у приміщенні так званої 
міської аудиторії, постійними відвідувачами якої були мешканці око-
лиць Одеси – робітники, ремісники, спролетаризовані селяни) на базі 
власної трупи постійного українського театру звернувся в 1897 році 
найавторитетніший для адміністрації Одеси український театральний 
діяч М. Кропивницький, але відповідь отримав негативну.

Український  театр  у  Російській  імперії  хоча  й  переходив  з 
XIX ст. до століття XX на правах безправного мандрівного театру, 
однак з великими творчими досягненнями, з власним мистецьким 
обличчям у колі інших слов’янських і загалом європейських націо-
нальних театрів.

Творці, сучасники та історики українського театру 80–90-х pоків 
XIX  ст.  розуміли  його  історичну  місію  не  тільки  в  мистецькому, 
але  й  у  політичному  житті  під’яремної  України.  У  час  обмеження 
українського друку і мистецтва, заборони української освіти й на-
уки саме театр узяв на себе місію пропаганди рідного слова, пісні, 
танцю серед широких кіл громадськості, хоча прямого доступу до 
українського  села,  на  жаль,  не  мав  (село  живилося  аматорськими 
виставами, які іноді там з’являлися). І все ж, театр був подвижни-
ком і робив усе можливе в тогочасних політичних умовах, позначе-
них гнобленням національної культури з боку російського царизму. 
Зерна, посіяні цим театром, проросли на ґрунті XX ст.

V.1.2. Театр на західноукраїнських землях  
наприкінці ХІХ століття

Під знаком єднання з українським театром у Російській імперії 
у 80–90-х pоках ХІХ ст. проходив розвиток театру в Австро-Угор-
ській монархії, якій були підлеглі Галичина й Буковина (у Закар-
патті в цей час немає проявів навіть аматорського українського те-
атру).  З  початку  1880-х  pоків  тут  розпочався  новий  етап  в  історії 
Руського  народного  театру.  Товариство  «Руська  бесіда»,  яке  про-
довжувало  опікуватися  ним,  на  1881  рік  знову  уклало  контракт  з 
О.  Бачинським,  котрий  упродовж  останніх  семи  років  мандрував 
Галичиною з власною польсько-українською трупою. Завдяки дер-
жавній субвенції в сумі 4000 золотих ринських австрійської валюти 
йому вдалося збільшити акторський склад трупи, з якою у Львові 
було показано кілька нових вистав: оперу «Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського, оперету «Чорноморці» М. Лисенка (текст 
М.  Старицького),  історичну  драму  із  життя  запорожців  «Монах» 
Т. Сінкевича, драму «Бойки» С. Мозенталя (у перекладі з німець-
кої Т. Гембицького), оперету австрійсько-хорватського композитора 
«Осада  корабля»  Й.  Зайца  (лібрето  Й.  Гаріша  в  перекладі  з  поль-
ської  І.  Франка),  комедії  «Солом’яний  капелюх»  французького 
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драматурга  Е.  Лабіша,  «Сокільська  дебра»  польського  драматурга 
Я. Галясевича (у перекладі Т. Гембицького). Наприкінці 1881 року 
виділ Товариства «Руська бесіда» оголосив конкурс на посаду ди-
ректора театру. У результаті, у грудні 1881 року, «Умову» було під-
писано  на  один  рік  з  І.  Біберовичем  (адміністративний  директор)  
й І. Гриневецьким (артистичний директор, тобто головний режисер). 
За  цією  «Умовою»  директори  зобов’язувалися  впродовж  року  по-
казати  не  менше  ста  двадцяти  вистав,  з  яких  щонайменше  дванад-
цять – у Львові. Утримання театру з оплатою діяльності акторів  і  
решти видатків брали на себе директори. Щодо найму акторів,  то 
виділ  «Руської  бесіди»  залишав  за  собою  право  погоджувати  всі 
кандидатури  і  взагалі  контролювати  мистецьку  діяльність  театру, 
зокрема дотримання чистоти української мови у виставах. Дирек-
торам театру виплачували державну субвенцію (3000 золотих рин-
ських австрійської валюти). У такій співдружності І. Біберович та 
І. Гриневецький працювали вісім років (до хвороби І. Гриневецько-
го  в  1888  p.).  Далі  –  до  кінця  1892  року  –  І.  Біберович  був  одно-
осібним директором, однак виділ «Руської бесіди» за спеціальною 
угодою з І. Біберовичем залишав за собою мистецьке керівництво.

До творчого складу трупи, окрім названих директорів, належали 
ще І. Біберовичева, В.-К. Плошевський, подружжя К. і О. Підвисо-
цьких, О. й А. Осиповичів, С. й І. Стефураків, А. й М. Людкевичів, 
А. та Е. Стечинських, С. і В. Яновичів (Курбасів), С. Підвисоцький, 
Т. Гембицький, К. Лясковський, М. Ольшанський, Ю. Миколаєнко 
та інші.

Репертуар трупи впродовж 1882–1892 pоків становили переду-
сім п’єси галицьких  і буковинських драматургів. З п’єс галицьких 
драматургів  надалі  йшли  мелодрама  «Підгоряни»  І.  Гушалеви-
ча  (муз.  М.  Вербицького),  історичні  драми  «Федько  Острозький» 
Ом. Огоновського, «Настася» В. Ільницького, «Ольга» А. Яблонов-
ського, «Олег Святославич Овруцький» і «Ярополк І Святославич, 
великий князь київський» К. Устияновича, а також нові  історичні 
драми:  «Гальшка  Острозька»  Ом.  Огоновського  (1885),  «Павло 
Полуботок»  (1887)  та  «Чернігівка»  О.  Барвінського  (інсценізація 
російськомовної повісті М. Костомарова; 1889), згадані вище мело-
драми і оперети І. Воробкевича, як і його нові твори – мелодрами 
«Новий  двірник»  (1883),  «Демон-горівка»  (1884),  «Блудний  син» 
(1885),  оперети  «Пані  молода  з  Боснії,  або  Пантелей  Трубка»  та 
«Янош Іштенгазі» (обидві – 1882), про які  І. Франко висловився, 
що вони вирізняються чудовою музикою і не поступаються з погля-
ду вартості  закордонним творам «того роду»  62  (не з’явилися, що-
правда, на сцені й історичні драми І. Воробкевича «Василько Рос-
тиславич», «Петро Конашевич Сагайдачний», «Кочубей і Мазепа»).

62  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1980. – Т. 28. – С. 107.
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На початку 80-х pоків XIX ст. на літературно-театральному обрії 
з’явилася нова постать – активний і плідний, зокрема на драматичні 
твори автор, – Гр. Цеглинський (літературний псевдонім – Г. Григо-
рієвич), за яким І. Франко визнав «безсумнівний драматичний та-
лант», убачав у його п’єсах «перший зародок галицьке-українського 
репертуару» 63. На сцені Руського народного театру одна за одною 
з’являлися комедії Гр. Цеглинського: «На добродійні цілі» (1883), 
«Тато на заручинах», «Соколики» (обидві – 1884), «Лихий день», 
«Шляхта  ходачкова»  (обидві  –  1886),  «Аргонавти»  (1889),  «Тор-
гівля жемчугами» (1895). Безперечно, просуванню цих п’єс на сце-
ну сприяв сам автор як театральний референт у виділі Товариства 
«Руська бесіда», тобто особа, що найбільшою мірою визначала ре-
пертуар Руського народного театру 80-х pоків XIX ст.

Щоправда,  п’єси  українських  класиків  І.  Котляревського, 
Г.  Квітки-Основ’яненка,  Т.  Шевченка,  О.  Стороженка,  п’єси  но-
вітніх  українських  драматургів,  як-от:  «Актор  Синиця»  М.  Кро-
пивницького  (під  назвою  «Дебютантка  на  провінції»;  переробка 
водевілю  російського  драматурга  «Лев  Гурич  Синичкін»,  що  був 
переробкою з французького твору), оперету «Чорноморці» М. Ста-
рицького (муз. М. Лисенка) з вини Гр. Цеглинського та інших гім-
назійних учителів, які засідали у виділі Товариства «Руська бесіда» 
і  в  його  теат ральному  комітеті,  «нових  цінних  праць  українських 
драматургів, як Старицького “Не судилось”, Кропивницького “Дай 
серцю волю” і т. д., навіть не пробували виставляти; “Глитай” того ж 
Кропивницького  здобув  собі  право  громадянства  аж  після  довгої 
і  завзятої  боротьби  з  забобонами  –  не  пересічної  публіки,  а  якраз 
найінтелігентніших представників, які ще й досі про вартість і “мо-
ральність” цієї п’єси висловлюють цілком протилежні погляди» 64. 
Хоч  був  у  І.  Біберовича  й  І.  Гриневецького  задум  виставити  цю 
драму  М.  Кропивницького  ще  1883  pоку,  проте  тільки  1885  року 
вона  з’явилася  в  репертуарі  театру.  Аж  наприкінці  1886  року  від-
булася прем’єра комедії М. Кропивницького «Пошились у дурні», 
а в 1887 році – його ж «Невольника». У 1888 pоці, коли театраль-
ним  референтом  був  уже  відомий  громадсько-політичний  діяч 
Є. Олесницький, до репертуару театру додали «Наймичку» І. Кар-
пенка-Карого й «Ніч під Івана Купала» М. Старицького, а згодом, 
після смерті І. Гриневецького, – «Хто винен» (перший варіант «Без-
таланної»;  1889)  і  «Мартин  Боруля»  І.  Карпенка-Карого  (1891), 
«Не судилось» (1890) і «За двома зайцями» (1892) М. Старицького, 
«Лимерівна»  (під  назвою  «Діти  недолі»)  Панаса  Мирного  (1889), 
«Пилип-музика» М. Янчука (1891), «З житейського моря» Г. Бора-
ковського (1891).

63  Там само. – С. 53.
64  Там само. – С. 52.
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З перекладного репертуару відновили вистави «Ревізор» і «Одру-
ження» М. Гоголя (обидві – 1882), «Буря» (під такою назвою йшла 
«Гроза») О. Островського (1885), уперше виставили драму «У сіті 
судьби» О. Потєхіна (1889) – з російської драматургії, з польської – 
уперше поставили комедії «Великі риби» (1883), «Гуси й гусочки» 
(1884), «Відчинений дім» (1885), «Свояки» (1886) М. Балуцького. 
Із  західноєвропейської  драматургії  відновили  вистави  «Інтрига  і 
любов» та «Розбійники» Ф. Шиллера (обидві – 1884) – з німецької, 
з’явилися «Дивна пригода» К. Гольдоні – з  італійської, «Адрієнна 
Лекуврер» О.-Е. Скріба і «Федора» В. Сарду (усі – 1884) – з фран-
цузької та багато інших маловідомих п’єс.

Значну  увагу  Руський  народний  театр  надавав  музичному  ре-
пертуару. Тут і надалі йшли зразки французької та віденської опе-
рети:  «Корневільські  дзвони»  Р.  Планкетта  (1885),  «Зелений  ост-
рів» К. Лекока (1885), «Весела війна» (1886) і «Циганський барон» 
(1887) Й. Штрауса, «Гаспароне» К. Міллекера (1886), «Синьоборо-
дий» Ж. Оффенбаха (1886) тощо.

У цей час почали виставляти і зразки української національної 
опери: «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, разом з 
якою, з 1887 року, в один вечір ішла музична картина «Вечорниці» 
П. Ніщинського і згадана вище оперета «Чорноморці» М. Стариць-
кого  –  М.  Лисенка,  але  найзначнішою  подією  була  вистава  опери 
«Різдвяна  ніч»  М.  Лисенка  (1890).  У  1883  році  виставлено  оперу 
«Олеся» галицького композитора П. Бажанського, яка, однак, успі-
ху не мала.

І.  Франко  впродовж  1882–1892  років  по-різному  оцінював  ді-
яльність Руського народного театру. У 1885 році у статті «Руський 
театр у Галичині» він відзначив: «Театр руський п-ів Ґриневецького 
і Біберовича в теперішнім стані сміло може рівнятися з найліпши-
ми провінціальними театрами, які коли-небудь у нас були. Режисе-
ром єсть п. Гриневецький, чоловік не тільки талановитий, але по-
сідаючий зовсім поважне фахове образования. За його старанням 
кожна  штука  [п’єса.  –  Р. П.] появляється  на  сцені  добре  вистуді-
йована і старанно виконана» 65. Підсумовуючи результати десяти-
річної діяльності театру, керованого після смерті І. Гриневецького 
з 1889 до 1892 року самим І. Біберовичем, І. Франко у статті «Наш 
театр» (1892) констатував його кризовий стан. На думку І. Фран-
ка, цей театр не став тією «школою життя», «підоймою національ-
ності» і «розсадником цивілізації», про які багато хто із сучасників 
тоді говорив, бо українська драматургія в Галичині не спромогла-
ся на п’єси, у яких би було глибоко і всебічно відображене життя 
українців  саме  в  Галичині,  тобто  їхнє  власне  життя.  Відзначаючи 
наявність перекладних п’єс у репертуарі театру, І. Франко вважав, 

65  Франкo І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1980. – Т. 26. – С. 372.
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що  вони  мають  для  галицького  глядача  тільки  естетичне  та  про-
пагандистське  значення.  «Головною  оздобою»  репертуару  Русь-
кого  народного  театру  І.  Франко  вважав  п’єси  наддніпрянських 
драматургів  «переважно  з  життя  народного,  а  почасти  й  з  життя 
інтелігентних верств»  66. «Але  і життя мужиків та міщан,  і життя 
людей інтелігентних на Україні є зовсім інакше від нашого, інакші 
типи, інакші колізії. Значить – яка ж тут школа життя? Безперечно, 
штуки  українські  –  для  нас  цінний  набуток,  але  при  нормальнім 
розвитку театрального діла вони повинні бути, так сказати, десер-
том, а не хлібом насущним нашої сцени. Хлібом насущним театру 
справді народного, справді спосібного до зросту і розвитку, повинні 
бути свої штуки, де би виводились такі люди, яких ми бачимо, такі 
інтереси і колізії драматичні, яких ми самі є свідками, які відбива-
ються на нашій власній шкірі» 67. Цим вимогам, на думку І. Франка, 
Руський народний театр не відповідав. А наступного року, у статті 
«Руський театр» (1893), І. Франко наголосив на значенні діяльності 
українського театру в межах Росії для українського ж театру в під-
австрійській Галичині: там, на Наддніпрянській Україні, упродовж 
1880-х pоків «створено вже цілком серйозний оригінальний укра-
їнський репертуар, що оживляє також і нашу галицько-українську 
сцену, з якої він усунув невдалі комедії і псевдоісторичні драми, які 
тут ще недавно панували»  68. «Ми побачили досить оригінальне  і 
дивне  явище:  український  театр  у  “вільній”  Галичині  з  конститу-
ційною формою правління, в безпосередній близькості до Європи, 
в безпосередньому сусідстві з польським театром хирів років з 20 
і, хоч ніколи не переставав бути принаймні щодо мети – чинником, 
гідним пошани, все ж щодо репертуару і гри артистів був швидше 
блідою  копією,  кволим  наслідуванням  третьорядних  невеличких 
європейських  театрів,  ніж  справжнім,  хоч  і  дуже  скромним  укра-
їнським народним театром. І лише український театр, який постав 
і виріс під обухом проскрипції і цензури в Росії, виявив рішучий і 
добродійний в усіх аспектах вплив на розвиток українського театру 
в Галичині. Бо не тільки репертуар українського театру в Галичині, 
запозичений  майже  цілком  (з  незначними  винятками)  з  України, 
не тільки костюми, потрібні для постановки українських п’єс, по-
винні виглядати на зразок костюмів на Україні, не тільки україн-
ська музика разом з українською драматичною творчістю прийшла 
в Галичину і тут придбала собі прихильників, але також з погляду 
гри галицькі артисти брали собі за зразок митців з України. Кращі 
артисти  галицьке-української  трупи,  як  покійний  Гриневецький, 
а з живих досі пп. Підвисоцький і Янович перебували довший чи 

66  Франкo І. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 28. – С. 280.
67  Там само.
68  Франкo І. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 29. – С. 102.
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коротший час у театральних трупах на Україні,  і ми можемо ска-
зати без перебільшення, що це перебування було для них школою 
дуже плідною і корисною» 69.

Ситуація  в  українському  театральному  житті  Галичини  зміни-
лася  після  1893  року.  Відтепер  виділ  Товариства  «Руська  бесіда» 
не  віддає  театр  директорам  за  довготривалим  контрактом,  а  при-
значає  управителів,  які  мали  щотижня  звітувати  про  стан  у  теат-
рі. Спочатку це були випадкові люди, а з 1894 року управа театру 
належала спілці: А. Стечинський, К. Підвисоцький  і Т. Ольховий, 
у 1895 році – самому А. Стечинському, 1896 року – Л. Лопатинсько-
му, після нього – наддніпрянцю Ю. Касиненкові, 1897 року – спілці 
М. Ольшанського й О. Поліщука, згодом – О. Поліщуку й С. Яно-
вичу, 1898 року – знову Л. Лопатинському і з липня 1898 року до 
квітня 1900 року – Т. Гембицькому.

У  першій  половині  90-х  pоків  XIX  ст.,  з  метою  збагачення  ре-
пертуару Руського народного театру, активну діяльність розгорнув 
І.  Франко,  давши  такі  зразки  драматургії,  як  «Украдене  щастя», 
«Учитель» (обидві виставлені 1893 р.), «Рябина» (друга редакція), 
«Учитель» (обидві виставлені 1894 p.), «Кам’яна душа» (виставлена 
1895 p.), «Майстер Чирняк» (виставлена 1896 p.). Серед них «Укра-
дене щастя» стало перлиною української драматургії, яка живить і 
сучасний український театр.

У 90-х pоках XIX ст. до трупи Руського народного театру при-
йшла  талановита  молодь,  діяльність  якої  стала  визначальною  для 
перших  десятиліть  XX  ст.:  Ф.  Лопатинська,  А.  Нижанківський, 
M. Фіцнерівна, M. Слободівна, A. Шеремета, Й. Стадник, І. Рубчак, 
В. Юрчак, К. Рубчакова, І. Григорович та інші. Режисуру здійснюва-
ли К. Підвисоцький (1893–1895), С. Янович (1894–1895), надалі – 
названі вище управителі театру: А. Стечинський, М. Ольшанський, 
Л.  Лопатинський,  Ю.  Касиненко,  Т.  Гембицький,  а  поряд  з  ними, 
з 1898 року, ще й Й. Стадник.

Репертуар  театру  наприкінці  1890-х  pоків  збагатився  виста-
вами  п’єс  «Лиха  іскра  поле  спалить  і  сама  щезне»  та  «Чумаки» 
І. Тобілевича, «Нахмарило» і «Ясні зорі» Б. Грінченка, з галиць-
ких  авторів  –  «Свекруха»  і  «До  Бразилії»  Л.  Лопатинського, 
«Кандидат» Я. Невестюка, «Наші переселенці» І. Мидловського. 
З  перекладної  драматургії  –  «Малка  Шварценкопф»  Г.  Заполь-
ської,  «Любощі»  А.  Шніцлера,  «Візник  Геншель»  Г.  Гауптмана, 
«Честь» Г. Зудермана.

Не  маючи  власного  приміщення,  театр,  окрім  періодичних  ви-
ступів  у  Львові,  об’їжджав  усі  окружні  й  повітові  міста  Галичини 
та Буковини, а 29 квітня – 14 травня 1900 року показав одинадцять 
вистав у Кракові, а саме: «Наталка Полтавка», «Запорожець за Ду-

69  Там само.
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наєм»  і  «Вечорниці»,  «Ой  не  ходи,  Грицю,  та  на  вечорниці»,  «За 
двома зайцями», «Кляте серце» («Безталанна»), «Нещасне кохан-
ня» Л. Манька, «Вихованець» М. Янчука, «Хата за селом» З. Мел-
лерової та Я. Галясевича (за Ю. Крашевським), «З любові» Г. Мо-
зера, оперету «Ямарі» К. Целлера та великий концерт. Краківська 
публіка і театральна критика добре сприйняли ці вистави, про що 
свідчить тогочасна періодична преса: «Ми щиро вдячні українській 
трупі за те, що вона завітала до нас у гості й ознайомила нас зі своїм 
театром, музикою і характером гри, який, безперечно, стоїть з усіма 
своїми  особливостями  на  високому  мистецькому  рівні»,  –  писала 
краківська газета 70.

Українські  наддніпрянські  трупи,  неодноразово  гастролюю-
чи  в  Конгресовій  Польщі,  ознайомлювали  зі  своїм  мистецтвом 
глядачів  тієї  частини  Польщі,  яка  входила  до  складу  Російської 
імперії.  Руський  народний  театр  виконував  цю  місію  в  Галичи-
ні, де жило також польське населення, і у Кракові, тобто у друго-
му  центрі  польського  культурного  життя,  що  перебував  у  складі  
Австро-Угорської монархії.

Розвиваючись у різних суспільно-політичних реаліях, зумовле-
них пануванням двох різних імперій – Російської та Австро-Угор-
ської,  український  театр  у  XIX  ст.  набув  різних  організаційних  і 
мистецьких  форм,  продемонструвавши  постійне  взаємопритяган-
ня, взаємопроникнення і, у результаті цього, – єдність українського 
театрального процесу, його цілісність, яка здобула остаточне утвер-
дження у XX ст.

V.2. ТЕАТРАЛЬНІ ТРУПИ  
ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХІХ СТОЛІТТЯ 

V.2.1. Трупа Григорія Ашкаренка
(1882–1883)

Як  уже  мовилося,  створення  українських  професійних  теат-
ральних  труп  уможливило  ті  політичні  зрушення,  що  відбулися 
1881 року. Ще не знаючи про урядовий циркуляр від 16 жовтня 
1881 року, Г. Ашкаренко, за порадою М. Кропивницького, надіслав 
до міністерства внутрішніх справ телеграму з проханням дозволи-
ти йому кілька українських вистав. На початку грудня 1881 року 
було  одержано  позитивну  відповідь,  і  тоді  ж  кременчуцькі  гля-
дачі побачили «Наталку Полтавку» І. Котляревського (роль Ви-
борного виконував М. Кропивницький, Возного – Г. Ашкаренко, 
Миколи – Дружинін, Петра – М. Садовський, Наталки – Н. Жар-

70  Nowa reforma. – 1900. – 16 Maja. – N. 111.
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кова). Надалі репертуар трупи, усупе реч офіційному положенню, 
був  сформований  цілком  з  українських  п’єс  –  «Назар  Стодоля» 
Т. Шевченка, «Наталка Полтавка»  і «Москаль-чарівник» І. Кот-
ляревского,  «Сватання  на  Гончарівці»  і  «Шельменко-денщик» 
Г.  Квітки-Основ’яненка,  «Кум-мірошник...»  Д.  Дмитренка,  «Гар-
куша» Д. Стороженка, «Дай серцю волю, заведе в неволю» і «Не-
вольник»  М.  Кропивницького,  «За  Німан  іду»  В.  Александрова, 
«Як  ковбаса  та  чарка,  то  минеться  й  сварка»  М.  Старицького. 
«Перша вистава, – свідчив М. Садовський, – була цілковитий, за-
гальний  тріумф.  Я  вже  не  кажу  про  Марка  Лукича  [М.  Кропив-
ницького. – Є. Х.], якого зустріла публіка бурею оплесків і гала-
сом  таким,  що  весь  театр  трусився,  немовби  от-от  розвалиться, 
але кожний номер пісні треба було співати по кілька разів. У кін-
ці спектаклю, після танцю Петра й Наталки, вітання перейшли в 
овацію... Хустки в ложах маяли, гомін стояв невимовний; танець 
довелось повторювати тричі» 71.

Найжвавіший  інтерес  до  українського  сценічного  мистецтва 
виявляв демократичний глядач. «Що коїлося в Кременчуку, – зга-
дував  М.  Кропивницький,  –  коли  наліпили  афішу  “Наталка  Пол-
тавка” і “Кум-мірошник”, трудно переказать. Не фаетони, не карети 
загальмували під’їзд, а фургони та ковані повозки козаків полтав-
ських. Пішли биткові збори. Поліцмейстер Філонов, стоячи біля те-
атру, застеріг: “Если такое столпотворение будет долго продолжать-
ся, придется донести губернатору!” 72. Занепокоєння поліцмейстера 
не було безпідставним, адже вистави сприймались як свято україн-
ської культури.

З Кременчука трупа переїхала наприкінці  грудня 1881 року до 
Харкова,  далі  –  до  Полтави,  а  з  10  січня  1882  року  майже  місяць 
гостювала в Києві.

Громадсько-політичні  настрої  глядача  знайшли  відповідне 
відоб раження  в  тогочасній  пресі.  Газети  ліберального  спрямуван-
ня – «Труд», «Заря» – уміщували доброзичливі рецензії на виста-
ви, вітали їх за вияв живої народної душі, захоплювалися майстер-
ністю  М.  Кропивницького,  щирістю  і  безпосередністю  виконання 
М. Садовського та інших акторів, наголошували, що глядачі давно 
не  бачили  українських  вистав.  Реакційно-шовіністична  преса,  як 
наприклад, «Киевлянин», намагалася применшити значення появи 
українських вистав і твердила про безперспективність дальшої долі 
українського театру.

Вистави  ж  незаперечно  доводили  життєздатність  мистецтва, 
що не загинуло навіть під тягарем заборони. На сцені в мистець-

71  Садовський М. Мої театральні згадки. – Київ, 1956. – С. 14–15.
72  Марко  Лукич  Кропивницький  :    зб.  статей,  спогадів  і  матеріалів  /  упоряд. 
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ких  образах  творів  І.  Котляревського,  Т.  Шевченка,  М.  Кропив-
ницького  було  представлено  життя  українського  народу,  його 
духовні  багатства.  На  фоні  побутових  картин  розкривалися  со-
ціальні конфлікти, сповнені загальнолюдського значення, прояв-
лялося  благородство  народних  героїв.  Барвиста  мелодійна  мова 
лилася живим, чистим струменем,  іскрилася добродушним гумо-
ром  і  дошкульними  дотепами,  вражала  народною  мудрістю.  Гли-
боко в душу западала задумливо-лірична, героїчна або весела піс-
ня. Танці захоплювали своїм невтримним поривом. І все це після 
кількарічної  цілковитої  заборони!  Чи  ж  можна  було  дивуватися, 
коли  стіни  театру  здригалися  від  овацій,  а  сцену  вкривали  квіти 
і  шапки  радісно  збуджених  глядачів?  У  тріумфі  злилися  патріо-
тичні  почуття  українців  і  радість  співчуваючої  їм  прогресивної 
російської громадськості. Ця визначна подія в українському куль-
турному  житті  знайшла  відгук  у  так  само  пригноблених  народів 
далеких  окраїн  Російської  імперії.  «Таким  чином,  –  повідомляла 
своїх читачів грузинська газета “Дроеба”, – за короткий час майже 
з  небуття  відтворено  малоросійський  театр  і  музику,  яких  народ 
захоплено вітав, і яких чекає блискуче майбутнє» 73.

Виступи  трупи  Г.  Ашкаренка  показали,  що  український  театр 
потрібен, що суттю своєю він відповідає інтересам демократичного 
глядача і цікавить не лише українців, а й глядачів інших націй.

Проте  об’єктивна  оцінка  мистецького  рівня  та  організаційних 
засад трупи Г. Ашкаренка виявляла і ті серйозні завдання, які сто-
яли  на  шляху  створення  національного  театру.  Хоча  режисером 
усіх вистав був М. Кропивницький, але впадала в око насамперед 
строкатість акторського складу як за рівнем майстерності, так і за 
манерою виконання, адже склад тодішніх труп мінявся щосезону. 
Отже, у виставах не було загальної злагодженості, яка визначаєть-
ся певним мистецьким напрямом і виникає лише у процесі трива-
лої  спільної  роботи  акторів  під  керівництвом  режисера-фахівця. 
Хор і танці не завжди гармонійно й органічно впліталися у виста-
ву, виділяючись іноді в окремі концертні номери. Кращого впоряд-
кування потребувала і музична частина вистав. Оформлення сце-
ни  грішило  проти  етнографічної  та  історичної  вірогідності,  адже 
трупа не мала власних декорацій  і користувалася тими, що були 
в розпорядженні місцевого театру. Відповідали ролі лише костю-
ми  виконавців  головних  персонажів,  що  ж  до  хору  та  учасників 
масових сцен, то там панував різнобій. Тому-то влітку 1882 року 
М. Кропивницький вирішив зібрати власну трупу і повести її но-
вими шляхами.

73  Цит. за  : Імедадзе В. Кропивницький в Грузії // Марко Лукич Кропивниць-
кий :  зб. статей, спогадів і матеріалів / упоряд. П. Долина, П. Перепелиця. – Київ, 
1955. – Київ, 1955. – С. 12.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



326

V.2.2. Трупа Марка Кропивницького

Скориставшись  частковою  поступкою  уряду,  який  після  ціл-
ковитої заборони передав право дозволу окремих українських ви-
став місцевій адміністрації (генерал-губернаторам і губернаторам), 
М.  Кропивницький  заснував  нову,  принципово  відмінну  від  доти 
відомих, українську трупу.

Практичний поштовх до утворення трупи на нових організаційно- 
творчих засадах М. Кропивницькому дала попередня праця у тру-
пі  Г.  Ашкаренка  в  сезон  1881–1882  року.  Формуючи  акторський 
колектив, М. Кропивницький відшукував людей освічених, з при-
родженим  сценічним  обдаруванням,  в  основному  орієнтувався  на 
талановиту молодь, на учасників аматорських вистав. Він розумів, 
щоб мати пристойних акторів,  їх треба виховати. У листі до одно-
го  з  приятелів  по  бобринецькому  аматорському  гуртку  він  писав: 
«Не поможешь ли ты мне разыскать самородков: хлопца й дивчи-
ну, пригодных для сценн, с голосами; конечно, с некоторой подго-
товкой умственной й нравственной; я бы, живя лето совершенно не 
обремененным никакой службой, занялся бы йми, с обещанием за-
ботиться о их дальнейшей судьбе й средствах» 74.

До  трупи  були  запрошені  актори  російського  театру  К.  Свєт-
лов-Стоян (пізніше – співак-тенор Маріїнського оперного театру), 
І.  Бурлака  (Кирнос),  недавні  аматори,  які  лише  один  сезон  пра-
цювали в Г. Ашкаренка, – М. Садовський, Н. Жаркова, О. Марко-
ва  (Оденцова),  аматори  М.  Заньковецька,  Л.  Манько,  О.  Вірина, 
А.  Максимович.  Вік  більшості  акторів  становив  19–25  років.  Мо-
лодь,  не  покалічена  безсмаком  і  штампом  акторської  рутини,  лег-
ко  піддавалася  навчанню  під  керівництвом  видатного  педагога 
М. Кропивницького. «Трупа з кожним роком приваблювала до себе 
все більше і більше молодих сил, – згадував М. Садовський, – з яких 
потім вийшли відомі корифеї українського театру» 75.

Віддаючи  шану  основоположникові  нової  української  драма-
тургії,  М.  Кропивницький  для  першої  вистави  обрав  «Наталку 
Полтавку» (27 жовтня 1882 р., Єлисаветград), для другої – «Наза-
ра Стодолю». До репертуару ввійшли такі п’єси: героїко-романтич-
ні – «Чорноморський побит» (а з лютого 1883 р. – «Чорноморці» 
М. Старицького за Я. Кухаренком, муз. М. Лисенка), «Назар Сто-
доля»  Т.  Шевченка,  «Невольник»  М.  Кропивницького  за  Т.  Шев-
ченком,  «Гаркуша»  О.  Стороженка;  соціально-побутові  дра-
ми  –  «Наталка  Полтавка»  І.  Котляревського,  «Щира  любов,  або 
Милий дорогше щастя» Г. Квітки-Основ’яненка, «Не ходи, Грицю, 
на вечорниці» В. Александрова; «Дай серцю волю, заведе в неволю» 

74  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – Т. 6. – С. 332–333.
75  Садовський М. Мої театральні згадки. – Київ, 1956. – С. 18.
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М. Кропивницького; комедії та водевілі – «Сватання на Гончарів-
ці», «Бой-жінка» й «Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка, 
«Кум-мірошник...» Д. Дмитренка, «Бувальщина» А. Вельсовського, 
«Один подарував, а другий утішив» А. Ващенка-Захарченка, «По-
мирилися» М. Кропивницького, «Як ковбаса та чарка, то минеться 
й сварка» М. Старицького.

В умовах посилення цензурних утисків в українській драматур-
гії за останні майже десять років не з’явилося жодної п’єси значно-
го літературно-художнього ґатунку. Утім, дальший розвиток театру 
був неможливим без нового репертуару. М. Кропивницький попов-
нив його своїми п’єсами – «Глитай, або ж Павук», «Доки сонце зі-
йде, роса очі виїсть» та етюдом «По ревізії». Поява в репертуарі п’єс 
М.  Кропивницького  знаменувала  новий  етап  у  розвитку  україн-
ського театру.

Ще поставлена у трупі Г. Ашкаренка одна з перших п’єс М. Кро-
пивницького «Дай серцю волю, заведе в неволю» звернула на себе 
увагу глядачів і критиків реалістичним зображенням дійсності, жи-
вим відображенням її на сцені. П’єсу кваліфікували як першу спро-
бу ввести у драму сучасне життя. Етнографічна правдивість картин 
побуту  і  народних  звичаїв,  розкриття  соціальних  взаємин  у  поре-
форменому селі, виведення народних типів – усе це досягало у сце-
нічному втіленні ще більш «високого ступеня ілюзії» 76, аніж у п’єсі.

Зображення життєвої драми пореформеного села і надалі визна-
чило соціальний напрям розвитку українського театру останнього 
двадцятиріччя XIX ст.

Про  свідоме  надання  театрові  суспільного  значення  свідчить 
п’єса  «Глитай,  або  ж  Павук»,  написана  в  час  організації  трупи  і 
вперше  показана  глядачеві  11  січня  1883  року  в  Чернігові.  На  
соціальне-спрямування твору звернула увагу тогочасна преса. «Гніт 
і зростання куркульства, – писала одеська газета, – яке звило собі 
гніздо в селянському середовищі, – таке явище, повз яке не може 
пройти байдуже жоден, кому близькі інтереси народу. Твір Кропив-
ницького є одним з яскравих малюнків, що проливають світло на цю 
похмуру сторону селянського життя, який виявляє зло в усій його 
відвертій потворності» 77.

Якщо п’єса як літературний твір позначена насамперед ясністю 
думки, то вистава давала повне відчуття реального життя. Глядачеві 
здавалося,  що  він  перебуває  на  селі  і  на  власні  очі  бачить  прояви 
сили й свавілля Бичка. «Хто читав п’єсу, – писав після прем’єри ко-
респондент київської газети “Заря”, – звертав, звісно, увагу на ряд 
сцен,  з  яких  складається  перша  картина  4-го  акту...  Але  тільки  на 
сцені можна оцінити, як слушно й до діла показана в п’єсі ця картин-

76  Заря. – Київ, 1882. – 28. I.
77  Одесский вестник. – 1882. – 20. XI.
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ка трудового народного життя, на фоні якого розігрується страшна 
драма. Кожну яву і кожний діалог публіка відзначила оплесками» 78.

Актори жили на сцені життям зображуваних ними персонажів. 
На  очах  у  глядачів  Бичок  (М.  Кропивницький)  мінявся,  мов  той 
хамелеон:  перед  людьми  прикидався  смиренним  та  доброчинним, 
а наодинці із собою показував потворне обличчя зажерливого гли-
тая. Залежно від обставин, на перший план проступали то риси хи-
жака – міцно стулені сухі губи, колючі очі, то святенника – єлей-
ний  голос,  смиренно  зведені  до  неба  очі,  побожно  складені  руки. 
Мерзенність  лицемірного  глитая  доводила  глядачів  до  самозабут-
тя, і вони вигукували: «Бий його, падлюку!» Оцінюючи виставу як 
знач ну  подію,  автор  згадуваної  рецензії  зазначив:  «В  образі  “гли-
тая” – Бичка – д. Кропивницький правдиво звів усі риси цього типу: 
хижацтво, лицемір’я, безмежний егоїзм, що криється під машкарою 
благочестя, практичний розум, знання людей, уміння стати потріб-
ною людиною, зухвальство зі слабшим і цілковита приниженість та 
панічний жах у хвилину розплати за гріх» 79.

Роль  Олени  виконувала  М.  Заньковецька.  Молода  актриса 
створи ла образ жінки з народу, сповнений поетичної краси, душев-
ної чистоти. З великою силою і почуттям естетичної міри, властивим 
лише  справжньому  таланту,  М.  Заньковецька  передавала  глибокі 
страждання непримиренної до обману й насильства Олени. Особли-
ву увагу привертала сцена «сватання» Бичка до Олени, коли, дове-
дена душевними муками до відчаю, до грані, що межує із затьмарен-
ням розуму, вона намагається співати, але спів переривають болісні  
спогади і роздуми, промовлені пошепки, від чого стає моторошно.

Враження абсолютної реальності всього, що відбувалося на сце-
ні, підсилювалося тим, що всі виконавці створювали типові образи. 
Так, у виконанні О. Віриної запам’ятовувалася епізодична роль Сте-
хи, а в М. Садовського небагата текстом роль Андрія ставала поміт-
ною і значущою.

Хвилююча правдивість у зображенні нового явища сучасності – 
капіталізація села,  типізація  і  соціальне узагальнення вихоплених 
із  життя  образів  –  принесла  виставі  «Глитай,  або  ж  Павук»  славу 
видатної події в театральному житті.

Слідом  за  «Глитаєм...»,  відбулася  прем’єра  «Доки  сонце  зійде, 
роса очі виїсть» (21 січня 1883 р., Чернігів). Знову глядач побачив 
«живу сучасність» 80. У розповіді про нещасне кохання Оксани За-
вади, дочки недавнього кріпака, до поміщицького сина Бориса Во-
ронова особиста драма тісно пов’язана зі стосунками між колишні-
ми кріпосниками та їх «хлопами», заявлена проблема взаємозв’язків 

78  Заря. – Київ, 1883. – 18. I.
79  Там само.
80  Заря. – Київ, 1883. – 28. I.
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інтелігенції і народу. Завдяки режисерському спрямуванню актори 
розкривали  не  лише  особисті  риси  характерів  дійових  осіб,  але  й 
звертали  серйозну  увагу  на  типізацію  образів,  на  виявлення  ідей-
ної суті представників різних соціальних верств. Звідси скептицизм 
Максима  Хвортуни  (М.  Кропивницький)  до  нездійсненних  куль-
турницьких  поривань  Горнова  (М.  Садовський)  і  Бориса  Вороно-
ва (К. Свєтлов-Стоян), смішне хизування «образованієм» міського 
покруча Гордія Поваренка (Л. Манько), благородство великої душі 
Оксани (М. Заньковецька).

У тому ж, 1883, році було поставлено ще один твір М. Кропив-
ницького – етюд «По ревізії». Гостра викривальна сатира на сільську 
владу досягла високого ступеня сценічного реалізму. Ця мистецька 
мініатюра стала одною з найрепертуарніших, на ній відточували ак-
торську майстерність різні покоління.

Вистави  трупи  М.  Кропивницького  на  фоні  тодішнього  театру 
різко вирізнялись як своїм змістом, так і виконанням. Кропивниць-
кий-режисер  прагнув  до  їх  ідейно-художньої  цілісності,  до  гармо-
нійного  поєднання  таких  компонентів,  як  акторська  гра,  художнє 
оформлення,  музика,  співи,  танці.  Виховуючи  молодих  акторів, 
М. Кропивницький вимагав від них досконалої техніки, осмислено-
го переживання в ролі і обов’язкової взаємоузгодженості в дії. І це, 
за  свідченням  тогочасної  преси,  відчувалося  з  першої  ж  вистави. 
Газета  «Елисаветградский  вестник»  повідомляла:  «...Говорячи  про 
спектакль  27  жовтня  (Наталка  Полтавка),  не  можна  сказати,  хто 
власне  грав  добре,  тому  що  Кропивницький  (Виборний),  Занько-
вецька  (Наталка),  Жаркова  (Терпилиха),  Садовський  (Микола) 
і Свєтлов (Петро) наче злилися духом для того, щоб зробити загаль-
не  враження.  І  враження  було  величезне.  Ми  гадаємо,  що  митець 
лише тоді великий, коли в картині, ним зображеній, не можна ска-
зати, що краще. Таким митцем був ансамбль!» 81 Визнання ансамб-
лю стає невід’ємним в оцінці вистав трупи М. Кропивницького. Під 
девізом ансамблю в українському театрі проходило становлення ре-
жисури як окремого виду мистецтва.

Якщо  для  виховання  акторів  на  певних  мистецьких  засадах 
М. Кропивницькому досить було власного досвіду  і педагогічного 
хисту,  то  підготовка  таких  компонентів  вистави,  як  відповідні  де-
корації,  костюми,  реквізит,  а  також  збільшення  хору  та  оркестру 
потребували непосильних для нього витрат. М. Кропивницький не 
був  антрепренером,  що  фінансував  трупу,  її  кошти  акумулювали-
ся лише з касової виручки за вистави, яку, після вирахування ви-
трат на загальні потреби (гонорари, приміщення, транспортування 
тощо), розподіляли між акторами. Дальше творче зміцнення трупи  

81  Елисаветградский вестник. – 1882. – 20. X.
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пов’язане  з  дирекцією  М.  Старицького,  який  уклав  у  неї  великі  
кошти зі своєї родової спадщини. 

Позбавлена  права  на  постійне  існування,  українська  трупа  не 
мала  свого  стаціонарного  театрального  приміщення,  відтак  була 
приречена на мандрівне життя. 

За два сезони (зимовий – із жовтня 1882 р. до березня 1883 р. і 
літній – з квітня до серпня 1883 р.) трупа М. Кропивницького відві-
дала Єлисаветград, Київ, Чернігів, Харків, Полтаву, Новочеркаськ, 
Ростов-на-Дону. Кожний її приїзд сприймався як подія мистецько-
го і громадянського значення. Вистави викликали захоплення, роз-
думи, суперечки, але найважливішим було те, що український театр 
здобув загальне визнання.

Отже, за час існування трупи, у ній були закладені основи, необ-
хідні  для  дальшого  розвитку  українського  театрального  мистецтва. 
Поряд з використанням класичної національної драматургії, реперту-
ар збагатився новими творами великого мистецького і громадянсько-
го значення, у яких міцно бився пульс сучасності. Трупа становила 
творчий організм, складова частина якого – актори – виховувалися 
в єдиній мистецькій школі реалізму. На перше місце було висунуто 
роль режисера як ідейного інтерпретатора п’єси, творця, ансамблевої 
вистави, організатора і педагога акторського колективу. 

Діяльність  трупи  М.  Кропивницького  –  реформаторська,  вона 
знаменувала початок нового етапу в історії українського театру.

V.2.3. Трупа Михайла Старицького  
(1883–1885)

У серпні 1883 року директором трупи М. Кропивницького став 
М. Старицький, а М. Кропивницький залишився режисером і акто-
ром. Об’єднання найвидатніших діячів українського театру благо-
творно позначилося на зміцненні і творчому зростанні трупи.

Проблема  створення  міцних  театральних  організмів  була  од-
нією з найактуальніших у театральному житті Росії 80–90-х років 
XIX ст., коли не було жодної організованої трупи, коли випадково 
зібрані  актори  грали  разом  лише  один  сезон,  і  вистави  випускали 
без  будь-якої  підготовки  майже  щоденно.  Звісно,  про  збереження 
якихось мистецьких традицій не могло бути й мови.

Організатори  української  професіональної  трупи  М.  Стариць-
кий і М. Кропивницький ставили собі за мету тривалу роботу з по-
стійним складом акторів, виховання їх на основі єдиної мистецької 
системи. Закінчивши сезон 1882–1883 року, трупа М. Кропивниць-
кого  зберегла  своє  творче  ядро  –  М.  Кропивницький,  М.  Занько-
вецька, М. Садовський, О. Вірина, А. Максимович, Л. Манько, а за 
дирекції М. Старицького кінця 1883 року поповнилася ще такими 
талановитими  акторами,  як  М.  Садовська-Барілотті,  Г.  Затирке-
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вич-Карпинська,  П.  Саксаганський,  І.  Карпенко-Карий  (актор  і 
драматург), В. Грицай, Ю. Касиненко, М. Маньківська, Л. Квітка та 
інші.  До  складу  трупи  під  керівництвом  М.  Старицького  входило 
близько  ста  осіб  (акторів  –  тридцять  два,  хору  –  тридцять,  орке-
стру  –  двадцять  п’ять,  решта  –  адміністративні  та  допоміжні  пра-
цівники).  Діяльність  великого  колективу  проходила  в  обстановці 
суворої  творчої  дисципліни,  обов’язкового  для  всіх  членів  розпо-
рядку дня, щоденного студіювання ролей на репетиціях. «Ніхто не 
наважувався спізнюватись на зазначену в розкладі роботу, – згаду-
вала про напружені дні підготовки до вистав С. Тобілевич, тодішня 
хористка трупи, а згодом – актриса, дружина І. Карпенка-Карого. – 
Ніхто з акторів не смів пропустити репетицію або прийти в театр 
напідпитку.  Старицький  своїм  творчим  ентузіазмом  так  запалив 
усіх нас, що ми ставились до виконання своїх обов’язків, як до свя-
того, великого діла. Почувалось якесь моральне піднесення» 82.

Репертуар, складений трупою М. Кропивницького в сезон 1882–
1883 року,  залишився цілком  і на наступні два роки, коли на чолі 
трупи  став  М.  Старицький.  Новими  постановками  були:  «За  дво-
ма зайцями» М. Старицького, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака- 
Артемовського,  «Підгоряни»  І.  Гушалевича,  «Утоплена»  М.  Ста-
рицького за М. Гоголем (муз. М. Лисенка), «За Німан іду» М. Ста-
рицького  за  В.  Александровим,  «Мазепа»  83.  Вистави  відточували 
до стану художньої довершеності. Зміцнювалася і роль режисера – 
мистецького керівника трупи.

Українське театральне мистецтво набувало дедалі більшої про-
фесіональної досконалості. Свідченням значного поступу сценіч-
ної культури професіонального українського театру буквально за 
кілька  років  є  хоча  би  порівняння  кількох  постановок  «Наталки 
Полтавки»: у трупі Г. Ашкаренка, у 1881 році, вистава відзначалася 
лише талановитою грою окремих акторів; у трупі М. Кропивниць-
кого,  у  1882  році,  вона  вирізнялася  гармонійною  злагодженістю 
гри всіх виконавців; «Наталка Полтавка», якою почала 15 серпня 
1883 року свої виступи трупа М. Старицького, вражала органічним 
поєднанням майстерного акторського виконання, міцного ансамб-
лю, високого музично-вокального професіоналізму та відповідно-
го місцю і часу дії оформлення. У результаті давно і добре відома 
«Наталка Полтавка» викликала нові, свіжі враження і думки. На 
сцені панувала та художня простота і невимушеність, досягнення 
якої доступне лише високому мистецтву. «Перед глядачами стояла 
справжня дівчина, яких було так багато по селах широкої Украї-
ни, – згадувала С. Тобілевич. – Вона так щиро журилась за своїм 

82  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – С. 69.
83  Під назвою «Мазепа» в той час було кілька п’єс (рос. мовою). П’єсу якого ав-

тора ставила трупа М. Старицького – не встановлено.
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коханим  Петром,  від  якого  давно  вже  не  було  звістки,  що  журба 
її хвилювала усіх. Чесність тієї дівчини була така ж наявна, як і її 
хвилююче кохання до парубка, що його вона дожидалась усупе реч 
різним перешкодам та нещастям. Пісня Наталки “Чого вода кала-
мутна” настільки глибоко проймала душу слухача, що хотілось на-
віть  заплакати.  Звуки  голосу  Заньковецької  були  щирі  й  цілком 
відповідні до тих слів, які вона вимовляла. Я не питала тоді сама 
себе, чи гарний був у неї голос. Я відчувала, що в ньому звучить 
сама правда, життєва правда» 84.

Роль Наталки виконувала також М. Садовська-Барілотті – во-
лодарка  таємниці  виливати  сердечні  почуття  героїні  в  народ-
ній  мелодії.  «Тембр  її  голосу,  –  писала  одеська  газета,  –  теплота  і  
задушевність, які надає вона цій мелодії, – усе це природа ніби створи-
ла тільки для пісень України, і жодна примадонна, який голос вона б не 
мала, не в змозі... так вірно, так художньо правдиво передати всю силу 
малоруської народної пісні, як передає її д. Садовська» 85.

Про Виборного у виконанні М. Кропивницького С. Тобілевич зга-
дувала: «У його спокійних рухах, у його засобі палити й закурювати 
люльку позначалась вдача селянина, розумного і трохи хитруватого. 
Він  діяв  не  поспішаючи,  неначе  метикуючи,  що  воно  з  того  вийде, 
і так щиро, ніби радив возному взяти Наталку собі за жінку» 86.

«Наскільки типова була постать Кропивницького, – продовжу-
вала розповідь про незабутню виставу С. Тобілевич, – в його ролі 
виборного,  настільки  ж  типовою  була  постать  Садовського  в  ролі 
Миколи,  наймита.  Худорлявий,  убого  вдягнений,  сирота,  він  сам 
собі латає одежу і тим показує своє убозтво, і свою самітність, і своє 
сирітство... На сцені у той вечір сидів під тином наймит, молодий 
ще парубок, який, латаючи одежу, співав таким приємним, повним 
почуття  голосом,  що  не  можна  було  не  полюбити  того  бідолаху. 
Як  щиро  радів  Микола,  коли  справа  з  сватанням  возного  ламала-
ся! Вигляд Миколи відразу якось мінявся. Він був повний гордості 
від того, що до деякої міри спричинився до щастя хорошої Натал-
ки  та  симпатичного  для  нього  Петра»  87.  Інші  виконавці  були,  як 
писали  рецензенти,  «на  своїх  місцях»  і  «доповнювали  ансамбль». 
Роль Терпилихи виконувала О. Вірина, Возного – Ю. Касиненко і 
Основ’яненко, Петра – К. Свєтлов-Стоян і В. Грицай.

Акторське  виконання  приводило  до  висновку,  що  такі  сили  
можуть  бути  окрасою  будь-якої  провінціальної  і  навіть  столичної 
сцени. Об’єднання в одному колективі стількох видатних талантів 
сприймалось як небачене у практиці провінціального театру диво.  

84  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – С. 71–72.
85  Ведомости одесского градоначальства. – 1883. – 21.VIII.
86  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – С. 72.
87  Там само. – С. 72–74.
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«...Малоруські спектаклі, – зазначав кореспондент газети “Заря”, – 
мають не одного лише виконавця при масі недосвідчених новачків 
чи аматорів, а організовану трупу, яка може провести п’єсу від по-
чатку до кінця розумно» 88.

Змінилося ставлення і до художнього оформлення вистав. Щоб 
не користуватися випадковими речами та «універсальними» деко-
раціями місцевих театрів, у яких досі доводилося виступати, були 
виготовлені  власні  декорації,  реквізит,  костюми,  відповідні  кон-
кретній епосі, місцевості і змісту тої чи іншої п’єси. «Люблю і свя-
то  шаную  майстерність  актора,  бо  талант  –  велика  річ!  –  говорив 
М.  Старицький.  –  Але  потрібно  той  талант  оправити  в  художній 
рамці, так як вправляється дорогоцінне каміння. Тільки на тлі пре-
красних декорацій та іншого художнього оформлення може на всю 
красу розгорнутися талант актора» 89.

Ескізи оформлення вистав замовляли художникам. Не покладаю-
чись цілком на свої знання, досвід і художнє чуття, М. Старицький 
у питаннях оформлення радився із знавцями історії та етнографії.

Сценічне оформлення вистав української трупи конкретизувало 
місце дії і визначалося майстерністю виконання. «Щодо обстанов-
ки, то можна зауважити, – писала газета “Заря”, – що нові декорації 
прегарні» 90.

«Декорації виконані п. Фроліні чудово: селянські двори з хатами, 
городами, садком чи лісом. В Одесі це – новинка», – у захваті пові-
домляв «Одесский вестник» 91. «Декорації південноросійського села 
з убогими хатами, городами, садками, церквою, річкою... пейзажів – 
лісу взимку, укритого снігом, лісу влітку, великого саду... перспективи 
міст, гір – усе це дає змогу глядачеві швидко перекинутися думкою в 
той куточок, де відбувається дія, часто дістати насолоду, а подекуди 
й користь від знайомства з новою, перенесеною на сцену місцевістю. 
Костюми дають повне уявлення про одяг у певній місцевості...» 92.

Щоправда, менше уваги звертали на внутрішнє оформлення жит-
ла; обстановку і аксесуари іноді подавали без належної конкретиза-
ції щодо соціальних та етнографічних особливостей зображеного в 
п’єсі. Значно точніше інтер’єри подавали вже з кінця 1880-х років, 
що великою мірою було зумовлено дальшим розвитком соціально- 
побутової драми, місце дії в якій усе більше локалізували («Мартин 
Боруля», «Сто тисяч», «Суєта», «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, «Дві 
сім’ї», «Зайдиголова» М. Кропивницького).

Органічною структурною частиною вистави стала музика, роль 
якої раніше здебільшого зводили до ілюстративних вставок. Безпо-

88  Заря. – Київ, 1883. – 16.X.
89  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – С. 43.
90  Заря. – Київ, 1883. – 16.X.
91  Одесский вестник. – 1883. – 31.XII.
92  Маяк. – Одеса, 1884. – № 1. – С. 3.
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середню підготовку музичних та вокальних сил трупи здійснював 
композитор М. Лисенко, хоч офіціально до складу трупи він не на-
лежав.  М.  Лисенко  вивчав  з  хористами  й  оркестрантами  не  лише 
партитуру та характер виконання кожного музичного або співочого 
номера, але й зміст узятої до постановки п’єси. М. Лисенко читав 
їм також лекції з теорії та історії музики. Хористи зобов’язані були 
знати ноти. Музика і співи не повинні були звучати відокремлено 
від дії, хор виступав як співучасник масових сцен, а кожен хорист – 
як дійова особа.

У  творчості  трупи,  завдяки  її  орієнтації  на  доробок  М.  Лисен-
ка,  а  також  літературну  й  режисерську  діяльність  М.  Старицько-
го, виразно накреслювалися риси музикального жанру – музичної 
драми, музичної комедії, опери. Уже для першої вистави «Наталка 
Полтавка» була використана ще не опублікована музична редакція 
М.  Лисенка  замість  музики  М.  Васильєва-Святошенка  93.  У  груд-
ні  1884  року,  за  участю  авторів,  була  поставлена  опера  «Утопле-
на»  (текст  М.  Старицького  за  повістю  «Майська  ніч»  М.  Гоголя, 
муз. М. Лисенка; диригував композитор). З репертуару трупи не ви-
ходила оперета «Чорноморці» М. Лисенка. Про увагу у трупі до му-
зичних творів свідчить і те, що із шістьох нових постановок – чотири 
були  оперні  й  музично-драматичні.  Трупа  мала  акторів-співаків  – 
М.  Кропивницького,  М.  Заньковецьку,  В.  Грицая,  М.  Садовську- 
Барілотті та інших. Оркестром керував досвідчений капельмейстер 
(диригент) М. Черняхівський.

Трупа  давала  вистави  в  Одесі,  Миколаєві,  Єлисаветграді,  Ки-
єві,  Житомирі,  Харкові,  Воронежі,  Таганрозі,  Новочеркаську, 
Ростові-на-Дону,  Кишиневі.  У  кожному  місті  її  гастролі  ставали 
центральною подією культурного життя. В Одесі, одному з найте-
атральніших  міст  Російської  імперії,  де  вона  виступала  протягом 
двох  місяців,  дійшли  висновку,  що  діяльність  української  трупи 
більш  плодотворна,  аніж  діяльність  будь-коли  бачених  одеситами 
театральних  колективів.  Вистави  трупи  М.  Старицького  змінили 
судження про український театр нестерпних скептиків, які раніше 
вперто  твердили,  що  українські  вистави  цікаві  лише  українцям, 
а  тепер  самі  охоче  їх  відвідували.  «В  Одесі  була  трупа,  що  відпо-
відає найсуворішим вимогам драматичного мистецтва»  94, – писав 
журнал «Маяк».

У рецензіях, поряд з високою художністю виконання, наголо-
шували на народності репертуару, особливого значення надавали 
виставам,  що  відображали  тогочасну  дійсність.  «Одесский  вест-

93  Музика  М.  Лисенка  до  «Наталки  Полтавки»  була  закінчена  і  повністю  ви-
конана в 1889 році трупою М. Садовського; у трупах Г. Ашкаренка (1881), М. Кро-
пивницького (1882) та в багатьох інших «Наталка Полтавка» йшла за партитурою 
М. Васильєва-Святошенка.

94  Маяк. – Одеса, 1884. – № 1. – С. 2.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



335

ник»  із  цього  приводу  писав:  «М.  Л.  Кропивницький  зобразив 
народне життя без  ідеалізації та прикрас, зміг підмітити в цьому 
житті глибокі соціальні явища й передав нам їх живою, образною 
мовою в таких картинах, які можуть глибоко діяти на розум і по-
чуття глядача» 95. Отже, український театр відповідав вимогам, які 
стояли тоді на часі: поєднував животрепетну сучасність репертуа-
ру з високим виконавським мистецтвом і викликав надзвичайний 
громадський резонанс.

Про українські вистави говорили скрізь, українські вистави від-
відували  представники  всіх  верств  і,  додамо,  різних  націй,  але  ще 
важливішим  було  те,  що  серед  глядачів  переважав  демократич-
ний  елемент.  «...Навіть  у  партері  сидять  люди,  які,  очевидно,  рід-
ко  відвідують  театр.  Про  галерею  нічого  й  казати.  У  ній  завжди 
повно-повнісінько  наполовину  студентів,  наполовину  –  робочого 
люду. Автор цих рядків, – розповідав кореспондент київської газети 
“Заря”, – був свідком цікавої “літературної” розмови двох майстро-
вих, мабуть, покрівельників, у замащених блузах, про п’єсу Кропив-
ницького “Глитай, або ж Павук”» 96.

Сприйняття  вистав  глядачами  часто-густо  перетворювалося  на 
демонстрацію симпатій до демократичних ідей, проголошуваних зі 
сцени. Театр пробуджував національну свідомість. Такий резонанс 
діяльності української трупи не пройшов повз увагу уряду. За на-
казом Міністерства внутрішніх справ, 31 грудня 1883 року Голов-
не  управління  у  справах  друку  видало  таємне  розпорядження  за 
№  5091,  у  якому  нагадувало  про  абсолютну  заборону  утворення 
українського театру та формування труп для виконання українських 
вистав і пропонувало губернаторам надалі дозволяти виступи труп 
з українськими виставами лише в тому разі, коли, окрім української, 
буде виставлена ще й російська п’єса з такою ж кількістю актів. До 
того ж у цьому ж розпорядженні була висловлена воля міністра вну-
трішніх справ, щоб начальники губерній звернули особливу увагу 
на діяльність прибічників ідей українофільства, тобто національної 
незалежності, які вони пропагували зі сцени. Проявляючи вірнопід-
дане  завзяття,  київський  генерал-губернатор  О.  Дрентельн  зовсім 
заборонив українським трупам в’їзд на територію підвладних йому 
губерній (Київська, Чернігівська, Полтавська, Подільська, Волин-
ська), що становили більшу частину Наддніпрянської України.

Позбавлена  елементарного  глузду  вимога  ставити  в  один  вечір 
відповідну  кількість  актів  російської  і  української  п’єс  призвела  до 
необхідності вдаватися до хитрощів. Так, наприклад, коли виставля-
ли в один вечір дві п’єси, на афіші зазначали навмисне зменшену кіль-
кість актів української п’єси і збільшену – російської. До виконання 

95  Одесский вестник. – 1883. – 30.VIII.
96  Заря. – Київ, 1884. – № 248.
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окремих спектаклів російською мовою керівництво трупи ставилося 
надзвичайно  серйозно.  До  особового  складу  трупи  ввійшли  росій-
ські актори Є. Яблочкіна, М. Журін, під час гастролей брали участь 
у спектаклях М. Писарев, В. Андреєв-Бурлак, О. Глама-Мещерська. 
У 1884 році були здійснені на високому художньому рівні твори ро-
сійської  класичної  драматургії  «Ревизор»,  «Грех  да  беда  на  кого  не 
живет», «Бедность не порок», «Лес», «Горькая судьбина».

Трупа М. Старицького щосезону значно поповнювалася. Зреш-
тою, це привело до того, що і за кількістю, і за розподілом ролей у 
тодішньому  репертуарі  її  акторів  вистачило  б  на  два  окремих  ко-
лективи.  Щоб  вийти  із  цього  становища,  можна  було  б  створити 
дублерський склад, проте в умовах досить скромних матеріальних 
можливостей  директора  трупи  М.  Старицького  це  було  недоціль-
ним. Після закінчення зимового сезону 1884–1885 року трупа роз-
ділилася на дві – під керівництвом М. Кропивницького і під керів-
ництвом М. Старицького.

Діяльність  трупи  М.  Старицького  в  розглянутий  період  виріз-
нялася зміцненням і дальшим розвитком організаційно-творчих за-
сад, запроваджених у трупі М. Кропивницького в попередні сезони. 
Репертуар трупи складався з кращих творів класичної та тогочас-
ної драматургії. На його основі, завдяки дальшому вдосконаленню 
і  органічному  поєднанню  акторського,  режисерського,  художньо- 
декораційного та музичного мистецтва, було досягнуто вищого рів-
ня художньої виразності й життєвої достовірності вистав.

V.2.4. Нова Трупа Марка Кропивницького  
(1885–1888)

У трупі М. Кропивницького, організованій з акторів, які вийшли 
з трупи М. Старицького, були зібрані найталановитіші сили тодіш-
нього  українського  театру:  М.  Кропивницький,  М.  Заньковецька, 
М.  Садовський,  П.  Саксаганський,  М.  Садовська-Барілотті,  Г.  За-
тиркевич-Карпинська,  А.  Максимович,  І.  Загорський.  Незмінно  у 
трупі працювали такі видатні актори, як А. Переверзєва, О. Марко-
ва, Д. Мова, П. Карпенко, Б. Козловська, О. Полянська, Л. Квітка та 
інші. Усі разом вони становили міцне творче ядро, згуртоване єди-
ними мистецькими переконаннями, кількарічною спільною працею.

Замість  антрепризи,  загальноприйнятої  форми  ведення  спра-
ви, М. Кропивницький увів нову систему організації – товариство 
на паях. Десять пайщиків із числа головних акторських сил трупи 
мали спільний грошовий фонд, обладнання сцени, гардероб (това-
риству належали чоловічі костюми, а артистки мусили мати власні), 
театральну бібліотеку. На раді членів товариства колегіально вирі-
шували питання репертуару, маршруту, найму і звільнення акторів, 
дисципліни. За художню частину відповідав режисер – М. Кропив-
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ницький, музичною керував диригент – М. Васильєв-Святошенко. 
Гроші, одержані від глядачів, були в розпорядженні товариства, яке 
насамперед оплачувало оренду театрального приміщення, переїзди, 
авторський гонорар за п’єсу, платню тим, хто не входив до складу 
товариства  (оркестранти,  хор,  танцюристи,  актори  допоміжного 
складу,  суфлер,  декоратор,  реквізитор,  помічник  режисера,  робіт-
ники сцени, адміністратор, касир). Решту грошей розподіляли між 
членами товариства – пайщиками. Трупа мала двадцять – двадцять 
п’ять  осіб  акторського  складу,  сорок  хористів,  оркестр  із  двадця-
ти – двадцяти п’яти осіб, касира, двох робітників, кравця, перукаря; 
обов’язки сценаріуса (помічник режисера) та декоратора виконува-
ли окремі актори.

За перший сезон роботи трупа відновила поставлені в поперед-
ні роки вистави. У зв’язку із частковою зміною акторського складу 
були наново розподілені ролі, провадилася велика репетиційна ро-
бота, у процесі якої вдосконалювали акторську техніку, відновлюва-
ли і зміцнювали ансамбль. Було переглянуто оформлення, виготов-
лено нові декорації.

Нові  вистави,  здійснені  трупою  в  наступні  роки,  –  це,  за  ви-
нятком  «Чортової  скали»  І.  Карпенка-Карого  й  С.  Дитківської 
(С. Тобілевич), що була переробкою п’єси «Чортівська лава» поль-
ського драматурга Я. Галясевича, були оригінальні п’єси І. Карпенка- 
Карого.  Історико-романтичний  репертуар  поповнився  «Бондарів-
ною»  (прем’єра  31  січня  1886  р.,  Одеса);  соціально-побутовий  – 
п’єсами  «Розумний  і  дурень»  (9  січня  1886  р.,  Одеса),  «Наймич-
ка»  (15  липня  1886  р.,  Ростов-на-Дону),  «Безталанна»  (9  жовтня 
1887  р.,  Москва);  сатирично-комедійний  –  «Мартином  Борулею» 
(травень – початок червня 1887 р., Новочеркаськ).

У  п’єсах  І.  Карпенка-Карого,  як  і  в  п’єсах  М.  Кропивницького, 
але ще з більшою соціальною загостреністю, знайшли відображення 
нові явища життя тогочасного українського села.

Сценічне  життя  драматичних  творів  І.  Карпенка-Карого  поча-
лося виставою комедії «Розумний і дурень», яка викликала інтерес 
у глядача і живий відгук преси. У ній, як писав П. Саксаганський, 
«було щось нове і змістом, і ідеєю» 97. На сцені з’явилися щойно на-
роджені чи вже сформовані нові конкретні типи та явища. Правди-
во зображені життєві картини були близькими глядачеві за часом 
і місцем дії. Куркуль і лихвар Михайло – «розумний», бо він уміє 
збагачуватися.  Нехтування  честю,  совістю,  людяністю  для  нього 
пусте – аби вигода. Данило, Михайлів брат, вважається дурнем че-
рез те, що він непридатний до махінацій, залюбки читає, проповідує 
доброчесність і не вміє користуватися людським горем та нуждою 
для своєї наживи.

97  Саксаганський П. Театр і життя. – Харків ; Полтава, 1932. – С. 74.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



338

Сила  п’єси  –  у  її  викривальному  змісті,  слабкість  –  у  невираз-
ності й обмеженості ідей позитивних героїв. Сценічне відтворення 
підкреслило  життєву  достовірність  змісту  твору,  дійові  особи  на-
були конкретних, зримих рис. У постановці відчувалася досвідчена 
режисерська  рука.  Грим,  костюми,  аксесуари  –  усе  було  зроблено 
відповідно до зображуваних типів, жодної утрируваної риси.

Центральна роль у виставі належала М. Садовському – Михайло-
ві. «Садовський зробив усе можливе, – писав “Одесский вестник”, – 
аби показати Михайла таким, яким він має бути в житті, у грі цього 
артиста все, усе до найменших дрібниць продумано, відшліфовано... 
Манери, жести, міміка, грим напрочуд доладні» 98. Своєю зовнішніс-
тю – руда перука, на обличчі ластовиння, похмурий погляд – Ми-
хайло викликав антипатію, хоч і не був потворним. Страшнішими 
були його переконання і поведінка. Аморальний, одверто нахабний 
і хитрий Садовський–Михайло почував себе господарем становища 
і навівав жахав силою економічного примусу, що насувався на бідні-
ше селянство. У гострому зовнішньому малюнку було представлено 
спільника  Михайла  в  шахрайських  справах  –  сільського  «аблака-
та», за ремаркою автора, – «рябого, товстого, червоного». Перший 
виконавець цієї ролі – артист А. Циганенко (Циганко). «Його чер-
воно-жовте  обличчя,  його  руді,  майже  цеглистого  кольору  бакен-
барди,  його  рябе,  поїдене  золотухою  обличчя,  нарешті,  його  довге 
біле манто, що свідчило про “благородне” походження власника, – 
усе надзвичайно імпонувало ролі сільського “аблаката”» 99.

Кожну  роль  розробляли  дуже  старанно.  Навіть  досить  бліді  в 
п’єсі  образи  Данила  і  старого  Окуня  ставали  більш  повнокровни-
ми і значними у виконанні П. Саксаганського і М. Кропивницького. 
М. Заньковецька виступала в ролі Мар’яни. «Силою свого таланту 
п. Заньковецька встигає доробити те, чого не зробив автор, встигає 
вкласти життя і смисл у характер, ледве накреслений у п’єсі... Тіль-
ки дивлячись на п. Заньковецьку на сцені, ви розумієте справжній 
характер  Мар’яни...  Такі  поправки  в  недоопрацьованих  драматур-
гом ролях здатні робити лише першокласні сценічні таланти» 100.

Незрівнянно правдивою була Г. Затиркевич-Карпинська в ролі 
Мар’яниної матері, яскраво типовий образ шинкаря Лейби створив 
І. Загорський, щирою у своїй чистоті і наївності – О. Маркова – була 
Марта. Усі разом вони «малювали» художню картину справжнього 
буденного життя українського села.

Навесні 1886 року М. Кропивницький тимчасово залишив тру-
пу;  на  час  літніх  гастролей  (Кишинів,  Таганрог,  Новочеркаськ, 
Ростов-на-Дону,  Катеринодар)  її  очолив  М.  Садовський.  Само-

98  Одесский вестник. – 1886. – 20.I.
99  Там само. – 1886. – 11.I.
100  Новости и биржевая газета. – Петербург, 1887. – 31.I.
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стійна діяльність М. Садовського виявила творчу зрілість молодо-
го  талановитого  митця,  а  разом  з  тим  і  зрілість  усього  колективу, 
підготовленого  М.  Кропивницьким.  Особливо  це  виявилося  в  по-
становці п’єси «Наймичка» під режисурою М. Садовського. У новій 
виставі сконцентрувалася набута роками та могутня сила високого 
виконавського мистецтва, що примушує глядачів пройнятися пере-
живаннями героїв п’єси. У залі не залишалося байдужих. «На ви-
ставу  приїхав  крадькома  з  Новочеркаська  сам  Карпенко-Карий  101 
і, сидячи в театрі, плакав. “Наймичка” так захопила всіх – і слухачів, 
і акторів, що були такі сцени, де й публіка, і актори, і навіть суфлер, 
якому це зовсім не належить, плакали, захльобуючись сльозами» 102. 
М. Заньковецька в ролі Харитини скорила глядачів великою прав-
дою справжнього мистецтва. Характер своєї героїні вона розкрива-
ла, глибоко проникаючи в її психологію та переживання.

У  ролі  заляканої,  знесиленої  тяжкою  працею  дівчини-підлітка 
артистка передала трагедію знівеченої життєвими умовами духовно 
красивої, кристалічно чистої людини. М. Заньковецька виступила 
на захист жінки з народу, приреченої соціальними умовами на вічне 
страждання.  Харитина  –  наймичка  в  шинкаря  Боруха.  Затуркана, 
пригнічена,  вона  навіть  не  сподівається  на  визволення.  І  от  доля 
усміхнулася  їй  батьківським  ласкавим  словом,  людським  піклу-
ванням. Уся істота Харитини засвітилася радістю. Вона повірила в 
порядність намірів Цокуля. І раптом виявилося, що «благодіяння» 
Цокуля – підступний, брудний обман. Із самої глибини душі ошу-
каної  дівчини  вириваються  ридання,  стогони  відчаю  і  муки.  Вона 
несамовито, з піднятими кулаками кидається на ненависного ґвал-
тівника, голова її високо піднесена, очі пашать вогнем, голос клеко-
че у грудях. Глибока туга покірливої, приреченої  істоти змінилася 
на обурення, ненависть, бурхливий протест. Чесна, правдива, вона 
не може перенести наруги, не може дивитися людям в очі. Смерть – 
єдина її рятівниця. Перед цим згустком страждання не могли встоя-
ти  найчерствіші  серця.  «Це  була  найстрашніша  правда,  і  глядачі 
переживали її зі сльозами в горлі і з пристрасним співчуттям до не-
щасної. Це був той розпач, ті муки, коли жінка забуває про все – про 
свої пози, про свої рухи, про свою зачіску, коли вона пам’ятає тільки 
своє страждання, пам’ятає тільки, що життя  її  занапащене навіки. 
Навіть камінна людина виявить тоді до неї співчуття» 103. Це була 
вершина реалістичного мистецтва, вершина майстерності.

Гра інших виконавців становила у виставі єдиний ансамбль. Не-
звичні до такого суцільного об’єднання видатних акторів, москов-
ські критики писали, що рідко доводиться бачити на сцені ансамбль, 

101  І. Карпенко-Карий на той час у Новочеркаську відбував заслання.
102  Садовський М. Мої театральні згадки. – Київ, 1956. – С. 28.
103  Суворин А. Хохлы и хохлушки. – С. 19.
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коли навіть у найменших ролях виступають перші персонажі трупи. 
Зокрема, рецензенти відзначали гру Д. Мови (Гусар), О. Маркової 
(Дівчина),  Г.  Затиркевич-Карпинської  (Малашка),  П.  Саксаган-
ського (Цокуль), М. Садовського (Панас) 104.

«Наймичка» міцно ввійшла в репертуар трупи, вона стала тією ви-
ставою, по якій визначали рівень українського театрального мистецтва.

Улітку 1887 року в Новочеркаську М. Кропивницький поставив 
комедію  «Мартин  Боруля»  І.  Карпенка-Карого.  Із  життя  на  сцену 
були  виведені  типові  представники  дворянства,  чиновництва.  Од-
нак  цього  разу  показано  не  їхню  всевладну  силу,  а  висміяно  їхню 
нікчемність. Усю виставу проймала тонка нищівна іронія. Режисер і 
виконавці правильно зрозуміли художні особливості п’єси як коме-
дії  характерів  і  на  перший  план  висунули  суспільно-психологічну 
характеристику  провідних  персонажів.  Смішними  і  непотрібними 
здавалися  вперті  домагання  Мартина  Борулі  –  М.  Кропивницько-
го – вийти на «дворянську лінію», хоч актор жодним натяком не по-
казував  свого  іронічного  ставлення  до  персонажа.  М.  Кропивниць-
кий  щиро  і  з  усією  серйозністю  передавав  муки  нездійснених  мрій 
Борулі про шляхетські герби. «Борулю грає п. Кропивницький, і грає 
незрівнянно. Можна відверто сказати, що такого тонкого, наївного, 
виразного, який уміє створювати комічні типи, актора, не вдаючись 
до шаржів, не  існує в жодній російській трупі. Цей талант у розмі-
рі Садовського 105  і Васильєва 106», – зазначено в газеті «Новое вре-
мя»  107.  Розвінчував  і  ніби  ненароком  їдко  висміював  гоноровитого 
«уродзоного шляхтича» простодушний і на перший погляд придур-
куватий наймит Омелько – А. Максимович. Смішними і нікчемними 
були представники того середовища, до якого пнувся Боруля: базіка-
ло Пеньонжка (П. Саксаганський), повірений Трандальов (у цій ролі 
виступав також П. Саксаганський), регістратор з ратуші Націєвський 
(М. Садовський), шляхтичі – гості Борулі. Вони включалися в дію 
лише в невеличких епізодах, та й цього було достатньо, аби змалю-
вати узагальнену картину вбогого духовного світу, невисокої моралі 
дрібної  шляхти  та  судейського  чиновництва,  розкрити  «дворянські 
порядки», у яких панує купля-продаж прав і законів.

Наступною  етапною  роботою  трупи  була  постановка  п’єси 
«Безталанна»  І.  Карпенка-Карого.  Прем’єра  відбулася  9  жовтня 
1887 року в Москві. У виставі взяли участь: М. Садовська-Барілот-
ті – Варка, М. Заньковецька – Софія, М. Садовський – Гнат, Г. За-
тиркевич-Карпинська – Ганна, М. Кропивницький – Іван. Виставу 
вирішували як психологічну соціально-побутову драму.

104  Новости дня. – Москва, 1887. – 12.IX.
105  Садовський П. (1818–1872) – актор Малого театру (Москва).
106  Васильєв П. (1832–1879) – актор Александринського театру (Петербург).
107  Новое время. – Петербург, 1887. – 27. XI.
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За роки своєї діяльності трупа М. Кропивницького відвідала по-
над двадцять міст (Єлисаветград, Миколаїв, Херсон, Катеринослав, 
Київ,  Одеса,  Харків,  Ростов-на-Дону,  Севастополь,  Катеринодар, 
Ставрополь). Повсюди міцніла і ширилася думка, що український 
театр постав у новій якості, становить небачене, своєрідне і цікаве 
мистецьке явище.

Слава про незвичайну новину в театральному світі долинула й 
до Петербурга. Ще влітку 1885 року петербурзький кореспондент, 
подивившись  вистави  трупи  М.  Кропивницького  в  Миколаєві,  
зауважив, що обом столицям (Москві й Петербургу) було б цікаво 
ознайомитися з українським театром. «Щодо Петербурга, – запев-
няв він, – то п. Кропивницького тут приймуть із щирими обіймами, 
і в матеріальному відношенні він не постраждає анітрохи» 108.

М.  Кропивницький  і  М.  Старицький  давно  плекали  мрію  про 
поїздку  до  столиць,  сподіваючись  здобути  українському  театру 
загальноросійське  визнання  і  домогтися  полегшення  у  правовому 
становищі.  Однак  неодноразові  клопотання  про  дозвіл  гастролей 
успіху не мали. Петербурзький градоначальник Грессер не вважав  
за  можливе  впустити  до  столиці  театр,  якому  уряд  відмовив  у 
праві  на  існування,  до  якого  з  настороженою  підозрою  ставилося 
Міністерство  внутрішніх  справ.  Проте  сприяння  антрепренерші 
В.  Лінської-Неметті,  особистої  знайомої  Грессера  і  колишньої  ко-
леги М. Кропивницького по російському театру, допомогло дістати  
дозвіл,  щоправда,  на  кабальних  для  трупи  умовах  –  50  %  збору  
одержувала В. Лінська-Неметті.

Гастролі  трупи  М.  Кропивницького  в  Петербурзі  розпочалися 
11 листопада 1886 року і продовжувалися три місяці. Симпатія і ува-
га були завойовані з перших же вистав. Інтерес до інших гастролюю-
чих та місцевих театрів відійшов на другий план. Квитки на вистави 
продавали на тиждень раніше, усю вул. Мойку, що вела до театраль-
ної каси, запруджували люди будь-яких рангів, і проїзд по ній при-
пинявся. Зал Кононова був до краю заповнений найрізноманітнішою 
публікою, починаючи від тих, хто купував квитки на мідні гроші, і до 
аристократичної верхівки. Постійними відвідувачами вистав були ді-
ячі літератури, мистецтва, науки і серед них – видатні актори Алек-
сандринського театру М. Савіна, К. Варламов, В. Давидов, М. Сазо-
нов, художник І. Рєпін, критик В. Стасов, учений-фізіолог І. Павлов.

Знаменно,  що  навіть  вельможне  панство,  «яке  раніше  бувало 
тільки в імператорських театрах, залишило їх і лавою ринуло до Ко-
ноновської зали подивитись на трупу з Назарета» 109. «Вищий світ» 
віддав перевагу українцям навіть перед улюбленими йому інозем-
ними трупами – французькими, німецькими, італійськими.

108  Театральный мирок. – Петербург, 1885. – 15.VI.
109  Садовський М. Мої театральні згадки. – Київ, 1956. – С. 34.
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Українськими виставами зацікавився неохочий до театру Олек-
сандр III. Одна вистава «с высочайшего его императорского вели-
чества соизволения», як писали на афіші, була дана в Маріїнському 
театрі. Це вперше на  імператорській сцені  грала приватна трупа з 
провінції.  Українську  трупу  навперейми  запрошували  до  участі  у 
благодійних виставах і концертах різні організації аж до російсько-
го Товариства «Червоний Хрест», очолюваного Великою Княгинею.

В обстановці загального тріумфу на часі було нагадати про свою 
безправність. Київський генерал-губернатор О. Дрентельн, перебу-
ваючи в цей період у Петербурзі, при зустрічі привітав М. Кропив-
ницького з успіхом, але зняти заборону на виступи у своїх володіннях 
відмовився, бо, мовляв, у Петербурзі – це мистецтво, а в Києві – по-
літика. Лише один раз, коли трупа грала «с высочайшего [...] соизво-
ления», вона на афіші була названа «малоросійською», надалі знову 
вимагалося називати її «російською». Без жодних змін залишилися 
всі обмежуючі закони. Витримавши іспит на творчу зрілість, укра-
їнський театр був таким же безправним, як і раніше.

Надзвичайний інтерес до українських вистав знайшов відбиток 
на  сторінках  багатьох  петербурзьких  періодичних  видань.  Обмін 
думками  щодо  мистецького  рівня  українського  театру  і  його  май-
бутнього набув характеру полеміки, у якій відбилися різні за полі-
тичними напрямами погляди критиків.

Автор статті «Хохлацький театр» (Коломенський Кандід, справжнє 
прізвище – В. Міхневич), не ховаючи свого захоплення виставами, 
сповненими, за його словами, невимовної чарівності, запевняв, про-
те, що український театр не має перспектив розвитку. На його думку, 
«український народ», а отже, і його театр, поняття вузько етногра-
фічного порядку. «...З того часу, – писав він, – як народний побут під 
впливом цивілізації зміниться, – театр цей стане анахронізмом» 110. 
Відтак заперечували не тільки український театр, але й українську 
культуру загалом. Відповідь на цю заяву дав редактор журналу «Не-
деля»  П.  Гайдебуров,  який  справедливо  вбачав  життє дайну  силу 
українського театру в його народності  і дальше його життя нероз-
ривно пов’язував з існуванням українського народу 111.

У  тоні  захоплення  і  доброзичливості  систематично  виступав 
зі статтями про український театр і рецензіями на вистави трупи 
М.  Кропивницького  письменник  Д.  Мордовцев  (Д.  Мордовець). 
Двоїстою була оцінка українського театру редактором реакційної 
газети «Новое время» О. Суворіним. Фахівець театральної справи, 
вірнопідданий  монархіст,  він  із  захопленням  витонченого  естета 
писав  про  високу  акторську  і  режисерську  майстерність  україн-
ських  вистав,  зовсім  ігноруючи  їх  громадянське  і  принижуючи 

110  Новости и биржевая газета. – Петербург, 1886. – 16.XI.
111  Неделя. – Петербург, 1886. – № 49. – С. 16–52.
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культурне значення. Зрештою, О. Суворін дивився на успіх укра-
їнського театру як на короткий, скороминучий спалах сузір’я тала-
новитих акторів, розглядав як можливе джерело для поповнення 
видатними акторами імператорської сцени й зовсім не вірив у його 
розвиток і тривале існування. О. Суворін пророкував українським 
акторам творчу загибель, від якої їх може врятувати лише перехід 
на російську сцену.

Хоч якими суперечливими були відгуки про український театр, 
у багатьох висловлюваннях про нього давали цілком правдиві по-
яснення,  чому  ж  він  викликав  такий  фурор  у  театральному  житті 
Петербурга  і чим відрізнявся від  інших театрів. Насамперед укра-
їнський  театр  виконував  основну  функцію  національного  мистец-
тва – відображення реального життя народу. Багато петербуржців 
Україну до цього часу уявляли як поетичну країну парубків і дівчат, 
вечорниць  і  дум.  Театр  показав  реалії  мужицького  життя  під  цар-
ською владою та  її ставлеників на місцях, розкрив соціальні супе-
речності на селі.

Не  менш  важливою  причиною  успіху  був  високий  мистецький 
рівень виконання. О. Суворін наголосив, що в цій українській трупі 
такий ансамбль, якого немає на Александринській сцені, такі талан-
ти, які були б першими в імператорських театрах 112.

Той  самий  Коломенський  Кандід,  що  дуже  скептично  дивився 
на місце українського театру в історичному й культурному процесі, 
визнавав, що кожна вистава української трупи дедалі більше пере-
конувала в багатстві та різноманітності своїх сил, у їх відмінній під-
готовці, що в основу реалістичного акторського виконання покла-
дено «не лише талант і мистецтво, а й глибоке, що ґрунтується на 
безпосередній близькості до народу, знання його побуту, характеру 
і звичаїв» 113. Називаючи українську мову лише «наріччям», він за-
хоплювався її мелодійним звучанням зі сцени і, особливо, у жіно-
чих устах М. Заньковецької, М. Садовської-Барілотті, О. Маркової, 
Г. Затиркевич-Карпинської та  інших представниць трупи М. Кро-
пивницького.

У  літньому  сезоні  1887  року  відбулися  гастролі  М.  Кропив-
ницького  в  Харкові,  Новочеркаську,  Катеринодарі,  Ставропо-
лі,  Єлисаветграді.  З  2  вересня  по  17  листопада  1887  року  трупа 
М. Кропивницького виступала в Москві. Судженню московського 
глядача надавали великого значення, адже він був вихований най-
старішим і найкращим на той час Малим театром. Малий театр був 
близький  українському  театру  і  демократичним  спрямуванням 
драматургії  О.  Островського,  і  додержанням  реалістичних  запо-
вітів М. Щепкіна. Спорідненість мистецьких  ідеалів забезпечила 

112  Суворин А. Хохлы и хохлушки. – С. 46.
113  Новости и биржевая газета. – Петербург, 1886. – 18.XI.
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успіх українських вистав серед московських акторів. «Всі найкра-
щі  артисти  російських  театрів  Корша  та  Малого  зачаровувались 
нами, – згадував П. Саксаганський, – і часто бували на виставах. 
Коли, наприклад, йшла п’єса “По ревізії”, то з каси приходило про-
хання від артистів по телефону: “Задержать немного ревизию, раз-
гримируемся – приедем”» 114.

У  пам’яті  москвичів  ще  зовсім  свіжою  була  спроба  О.  Остров-
ського  заснувати  народний  театр.  Театральну  громадськість  про-
довжувала хвилювати ця проблема  і  тому дуже важливо, що саме 
в Москві було визнано, що український театр вже значною мірою її 
розв’язав. Особливо промовисто визнання українського мистецтва 
як взірця для будови народного театру звучало з уст скептиків, для 
яких  українська  мова  була  лише  «наріччям  для  простонародного 
вжитку». Один з них (підписався під статтею «М. А.») заявляв, що 
українці  зробили  відкриття,  яким  мають  право  пишатися.  «Обме-
жені проти волі простонародним репертуаром [ішлося про цензур-
ні обмеження тематики української драматургії. – Є. Х.], вони його 
розвинули і піднесли так, – писав він, – що справді в них можна б 
і  повчитися  [...]  Малоросійський  театр  [дійшов  висновку  автор.  – 
Є. Х.] є, таким чином, одним з видів майбутнього народного театру, 
яким він уявляється нам тільки в ідеї» 115.

Українське сценічне мистецтво було поставлене на один рівень 
із кращими зразками світового театру. Менше того,  за ним визна-
вали  першість.  Насамперед  це  стосувалося  мистецтва  режисури. 
У  1885  році  в  Росії  гастролювала  трупа  Саксен-Мейнінгенського 
герцога (режисер і керівник трупи – Людвиг Кронек). Тоді вважа-
ли, що мейнінгенці перші у світі досягли високої культури загальної 
постановки, ретельності у вирішенні масових сцен, історично-етно-
графічної достовірності в типажах, костюмах, аксесуарах, декораці-
ях. Після ознайомлення з українськими виставами стало очевидно, 
що  їм  також  притаманні  всі  перелічені  ознаки  і,  окрім  того,  вони 
мають  перевагу  перед  мейнінгенськими  в  акторському  виконанні, 
у  поглибленому  вирішенні  ансамблю.  Мейнінгенці  не  йшли  далі 
зов нішньої достовірності, їхня зіграність здавалася механічною, від 
їхніх вистав віяло холодом. В українських виставах зовнішня досто-
вірність не набувала значення самоцілі. Домінуючу роль відводили 
акторській майстерності, спрямованій на досягнення правди пере-
живання, на донесення до глядача ідеї твору. Актори досягали того 
найвищого рівня майстерності, коли зникає відчуття мистецтва. За 
свідченням  О.  Яблочкіної,  українські  вистави  були  для  молодих 
акторів  московського  Малого  театру  джерелом  мистецтва  правди. 
«Ми,  –  згадувала  вона,  –  учились  у  М.  Заньковецької,  у  М.  Кро-

114  Саксаганський П. По шляху життя. – С. 124.
115  Современные известия. – Москва, 1887. – 21.IX
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пивницького,  у  М.  Садовського  і  П.  Саксаганського  грати  просто, 
природно й правдиво» 116. Сила враження від гри М. Кропивниць-
кого, М. Заньковецької, М. Садовського викликала асоціації з мис-
тецтвом М. Щепкіна, В. Давидова, П. Садовського, М. Єрмолової, 
Е. Дузе. У передачі пристрасті М. Кропивницького порівнювали з 
Т. Сальвіні. Сцену прощання Степана з Яриною (М. Садовський і 
М. Заньковецька) у «Невольнику» за силою почуття і тією просто-
тою, що є вінцем мистецтва, було піднесено до класичного прощан-
ня Гектора з Андромахою з «Іліади» Гомера, а сцени з «Назара Сто-
долі» в тому ж виконанні підводили до аналогії із шекспірівськими 
Ромео і Джульєттою. Коли ж ішлося про ансамбль, критика не зна-
ходила гідних зразків для порівняння.

V.2.5. Трупа Михайла Старицького  
(1885–1891)

У квітні 1885 року, після того, як із трупи, керованої М. Стариць-
ким,  відійшов  основний  склад,  М.  Старицький  очолив  колектив 
менш досвідчених акторів, яким досі доводилося виступати в цій же 
трупі на других ролях. Це були Є. Боярська, О. Вірина, М. Мань-
ківська, Н. Волкова, В. Грицай, К. Ванченко-Писанецький, Ю. Ко-
синенко, Л. Манько та інші. Згодом у трупі в різний час працювали 
Ю. Шостаківська, Л. Ліницька, К. Підвисоцький, О. Шатковський, 
В. Розсудов-Кулябко. Для підсилення вокальних сил у перші ж се-
зони  до  трупи  прийняли  Н.  Зикову  (актриса  російської  оперети), 
Ц. Орлик, З. Стороженко, О. Зініна, Ю. Шакуло. Трупу створили на 
товариських засадах. Спочатку до товариства входили М. Стариць-
кий, В. Грицай, Ю. Косиненко, Л. Манько, надалі кількість учасни-
ків зросла до чотирнадцяти.

У 1887 році до колективу входили шістдесят один актор, шістде-
сят п’ять хористів і тридцять дві особи оркестру. Загальне художнє 
керівництво і режисуру нових постановок здійснював М. Стариць-
кий, поновлював вистави Ю. Косиненко. Музичною частиною ке-
рували в різний час диригенти М. Черняхівський, І. Дворниченко, 
О.  Окснер,  М.  Васильєв-Святошенко.  Оформлення  виготовляли 
під наглядом і за участю власних художників-декораторів А. Навро-
зова, Л. Зінов’єва, І. Маркова, К. Ноде, Янова-Степняка. В особливо 
відповідальних випадках ескізи оформлення замовляли стороннім 
художникам. Трупа мала свої техніко-допоміжні цехи – декоратор-
ський,  реквізиторський,  пошиття  сценічного  одягу  і  взуття,  виго-
товлення перук. Для кожної вистави готували нові декорації, у той 
час, як стаціонарні театри і навіть казенні практикували одну й ту ж 
декорацію для кількох вистав.

116  Цит. за : Вінок спогадів про Заньковецьку. – Київ, 1950. – С. 14.
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Організаційні  принципи,  запроваджені  М.  Кропивницьким  і 
М. Старицьким під час їхньої спільної роботи, залишилися в силі. 
Трупа становила єдиний організм із доцільно дібраним складом ак-
торських сил, з певним розподілом творчих та організаційно-адмі-
ністративних обов’язків у колективі, із чіткою ритмічністю роботи. 
Висловлюючи загальновизнане враження від трупи М. Старицько-
го, Д. Мордовцев писав, що «вся вона – майстерно дібрана, повна, 
музична й гармонійна гама [...] Добір трупи – художній, а таланти – 
яскраві й симпатичні, починаючи з п. Боярської, першокласної ар-
тистки,  і  закінчуючи  маленькою  дівчинкою  Колончуківною.  Про-
міжні, так би мовити, ноти цієї чудесної гами – п. Вірина, п. Панько, 
п. Грицай, п. Косиненко, п. Гай, п. Волкова, п. Потапенко, п. Бурлака, 
п. Кохановська, п. Пономаренко, пп. Ванченко і Катарський [...] ста-
новлять єдине гармонійне ціле» 117.

Не змінилися й  ідейні засади, найсуттєвішою рисою яких була 
народність. У своїй діяльності трупа виходила з переконання, вкла-
деного пізніше М. Старицьким в уста актора М. Розсудова-Михай-
лова,  який  зіграв  героя  незакінченої  п’єси  «Запретный  плод»,  що 
сцена – це школа, жерці якої повинні вносити промінь світла в цар-
ство темряви й освітлювати шлях приниженим і скривдженим для 
боротьби з одвіч ною неправдою.

Трупа  насамперед  повністю  відновила  вистави  «Наталка  Пол-
тавка», «Назар Стодоля», «Сватання на Гончарівці», «Невольник», 
«Глитай, або ж Павук», «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Доки 
сонце зійде, роса очі виїсть», «По ревізії», «За двома зайцями», «За-
порожець за Дунаєм», «Чорноморці», «Утоплена», «Гаркуша» (три 
останні – з музикою М. Лисенка). Окрім того, репертуар поповнили 
новими п’єсами, які промовисто свідчили про своєрідність творчого 
обличчя трупи, про її самостійні творчі шукання.

Дальший  розвиток  знайшов  у  трупі  М.  Старицького  музичний 
жанр 118 як окрема галузь українського театрального мистецтва. До 
особливої уваги, яку надавали цьому жанрові саме у трупі М. Ста-
рицького,  спричинялися  й  особисті  вподобання  керівника  трупи, 
і те, що музичні вистави були доступнішими для сприймання гля-
дачам, які не розуміли української мови (трупі, як відомо, доводи-
лося здебільшого виступати за межами України). Зрештою, М. Ста-
рицький  розумів,  що  його  драматичні  актори  поступаються  перед 
такими силами, як М. Кропивницький, М. Заньковецька, М. Садов-
ський, П. Саксаганський. І якщо трупа М. Кропивницького полони-
ла глядача «Наймичкою» або «Глитаєм», то трупа М. Старицького 
не мала рівних у виставах «Утоплена» або «Ніч під Івана Купала». 
Тут  позначилася  особиста  музична  обізнаність  М.  Старицького, 

117  Новости и биржевая газета. – Петербург, 1888. – 19.I.
118  Ідеться про музичну драму і музичну комедію.
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його багаторічна творча дружба  і співробітництво з М. Лисенком, 
вимогливий добір акторів – співаків і хористів, а також великий ху-
дожній смак і знання специфіки жанру в оформленні сцени. Окрім 
згаданих уже поновлених вистав, М. Старицький поставив з музи-
кою М. Лисенка «Ой не ходи, Грицю...» (1885), «Різдвяну ніч» (сі-
чень 1887 р.), «Ніч під Івана Купала» (лютий 1887 р.).

Тут уперше були виставлені такі музично-драматичні твори, як 
«Пилип-музика» М. Янчука (31 листопада 1887 р.), «Сорочинський 
ярмарок» М. Старицького за М. Гоголем (муз. М. Гротенка).

Музичний жанр у співвідношенні з драматичним у трупі М. Ста-
рицького  переважав.  Через  це  тогочасні  критики  так  і  називали 
трупу  опереточною.  Проте  було  б  несправедливо  обмежи тися  ви-
знанням  ролі  трупи  М.  Старицького  лише  в  розвитку  музичного 
жанру і не помічати її заслуг у розв’язанні багатьох інших серйозних 
проблем українського театру. Досить пригадати хоча би оригінальні 
п’єси і переробки М. Старицького та інших авторів, що виводили на 
сцену персонажів з різноманітних верств тогочасного суспільства. 
Не випадково першою новою виставою трупи була ніде доти не гра-
на комедія «Світова річ» Олени Пчілки (поставлена у сценічній ре-
дакції М. Старицького у вересні 1885 р. в Катеринославі), написана, 
як відомо, під впливом комедії «Бедная невеста» О. Островського. 
Постановка п’єси із життя чиновництва та інтелігенції збагачувала 
обмежений сільською тематикою репертуар,  її  сприймали як нове 
слово  в  українському  театрі.  Першого  ж  сезону  існування  трупи 
почалася й сценічна  історія п’єси «Не так склалося, як жадалося» 
М.  Старицького.  У  планах  було  ввести  до  репертуару  ще  й  такі  
соціально-побутові драми М. Старицького, як «Розбите серце» і «Без 
світу», проте на шляху до здійснення цього наміру стала цензура.

Усупереч  категоричній  забороні  п’єс  на  історичну  тематику,  на 
сцені трупа М. Старицького відтворювала епічні картини визволь-
ної  боротьби  українського  народу.  Не  діставши  дозволу  на  поста-
новку  своєї  історичної  драми  «Богдан  Хмельницький»,  М.  Ста-
рицький  дав  сцені  історико-героїчну  драму  із  життя  карпатських 
верховинців «Юрко Довбиш» (1889), що була інсценізацією рома-
ну  «За  правду»  (1882)  австрійського  письменника  К.-Е.  Францо-
за, а замість забороненої своєї  інсценізації повісті «Тарас Бульба» 
М. Гоголя поставив дозволену, хоча літературно й гіршу, інсценіза-
цію «Тарас Бульба під Дубном» К. Ванченка-Писанецького (1891). 
Репертуарні шукання у плані соціально-побутової, психологічної та 
героїчної драми, розпочаті трупою М. Старицького,  знайшли своє 
продовження у трупі М. Садовського, найближчій до драматургії та 
творчого методу Старицького-драматурга і режисера.

Значне  місце  в  репертуарі  трупи  М.  Старицького  посіла  коме-
дія. До сценічної галереї висміяних типів сільських старшин, писа-
рів («По ревізії»), дрібних панків («Як ковбаса та чарка»), міщан-
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ства («За двома зайцями») приєдналися нові у вигляді сільського 
адвоката  Храпка  та  пройдисвіта  на  учительському  місці  Печери-
ці  («Крути,  та  не  перекручуй»,  переробка  М.  Старицького  з  п’єси  
«Перемудрив» Панаса Мирного; поставлена у вересні 1887 р.).

М.  Старицький  заохочував  до  драматургії  молодих  авторів  і  в 
тому числі акторів трупи. У співавторстві з М. Старицьким актор 
В. Потапенко (літературний псевдонім – В. Безбрежний) написав 
драму «За друга» (переробка з п’єси «Василь і Галя» В. Бондарен-
ка; поставлена у грудні 1887 р.). Перше сценічне здійснення діста-
ли у трупі і такі, згодом репертуарні, п’єси, як «Нещасне кохання» 
Л. Манька (1890), «Краще своє латане, ніж чуже хватане» (його ж 
переробка з п’єси «Чужое добро впрок не идет» О. Потєхіна, 1889 р.), 
«Не кажи гоп, поки не вискочиш» Ю. Касиненка (1891) та інші.

Доцільно докладніше спинитися на виставах, які, народившись 
у трупі М. Старицького, ствердили її творчу своєрідність і разом з 
тим збагатили український театр загалом.

У музично-драматичному жанрі на таку увагу заслуговує виста-
ва «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Народна пісня про не-
щасливе кохання і отруєння Гриця неодноразово привертала увагу 
як драматургів, так і діячів професіональної та аматорської сцени. 
Проте жоден із драматичних варіантів не завоював собі сталого міс-
ця в репертуарі через свою літературно-художню слабкість і несце-
нічність. Поставлена трупою М. Кропивницького в 1882 році п’єса 
«Не ходи, Грицю, на вечорниці» В. Александрова навіть при тодіш-
ньому репертуарному голоді зійшла зі сцени після трьох–чотирьох 
спектаклів. У трупі М. Старицького п’єса під цією назвою  119 була 
здійснена одною з перших  і не тільки посіла постійне місце серед 
провідних  вистав,  але  й  була  введена  до  репертуару  абсолютної 
більшості українських труп і ввійшла у фонд класичної спадщини. 
Визначена  автором  як  «народна  драма  з  музикою,  співами,  тан-
цями»,  п’єса  і  справді  сконцентрувала  в  собі  найтиповіші  ознаки  
музично-драматичного  жанру  українського  театру.  Під  режисер-
ською рукою М. Старицького на повну силу розкрилися її художні 
багатства.  Вистава  чарувала  мальовничими  декораціями,  барвис-
тими костюмами, емоціональністю виконання, чудовим звучанням 
оркестру  й  голосів,  захоплюючими  танцями.  У  ній  дуже  яскраво 
виявилася  одна  з  особливостей  творчої  манери  М.  Старицького: 
напрочуд  тонко,  не  порушуючи  всього  поетично-музикального 

119  П’єсу «Маруся Чурай» М. Старицького на той же сюжет, що й «Не ходи, Гри-
цю, на вечорниці» В. Александрова, заборонила цензура. М. Старицький скористав-
ся для постановки дозволеною п’єсою В. Александрова, переставивши відповідно до 
цензурного примірника імена дійових осіб (Маруся стала Оленою, Хома – Гнатом, 
Вустя – Ївгою і т. д.) та включивши окремі сцени з неї. Після одержання дозволу на 
свою п’єсу, М. Старицький з вересня 1887 року виставляв її під назвою «Ой не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці».
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ладу,  поєднувати  романтичну  піднесеність  із  жанрово-побутовою 
основою,  мистецьку  вишуканість  –  із  життєвою  простотою.  Ство-
рювалася ілюзія, ніби на сцені виступають не актори, співаки, тан-
цюристи, а живуть справжнім життям дійові особи з їх душевними 
переживаннями,  святковими  обрядами,  піснями,  танцями,  із  що-
денними  клопотами  та  розмовами.  Ось,  наприклад,  1-ша  дія.  Мо-
розний святковий вечір. Далеко вглиб розкинулося село: хатки, за-
сипані снігом, вогники у віконцях. Сніг усе порошить і порошить. 
На вулицю вибігли хлопці і дівчата. Жартують, бавляться, співають. 
У їх веселощах – чистота молодості, щирість почуттів. Проте у свят-
ковий  настрій  вривається  гірка  правда  життя  –  розмова  заходить 
про здирство і свавілля багатіїв. У 3-й дії показана картина звичай-
них буднів: дівчата на річці перуть білизну.

Вистава «Ой не ходи, Грицю...» була класичним підтвердженням 
висновку тогочасної критики про те, що українські музично-драма-
тичні  й  музично-комедійні  вистави  зовсім  іншого  типу,  аніж  опе-
рета  у  звичайному  розумінні.  Відмінність  полягала  насамперед  у 
народності української оперети, музика якої мала у своїй основі на-
родні мелодії, а зміст становили правдиві картини народного життя.  
Зов сім іншою була і манера сценічного виконання, позбавлена та-
ких рис, як традиційне опереточне штукарство й удавання, смаку-
вання двозначних «пікантностей» тощо.

Змальовані з притаманною музичним творам піднесеністю і за-
гостреністю характери, як і сам сюжет п’єси «Ой не ходи, Грицю...», 
давали  спокусливі  можливості  для  мелодраматичного  виконання. 
Проте цього не сталося, бо характери героїв та їхні вчинки розкри-
валися  із  психологічною  заглибленістю.  Аналізуючи  гру  окремих 
акторів і, зокрема, виконання Є. Боярською ролі Марусі (Олесі) 120, 
рецензент писав, що гра Є. Боярської в останній сцені була сповнена 
високого трагізму 121. Виконавиця ролі Вусті (Ївги) О. Вірина, яку 
глядач побачив у першій дії безтурботною, веселою жінкою, вияви-
ла великої сили драматичний талант, передаючи глибоке материн-
ське почуття до нещастя дочки. Про таке ж проникнення у внутріш-
ню суть образу свідчило виконання ролі Хоми (Гната) В. Грицаєм, 
Дмитра Л. Маньком.

Суспільно-політичну лінію діяльності трупи М. Старицького ви-
значила постановка п’єси «Не так склалося, як жадалося».

У таких виставах, як «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Гли-
тай, або ж Павук», «Наймичка», «Розумний і дурень» театр розкрив 
соціальні суперечності пореформеної дожовтневої Росії, показав на 
сцені, хто винен у кричущій несправедливості. Разом з тим він праг-
нув вказати, як звільнитися від цих пут, як відстояти людські права 

120  У В. Александрова – Олена.
121  Воронежский телеграф. – 1885. – 6.XII.
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народу. У першій своїй оригінальній п’єсі «Не так склалося, як жа-
далося» М. Старицький у ставленні до цього питання виявив погля-
ди найбільш прогресивної частини народників 60-х років XIX ст.

Постановка на сцені п’єси, у якій зароджувалася ідея перетворен-
ня існуючого укладу життя на користь народу, мала етапне значен-
ня. Щоправда, у трупі тоді вже виставляли подібну за сюжетом дра-
му «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» М. Кропивницького. Обидві 
п’єси порушували животрепетну проблему XIX ст. – «інтелігенція і 
народ» у плані з’ясування ролі інтелігенції в боротьбі за поліпшення 
становища народу. Проте, якщо в п’єсі М. Кропивницького предме-
том розгляду, головним чином, був народ, то в п’єсі М. Старицького 
докладніше і глибше висвітлено інтелігенцію. Не повторюючи одна 
одну, ці п’єси мали самостійне ідейно-художнє значення і стали про-
грамними в репертуарі українського дожовтневого театру.

П’єса М. Старицького на сцену потрапила у значно збідненому 
цензурою вигляді. У примірнику із цензорським дозволом залиши-
лася тільки історія про занапащену долю дівчини-селянки, що по-
кохала панича. Замість п’яти дій попереднього варіанта стало три 
дії, шість картин. Змінені були імена і характеристики багатьох ді-
йових осіб. У такому вигляді п’єсу побачили 10 грудня 1885 року у 
Воронежі. Зміст вистави не викликав інтересу глядачів. У рецензії 
місцевої  преси  («Воронежский  телеграф»)  відзначено,  що  артист-
ка Є. Боярська в ролі Олесі (так називалася тоді головна героїня) з 
великою драматичною силою провела останню дію і дуже правди-
во передала вмирання від отруєння. У цьому варіанті вистава йшла 
лише один рік. 9 січня 1887 року виставу «Не так склалося, як жа-
далося», уже у зміненому вигляді, уперше показали на московській 
сцені. Вона звернула на себе увагу як значне літературно-художнє 
і нове за ідеями явище. Встановити, який саме з кількох варіантів 
п’єси був відновлений – не вдалося, але повідомлення рецензій свід-
чать, що зміст вистави відрізнявся від тексту цензурного примірни-
ка. Змінений був  і склад дійових осіб, перейменовані герої: Олеся 
стала Катрею, панич Грицько – Михайлом, його друг, народник Ми-
хайло, – Юрієм, уведено було в дію гувернантку Жозефіну, виклю-
чено з дії Михайлового дядька – Олександра, якого тепер лише зга-
дували в розмовах. Сама п’єса була визнана чи не найкращою з п’єс 
репертуару російсько-українських артистів. Підкреслювалося, що у 
виставі провідну роль відіграє інтелігенція, а «надмірне», з погляду 
деяких  кореспондентів,  захоплення  ідеями  «українофільства»  на-
віть викликало настороженість. Уперше в українському театрі так 
багато уваги надавали загальнодемократичним ідеям у питаннях со-
ціальної рівності, землекористування, народної освіти. Виразником 
цих ідей був лікар Юрій Бородай (Павло Чубань).

У  сповненому  щирості  і  простоти  виконанні  Ю.  Косиненка  це 
був «загартований народник [...] чесна, одверта й щира людина, що 
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всю себе віддала служінню народові» 122. Образ Юрія Бородая ще не 
мав у собі революційних елементів, але з його появою вже наміти-
лася тенденція протидії існуючим порядкам, виявилася спроба по-
ліпшити життя народу. Юрій Бородай свідомо присвячує себе гро-
мадській діяльності, розуміючи, що доля таких, як він, «може, десь у 
тумані гойдається на гілці».

У цій же виставі вперше не лише в українському, але й у загаль-
норосійському  театрі  подано  сцену  палаючого  панського  маєтку. 
У  цензурному  примірнику  слова  Катриної  подруги  Пашки  «Там 
Дмитра ловлять... Панський двір горить...» були випущені, замість 
них вписано ремарку щодо відповідного для пожежі освітлення і 
звукового оформлення сцени. За свідченням рецензента П. Киче-
єва,  пожежу  у  виставі  відтворили.  Остання  картина  проходила в 
червоній заграві. Тривожне віддалене калатання дзвону на сполох, 
гомін натовпу створювали атмосферу наростання протесту стихій-
ної народної сили проти панів.

Автор і виконавці виявили глибинне розуміння ідейної суті дійо-
вих осіб. Представники демократичної частини народництва Юрій 
Бородай і народний месник Дмитро Ковбань (В. Грицай) були зма-
льовані з відвертою симпатією. Виконавець ролі ліберального пан-
ка Михайла Лященка Л. Манько показував щире захоплення сво-
го героя модною на той час ідеєю служіння народові, але водночас 
розвінчував його, розкриваючи такі типові для цієї категорії людей 
риси,  як  безхарактерність,  легковажність,  хиткість  переконань. 
Було зрозуміло, що загравання з народом несло в собі трагічні для 
народу  наслідки.  Причини,  що  призвели  Катрю  до  загибелі,  були 
більш значними, аніж особиста драма дівчини-селянки. Не випад-
ково на питання Катрі «Де ж та правда?» Дмитро з гіркотою каже 
їй: «Де хотіла ти правди, моя безталанная? У кого ти шукала її?» 123.

При тому, що громадська тема у виставі була основною, стояла 
вона  далеко  не  на  першому  плані.  «П’єса  побудована  на  взаєми-
нах  інтелігенції  з  народом,  –  ділилася  своїми  враженнями  газета 
“Новос ти дня”. – Але в ній відчувається щось недомовлене, і тому 
основа  п’єси  відсувається  на  задній  план,  а  на  перший  виступає 
доля простої селянської дівчини, що покохала панича» 124. І навіть 
у такому вигляді пробивалися перші паростки публіцистичного рі-
шення одного з найактуальніших питань епохи – ролі інтелігенції в 
суспільному житті. На сцені діяли герої мужні, сильні, здатні на ак-
тивну протидію соціальній несправедливості. Сильним характером 
була наділена і головна героїня – Катря. Новими нотами обурення, 

122  Московский листок. – 1887. – 11.IX.
123  Тут і далі цитуємо цензурний примірник рукопису п’єси М. Старицького «Не 

так склалося, як жадалося» (Державна театральна бібліотека ім. А. В. Луначарсько-
го в Ленінграді. – № 27757).

124  Новости дня. – Москва, 1887. – 11.IX.
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протесту,  звинувачення  звучали  її  слова,  кинуті  в  обличчя  матері 
панича у 3-й дії: «За що знущаєтесь? Що я вам учинила? Кого я за-
напастила?  Мене  оганьбили,  мене  обікрали,  а  тепер  привселюдно 
топчете у болото, як останню падлюку!»

«Не  так  склалося,  як  жадалося»  була  однією  з  перших  україн-
ських  соціально-психологічних  драм,  що  характеризуються  змен-
шенням ролі обрядових сцен, вечорниць, розваг із співами і танця-
ми, на фоні яких у багатьох виставах відбувалася дія, і посиленням 
логічного вмотивування душевного стану героїв.

Робота над виставою не припинялася. Так, у 1889 році вона мала 
вже всі п’ять дій, а з 1890 року була відновлена назва «Не судилось», 
яку надалі вживали нарівні з назвою «Не так склалося, як жадало-
ся». Гадаємо, що нові зміни наближали твір до забороненого варіанта 
під назвою «Не судилось». Вистава міцно закріпилася в репертуарі 
трупи, її часто виставляли й обирали для бенефісів як М. Стариць-
кий, так і Є. Боярська, для якої роль Катрі була коронною. Вистава 
«Не так склалося, як жадалося» належала до творів, що визначали 
ідейно-творче обличчя не лише тієї трупи, де вона народилася, але й 
багатьох інших, до репертуару яких вона ввійшла.

Дальше зіставлення репертуару провідних труп кінця 80-х – по-
чатку 90-х років XIX ст. виявляє, що саме на сцені трупи М. Стариць-
кого  вперше  був  показаний  образ  народного  месника,  саме  на  цій 
сцені визрівала ідея народного опору. А як же визволитися з ярма і 
утвердити  правду?  Ця  думка  лейтмотивом  проходила  через  виста-
ву  «Юрко  Довбиш»  М.  Старицького  (прем’єра  відбулася  10  січня 
1889 р. в Москві). Малоймовірно, що п’єса побачила б світло рампи, 
якби автор, відсилаючи її до цензури, не вдався до хитрощів. М. Ста-
рицький  навмисне  подописував  зовсім  безглузді  репліки  й  окремі 
сцени,  щоб  ними  завуалювати  політично  небезпечні  думки.  Перед 
постановкою ці вставки викреслили. Нова вистава була цілком при-
свячена боротьбі гуцулів проти поміщиків та австрійського засилля 
на  галицькій  землі.  «Наскільки  дозволили  умови  драматичної  цен-
зури, – писав рецензент, – у драмі крок за кроком досить послідовно 
розвинені й доведені утопічність і цілковита нежиттєвість [...] ідеї про 
“непротивлення злу” і про “невідбиття насильства насильством”» 125. 
Зневірившись  в  ефективності  боротьби  за  справедливість  мирним 
шляхом, Юрко Довбиш поклявся помститися поміщикам за людські 
сльози  і  людське  горе.  Він  очолив  загін  народних  повстанців  і  чи-
нить розправу над народними гнобителями. Зображена на сцені доля 
гуцулів  нагадувала  долю  українських  селян,  а  протест  опришків  –  
історичний народний рух під проводом Олекси Довбуша на західно-
українських  землях,  Устима  Кармалюка  на  Поділлі,  Степана  Разі-
на на Поволжі. Однак, як  і в  історичній дійсності, стихійні народні  

125  Дневник театрала. – Москва, 1889. – № 3.
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повстання ще не приводили до остаточної перемоги, так і в п’єсі шлях 
до перемоги не був до кінця зрозумілим. «...Замість одних гадюк за-
сичать другі, – каже Юрко, – а всіх передавити не сила,  і якщо всі 
горяне не встануть, то кривда, побідивши, збуяє ще більше» 126. Юрко 
Довбиш  картає  себе  за  мимовільні  жертви,  бачить  руйнівну  силу 
розшарування  і  розбрату  в  лавах  свого  загону.  Знесилений,  він  за-
повідає своїм побратимам єднатися. Уперше в українському театрі у 
виставі так відверто заговорили про героїчну боротьбу народу проти 
гнобителів. Вона будила думку до відшукання єдиновірного засобу 
боротьби. Як за своїм змістом, так і за сценічним вирішенням, «Юрко 
Довбиш»  вирізнявся  з  тодішнього  репертуару  пафосом  активного 
народного протесту. Героїчний дух твору був близький виконавцям 
основних ролей – В. Грицаю (Довбиш), О. Віриній (Мати), Є. Бояр-
ській  (наречена  Тетяна).  М.  Старицький  узяв  на  себе  роль  старого 
і мудрого народними знаннями гуцула. Це була маленька роль, не з 
головних, але актор так майстерно відтворив її, що, за визнанням ба-
гатьох рецензій, публіка звертала на неї особливу увагу. На високому 
піднесенні проходили масові сцени сходу селян, а також сцени в табо-
рі опришків. Романтичність героїчної драми посилювалася художнім 
оформленням: величними картинами карпатських гірських краєви-
дів з темними пралісами, бурхливими стрімчаками і безодніми про-
валлями. Вистава утверджувала героїко-романтичний жанр в україн-
ському театрі. Не випадково рецензії порівнювали «Юрка Довбиша» 
М. Старицького з «Розбійниками» Ф. Шіллера.

Згодом «Юрка Довбиша» ввели до репертуару багатьох труп, але 
сценічна  історія  п’єси  переривалася  неодноразовими  цензурними 
заборонами.

М. Старицький як режисер створював вистави яскраві, принадні, 
зрозумілі кожному, навіть неписьменному. У народному житті, зо-
браженому на сцені, він показував усе красиве, поетичне, героїчне, 
поєднуючи романтику з реальною дійсністю. Художнє оформлення, 
музика,  спів  полонили  глядача,  передавали  йому  настрій  вистави. 
Ліричним серпанком одвічної мрії про світле кохання оповите по-
бачення Левка і Галі в «Утопленій»: мелодія першого почуття гар-
монійно впліталася у сріблясте мереживо місячного сяйва, схиле-
ні верби немов зачаровані заглядали в таємничу глибінь зарослого 
ставка;  поетичне  забарвлення  пронизувало  всю  атмосферу  сцени. 
У  таких  виставах,  як  «Чорноморці»,  «За  Німан  іду»,  «Назар  Сто-
доля» козацькі пісні «Слава нашим козаченькам», «Гей, гук, мати, 
гук», «Засвистали козаченьки», «Закувала та сива зозуля» та інші 
лунали звитяжними закликами.

У донесенні до глядача змісту вистави важливу роль надавали 
слову. Видатний майстер художнього читання, М. Старицький до-

126  Старицький М. Драматичні твори. – Москва, 1910. – Т. 3. – С. 90–91.
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магався того, що слово в надзвичайно багатій гамі інтонацій звуча-
ло зі сцени як музика і значення його було зрозуміле навіть тим, 
хто не знав мови.

Неперевершеними у трупі М. Старицького були народні, тобто 
масові, сцени. Народ у виставі відігравав роль дійової особи, учас-
ники масових сцен тримали себе вільно і природно. Кожен з них ви-
різнявся власною індивідуальністю, кожен перебував у дії: парубки 
залицяються  до  дівчат,  одні  одних  пригощають,  смакують  ласощі, 
сміються,  розмовляють,  шепочуться  або  займаються  якимось  ді-
лом – згрібають сіно, перуть білизну тощо. Виконуючи пісні, вони 
об’єднувалися в мальовничі невимушені групи і виявляли не лише 
свіжість і милозвучність голосів, надзвичайну точність передачі мо-
тивів, стрункість і заспівність, але й ті почуття, настрої і переживан-
ня,  якими  наповнена  пісня.  Для  підсилення  художнього  звучання 
масових  сцен  не  зайняті  в  головних  ролях  актори  першого  плану 
також брали участь у хорах та епізодичних ролях.

Танцюючи,  виконавці  не  забували,  що  вони  є  лише  складовою  
частиною одного цілого. «Вони пам’ятають, – писала газета  “Сов-
ременные известия”, – що танцюють не для публіки, а для навко-
лишнього оточення, і під час танців вони не припиняють цього спіл-
кування, як не забуває жити і решта виконавців. Ці народні сцени 
нагадують мейнінгенську трупу, що їй ми приписували почин у них, 
але у трупі малоросів вона знайшла собі суперницю» 127. Порівнян-
ня з мейнінгенською трупою означало визнання за українським те-
атром новаторства в режисерському мистецтві.

Процес  підготовки  вистав  у  трупі  М.  Старицького  дорівнював 
студійній роботі. Серед незначних за кількістю матеріалів зберегли-
ся цікаві записки артистки О. Зініної, у яких розкрито творчу лабо-
раторію Старицького-режисера.

Підготувавши  режисерську  експлікацію,  тобто  докладний  план 
вистави з визначенням її ідейної спрямованості, характеристики ді-
йових осіб, мізансцен  і декораційного оформлення, М. Старицький 
приступав до роботи з трупою. «Перш за все, – згадувала О. Зініна, – 
він сам читав нам п’єсу. Читав він чудово! Тоді пояснював усі харак-
тери дійових осіб, суть конфлікту, ідею п’єси. І після першого читання 
п’єси ми вже розуміли її, а образи героїв стояли перед нами на весь 
свій зріст. Коли приступали до репетиції, Михайло Петрович сідав за 
стіл і клав перед собою свою книжечку, – в ній були намальовані всі 
мізансцени, і всі ми мусили пильно пам’ятати свої місця» 128.

Варто звернути увагу на те, що вимога режисера додержуватися 
намічених ним мізансцен не мала нічого спільного з тією механіч-
ною,  не  виправданою  вимогами  змісту  «розводкою»,  яку  практи-

127  Современные известия. – Москва, 1887. – 21.IX.
128  Зініна О. Два слова // Театр. – Київ, 1940. – № 11. – С. 26.
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кували чимало режисерів того часу. У побудові мізансцен М. Ста-
рицький виходив лише з внутрішньої логіки твору, характеру його 
героїв  і  з природної, реальної зумовленості дії. Перш ніж зайняти 
те чи інше місце на сцені, актор мусить пройнятися ідеєю твору, ви-
значити його стиль, настрій, усвідомити свою роль у виставі. «Коли 
дивишся було на спектакль з публіки, – продовжувала свої спогади 
О. Зініна, – весь рух на сцені здавався таким простим, натуральним, 
а досягалася ця натуральність довгою роботою. Щодо ролей, то Ми-
хайло Петрович студіював їх з нами. Кожне слово, кожен рух, кожен 
жест показував він так яскраво, що треба було бути цілковитою без-
дарою, щоб не зрозуміти того, чого він хоче... Показуючи акторам і 
масі, як треба грати, Михайло Петрович сам так захоплювався, що 
захоплення  його  проймало  всіх,  і  все  справді  жило  на  сцені...  Він 
завжди казав нам: “Живіть на сцені! Живіть! Забудьте, що це сце-
на, а думайте, почувайте, що все це коїться з вами в житті”. І справ-
ді, і артисти, і маса своєю життєвістю захоплювали так публіку, що 
вона й сміялася, і плакала разом з дійовими особами» 129.

Таким чином, трупа М. Старицького була творчою лабораторією, 
досвід  якої  збагачував  і  розвивав  акторське  і  режисерське  мистец-
тво українського театру на шляху осягнення реалістичного методу. 
Тут була вихована ціла плеяда акторів і режисерів – Ю. Косиненко, 
В.  Грицай,  К.  Ванченко-Писанецький,  М.  Пономаренко,  М.  Яро-
шенко та власне акторів – Є. Боярська, О. Вірина, О. Зініна та інші, 
які перенесли набуті в цій практичній мистецькій школі знання в 
інші колективи, де їм надалі довелося працювати.

Трупа М. Старицького значно розширила територіальні межі ді-
яльності українського театру, їй першій припало відкрити шлях до 
Криму (Сімферополь, Севастополь, де у квітні 1885 р. почалося її 
творче життя), Кубані (Катеринодар, 1885 р.), Поволжя (Саратов, 
Самара,  Симбірськ,  Казань,  Нижній  Новгород,  1887  р.),  Польщі 
(Варшава, Краків, Лодзь, 1888 р.), Південно-західного краю (Віль-
но, Мінськ, Смоленськ, 1888 р.), Кавказу (Тифліс, Батумі, 1889 р.). 
У деяких із цих міст уже бачили українські вистави у виконанні ви-
падкових труп, однак тепер українські вистави постали перед гляда-
чем у зовсім новій якості.

Водночас із гастролями трупи М. Кропивницького в Петербурзі, 
у грудні 1886 року трупа М. Старицького приїхала в Москву. Упер-
ше український театр відкрив москвичам М. Щепкін, за ініціативи 
і за участю якого в Малому театрі йшли п’єси ранньої української 
драматургії. Вистави трупи М. Старицького продемонстрували ве-
ликий поступ у розвитку українського театру. «Дотепер, – писала 
московська  газета  “Театр  и  жизнь”,  –  театральна  публіка  з  творів 
південноросійської  сценічної  літератури  знала  лише  “Москаля- 

129  Там само.
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чарівника”, “Наталку Полтавку”, “Шельменка-денщика” і, може, ще 
дві–три подібні п’єси з малоросійськими піснями і музикою. Тепер 
публіці доводиться знайомитися вперше і із суто драматичною літе-
ратурою малоросів, про яку вона, звичайно, і не чула. У малоросів, 
виявляється, є і драми, і комедії, до того ж дуже цікаві і літератур-
ні [...] Це свого роду відкриття»  130. У репертуарі трупи на той час 
були  такі  нові,  не  бачені  в  Москві,  п’єси,  як  «Не  так  склалося,  як 
жадалося», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю», 
«Глитай, або ж Павук», «Світова річ», «Не ходи, Грицю...», «Утопле-
на», «Різдвяна ніч», «Пошились у дурні», «Ніч під Івана Купала», 
«Чорноморці»,  «Невольник»,  «Крути,  та  не  перекручуй»,  «По  ре-
візії», «За двома зайцями» тощо. За першим відкриттям ішли інші: 
народність  змісту  і  виконання,  чудовий  ансамбль,  щирість,  при-
родність гри, чарівний хор, мальовниче доладне оформлення, висо-
ка  акторська  майстерність.  За  час  першого  перебування  в  Москві 
(з 7 грудня 1886 р. до 22 листопада 1887 р.) трупа, як зауважив жур-
нал  «Сезон»,  встигла  завоювати  симпатії  московської  публіки  не-
зрівнянним ансамблем і задушевним виконанням.

Наступні щорічні гастролі до Москви (у 1887 р. трупа пробула там 
майже весь рік, лише з перервою на літні місяці, коли вона виїздила 
на Поволжя) довели, що успіх її не був скороминучим, що вона ство-
рила собі сталий контингент публіки, серед якої було багато молоді.

У січні – лютому 1888 року трупа відвідала Петербург. Порівнюю-
чи  трупи  М.  Кропивницького  і  М.  Старицького,  критики  Москви 
й Петербурга зійшлися на тому, що в них багато спільного: народ-
ність, побутова і етнографічна достовірність, міцний ансамбль і т. д. 
Однак знаходили і відмінні ознаки. За трупою М. Кропивницького, 
наприклад, залишалася першість у незрівнянних акторських талан-
тах самого М. Кропивницького, М. Заньковецької, М. Садовського, 
а  трупі  М.  Старицького  віддавали  перевагу  у  вирішенні  масових 
сцен.  У  виконанні  драматичних  творів  сильнішою  вважали  трупу 
М. Кропивницького, у виконанні музичних – М. Старицького.

У  Казані  українські  вистави  мали  такий  успіх,  що  довелося  за 
одну  ніч  переробити  і  збільшити  до  п’ятисот  місць  невеличкий 
дерев’яний театр, у якому розпочала свої виступи трупа. Коли й піс-
ля переробки не всі бажаючі змогли потрапити до театру, багатьом 
довелося дивитися вистави крізь щілини у стінах.

Знаменною культурною подією були гастролі трупи в Білорусії. 
Позбавлені царським урядом права на національний театр, білору-
си змушені були задовольнятися виставами мандрівних труп. Стан 
театрального життя в Мінську кореспондент газети «Минский лис-
ток» називав бідолашним. Приїзд трупи М. Старицького сколихнув 
застійну театральну атмосферу.

130  Театр и жизнь. – Москва, 1886. – 12.XII.
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Перебування  трупи  в  Мінську  широко  висвітлювали  у  пре-
сі. Глядачів ознайомлювали з  історією українського театру, великі 
статті  присвячували  окремим  виставам,  подавали  відомості  про 
акторів, про М. Старицького як драматурга і режисера, про М. Ли-
сенка. Успіх українських вистав у глядача рецензенти пояснювали 
простотою і природністю, почуттям художньої міри, притаманним 
трупі М. Старицького, а головне – народністю українських п’єс.

І ще одна важлива обставина, що зближувала глядачів і сцену, на 
якій наголошували у пресі,  і яка відчувалася в театрі: близькість  і 
спорідненість історичної долі білоруського й українського народів. 
У  поетичній  формі  цю  думку  висловив  білоруський  письменник- 
демократ Янка Лучина, звертаючись до всієї трупи М. Старицького:

Дзякуй вам, брацікі, сястрыцы родныяі
За вашы хвацкія песні народныя.
За тую гутарку вашу вясковую,
За прауду светлую, за прауду новую!
Дауно мы не чулі братняга голасу,
І віва нашая колас па коласу
Ветрам развеяна, градам разбітая;
Стаіць бяздольная, богам забитая...
Ці то над Неманом, ці то над Шчараю,
Ці над Дняпроускай затокай стараю,
Усюды падобныя, усюды знаемыя
Сказкі і песві, ветрам нясомыя 131.

Гастролі  української  трупи  в  Білорусії  стали  проявом  братер-
ського єднання і взаємної підтримки. Під впливом українського те-
атру  активізувався  намір  діячів  білоруської  культури  створити  на 
його  зразок  свій,  національний,  театр.  Здійснилася  ця  мрія  лише 
1905  року,  коли  вперше  був  організований  білоруський  професіо-
нальний театр.

Гастролі трупи М. Старицького ширили добру славу про україн-
ський театр. Художня виразність і яскравість виконання, подібність 
життєвих ситуацій і спільність народної долі залишали на другому 
плані трудність сприймання незрозумілої мови. Повідомляючи про 
гучний успіх трупи М. Старицького у Грузії, газета «Кавказ» писа-
ла, що навіть люди, зовсім не обізнані ні з мовою, ні із життям укра-
їнського народу, віддавали належне чудовому ансамблю 132.

Під  час  гастролей  у  Польщі,  побачивши,  що  місцеве  населен-
ня  дуже  доброзичливо  вітає  українську  трупу,  генерал-губернатор 

131  Нёман. – Вільно, 1932. – Кн. 2. – С. 59.
132  Кавказ. – 1889. – 14.X.
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«царства Польського», як писав про це у своїх спогадах К. Ванченко- 
Писанецький 133, попередив адміністрацію трупи, щоб не було ніякого 
братання між українцями і поляками. У підсумку в польській пресі 
подавали лише описові рецензії, що передавали зміст вистав, давали 
їм високу оцінку, але ні слова не промовляли про громадське і мис-
тецьке значення українського театру. Скупою оцінкою мистецького 
виконання обмежився й офіційний орган – «Варшавский дневник».

Ще  до  поїздки  в  Польщу  трупа  мала  відвідати  Прагу,  але  ці  
гастролі чомусь не відбулися. Безуспішно клопотався М. Стариць-
кий і про дозвіл привезти трупу до Києва.

По закінченні літнього сезону 1890–1891 року М. Старицький за 
станом здоров’я залишив керівництво трупою. На чолі товариства 
став  В.  Грицай,  хоча  прізвище  М.  Старицького  з  афіш  не  знімали 
ще впродовж наступного сезону. Проте М. Старицький до трупи не 
повернувся, а восени 1892 року вступив у спілку з М. Садовським. 
Ще  з  1890  року  трупа  почала  зменшуватися  і,  проіснувавши  до 
1894 року, остаточно розпалася. Надалі актори трупи М. Стариць-
кого  –  В.  Грицай,  М.  Ярошенко,  М.  Пономаренко,  М.  Милослав-
ський, Й. Португалов, К. Ванченко-Писанецький, Ю. Косиненко – 
організували й очолили нові колективи, до яких увійшли вихованці 
М. Старицького – О. Вірина, О. Зініна, Г. Кохановська, М. Волкова, 
Ц. Орлик та інші.

Своєю діяльністю трупа М. Старицького зробила значний вне-
сок  в  українське  театральне  мистецтво.  Сприйнявши  кращі  здо-
бутки тодішнього репертуару, вона торувала нові шляхи в напрямі 
поширення тематики вистав та порушення суспільно-значимих пи-
тань народного опору проти соціального і національного гноблення.

З діяльністю трупи М. Старицького пов’язаний дальший розви-
ток музичного жанру, зокрема музичної драми та музичної комедії, 
а також героїко-романтичного жанру в українському театрі.

У  трупі  М.  Старицького  набуло  значного  розвитку  мистецтво 
режисури  як  важливий  засіб  досягнення  єдиного  художнього  об-
разу вистави. Особлива заслуга при цьому належала Старицькому- 
режисерові в розробці масових сцен та в досягненні ансамблю.

Педагогічне  значення  мала  заведена  у  трупі  система  роботи 
над виставами. Тут були виховані значні акторські й режисерські 
сили, які поповнили ряди митців українського театру кінця XIX –  
початку XX ст.

Велику  роль  відіграли  гастролі  далеко  за  межами  України,  під 
час яких було визнано, що трупа М. Старицького, поряд із трупою 
М.  Кропивницького  та  іншими  кращими  українськими  трупами, 
мала ознаки справді народного театру.

133  Ванченко К.  Спогади  українського  лицедія  //  Червоний  шлях.  –  1932.  – 
№ 8. – С. 158–159.
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V.2.6. Трупа Миколи Садовського  
(1888–1898)

З  літнього  сезону  1888  року  на  чолі  трупи  М.  Кропивницького 
став М. Садовський як керівник товариства і режисер. У 1889 році до 
трупи повернувся із заслання І. Карпенко-Карий. У 1890 році від неї 
відокремилася група акторів, на базі якої утворилося Товариство під 
орудою П. Саксаганського. Основу трупи М. Садовського становили 
М. Заньковецька, І. Загорський, П. Карпенко; Г. Тімаєва – актриса на 
комічні і драматичні ролі літніх жінок; А. Переверзєва – виконави-
ця різноманітних ролей літніх жінок, актриса неабиякої спостереж-
ливості і розуму, майстер характерних деталей; О. Пивинська – спі-
вачка, виконавиця ролей жвавих молодиць, темпераментна, з якісно 
розвиненою художньою мімікою обличчя; А. Максимович – надзви-
чайно  талановитий  актор,  творець  художньо  довершених  образів, 
який  виступав  переважно  в  невеликих  побутових  комедійних  і  ха-
рактерних ролях, дивував абсолютним перевтіленням і вмінням за-
хоплювати глядача настроєм персонажа (передчасна смерть 1893 р. 
обірвала  життя  артиста  в  його  творчому  розквіті);  К.  Позняченко 
(Позняков)  –  комік-резонер.  Це  були  актори  з  досвідом  і  високою 
сценічною школою, здобутою у практичній діяльності під керівниц-
твом  М.  Кропивницького.  Довгий  час  у  трупі  М.  Садовського  пра-
цювали тоді вже уславлена Г. Затиркевич-Карпинська й І. Науменко 
(актор від природи дуже здібний, особливо до комедійних ролей, але 
без належної сценічної і загальної культури).

З  молодшого  покоління  до  постійного  складу  трупи  входили 
О.  Ратмирова,  яка  раніше  працювала  в  російській  опереті  (мецо- 
сопрано), О. Полянська, хористка трупи під керівництвом М. Кро-
пивницького (м’яке контральто), М. Юльченко-Здановська (сопра-
но), Б. Козловська – актриса на ролі молодих наївних дівчат, С. Лю-
бимов  –  сценаріус  (помічник  режисера)  і  актор  на  невеликі  ролі, 
І. Райський (баритон), М. Борченко (тенор), В. Василенко (комік 
і  резонер),  М.  Щербина  (тенор).  У  трупі  був  першорядний  хор  із 
тридцяти п’яти осіб. Диригентами працювали М. Васильєв-Свято-
шенко, А. Вів’єн (диригент одеської оперети). Добре була поставле-
на робота оформлювальних цехів.

Восени 1892 року до складу Товариства ввійшов М. Стариць-
кий.  До  назви  «Товариство  малоросійських  артистів  під  орудою 
М.  К.  Садовського  за  участю  М.  К.  Заньковецької»  було  додано 
«Дирекція  М.  П.  Старицького».  Інколи  зазначали  режисерів: 
«М. К. Садовський, М. П. Старицький». Починаючи з 1895 року, 
ім’я М. Старицького на афіші не згадували, хоча він продовжував 
співробітництво з трупою включно до 1897 року. На нього було по-
кладено  адміністративно-організаційні  справи  –  клопотання  про 
дозвіл вистав, наймання театральних приміщень, прийом до трупи 
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технічного персоналу тощо. Фактично ж роль М. Старицького цим 
не обмежувалася. Якщо трупа М. Кропивницького мала свого дра-
матурга в особі самого керівника, а трупа П. Саксаганського мала 
І. Карпенка-Карого, то саме трупа М. Садовського дала сценічне 
життя п’єсам М. Старицького, написаним у 1890-х роках, тобто в 
період його співробітництва  із цією трупою. Окрім того, М. Ста-
рицький мав великий вплив на творчість трупи як досвідчений ре-
жисер і взагалі людина високої культури.

Репертуар трупи М. Садовського був подібний до основного репер-
туару інших труп (твори І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Т.  Шевченка,  М.  Кропивницького  і  М.  Старицького).  З  1891  по 
1897 роки її афіші, як і афіші інших труп, не повідомляли про поста-
новку п’єс І. Карпенка-Карого, на які в цей період мала монопольне 
право лише трупа, очолювана П. Саксаганським. Велику увагу нада-
вали виставам музично-драматичним – «Чорноморці» М. Стариць-
кого (за Я. Кухаренком, муз. М. Лисенка), «Сватання на Гончарівці» 
Г.  Квітки-Основ’яненка,  «Дай  серцю  волю...»  М.  Кропивницького, 
«Ой  не  ходи,  Грицю...»  М.  Старицького  та  музичним  –  «Наталка 
Полтавка»  І.  Котляревського  (муз.  М.  Лисенка),  «Запорожець  за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Утоплена» М. Старицького (за 
М. Гоголем, муз. М. Лисенка). Бажаючи й надалі поширювати опер-
ний репертуар, М. Садовський 1893 року написав лібрето до опери 
«Енеїда».  У  1911  році,  коли  М.  Лисенко  завершив  написання  му-
зики  до  цієї  опери,  її  поставили  в  театрі  М.  Садовського  в  Києві. 
Постійна серйозна робота над музичними творами пізніше вможли-
вила організованому стаціонарному театру М. Садовського акуму-
лювати найкращі сили українського оперного мистецтва.

Ряд вистав трупи М. Садовського свідчить про її самостійні шу-
кання. Однією  із своєрідних рис  її  творчості було звернення, усу-
переч  обмежувальним  адміністративним  законам,  до  російської 
драматургії. У 1889 році, слідом за М. Старицьким, М. Садовський 
поставив «Світову річ» Олени Пчілки. Ця вистава наочно запере-
чувала  твердження,  що  українські  актори  доти  сильні,  доки  від-
творюють прості сільські характери. М. Заньковецьку, виконавицю 
головної ролі дівчини Олександри, критики ставили в один ряд із 
кращими  російськими  артистками  в  ролі  «бідної  нареченої».  Гру 
всіх інших учасників вистави вважали бездоганною.

15 жовтня 1891 року в Курську було показано «Лес» О. Остров-
ського  (рос.  мовою).  П’єса  дає  великі  можливості  для  акторської 
творчості, але й вимагає високої майстерності, досвіду, здатності про-
никати в характер персонажів. Місцева преса повідомляла про успіх 
прем’єри  і  відповідність  сценічного  втілення  авторському  задуму. 
Побажання, висловлені на адресу М. Садовського – Нещасливцева, 
свідчать про те, що актор відійшов від традиційного виконання цієї 
ролі. Рецензенти відзначали, що Нещасливцев якийсь незвичайний, 
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що виконання ролі М. Садовським було блідим, не дуже впевненим, 
йому бракувало тону, яким повинен вражати такий «жорстокий про-
вінціальний  трагік»,  як  Нещасливцев.  В.  Єрмилов,  наприклад,  вва-
жав  єдино  вірним  рішення  ролі  Нещасливцева  у  старих  традиціях. 
«Її  може  зіграти  лише  той,  кому  відомі  старовинні  прийоми  кара-
тигінської  і рибаковської школи, – писав він у журналі “Артист”. – 
А п. Садовський тим і сильний, тим і оригінальний, що його гра є ви-
разом нового слова театрального мистецтва, яке становить торжество 
реалізму на сцені. Йому чужі традиції ходульної, крикливої, пишно-
мовної майстерності старої школи,  і не варто йому братися за таку 
роль,  яка  найменше  відповідає  характерові  його  обдаровання»  134. 
Отже, уся провина М. Садовського була в тому, що він не пішов би-
тим шляхом зображення провінціального трагіка, а змальовував його 
цілком реалістично, у плані логічного природного вияву емоцій, ви-
ходячи  з  розвитку  дії,  яка  приводила  до  того,  що  лише  наприкінці 
вистави роль була проведена на високому накалі. І. В. Загорський у 
ролі Щасливцева, очевидно, дотримувався традиційного виконання. 
Про А. Переверзєву – Гурмизьку і Г. Тімаєву – Улиту газети писали, 
що вони навряд чи знайдуть собі суперниць на ці ролі в Петербурзі. 
Відзначали також гру П. Карпенка в ролі гімназиста Буланова. Не-
заперечним був успіх М. Заньковецької – Аксюші. Рецензенти лише 
жалкували, що роль дуже маленька для такого великого таланту.

Відгуки свідчили, що артистка дала «цілком завершений живий і 
високохудожній образ бідної дівчини... Відразу ж, з перших хвилин 
появи Аксюші на сцені, вона стала близькою серцю кожного при-
сутнього в театрі, та не тільки близькою, а й цілком зрозумілою» 135. 
Рецензенти  підкреслювали,  що  М.  Заньковецька  не  вдавалася  до 
ефектів, на які такими щедрими були виконавиці подібних ролей. 
Особливо вражала вона у сцені з Восьмибратовим (її вигук «жжет, 
вот здесь жжет меня!» відбився у грудях кожного з глядачів пеку-
чим, нестерпним болем)  і з Раїсою Павлівною, коли Аксюша зму-
шує її раз у житті сказати правду.

За винятком відгуку газети «Новое время»  136, яка тенденційно 
ставилася  до  українського  театру  і  до  вистави  «Лес»,  ніяк  не  об-
ґрунтувавши, зневажливо кваліфікувала постановку як клубну, на-
томість в інших відгуках рівень виконання твору О. Островського 
піднесли до кращих зразків російського театру.

Ще під час першого приїзду українського театру до Петербурга і 
Москви були висловлені бажання побачити за участю українських 
акторів і, зокрема, М. Заньковецької «Грозу» О. Островського. Після 
постановки п’єси «Лес» про це стали писати чи не в кожній рецен-

134  Артист. – Москва, 1892. – № 20. – С. 121.
135  Киевское слово. – 1893. – 8.IV.
136  Новое время. – Петербург, 1891. – 15.XI.
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зії. Причому, поряд із щирими голосами критиків, які розцінювали 
постановку творів російської класики на українській сцені як факт 
цілком закономірний, на адресу українських акторів висловлювали 
поради залишити свій театр, як і саму ідею його існування та роз-
витку, і переходити на російську сцену. Трупа М. Садовського ста-
вила «Лес» О. Островського російською мовою (перекладати ж за-
бороняли!), українську переробку з п’єси цього драматурга «Бедная 
невеста»  («Світова  річ»  Олени  Пчілки)  і  готувала  до  постановки 
«Грозу» (також рос. мовою). Були навіть повідомлення про те, що 
прем’єру «Грозы» було призначено на 30 грудня 1891 року. Однак 
після того, як протягом трьох місяців одну за одною випустили такі 
значні вистави, як «Лес», «Лимерівна» Панаса Мирного, «Никандр 
Безщасний» М. Садовського (за п’єсою «Горькая судьбина» О. Пи-
семського), підготувати за короткий термін ще й «Грозу», очевидно, 
було неможливо, навіть при тій надзвичайній інтенсивності, з якою 
працювала трупа. Виступити ж із абиякою підготовкою вважалося 
річчю неприпустимою. Окрім того, відіграла певну роль і та обста-
вина,  що  робота  над  близькою  до  «Грозы»  «Лимерівною»  не  при-
пинялася  і  після  прем’єри,  яка  відбулася  12  листопада  1891  року. 
Один із кращих творів української драматургії, «Лимерівна» довго 
не могла побачити світ через цензурну заборону. Останній (третій) 
її варіант, закінчений 1883 року, був заборонений київським цензо-
ром, який дійшов висновку, що дійові особи нічим не відрізняються 
від  сучасних  українців  (хоч  автор  зазначав,  що  дія  відбувається  в 
середині XVIII ст.), що думки Василя Безродного про власність і за-
можних людей нагадують сучасні соціалістичні ідеї. Завдяки клопо-
танню І. Франка, драму поставили у Львові до 1889 року під назвою 
«Діти  недолі»,  і  з  того  часу  вона  ввійшла  до  репертуару  західно-
українського  театру.  На  Наддніпрянській  Україні  доля  «Лимерів-
ни» була пов’язана з ім’ям М. Заньковецької.

Під  час  гастролей  трупи  М.  Садовського  в  Полтаві  Панас  Мир-
ний подарував артистці рукопис «Лимерівни» з написом: «Високо-
талановитій  Марії  Костянтинівні  Заньковецькій  присвячує  зди-
вований автор, не знаючи як і чим дякувати за ті незабутні години, 
які довелося звідати від її чарівної гри. 14 листопада 1890 року» 137. 
М.  Заньковецька  домоглася  дозволу  драми  до  вистави,  проте  цен-
зорський олівець пригладив соціальну гостроту конфлікту. Викрес-
лені були, наприклад, слова Василя «А найгірше ті заможні: могли б 
світ би увесь зажерти!»  і подібні до них вислови, яких у п’єсі було 
чимало. Проте не лише в окремих словах було виявлено соціальний 
конфлікт драми. Вона вся сповнена картин деспотизму і свавілля ба-
гатіїв Шкандибихи та Кнура, які заправляють на селі і готують заги-

137  Державна театральна бібліотека ім. А. В. Луначарського в Ленінграді. Цен-
зурний примірник «Лимерівни», № 35199.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



363

бель Наталі, роблячи її життя нестерпним. Рівна по силі змалювання 
темного царства тиранії п’єсі «Гроза» О. Островського, «Лимерівна» 
протиставляє темному царству не лише світлий, але й більш гнівний 
у своєму протесті, аніж образ Катерини, образ Наталі. Цю рису ха-
рактеру Лимерівни підкреслила М. Заньковецька, яка згодом зміни-
ла сцену самогубства у стані божевілля на свідомий вчинок героїні, 
яка воліє краще вмерти, аніж жити в павутинні брехні. Сам автор по-
ставився до втручання актриси в текст його п’єси схвально: «...Такою 
переделкою 5-го акта, какую сделали вы, пьесе придана большая сце-
ничность, а развязке – трагический конец: самоубийство в бессозна-
тельном состоянии может визвать лишь безысходную тоску зрителя, 
а сознательное й героическое самоубийство, полное упреков й отчая-
ния, – заставят его вздрогнуть всем существом» 138.

З осені 1892 року у трупі М. Садовського «Лимерівна» йшла в 
переробці М. Старицького. Інші трупи дотримувалися авторського 
тексту і лише п’ятий акт ставили в переробці. Рецензуючи виставу, 
критики насамперед звертали увагу на М. Заньковецьку – Наталю. 
«Хто не бачив Марії Костянтинівни в “Лимерівні”, – писала газета 
“Одесский вестник”, – той не знає її, той не пізнав усієї глибини ви-
сокої естетичної насолоди, яку здатна дати ця чудова артистка. Досі 
ми бачили п. Заньковецьку в багатьох, але за незначним винятком, 
одноманітних ролях. Усе це здебільшого симпатичні, добрі, лагідні.., 
навіть ідеальні натури, але водночас, це характери пасивні, що гли-
боко страждають і вміють тільки гинути під тяжким гнітом страж-
дань...  У  “Лимерівні”  ми  вперше  зустрічаємося  з  більш-менш  ре-
льєфно окресленим типом натури активної, протестуючої, глибоко 
нещасної, але разом з тим такої, що здатна висловити свій протест, 
вступити до бою з тими, хто став на шляху до її щастя, хто розбив їй 
життя. Вона гине, але гине саме тому, що інакше не може вчинити; 
однак і сама смерть її є крайнім виявом протесту проти мерзоти й 
підлоти, що оточують її» 139.

Прямо  і  рішуче,  з  насупленими  бровами  і  виразом  презирства 
до наклепників, захищає Наталя свого коханого від наговору. Про-
те  безглуздий  збіг  обставин  примусив  повірити,  що  Василь  кохає 
іншу.  Наталя  вийшла  заміж  за  багатого  нелюба.  Розкішно  вбрана, 
красива, а в душі – постійний холод і нудьга. Замучена знущання-
ми  свекрухи,  надломлена,  вона  дорікає  тихим,  як  стогін,  голосом, 
що  виривається  із  самої  глибини  пораненої  душі.  Прийшли  гос-
ті,  їй хочеться ридати, затоптати ногами своїх згубників. Вона вся 
тремтить, стримуючи себе. Саркастично сміється, коли їй бажають 
усього найкращого. Через силу випиває наливки і навіть намагаєть-
ся заспівати, але то не спів, а зойк, голосіння наболілого серця. І от 

138  Панас Мирний. Твори : у 6 т. – Київ, 1955. – Т. 5. – С. 371.
139  Одесский вестник. – 1892. – 5.XII.
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обман викрито. Гнів, обурення, свідомість своєї правоти, торжеству-
ючий сміх, її дзвінкий, сильний, натхненний голос звучить владни-
ми  трагічними  нотами.  Роль  Лимерівни  була  найулюбленішою  в 
репертуа рі М. Заньковецької.

Гідними  партнерами  М.  Заньковецької  у  виставі  були  М.  Са-
довський  (Василь),  П.  Карпенко  (Карпо),  А.  Переверзєва  (Шкан-
дибиха), Г. Тімаєва (Лимериха),  І. Науменко (Кнур), О. Ратмиро-
ва (Маруся). За режисерською розробкою, загальним ансамблем  і 
злагодженістю  вистава  належала  до  видатних  явищ  українського  
театру.  Після  здійснення  у  трупі  М.  Садовського,  «Лимерівна» 
міцно  посіла  почесне  місце  в  репертуарі  багатьох  інших  труп.  Ху-
дожньої  довершеності  досягли  Г.  Затиркевич-Карпинська  і  Г.  Бо-
рисоглібська,  створивши  образ  морально  скаліченої  злиднями  
матері-страдниці Лимерихи і лихої свекрухи-багатійки Шкандиби-
хи (кожна з актрис у різний час виконувала ту й іншу ролі).

Тенденція до відображення на сцені героїв з народу, сповнених 
людської  гідності,  з  характерами  цільними,  мужніми,  активними, 
в українському театрі була визначена ще в постановці п’єси «Назар 
Стодоля» Т. Шевченка (Гнат Карий). Вона виразно проходила і че-
рез такі твори, як «Не судилось» (Катря, Дмитро), «Юрко Довбиш» 
(Юрко),  «Лимерівна»  (Наталя),  «Бурлака»  (Опанас)  та  інші.  До 
цієї галереї образів М. Садовський додав героя психологічної драми 
«Горькая судьбина» О. Писемського, яка в його власному перекладі 
на українську мову дістала назву «Никандр Безщасний». Подаючи 
п’єсу до цензури, М. Садовський зазначив: «Сюжет заимствован». 
24 грудня 1891 року був одержаний дозвіл попередньої цензури до 
друку і постановки, але проаналізувавши, що це фактично дослів-
ний переклад з невеликими скороченнями, зміною імен та перене-
сенням дії з Росії на Україну драми «Горькая судьбина» О. Писем-
ського, Головне управління у справах друку 8 січня 1892 року драму 
«Никандр  Безщасний»  категорично  заборонило.  Указ  1876  року 
про обмеження української літератури та заборону перекладів укра-
їнською мовою не втратив своєї сили.  І все ж, підготовлений тру-
пою ще до одержання цензурного дозволу, «Никандр Безщасний» 
був показаний: уперше – 29 грудня 1891 року в Петербурзі, а потім 
і в Москві. Офіційна преса, відгукуючись на прем’єру, ніяк не могла 
збагнути,  навіщо  було  перекладати  п’єсу  О.  Писемського  тоді,  як 
«простіше» було б грати її в оригіналі.

Виставою «Никандр Безщасний» український театр укотре до-
водив правомірність постановки на його сцені перекладної драма-
тургії. Усі виконавці, від головних до найменших ролей, здобули 
успіх. Відгукуючись на прем’єру і оцінюючи, зокрема, виконання 
головної ролі М. Садовським, преса змушена була визнати, що в 
жодній з петербурзьких труп немає такого актора, який міг би впо-
ратися із цією роллю краще за її українського виконавця.
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М.  Садовський  у  ролі  Никандра  Безщасного  знайшов  саме  те 
заповітне, чого прагнула його акторська індивідуальність – багато-
гранність  і  психологічну  складність  людини  з  народу.  Його  герой 
відзначався  гострим  проникливим  розумом,  незламною  волею,  
чистотою  моральних  принципів.  Гордий  і  самолюбивий,  у  пориві 
зневаженої гідності він не зупинявся ні перед чим. Актор з великою 
щирістю  розкривав  усю  безодню  болісних  роздумів  і  переживань 
свого героя. Дійова сила образу, створеного М. Садовським, була в 
його надзвичайній людяності, у тій переконливості, з якою Никандр 
Безщасний виступав на захист поваги до людини. Не менш впевне-
но бриніла ця ж нота і у винуватиці нещастя Никандра – його дру-
жини Ярини у виконанні М. Заньковецької. Віддана проти волі за 
нелюба, вона не хоче коритися патріархальним сімейним звичаям. 
У цій скромній  і  соромливій жінці  зосереджена безстрашна рішу-
чість порушити всі умовності закону на шляху до коханої людини. 
Вона свідомо йде на «гріх» і готова понести за це покарання. Ніякі 
погрози, ані умовляння не примусять її відступитися від свого все-
владного почуття. Тільки власне усвідомлення глибокої трагедії чо-
ловіка приводить Ярину до зламу, і вона не лише прощає Никандру 
злочин дітовбивства, а й сама просить у нього прощення.

Роль Лизавети (ім’я героїні у драмі «Горькая судьбина» О. Пи-
семського) була коронною в репертуарі П. Стрепетової. М. Занько-
вецька, за висновком тогочасної критики, не лише не поступилася 
перед  видатною  російською  артисткою,  але  й  прочитала  її  цілком 
самобутньо  і  своєрідно.  «Нам  залишається,  –  писав  московський 
рецензент, – після цього спектаклю ще більше утвердитися у своєму 
переконанні, що виконанням п’єс російського репертуару п. Зань-
ковецька може внести чимало нового й істотно важливого у справу 
сценічного відтворення багатьох ролей» 140.

Спектакль проходив у дружньому ансамблі. Серед другорядних 
осіб виділявся виконавець ролі Понтюшки (Никашки) І. В. Загор-
ський, якого порівнювали з М. Арді – одним із кращих російських 
виконавців цієї ролі.

У виставі було показано не лише особисту драму двох без вини 
винних людей, але й пореформене становище села, яке по суті мало 
чим відрізнялося від часів кріпацтва. Носієм духу минулого був мо-
лодий поміщик (його роль виконував П. Карпенко), ліберал у роз-
мовах, а на ділі – виразник кріпосницьких прав і привілеїв.

«Никандр Безщасний» дістав визнання критики  і глядачів, але 
після одного спектаклю в Петербурзі і двох–трьох у Москві цензура 
заборонила  п’єсу.  Вважаючи  її  одним  із  кращих  здобутків  трупи  і 
не бажаючи зовсім відмовитися від неї, М. Садовський, усе ж таки, 
іноді виставляв «Никандра Безщасного» своїм бенефісом на кінець  

140  Артист. – Москва, 1892. – № 10. – С. 121.
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гастролей  –  «під  завісу»,  в  обхід  закону.  «Никандр  Безщасний» 
вільно ввійшов до репертуару лише після революції 1905 року, коли 
переслідування перекладів на українську мову дещо послабилося.

Мотив  боротьби  проти  соціальної  несправедливості  вносили 
п’єси «Юрко Довбиш», «Зимовий вечір» (1891), «Кривда і правда» 
(1893) М. Старицького; останні дві присвячені автором М. Садов-
ському і в його постановці вперше здійснені на сцені. З появою цих 
творів, у яких основний конфлікт побудовано не на особистій долі 
окремої  особи,  а  на  стосунках  двох  протилежних  соціальних  сил, 
в українській драматургії і театрі визначилася нова лінія.

П’єса  «Юрко  Довбиш»  зазвучала  ще  з  більшою  силою  завдяки 
виконанню головної ролі М. Садовським. Темпераментний, розум-
ний і вольовий Юрко Довбиш М. Садовського був класичним уті-
ленням героїчного образу ватажка знедолених верств. Із середини 
1893 року виставу з репертуару трупи М. Садовського, як й інших 
труп,  вилучили.  Очевидно,  між  цим  фактом  і  забороною  п’єси  до 
друку існував безпосередній зв’язок. Давши дозвіл до вистави, цен-
зурний комітет міг схаменутися і зняти зі сцени п’єсу, в якій «надто 
багато горючих матеріалів для вибуху пристрастей» 141.

Ідея  необхідності  громадою  боронитися  від  напасників  про-
ходить  і в розповіді Подорожнього в п’єсі-етюді «Зимовий вечір». 
Подорожній – М. Садовський – це вже не романтично піднесений 
герой-орел, яким зображений Юрко Довбиш. Він утік із заслання, 
змучений,  хворий,  але  певний  своєї  правоти,  бо  він  «за  мир  по-
страждав, за своїх рідних селян ціле життя на катування віддав».

Дальшого  розвитку  ця  ідея  набула  в  п’єсі  «У  темряві»,  яка  на 
сцену  потрапила  у  значно  «знешкодженому»,  з  погляду  цензури, 
вигляді під назвою «Кривда і правда» (21 грудня 1893 р., Москва). 
Навіть у тому варіанті, який був дозволений цензурою, драма збе-
регла свою соціально-громадську значущість. Текст поставленої на 
сцені  п’єси  відрізнявся  від  цензурного  примірника.  Однак  цього 
разу трансформація була цілком легальною. Подаючи п’єсу до цен-
зури, автор, щоб замаскувати соціальне звучання тексту, як і в п’єсі 
«Юрко Довбиш», пересипав найбільш гострі діалоги явно нісеніт-
ними репліками, а коли готував п’єсу до вистави, – усе зайве пови-
креслював, користуючись правом режисерських скорочень. У такий 
спосіб  було  врятовано  гострі  характеристики  темряви  сільського 
життя і панування кривди – соціальної несправедливості. Що ж до 
поборника правди – Степана Петраша, а у варіанті, що був постав-
лений на сцені, він називався Антоном Паделицею, то цей образ, як 
і всю лінію активної протидії, довелося подати в більш приглуше-
них тонах. Так, наприклад, був змінений фінал. У першому варіанті 

141  Центральний  державний  історичний  архів  (Санкт-Петербург)  (далі  – ЦДІА), 
ф. 777, оп. 4, спр. 156, арк. 108.
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п’єси Степан викривав перед сходом селян усі плутні і самоуправ-
ство  «здирщиків  та  шкуролупів»  –  Старшини,  Писаря,  Шинкаря; 
закликав до боротьби силою. Уся остання сцена йшла на зростаючій 
експресії.  Селяни  ділилися  на  два  табори.  Між  захисниками  Сте-
пана і прибічниками Старшини зчинялася бійка. Степан помирав, 
але  зерно  правди,  кинуте  ним  у  свідомість  селян,  мусило  пророс-
ти. У виставі справа Степана (Антона) також ніби перемагала, але 
ця перемога була показана як торжество законної влади: волосний 
Старшина і Писар, виведені на чисту воду Антоном, потрапляли на 
лаву підсудних. І все ж, залишалася ідея необхідності вести невід-
ступний похід проти кривди.

Вистава  мала  успіх.  Виконання,  за  висловом  рецензентів,  було 
доведено до найвищої досконалості. Роль Антона (Степана) вико-
нував  М.  Садовський,  Домахи  –  М.  Заньковецька,  Крушинської 
(Коломійчихи)  –  Г.  Затиркевич-Карпинська,  Старшини  –  Ф.  Ле-
вицький, Писаря – П. Карпенко, Шинкаря – І. В. Загорський, Ан-
тосі (Марини) – Б. Козловська, діда Мороза – В. Василенко, Сви-
ридихи – Г. Тімаєва. Враження посилювалося чудово поставленими 
масовими  сценами.  Особливу  увагу  глядача  привертала  сцена  во-
лосного суду і сходу.

На прикладі двох подібних за ідеєю вистав (боротьба за інтере-
си народу) – «Юрко Довбиш» і «Кривда і правда» – неважко про-
стежити  наявність  різних  зображувальних  засобів  в  українському 
театрі  і, зокрема, у трупі М. Садовського. У центрі героїко-роман-
тичної  драми  «Юрко  Довбиш»  поставав  ефектний  красень-герой, 
настрій підносили бойові пісні, оформлення вражало красою диких 
незайманих гірських пейзажів. У соціально-побутовій драмі «Крив-
да і правда» діяв кволий здоров’ям сухотний герой-борець, приваб-
ливий лише своїм духовним багатством. У виставі не було місця ні 
співам, ні танцям, дія відбувалася поза мальовничими краєвидами, 
у звичайній сільській обстановці.

10 лютого 1894 року в Москві показали прем’єру драми «Талан», 
присвяченої автором – М. Старицьким – М. Заньковецькій. Поста-
новка цієї п’єси мала принципово важливе значення. В оригінально-
му українському творі вперше показано тогочасний національний 
театр. Тут викладені його ідейно-естетичні настанови, відображена 
боротьба, яка велася навколо і всередині театру. Устами колишньо-
го антрепренера Безродного (його роль виконував М. Старицький, 
який  був  і  режисером  вистави)  розкрито  громадський  сенс  діяль-
ності основоположників демократичного професіонального україн-
ського театру 80–90-х років XIX ст.

Прем’єра пройшла в бенефіс М. Заньковецької. У роль Лучицької, 
такої близької артистці за біографічною схожістю, М. Заньковецька 
вклала не лише власні думи  і переживання. У ній артистка зосере-
дила найкращі риси тогочасного передового українського акторства. 
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Передаючи через художній образ Лучицької ідеї театру, якому при-
святила своє життя, М. Заньковецька була живим утіленням цих ідей. 
Рецензії  не  подали  докладного  аналізу  виконання,  але  саме  такий 
сценічний образ досить виразно вимальовується вже із самого пере-
казу змісту вистави. Оцінка гри зводилася до захоплених вигуків.

Партнерами  М.  Заньковецької  були  П.  Карпенко  –  Квіт-
ка,  Волконська  –  Олена  Миколаївна,  його  мати,  Г.  Затиркевич- 
Карпинська –  Кулішевич, Г. Тімаєва –  Палажка, няня, Б. Козлов-
ська – Квятковська, В. Василенко – антрепренер Котенко, І. В. За-
горський – Репортер, Д. Мова – Жалівницький. В епізоді – сцена 
з «Богдана Хмельницького» – у ролі Богдана виступив М. Садов-
ський.  Рецензенти  висловлювали  жаль,  що  «“Богдан  Хмельниць-
кий” з деяких причин не іде на сцені». Написана ще 1887 року, п’єсу, 
як історичну, не допускали до постановки аж до 1897 року.

Виставу зустріли гаряче. Кожна поява М. Заньковецької виклика ла 
бурхливі овації. Великий успіх випав також на долю М. Стариць-
кого – автора, режисера і актора. Прем’єрою трупи М. Садовського 
розпочалася  довголітня  сценічна  історія  п’єси  «Талан».  Успіх  ви-
стави спричинився до надрукування п’єси московським журналом 
«Артист» у своєму виданні «Театральная библиотека».

В огляді репертуару трупи М. Садовського варто згадати і про 
ті твори, які не мали особливої ідейно-мистецької цінності. Кожен 
із цих творів, не позбавлений очевидних хиб, чимось приваблював 
і акторів, і глядачів. У «Циганці Азі» М. Старицького (муз. М. Ва-
сильєва-Святошенка; лютий 1892 р., Москва) – це був образ силь-
ної, вільної у своїх почуттях, гордої і пристрасної людини. Постав-
лена вперше у трупі М. Садовського, п’єса стала дуже популярною 
і  надовго  ввійшла  до  репертуару  багатьох  труп.  Великого  поши-
рення  набула,  після  постановки  у  трупі  М.  Садовського,  також 
народно-побутова обрядова комедія «Не поможуть і чари, як хто 
кому не до пари» М. Янчука (4 лютого 1891 р.). Слабка драматур-
гічно, комедія давала етнографічно достовірні, влучно вихоплені із 
життя картини народного побуту. Оперета «Добрі сусіди» О. Горі-
лова на лібрето Ф. Синельникова (лютий 1892 р.) підкупила жит-
тєстверджувальним  народним  гумором.  Досить  репертуарна  на 
той час оперета «Червоні черевики» М. Васильєва-Святошенка на 
текст В. Захаренка за повістю «Ночь перед рождеством» М. Гого-
ля, поставлена у слабших трупах, мала вигляд недосконалої копії з 
художнього оригіналу. У трупі М. Садовського вистава відроджу-
вала  справжні  гоголівські  типи,  змальовувала  соковито-барвисті 
картини українського села. Облагороджуючого впливу мистецтва 
зазнали  у  трупі  й  такі  п’єси,  як  «Нещасне  кохання»  Л.  Манька, 
«Мазепа»  К.  Мирославського-Винникова  за  поемою  «Полтава» 
О.  Пушкіна,  «Катерина»  К.  Ванченка-Писанецького,  «Борці  за 
мрії»  і  «Жидівка-вихрестка»  І.  Тогобочного.  Основними  хибами 
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цих творів була невмотивованість учинків персонажів, грубі ефек-
ти. Завдяки реалістичному виконанню і максимальному психоло-
гічному  заглибленню  акторів  у  характери  героїв  вади  цих  творів 
значно пом’якшувалися.

Інколи  імена  другорядних  драматургів  потрапляли  на  афішу 
трупи зовсім випадково. Так, у лютому 1894 року трупа приступи-
ла до роботи над п’єсою «Тарас Бульба» М. Старицького (за одно-
йменною  повістю  М.  Гоголя).  Однак  дозвіл  було  одержано  лише 
1897 року, а 1894 року довелося твір М. Старицького виставити під 
авторством  К.  Ванченка-Писанецького, п’єса  якого  «Тарас  Бульба 
під Дубном» уже була дозволена і йшла в інших трупах.

Трупа  М.  Садовського  становила  одну  з  приток,  якими  зба-
гачувалося  загальне  річище  художнього  реалістичного  театру  в 
80–90-х  роках  XIX  ст.  Сильна  своїм  оригінальним  репертуаром, 
видатними акторами, вона вирізнялася також і високим рівнем ре-
жисерського мистецтва. Акторський колектив, зіграний і з’єднаний 
у творчому ансамблі ще під режисурою М. Кропивницького, в особі 
М. Садовського мав гідного учня і наслідувача його настанов.

Неперевершені класичні образи, створені на сцені трупи М. Садов-
ського М. Заньковецькою – Зінька («Дві сім’ї»), Наталя («Лимерів-
на»), Катря («Не судилось»), власне М. Садовським – Самрось («Дві 
сім’ї»), Дмитро («Не судилось»), Никандр («Никандр Безщасний»), 
Антон Падалиця («Кривда і правда»), а також ціла галерея образів, 
зіграних  багатьма  іншими  акторами  трупи,  –  це  не  лише  результат 
досконалої акторської майстерності. Це насамперед режисерське ба-
чення п’єси, її ідейної суті, проникнення в духовний світ її героїв.

Завдяки правильному режисерському узгодженню всіх складо-
вих  частин  (головні  і  другорядні  дійові  особи,  масові  сцени,  ху-
дожнє, звукове  і світлове оформлення) вистави трупи М. Садов-
ського мали вигляд суцільної, завершеної картини життя. Вистави, 
здійснені М. Садовським, увібрали в себе все, чим було багате на 
той час режисерське мистецтво, але кожна з них вирізнялася особ-
ливими нюансами, що йшли від творчої індивідуальності їх твор-
ця.  Найбільш  відчутно  це  виявляється  при  порівнянні  різного 
режисерського рішення певного епізоду чи п’єси в різних трупах. 
Так, досить поширеним на той час було створення своєрідного об-
рамлення  і фону з осіб, що безпосередньої участі в дії не беруть, 
але присутність їх доповнює картину, визначаючи місце і час по-
дій тощо. «Ці  гарні додатки в драмах, – писав про них І. Нечуй- 
Левицький, – не дають глядачам нудитись в театрі ні на хвилинку 
і не порушують головного руху драматичної дії. Вони такі реальні, 
що  дивишся  на  їх  і  тобі  увиджується  правдива  натура,  правдиве 
реальне селянське життя» 142.

142  Зоря. – Львів, 1893. – № 11. – С. 198.
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У п’єсі «Глитай, або ж Павук» є сцена повернення селян з поля. 
Робочий одяг, у руках – граблі, коси, клунки з порожнім посудом. 
У постановці М. Старицького, наприклад, у цій сцені вирує енергія 
молодості: задиркуваті хлопці й дівчата змагаються в жартівливих 
витівках, співають голосно, бадьоро, з присвистуванням і хвацьким 
гиканням.  М.  Садовський  вирішив  цей  епізод  у  спокійному,  при-
глушеному тоні, ніби відсуваючи його на другий план. Стриманість 
вияву  емоцій,  особливо  в  зображенні  масових  сцен,  які  слугують 
фоном  для  основної  дії,  залишилася  і  надалі  характерною  рисою 
режисури  М.  Садовського.  «Садовський-режисер  умів  знаходити 
гармонійне поєднання між фоном – народною масою – і головни-
ми  персонажами  п’єси.  Наприклад:  у  “Сорочинському  ярмарку” 
серед  безперервного  руху  і  гомону  ярмарку  чудово  було  видно  й 
чути  головних  дійових  осіб.  Микола  Карпович  не  любив  беззміс-
товної балаканини у народних сценах: у гомоні юрби вимагав чіт-
кого вимовляння конкретних речей. Не любив крику і зловживання 
емоція ми»  143, – розповідав В. Василько, ознайомлений з роботою 
М. Садовського вже у значно пізніший час.

За маршрутом виступів трупа М. Садовського не виділялася се-
ред інших українських труп. Вона найчастіше приїздила в такі міста 
України, як Миколаїв, Єлисаветград, Одеса, Херсон, Чернігів, Харків, 
Полтава, Катеринослав, Житомир, Ніжин, Могилів-Подільський, не-
одноразово відбувалися її виступи в Кишиневі, Мінську, Орлі, а та-
кож у напівукраїнських, на той час, містах – у Курську, Новочеркась-
ку, Воронежі, Таганрозі, у Криму і на Кавказі, у Москві й Петербурзі. 
Відгуки преси свідчать про повсюдний успіх  її вистав,  скрізь театр 
був переповнений, оваціям і викликам акторів не було кінця.

На думку рецензентів, ця трупа була надзвичайним явищем на 
фоні тодішнього театрального життя.

Трупі М. Садовського першій пощастило зламати кордон, уста-
новлений  з  волі  київського  генерал-губернатора  О.  Дрентельна, 
який  наказав  «на  гарматний  постріл»  не  допускати  український 
театр до Києва. «Облога» почалася здалеку. Ще 1888 року І. Кар-
пенко-Карий  писав  до  М.  Садовського:  «Тепер  в  Києві  немає  
генерал-губернатора, і в кожнім городі сам губернатор по своїй волі 
розпоряджається, то не завадило б добиваться дозволу грати в Чер-
нігові і Житомирі, про Київ же не треба й думати, бо там ще витає 
дух О. Дрентельна... Як не дозволять, то так і буде, а дозволять, то 
аби тільки на поріг...» 144. У травні 1890 року, скориставшись із осо-
бистого знайомства, М. Садовський здобув дозвіл грати в Черніго-
ві. Через два роки М. Старицький дістав дозвіл на участь артистів 
трупи  М.  Садовського  у  двох  українських  виставах  аматорського 

143  Василько В. Микола Садовський та його театр. – Київ, 1962. – С. 29.
144  Карпенко-Карий І. Твори : у 3 т. – Київ, 1961. – Т. 3. – С. 216.
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Київського драматичного товариства. Зауважимо, що Київське дра-
матичне товариство й раніше інколи різноманітило свій репертуар 
українськими виставами. Так, у 1888 році на його сцені був постав-
лений «Шельменко-денщик», у 1889–1890 роках – «Наталка Пол-
тавка». З 1890 року воно вже мало досить значний український ре-
пертуар; до нього входили, опріч названих уже п’єс, ще й вистави 
«Глитай, або ж Павук», «Назар Стодоля», «Гаркуша», «Як ковбаса 
та чарка...», «По ревізії», «Бувальщина», «Невольник».

У квітні 1892 року київські газети оповістили про те, що Драма-
тичне товариство дає у приміщенні міського театру дві вистави за 
участю артистів української трупи на чолі з М. Заньковецькою та 
М. Садовським: 8 квітня – «Не так склалося, як жадалося» М. Ста-
рицького,  під  режисурою  автора,  «Седой  волос»  К.  Шкловського 
сцена в одній дії; 9 квітня – «Чорноморці» М. Старицького за Я. Ку-
харенком, друга дія «Свадьбы Кречинского» О. Сухово-Кобиліна, 
«Кум-мірошник» Д. Дмитренка. Увесь збір  із цих двох вистав мав 
піти на користь Київського доброчинного товариства, яке очолюва-
ла дружина тодішнього київського генерал-губернатора О. Ігнатьє-
ва. Ця обставина відіграла значну роль, бо від вистав за участю про-
славлених артистів, та ще після довголітньої заборони, сподівалися 
на великий зиск.

М.  Старицькому  і  М.  Садовському  довелося  попередити  сту-
дентську молодь, щоб ніякої гарячої зустрічі не було. «Довго вони 
не згоджувалися з цим, – згадував пізніше М. Садовський, – але 
коли  я  їм  сказав,  що  від  цього  буде  залежати  існування  україн-
ського  театру  в  Києві,  вони  пообіцяли,  що  скріплять  своє  серце 
й  переможуть  свої  поривання»  145.  Через  рік  М.  Садовський  уже 
мав дозвіл на десять вистав усієї своєї трупи повністю. Після де-
сятирічної  заборони  кияни  знову  побачили  професіональний 
український театр. Виступи розпочалися 31 березня 1893 року. До 
репертуару входили такі досі незнайомі киянам вистави, як «Дві 
сім’ї»,  «Лес»,  «Никандр  Безщасний»,  «Лимерівна»,  «Зайдиголо-
ва», а також «Назар Стодоля», «Ой не ходи, Грицю...», «Глитай», 
«Запорожець  за  Дунаєм»,  «Чорноморці»,  «Помста  гуцула»,  «Не 
так  склалося,  як  жадалося»,  «Наталка  Полтавка»,  «По  ревізії». 
Збір з першої вистави пішов на доброчинні справи. Після десятої, 
за домовленістю – останньої, знову була дана вистава на користь 
доброчинного Товариства допомоги незаможним студентам. За це 
трупа дістала можливість зіграти ще п’ять вистав. У липні цього ж 
року Київ відвідала трупа В. Грицая (та, що була раніше під керів-
ництвом М. Старицького), і надалі українські трупи стали части-
ми гостями Києва. «Здобуття Києва» було великою мистецькою і 
громадською перемогою українського театру.

145  Садовський М. Мої театральні згадки. – Київ, 1956. – С. 127.
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М. Садовський неодноразово клопотався про забезпечення тру-
пи  як  не  стаціонарним  театральним  приміщенням,  то  принаймні 
більш-менш тривалим перебуванням її на одному місці. У 1895 році 
журнал «Артист» повідомив про намір законтрактувати М. Садов-
ського на три роки одним з московських театрів. Проте ця спроба, 
як і інші подібні до неї, успіху не мала. Мрію про стаціонарний театр 
вдалося здійснити лише після революції 1905 року.

Визначними подіями в житті трупи М. Садовського було свят-
кування 10-річчя сценічної діяльності М. Заньковецької (18 грудня 
1892 р.) в Одесі та 30-річчя літературної діяльності М. Старицького 
(21 лютого 1894 р.) в Москві. За традицією в урочистій обстановці 
відзначали заслуги ювілярів перед українським театром і народним 
театром Росії. 

Ще з 1896 року П. Саксаганський зокрема і М. Садовський вели 
переговори про об’єднання їхніх труп. Ядром об’єднання мала ста-
ти трупа П. Саксаганського. У 1898 році відбувся розрив подружніх 
взаємин  між  М.  Садовським  і  М.  Заньковецькою.  М.  Садовський 
розпустив свою трупу і приєднався до товариства під керівництвом 
П.  Саксаганського.  Більшість  акторів  провідного  складу  трупи 
М. Садовського, за винятком М. Заньковецької, перейшла до трупи 
М. Кропивницького.

V.2.7. Трупа Марка Кропивницького за нових умов  
(1888–1893)

Протягом літа 1888 року М. Кропивницький зібрав нову трупу 
під назвою «Товариство малоросійських артистів». Мандруючи по 
селах і містах, він придивлявся до аматорів, вибирав найбільш об-
дарованих з десятків бажаючих, що з’являлися до нього через оголо-
шення в газетах. 11 грудня того ж року у військових казармах Білго-
рода (тоді – повітового центру Курської губернії) на імпровізованій 
сцені (театрального приміщення в місті не було) нова трупа М. Кро-
пивницького показала свою першу виставу – «Наталка Полтавка». 
Основу  трупи  становили  аматори:  Ф.  Левицький,  Є.  Зарницька, 
О. Суслов, Г. Борисоглібська, Н. Чарновська, В. Марченко, У. Слас-
тіна-Суслова, С. Глазуненко та інші.

Робота з колективом почалася буквально з азів. М. Кропивниць-
кий працював окремо з кожним актором над його роллю, провадив 
бесіди,  репетиції,  навчав  мистецтва  гриму,  стежив  за  найменшою 
дрібницею. Підготування вистави починалося за точно встановле-
ним порядком із читання п’єси вголос перед трупою. У співбесіді з 
акторами М. Кропивницький пояснював ідею твору, конфлікт і ру-
шійні сили, що визначають дію, уточнював час  і місце подій. Далі 
давали характеристику сценічних образів, пояснювали місце кож-
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ного з них у п’єсі, розподіляли ролі. Після цього знову провадили 
читання,  під  час  яких  звертали  увагу  на  взаємини  між  дійовими 
особами, на кульмінаційні точки в розгортанні дії. Нарешті, йшло 
розведення за мізансценами і робота над кожною сценою. У мізан-
сценуванні  режисер  дотримувався  психологічної  вмотивованості, 
домагався  найбільшої  сценічної  виразності.  Перед  кожною  виста-
вою всю п’єсу репетирували від початку до кінця. Під час вистави 
М.  Кропивницький  із-за  лаштунків  ретельно  стежив  за  кожним 
рухом акторів, щоб по закінченні її прочитати лекцію про помічені 
ним помилки. «Він охоче присвячував, – розповідав актор О. Доро-
шевич, – своїм улюбленцям цілі ночі для проходження якої-небудь 
ролі. І до цього ставився фанатично, з великою ніжністю і увагою... 
З яким надзвичайним для нього терпінням він проходив ті або інші 
куски ролі! Він відкривав цілі горизонти, і здавалось, що він нама-
гався вкласти всю свою душу» 146.

«Багато  уваги  звертав  Марко  Лукич  на  реальність  вистави  та 
її  загальний  тон,  а  також  на  правильність  мови  і  вимови.  Це  була 
школа, – писав Ф. Левицький, – вища школа мовознавства; не було 
помилок у наголосах не тільки в словах, а й у цілих фразах. Це був 
справжній покажчик правильної української мови... Марко Лукич 
примушував  неуків  по  20–30  разів  повторювати  фразу  з  визначе-
ним наголосом на слові, і зрештою, актор не пізнавав себе, до такої 
міри красиво і правильно освітлювалась та чи інша фраза» 147.

Спочатку  виконавці  несміливо  ступали  по  кону,  зніяковіло 
опускали  очі,  не  в  силі  були  оволодіти  тремтячим  голосом  і,  як 
здавалося, зайвими рухами, але глядачів підкупляла їхня щирість 
і злагодженість. Скептичне ставлення до трупи змінилося на заці-
кавленість. Місць у залі не вистачало, кожну виставу супроводжу-
вали оплески і виклики без кінця. Через місяць на сцені вже від-
чувався ансамбль, і, за свідченням «Елисаветградского вестника», 
глядач бачив перед собою «не ходульних якихось героїв, а живих 
людей, реальних, правдивих...» 148. Актори своїм виконанням під-
штовхували рецензента до думки, що на очах у глядачів народжу-
ються нові таланти.

Газета ділилася своїми спостереженнями про те, що у трупі вже 
помітні світлі виблиски зірочок, які в недалекому майбутньому спа-
лахнуть  яскравим  промінням.  І  це  пророкування  збулося.  Ф.  Ле-
вицький,  Є.  Зарницька,  Г.  Борисоглібська,  І.  О.  Загорський  стали 
окрасою української сцени.

В умовах утисків та переслідувань, що  їх зазнавав український 
театр, формування такого колективу викликало подив і захоплення.

146  Марко Лукич Кропивницький... – С. 323.
147  Там само. – С. 298.
148  Елисаветградский вестник. – 1889. – 17.I.
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Трупа зростала кількісно і якісно. Окрім уже названих акторів, 
тут працювали Г. Затиркевич-Карпинська, О. Немченко, Ю. Шос-
таківська,  Д.  Гайдамака  (Вертепов),  І.  Науменко,  М.  Маркевич, 
А. Маньксу, О. Шатковський, А. Максимович, П. Карпенко, Арци-
мович та  інші, а також час від часу виступали в окремих виставах 
М. Заньковецька, М. Садовський, Є. Боярська, Л. Ліницька. Пере-
бування у трупі, нехай іноді нетривале, видатних і вже досвідчених 
акторів залишило слід у її творчому житті.

У роботі колективу звертала на себе увагу організаційна єдність, 
що базувалася на усвідомленні громадської сили мистецтва. Газета 
«Донская пчела» писала  із цього приводу, що товариство М. Кро-
пивницького дедалі міцніє, набирає найкращої організації  і є най-
більш симпатичним (своєю метою і прагненнями) не тільки серед 
малоросійських товариств, але й серед багатьох російських столич-
них труп. Актори цієї трупи довели, вважає газета, що малоросій-
ська сцена – той самий народний трибун  і провісник найгуманні-
ших ідей і благородних прагнень 149.

До репертуару першого року роботи входили такі п’єси: «Запо-
рожець  за  Дунаєм»,  «Невольник»,  «Назар  Стодоля»,  «Чорномор-
ці», «Гаркуша», «Глитай, або ж Павук», «Дай серцю волю, заведе в 
неволю», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Не так склалося, як 
жадалося», «По ревізії», «За двома зайцями», «Пошились у дурні», 
«Сватання на Гончарівці», «Шельменко-денщик», «Вуси», «Ніч під 
Івана Купала» та інші.

Поповнення і оновлення репертуару становило одне з найсклад-
ніших питань. П’єси І. Карпенка-Карого з волі автора залишилися 
власністю  трупи  М.  Садовського,  а  після  її  поділу  на  дві  –  трупи 
П. Саксаганського. Нові драматичні твори М. Кропивницького цен-
зура  затримувала.  П’єса  «Де  зерно,  там  і  полова»,  закінчена  авто-
ром  у  жовтні  1888  року,  дістала  дозвіл  лише  на  кінець  1889  року 
після переробки під назвою «Дві сім’ї». У серпні 1891 року газета 
«Правительственный вестник» несподівано оголосила про заборо-
ну раніше дозволеної драми «Доки сонце зійде, роса очі виїсть».

За час  існування трупи М. Кропивницький здійснив постанов-
ку майже всіх уже колись ним ставлених п’єс і підготував тринад-
цять  зовсім  нових  вистав,  серед  них  –  п’ять  його  власних,  ще  не-
граних п’єс: «Пісні в лицях» («Зальоти соцького Мусія», 16 січня 
1890 р., Єлисаветград), «Дві сім’ї» (22 січня 1890 р., Єлисаветград), 
«Зайдиголова» (6 січня 1890 р., Єлисаветград), «Чмир» (16 липня 
1890 р., Харків), «Олеся» (4 листопада 1892 р., Варшава). Серед них 
найвизначнішими з  ідейного та художнього боку були «Дві сім’ї»,  
«Зайдиголова» та «Олеся». Постановкою цих п’єс трупа продовжу-
вала громадянсько-соціальну лінію в українському театрі.

149  Донская пчела. – 1891. – 3.III.
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Репертуарний голод примушував вдаватися до п’єс авторів, яким 
так і не судилося стати професіональними драматургами. Це – «Кра-
ще своє латане, ніж чуже хватане» (переробка з О. Потєхіна «Чужое 
добро в прок не идет») та «Нещасне кохання» Л. Манька; написані 
за сюжетом творів М. Гоголя «Червоні черевички» І. Науменка, «Та-
рас Бульба під Дубном» К. Ванченка-Писанецького, «Галя Русина» 
О. Суслова за сюжетом п’єси «Доля» М. Стеценка. М. Кропивниць-
кий не тішив себе літературно-художньою якістю названих п’єс, він 
чітко бачив їх вади і як режисер корегував грубі ефекти, невмоти-
вовані вчинки, домагався заглибленої подачі характеру персонажів, 
а як актор збагачував ролі чудодійною силою свого творчого генія. 
Так, наприклад, у його виконанні драматургічно невиразний образ 
Тараса  Бульби  з  п’єси  К.  Ванченка-Писанецького  став  класичним 
втіленням гоголівського героя.

Значною віхою на шляху українського театру були вперше по-
ставлені  на  сцені  трупи  «Дві  сім’ї»  і  «Зайдиголова».  Обидві  п’єси 
мали  деякі  спільні  риси:  в  основі  їх  змісту  лежить  сімейна  драма, 
дія  не  виходить  за  межі  сільського  побуту,  родинні  справи  тісно 
пов’язані із соціальною дійсністю, конфлікт п’єс визначає капіталі-
зацію села, зростання влади грошей. За цією ознакою «Дві сім’ї» і 
«Зайдиголова» тогочасні рецензенти порівнювали з п’єсою «Власть 
тьмы» Л. Толстого.

У відгуках на прем’єру «Дві сім’ї» газети писали, що саме подібні 
твори рухають дальший розвиток народного театру, і, отже, україн-
ська драматургія та український театр – «блискучий зразок майбут-
нього всеросійського народного театру» 150.

Скрізь, де побувала трупа М. Кропивницького, прогресивно на-
строєна критика вітала український театр і автора із значним при-
дбанням. Висловлене із самого початку сподівання, що «Дві сім’ї» 
і «Зайдиголова» займуть почесне місце в репертуарі, цілком виправ-
далося. Обидві п’єси не сходили з афіш більшості українських труп.

Д.  Мордовцев  у  рецензії  на  виставу  «Дві  сім’ї»  підкреслював 
як заслугу автора те, що він відобразив надзвичайно життєво «чу-
мазих» закутнього села України, «перший вислідив хижого звіра, 
з яким, поки ще не пізно, слід боротися і сцені,  і пресі,  і суспіль-
ству»  151.  У  ролі  цього  хижака-багатія  виступав  сам  М.  Кропив-
ницький.  Його  Самрось  Жлудь  уособлював  невгамовну  силу 
первісної людини, яка не знає куди застосувати свої гроші і свою 
енергію,  а  від  того  пиячить,  знущається  із  сім’ї.  Напівтваринне 
сільське  життя  не  розвинуло  його  інтелекту,  не  привчило  до  ко-
рисної  діяльності.  Вистава  спонукала  до  висновків  більш  широ-
ких, аніж це робив Д. Мордовцев. Вона показала не лише «хижого 

150  Елисаветградский вестник. – 1890. – 24.I.
151  Новости и биржевая газета. – Петербург, 1890. – 13.IV.
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звіра,  з  яким  [...]  слід  боротися»,  але  й  ті  умови  сільського  жит-
тя, що породжують місцевих тиранів та їх жертви. Молода трупа, 
яка лише накопичувала сили і досвід, спромоглася цілком вдало, 
як  писали  рецензенти,  розкрити  ідею  п’єси.  Вистава  показувала 
першо причину зла – владу грошей. «“Дві сім’ї” – становлять вели-
чезний життєвий інтерес, оскільки тут порушено щонайважливіші 
питання сучасного життя на селі, виявлено щонайважливіші фак-
тори, які нині спричиняються до різноманітних пертурбацій серед 
народу і невідворотньо впливають на його економічний побут і ду-
ховне життя» 152. 

Навіть  після  вимушеної  цензурними  зауваженнями  переробки, 
яка дещо послабила ідейне звучання і художню довершеність п’єси, 
«малюнки  закутнього  життя»,  як  назвав  свій  твір  автор,  дихали 
життєвою  правдою.  На  сцені  були  показані  цілком  реальні  люди, 
різні  сільські  типи.  Віддавши  найвищу  похвалу  Кропивницько-
му  –  Самросю,  критика  схвально  оцінювала  й  інших  виконавців: 
Г. Затиркевич-Карпинську (Настя Жлудиха), О. Суслова (Роман), 
Ф.  Левицького  (Писар),  Максимовича  (Старшина),  І.  Карпенка 
(Харитон), У. Сластіну-Суслову (Хведоська). Образ Зіньки відтво-
рила  молода  артистка  О.  Немченко.  Надалі  у  трупі  змінилося  ще 
кілька  виконавиць  цієї  ролі.  Однак  до  кінця  розкрити  всю  значи-
мість  образу  жінки-страдниці,  непокірливої  і  сміливої  у  своїх  по-
чуттях, довести до повної відповідності авторський задум і сценічне 
втілення згодом вдалося лише М. Заньковецькій, яка не розлучала-
ся із цією роллю протягом майже тридцяти років.

Рецензії на виставу «Зайдиголова» аналізу акторського виконан-
ня і режисури надавали мало уваги. Проте саме тлумачення змісту 
показаної  зі  сцени  п’єси  свідчить  про  наявність  у  виставі  єдності 
авторського  задуму,  режисерського  рішення  і  акторського  втілен-
ня. «Правдиве, що цілком відповідало дійсності, зображення життя 
південноросійського селянина, сценічність і бездоганно правильна 
мова.., а головне – жодного штучного ефекту, до яких наші новітні 
драматурги нерідко вдаються навіть на шкоду життєвій правді, – ось 
ті неоціненні якості, якими [...] відзначається нова драма М. Л. Кро-
пивницького» 153. Ця характеристика стосувалася одночасно і літе-
ратурного твору, і вистави.

Правдиве зображення дійсності в М. Кропивницького насампе-
ред виявлялося в розумінні  і показі суспільного процесу, в умінні 
через особисте передати особливості епохи. Так, родинні чвари, що 
виникають  у  «Зайдиголові»  нібито  через  споконвічну  неприязнь 
свекрухи  до  невістки,  пояснювалися  бажанням  Гапки,  поріднив-
шись із шинкарем Агапоном, завести свою «кумерцію». Правдивість 

152  Елисаветградский вестник. – 1890. – 24.I.
153  Одесский вестник. – 1891. – 28.X.
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відчувалася  в  поведінці  героїв,  у  побутових  деталях.  Досконалий 
знавець сцени, автор і режисер твору М. Кропивницький, ще пишу-
чи п’єсу, уже уявляв виставу. Спостережливий художник, він вклю-
чав у дію подробиці, які надавали подіям конкретності. Ось одна з 
таких деталей, що привернула увагу театрального критика О. Суво-
ріна: «Дзвінок у драматичних творах з освіченого побуту, як відомо, 
грає роль. У селянському житті цю роль грають собаки, гавканням 
сповіщаючи  хазяїнів  про  те,  що  у  двір  хтось  прийшов  сторонній. 
У Кропивницького собаки гавкають, коли дівчина вішається на во-
ротях, і це змушує хазяїна дому вибігти з хати і врятувати нещасну. 
Це – новина на сцені, і не викликає у глядача ніякого комічного вра-
ження при тій гармонії гри, що існує в трупі...» 154.

Називаючи такий прийом новиною на сцені, критик не перебіль-
шував. Для нього була очевидною відмінність деталі, яка підсилює 
психологічне напруження дії,  від тих натуралістичних подробиць, 
якими захоплювався спочатку і сам М. Кропивницький, і якими, до 
речі, були насичені вистави мейнінгенської трупи.

В  оцінці  окремих  виконавців,  окрім  визнання  «гармонії  гри» 
у виставі, критика відзначала драматизм і чуття правди, типовість 
образів, вживала таких визначень, як «майстерність» і «захоплення 
роллю», а також зазначала, що досконало виліплені автором харак-
тери дали можливість акторам «розгорнути всі свої сили і показати 
всі  багатства  свого  таланту»  155.  Добираючи  найбільш  вдалих  ви-
конавців,  М.  Кропивницький  готував  по  кілька  акторів  на  одну  й 
ту ж роль (іноді заміняти акторів доводилося також у зв’язку з вихо-
дом із трупи одних і вступом інших). Так, на роль Домахи у виставі  
«Зайдиголова»  були  підготовлені  чотири  виконавиці  –  О.  Нем-
ченко,  М.  Маркевич,  Є.  Зарницька,  Є.  Боярська;  роль  Василя  ви-
конували  О.  Суслов,  Д.  Гайдамака,  М.  Розсудов-Михайлов;  Лу-
кії – У. Суслова, О. Немченко; Гапки – Г. Затиркевич-Карпинська, 
Г. Борисоглібська; Захарка Лободу грав М. Кропивницький.

У виставі «Олеся» виведено новий за своєю громадською ціле-
спрямованістю жіночий образ. В особі Олесі визискувачам моралі 
протиставлено прагнення до чесної праці, освіти  і справедливості. 
На жаль, художнє зображення двох протидіючих сил – визискувача 
Балтиза  і  захисниці  людської  гідності  –  його  дочки  Олесі  –  було 
нерівноцінним.  Олеся,  наділена  автором  розумом,  ліричністю  у 
виконанні Є. Зарницької, а після її виходу з трупи – Ю. Шостаків-
ською,  приваблювала  чарівною  задушевністю,  чистотою  почуттів. 
Вкладена ж у цей образ життєво неспроможна ідея освіти як засо-
бу до подолання пороків суспільства не переконувала. Роль, побу-
дована на розмовах, мріях і сподіваннях, не була дієвою, здавалася 
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надуманою. Образ Олесі, як і споріднені з нею образи Данила («Ро-
зумний і дурень»), Горнова («Доки сонце зійде...»), Юрія Бородая 
(«Не судилось»), можна розцінювати лише як одну з перших спроб 
в українському театрі створення героя, який роздумує над шляхами 
до поліпшення сучасного йому життя.

Як згадує І. Мар’яненко, М. Кропивницький усіма силами нама-
гався заакцентувати сцени з Олесею, висунути цю роль на перший 
план і, між іншим, вдавався до таких засобів, як художнє оформлен-
ня та музика. Так, не випадково сцени Олесі з Власом було винесено 
на лоно мальовничої природи, а монолог Олесі виголошувався на 
фоні тихої мелодії скрипки. І все ж,  ідейне навантаження вистави 
зосередилося на образі Балтиза, сильному своєю життєвою досто-
вірністю й типовістю.

За  свідченням  рецензентів,  М.  Кропивницький  у  ролі  Балти-
за створив яскравий сценічний образ сільського визискувача, без-
жалісного у своїх корисливих намірах, обережного, честолюбного, 
хтивого.  Деякі  позитивні  риси  Балтиза  у  виконанні  М.  Кропив-
ницького – щирі батьківські почуття до дочки, практичний розум – 
допов нювали характеристику образу, конкретизували його. У гале-
реї куркулів – Бичок, Самрось Жлудь, Чмир – Балтиз вирізнявся 
найбільшою  художньою  довершеністю.  Кропивницький-актор  по-
давав його з граничною зовнішньою простотою і, разом з тим, пси-
хологічно тонко розкривав його суть. На цей бік виконання звернув 
увагу автор статті «Кіндрат Антонович Балтиз». «Деякі слова, – пи-
сав він, – деякі сентенції, що прохоплюються в Балтиза, є справжнім 
психологічним одкровенням і, разом з тим, таким сконцентрованим 
мазком, що він одразу не тільки надає життя всій постаті, але якось 
висвітлює її зсередини» 156. Розкриття внутрішньої суті образу, по-
каз  поведінки,  манер,  взагалі  всіх  зовнішніх  ознак  персонажів  до 
краю лаконічними засобами, відповідно до індивідуальної та соці-
альної  їх  характеристики,  визначало  не  лише  творчу  особливість 
М.  Кропивницького,  але  й  становлення  елементів  психологічного 
реалізму в мистецтві театру. 

Наповнення внутрішнім змістом за рахунок зовнішньої деталі-
зації помітне не лише в тексті п’єси, акторській грі, але й в оформ-
ленні. 1-ша дія вистави «Дві сім’ї». Експозиційна картина вводить 
глядача в конкретну обстановку вистави. Кількома мазками переда-
но епоху, місце і час дії. На пригорі – село. У глибині кону дзвіниця і 
паркан; ближче, ліворуч: «Волостное правление», праворуч – крам-
ниця з табличкою «Бакаленая лафка». Біля дзвіниці, на східцях, – 
старці; подекуди снують діти з крашанками. У 2-й дії зображено по-
бут селянина, що пнеться в міщани. Обстановка кімнати розповідає 
про багатство і примітивні, навіяні із чужого середовища смаки, про 
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обмежений  кругозір  власника.  Стіл,  покритий  гарною  скатеркою, 
дзиґлики, дзеркало, шафа, скрині, постіль з подушками під стелю, 
лубочні картини «Страшний суд», «Хождєніє душі по митарствам», 
«Кот  катафеїч»,  «Била  жонка  мужика»  і  т.  п.  Картину  доповнено 
міщанською піснею, що доноситься із сусідньої кімнати: «Калина- 
малина, а розовый цвєт...».

Простота, стриманість і виразна характерність були наявні і в та-
ких виставах, як «Зайдиголова» й «Олеся».

«Дві  сім’ї»,  «Зайдиголова»,  «Олеся»,  як  і  «Глитай...»  М.  Кро-
пивницького або «Не так склалося, як жадалося» М. Старицького, 
чи «Наймичка» та «Безталанна» І. Карпенка-Карого, у порівнянні 
з  усією  попередньою  драматургією,  мали  істотні  відмінності  і  ви-
значили нові шляхи сценічної виразності. Отже, трупа М. Кропив-
ницького,  поряд  з  іншими  провідними  трупами,  вносила  свіжий 
струмінь у процес загального розвитку українського театру.

Територіальне поле діяльності трупи було досить широким. Вона 
виступала  в  Катеринославі,  Єлисаветграді,  Харкові,  Слов’янську, 
Кременчуці,  Полтаві,  Ростов-на-Дону,  Бердянську,  Сімферополі, 
Севастополі,  Петербурзі,  Владикавказі,  Тифлісі,  Батумі,  Кутаїсі,  
Баку,  Новочеркаську,  Таганрозі,  Керчі,  Ялті,  Миколаєві,  Одесі, 
Пскові, Варшаві, Вільні, Ковні, Мінську, Курську, Орлі.

Кожного  першого  приїзду  до  будь-якого  міста  трупі  М.  Кро-
пивницького  доводилося  завойовувати  глядача,  який  шукав  на 
афішах прославлені імена. Відомими були лише М. Кропивниць-
кий  і  Г.  Затиркевич-Карпинська,  тому  вистави  привертали  увагу 
насамперед  своїм  змістом,  досконалістю  режисерської  розробки 
масових сцен та образів, загальною злагодженістю та відповідніс-
тю оформлення.

Знайомство  з  трупою  відбувалося  здебільшого  на  відомих  уже 
п’єсах, бачених у виконанні визнаних акторів. Тим красномовніши-
ми бували повідомлення преси, що трупа М. Кропивницького деда-
лі завойовує все більший успіх у глядачів.

Зіставлення життя, зображеного на сцені українського театру із 
життям народів тих місцевостей багатонаціональної Росії, де побу-
вала трупа, приводило до висновку про близьку спорідненість між 
ними.  Згадуючи  про  гастролі  трупи  М.  Кропивницького  в  Грузії, 
видатна грузинська актриса М. Сапарова-Абашідзе писала: «Діячі 
обох театрів [українського і грузинського. – Є. Х.] добре відчували, 
що [...] сини і дочки тих народів, які варились в одному “політично-
му казані” і стогнали під п’ятою одного спільного ворога – царсько-
го самодержавства, – рідні і близькі» 157.

Зібрана з аматорів і початківців трупа за порівняно короткий час 
стала  однією  з  провідних.  Вона  сприймалась  як  складова  частина 
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національного театру, її діяльність давала привід до роздумів про те, 
що на український театр чекає перспектива блискучого розвитку.

У 1891–1892 роках М. Кропивницький і М. Садовський вели пе-
реговори  про  об’єднання  їхніх  колективів.  Провідні  актори  трупи 
М.  Кропивницького  передбачали,  що  їм  доведеться  поступитися 
становищем  перед  сильнішими  акторами  трупи  М.  Садовського. 
Частина акторів боялася залишитися поза об’єднанням. У 1892 році 
із складу Товариства вийшло кілька його членів. Деякі актори поча-
ли піддаватися на заманливі пропозиції перейти до інших труп. Усе 
це призвело до того, що в січні 1893 року трупа припинила своє існу-
вання. М. Кропивницький деякий час гастролював у трупах М. По-
номаренка, В. Захаренка, Л. Манька і Є. Боярської, а 1894 року зно-
ву очолив колектив молоді.

V.2.8. Трупа Марка Кропивницького 
в переддень нового століття (1894–1900)

1  вересня  1894  року  в  Харкові  відкрився  перший  сезон  нового 
товариства  М.  Кропивницького.  До  складу  трупи  ввійшли  як  ви-
хованці  М.  Кропивницького  –  Д.  Гайдамака,  Ю.  Шостаківська, 
О.  Немченко,  І.  О.  Загорський,  Н.  Чарновська,  Г.  Борисоглібська, 
С. Глазуненко, Ф. Туманов (Туманенко), І. Науменко, В. Марченко, 
М. Глоба, Є. Величко, А. Войцехівська, так і випускник Київського 
університету, який уже грав у студентському аматорському гуртку і 
в російській трупі, Г. Лозинський (Рафальський), аматор Туркевич, 
який закінчив Харківський ветеринарний інститут, зовсім новачок 
у  театрі,  проте  цінний  як  прекрасний  піаніст,  і  баритон  –  студент 
Київського  університету  Милорадович  (Дмитренко).  У  1896  році 
до трупи вступив І. Мар’яненко. Покладаючи на нове товариство, 
як на спілку однодумців, великі сподівання, М. Кропивницький у 
листі  до  Д.  Гайдамаки писав,  що  сили  молоді  не  досвідчені,  проте 
щирі  158. Згодом, у різний час тут працювали відомі ще по першій 
трупі М. Кропивницького актори з досвідом і славою – О. Вірина, 
В.  Грицай,  Б.  Козловська,  Є.  Боярська,  Л.  Манько,  П.  Карпенко, 
М.  Маньківська,  а  також  актори  з  труп  М.  Садовського  і  П.  Сак-
саганського – О. Пивинська, Д. Шевченко-Гамалій, О. Ратмирова, 
О. Полянська та інші. У 1899 році до них приєдналася М. Занько-
вецька. Трупа мала хор і оркестр.

За  музичну  частину  відповідав  О.  Олексієнко  (Домерщиков),  
а з 1898 року – М. Васильєв-Святошенко.

Трупа  весь  час  переживала  репертуарні  труднощі,  особливо, 
коли  йшлося  про  збагачення  репертуару  новими  творами.  Цензу-
ра забороняла навіть раніше дозволені п’єси. У 1893 році така доля 

158  Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва УРСР, № 598.
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спіткала «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», а в 1894 році, у день 
вистави п’єси «Глитай, або ж Павук», під час репетиції було одер-
жано  наказ  Головного  управління  у  справах  друку  про  заборону 
цієї  постановки.  Лише  в  лютому  1900  року,  завдяки  клопотанням 
відомої  російської  артистки  М.  Савіної,  обидві  п’єси  повернули 
на  сцену.  Зусилля  Кропивницького-драматурга  збагатити  репер-
туар не давали бажаних результатів. Уперше надіслана до цензури 
в  1891  році  вистава  «Глум  і  помста»  («Титарівна»)  дістала  дозвіл 
лише  в  1896  році,  після  п’ятої  переробки.  Закінчена  в  1894  році 
п’єса «Замулені джерела» так і залишилася забороненою. «Комедію 
“Вій”, – писав у розпачі М. Кропивницький, – уже розрішили, але 
повичіркували такі фрази: “Скачи, враже, як пан каже”, “Пани ви-
гадають підчас таке, що й мудріший не розчовпе...”. Обчіркнули всі 
місця, де стоїть слово: козак, запорожець...» 159.

В  основу  репертуару  були  покладені  такі  відомі  вже  твори,  як 
«Наталка Полтавка», «Назар Стодоля», «Невольник», «Дай серцю 
волю, заведе в неволю», «Не так склалося, як жадалося», «Зайдиго-
лова», «Дві сім’ї», «Олеся».

Поповнення  репертуару  йшло,  особливо  в  перші  три  роки, 
за  рахунок  малозначних  творів.  Із  сімнадцяти  прем’єр  лише  три 
більш-менш  вигідно  вирізнялися  з  ідейно-художнього  боку,  це  – 
«Юрко Довбиш» М. Старицького (1895), «Глум і помста» М. Кро-
пивницького (1896), «Утоплена» М. Старицького (муз. М. Лисен-
ка,  1897).  Решта  –  п’єси  самого  М.  Кропивницького  –  «Джиґун» 
(1895), «Вій» (1896), «Зальоти соцького Мусія» (попередня назва – 
«Пісні в лицях», 1897), а також «Золоті кайдани» (1895), «Жидівка- 
вихрестка» (1896), «Борці за мрії» І. Тогобочного (1897), «Катери-
на» (1896), «Запорізький клад» К. Ванченка-Писанецького (1898) 
і «Кляте серце» В. Захаренка (1896).

М. Кропивницький розумів, що такий репертуар не може сприя-
ти розвиткові театру, проте виходу не було. «Ви [...], мій друже, ди-
вуєтесь, – писав М. Кропивницький в одному з листів до Б. Грінчен-
ка, – що я вистановляю деякі нікчемні й мерзопакосні твори, а що ж 
я вдію з слухачем (з публікою), коли він хоче новини: “Хоч гірше, 
аби інше”; і знов треба ж годувати ораву в 60–65 чоловік» 160.

Варто відзначити дві особливості трупи, що втримували її на ху-
дожній висоті, незважаючи на репертуарну кризу. По-перше, трупа не 
знала застарілих, заграних і заштампованих вистав. Давно і всім ві-
домі «Наталка Полтавка» чи «Запорожець за Дунаєм» вражали вда-
ло дібраними виконавцями, свіжістю голосів солістів і хору, щирим 
захопленням  артистів  своїми  ролями,  дбайливістю  в  оформленні. 
Чутливе око режисера помічало найменше фальшування. Від акторів 

159  Кропивницький М. Твори : у 6 т. – Т. 6. – С. 444.
160  Там само. – С. 457.
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вимагалося кожного разу творити роль, а не повторювати вже підго-
товлене. По-друге, тут відчувалося уміння до кожної вистави знайти 
особливий ключ, що розкривав жанрову специфіку п’єси. «Запорізь-
кий клад», наприклад, ішов як веселий фарс у супроводі легкої, до-
тепної, мелодійної музики, написаної М. Васильєвим-Святошенком. 
«Вій» полонив надзвичайно соковитими жанровими картинами, ча-
рував  фантастикою  народного  повір’я.  В  історичних  п’єсах  («Тарас 
Бульба під Дубном» К. Ванченка-Писанецького, «Мазепа» К. Мирос-
лавського) особливу увагу зосереджували на майже документальній 
точності аксесуарів, костюмів, усієї сценічної обстановки і, найголов-
ніше, на збагаченні характеристики історичних героїв. У мелодрамі 
«Жидівка-вихрестка»  роль  Лейби  у  виконанні  М.  Кропивницького 
сягала  висот  трагедії.  Сценічне  здійснення  відповідало  найсуворі-
шим вимогам художньої міри і цим підносило навіть слабкі твори до 
рівня справжнього мистецтва. І все ж, більшість нових п’єс, постав-
лених у 1895–1897 роках, не могла визначити творче обличчя трупи. 
У 1897 році, як тільки І. Карпенко-Карий дозволив виставляти всім 
трупам свої п’єси, до репертуару трупи М. Кропивницького ввійшли 
«Наймичка», «Безталанна», за ними – «Бондарівна» і «Мартин Бо-
руля» (обидві – 1898), «Бурлака» (1899). У 1899 році були постав-
лені «Богдан Хмельницький» М. Старицького, «Лимерівна» Панаса 
Мирного,  «Світова  річ»  Олени  Пчілки.  Бажаючи  збагатити  репер-
туар,  М.  Кропивницький  заохочував  до  написання  п’єс  сучасних 
йому письменників – Б. Грінченка, Л. Яновську, А. Тесленка. У трупі 
вперше побачили світло рампи щойно закінчені твори Б. Грінченка 
«Нахмарило» (19 листопада 1899 р.), «Степовий гість» (1899), опе-
ра «Катерина» М. Аркаса (12 листопада 1899 р.), «Беспочвенники» 
М. Кропивницького (19 листопада 1899 р.), «Блакитна троянда» Лесі 
Українки (17 серпня 1899 р.), «Жага» Л. Старицької-Черняхівської, 
дитяча опера «Коза-дереза» М. Лисенка (30 грудня 1899 р.). Таким 
чином, у загальному репертуарі трупи М. Кропивницького були зі-
брані майже всі найвидатніші на той час твори.

Цікаві  були  й  музичні  вистави,  як-от:  «Наталка  Полтавка»,  
«Запорожець за Дунаєм», «Пісні в лицях» («Зальоти соцького Му-
сія»), «Катерина». Рецензентам важко було сказати, що краще вда-
ється трупі, – опера чи драма, актори співали і грали однаково добре.

Прикладом  великих  можливостей  і  серйозного  ставлення  до 
сценічного втілення музичних творів може бути постановка опери 
«Катерина» М. Аркаса. Виконання провідних партій доручили най-
кращим вокально-драматичним акторам трупи. Критики відзнача-
ли  «драматичну  жилку»  О.  Ратмирової  в  ролі  Катерини,  її  краси-
вий, особливо в середньому регістрі, голос. Роль батька виконував 
М. Кропивницький. Він же з’являвся у виставі в образі Т. Шевчен-
ка.  Щодо  Д.  Шевченко-Гамалій  –  виконавиці  ролі  Матері,  то  сам 
М. Кропивницький уважав, що вона співає напрочуд гарно.
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В. Розсудов-Кулябко – Іван, М. Глоба – Андрій також були, за 
відгуками рецензій, «на місці». Звучання оркестру оцінювалось як 
бездоганне. Диригував виставою М. Васильєв-Святошенко (він же 
й оркестрував оперу).

Оформлення,  здійснене  спеціально  запрошеним  художником- 
декоратором Н. Денисовим, викликало загальне захоплення. Танці 
ставив знаменитий російський балетмейстер X. Ніжинський, який 
на перших виставах у Москві ще й виступав у танцях як соліст.

Режисерське  рішення  значно  збагачувало  лібрето  М.  Аркаса  
і наближало твір до  ідейно-художнього рівня поеми Т. Шевченка. 
У виставу були введені живі малюнки – сон Катрі, епілог. М. Аркас 
так описав вставлений М. Кропивницьким епілог:

«Шлях, верстовий стовп. Під ним сидить лірник, трохи від нього, 
праворуч, – ридван, у котрому сидить офіцер (Іван) із жінкою. По-
перед їх – двоє дітей, на козлах – візниця і денщик. На землі коло 
ридвана стоїть обідраний і босий поводатир (Івась) і простяга руку. 
Пані дає шага, а Іван пізнав його і з жахом дивиться на дитину, схо-
пившись за серце.

Музика стиха, під сурдинку, грає кінець антракту з третьої дії – 
лірницьку. Цей малюнок дуже подобався усім і справді добре кінчав 
і додавав з поеми шевченкової кінець важкої драми» 161.

Отже,  історія  знедоленої  дівчини,  що  покохала  «чужинця- 
москаля», як це було в М. Аркаса, набула звучання шевченківської 
трагедії соціальної нерівності. Опера мала великий успіх. М. Кро-
пивницький заохочував М. Аркаса до продовження творчості, радив 
взятися за «Наймичку» Т. Шевченка.

У  90-х  роках  XIX  ст.  активно  пожвавилася  боротьба  за  ідейну  і 
художню чистоту театрального мистецтва. У зв’язку із цим не випад-
ковим було повернення М. Кропивницького до п’єси «Беспочвенни-
ки», написаної у 1877–1880 роках, ще в період визрівання в нього ідеї 
про організацію театральної справи на нових основах. П’єса розкри-
вала такі наболілі питання провінціального театру Росії, як шарла-
танство антрепренерів, продажність преси, неуцтво  і моральна роз-
бещеність  акторів,  водночас  у  ній  висловлювалися  сподівання  про 
організацію товариства акторів, які безкорисливо і самовіддано слу-
житимуть мистецтву. У 1883 році «Беспочвенники» були поставлені 
в бенефіс російського актора К. Вучетича в Харкові. Картини вистави 
і характери дійових осіб настільки відповідали невтішній дійсності, 
що дехто з антрепренерів і акторів, пізнавши себе, домагався зняття 
п’єси зі сцени. Та й сам автор був не задоволений своїм твором, ува-
жаючи його художньо недосконалим. П’єса зійшла зі сцени. За два 
десятиріччя, що пройшли із часу написання п’єси, театральне життя 
досяг ло значного розвитку. Проте русло театру як мистецького яви-

161  Кауфман Л. М. Аркас. – Київ, 1958. – С. 61.
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ща і тепер досить відчутно замулювалося безідейністю і безпринцип-
ністю  «беспочвенников».  Передові  діячі  російського  і  українського 
театру з обуренням виступали проти профанації мистецтва, ведучи 
з нею боротьбу в повсякденній роботі, у пресі, з трибуни І Всеросій-
ського з’їзду сценічних діячів. М. Кропивницький уніс деякі поправ-
ки до ранньої п’єси «Беспочвенники» і виставив її на сцені. Вистава 
викликала інтерес критики і глядачів своїм сюжетом, що розкривав 
складність і невпорядкованість акторського життя. Хвилювала роз-
повідь про загублені в шинках таланти, про жахливий побут акторів. 
Безпринципності антрепренерів, які в театрі вбачали лише засіб до 
наживи  і  задоволення  власного  марнолюбства,  були  протиставлені 
здорові  сили,  котрі  гуртувалися  для  боротьби  за  справжнє  мистец-
тво.  Носій  позитивної  ідеї  твору  Щеглов  гинув,  але  перед  смертю 
висловлював сподівання на близьку перемогу. Вистава розгорталася 
crescendo і саме остання дія, завдяки проникливому виконанню ролі 
Щеглова І. Карпенком, справляла найсильніше враження. Серед ін-
ших виконавців рецензенти відзначали Є. Величко в ролі однодум-
ниці і помічниці Щеглова Філонової, І. О. Загорського в ролі Антре-
пренера-експлуататора й М. Кропивницького в ролі старого трагіка.

Вистава  «Беспочвенники»  була  в  репертуарі  трупи  лише  один 
сезон (і більше ніде її не виставляли). У 1900 році М. Кропивниць-
кий  на  цю  ж  тему  із  життя  провінційного  театру  написав  п’єсу  
«Нашествие варваров», яку поставили у трупі М. Кропивницького 
під орудою П. Саксаганського і М. Садовського за участю М. Зань-
ковецької в жовтні 1901 року.

22  листопада  1896  року  в  Одесі,  у  міському  театрі,  відзначали 
25-річчя діяльності М. Кропивницького. У численних адресах, що 
надходили  з  усіх  обширів  України  і  Росії,  у  вітальних  промовах 
ювіляра називали художником глибоко правдивим, високо ціную-
чи його педагогічну й організаторську ролі. Найбільшою заслугою 
М. Кропивницького визнавали ту, що він діяльний і невтомний бо-
рець  за  справу  народного  театру.  Промовистим  виявом  наближе-
ності  українського  театру  і  безпосередньо  М.  Кропивницького  до 
народного глядача було повторення вшанування ювіляра у примі-
щенні міської аудиторії, постійними відвідувачами якої були жите-
лі околиць Одеси – робітники і ремісники. Як бажання продовжити 
цей тісний зв’язок можна розцінити і той факт, що саме про оренду 
міської аудиторії знову клопотався М. Кропивницький (жовтень – 
травень  1897  р.),  маючи  намір  на  базі  своєї  трупи  створити  тут 
стаціо нарний театр 162. Відповідь була негативною. Трупа змушена 

162  М. Кропивницький вів премовини з Одеською міською управою про вико-
ристання міської аудиторії для вистав за загальнодоступними цінами ще з 1896 року. 
Про це див. : Новороссийский телеграф. – 1896. – № 6978, 6979, 6982. За два роки 
перед тим, у грудні 1894 року, з таким самим клопотанням  і так само безуспішно 
звертався до міської управи й П. Саксаганський.
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була і далі вести мандрівне життя, залишаючись при першій нагоді 
на одному місці якнайдовше (від одного до чотирьох місяців). Най-
більш частими і тривалими були гастролі в Харкові, Одесі, Києві, 
Москві  й  Петербурзі.  Трупа  відвідувала  також  Полтаву,  Чернігів, 
Ніжин, Катеринослав, Єлисаветград, Житомир, виїздила в Курськ, 
Твер, Севастополь, Вільно, Варшаву, Мінськ, Кишинів.

Трупа М. Кропивницького не створила нових визначних вистав. 
Головне в її діяльності полягало в засвоєнні новим поколінням ак-
торів творчих і організаційних основ, вироблених митцями старшо-
го покоління.

У трупі весь час ішла інтенсивна робота, у процесі якої було під-
готовлено групу нового, це вже третього, покоління учнів М. Кропив-
ницького. Актори, які раніше виступали лише в епізодичних ролях, 
хорі чи танцях, стали виконувати відповідальні ролі. С. Глазуненку 
М. Кропивницький передав одну з кращих своїх ролей – Івана Не-
покритого («Дай серцю волю, заведе в неволю»), Ю. Шостаківська 
в цій же виставі грала роль Марусі. «Глазуненко  і Шостаківська, – 
писав рецензент, – своєю грою прямо-таки зводили з розуму не лише 
гальорку, але й партер. І ложі, і передні ряди крісел» 163. Високо оці-
нена критикою здатність С. Глазуненка до глибокого розуміння ролі, 
до  відчуття  художньої  міри  була  насамперед  заслугою  М.  Кропив-
ницького  –  режисера  і  педагога.  Під  наглядом  М.  Кропивницького 
Ю.  Шостаківська  стала  однією  з  кращих  виконавиць  ролі  Олесі  в 
його однойменній п’єсі, а в ролі Зіньки («Дві сім’ї») вона, за свідчен-
ням рецензентів, наближалася до  ідеалу, який створила М. Занько-
вецька, внісши дещо оригінальне, осмислене власним розумом, зігріте 
своїм почуттям. Тут оволодівають мистецтвом режисури Д. Гайдама-
ка (черговий режисер у трупі) і В. Розсудов-Кулябко. Останній ви-
явився також талановитим виконавцем ролей героїв великої енергії, 
волі, відданості (Богдан Хмельницький, Бурлака). На перші лірико- 
драматичні  ролі  вийшла  Є.  Величко  –  Софія  («Безталанна»),  Галя  
(«Назар Стодоля»). Г. Рафальський став відомим як виконавець коме-
дійних ролей – Дяк («Царицині черевички» Г. Ашкаренка за по вістю 
«Різдвяна  ніч»  М.  Гоголя),  Возний  («Наталка  Полтавка»),  писар  
Зачепа  («Запорізький  клад»  К.  Ванченка-Писанецького),  а  також 
звитяжних рішучих героїв – Палій («Мазепа» К. Мирославського). 
Остаточно закріпилось визнання таланту і майстерності й за І. О. За-
горським, актора на комедійні ролі – Шпак («Шельменко-денщик»), 
Писар («По ревізії») і побутові – Павло («Олеся»), Мартин Хандо-
ля («Глитай...»). У виконанні ролей Харитини («Наймичка»), Наталі 
(«Лимерівна»), Варки («Безталанна») розкрився глибоко драматич-
ний  характер  обдарування  А.  Войцехівської.  Сам  М.  Кропивниць-
кий дедалі частіше виступав в епізодичних ролях, створюючи з них 

163  Харьковские губернские ведомости. – 1894. – 11.IX.
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цілі, закінчені характери. Так, без жодного слова, кількома мазками 
великого художника був змальований ним типовий образ сільсько-
го музики – живої душі вечорниць («Дай серцю волю, заведе в не-
волю»); надовго запам’ятовувався співець народних дум, стриманий 
і  поважний  бандурист  («Богдан  Хмельницький»),  текст  ролі  якого 
вміщується на одній сторінці. У численних відгуках про вистави тру-
пи М. Кропивницького відзначалося, що найкращі з тодішніх росій-
ських театрів не можуть зрівнятися з українцями. Особливо наголо-
шували на режисурі, яка, на думку московського рецензента, стоїть 
чи не вище, ніж у мейнінгенському театрі або в Московському худож-
ньому 164. За такими оцінками криється утвердження закономірності 
обраного українським театром шляху. Те, що в 1880-х роках вражало 
новизною, винятковістю однієї української трупи, у 1890-х роках уві-
йшло в норму, стало пересічним явищем. В українському театрі зрос-
тали нові творчі сили, виховані на певних мистецьких принципах.

З 1897 року спостерігалася досить велика плинність акторського 
складу трупи М. Кропивницького, що інколи порушувало її ансамбль 
та організаційну єдність. Відчувши силу до самостійної роботи, група 
акторів, саме тієї молоді, котра слугувала ядром першого складу, по-
чала відгалужуватися і утворила нове товариство під орудою і режи-
сурою Д. Гайдамаки. Натомість приходили нові, уже сформовані ак-
тори, які не завжди органічно вливалися в колектив. Усе це виклика ло 
в М. Кропивницького невдоволення трупою і бажання її реорганізу-
вати.  Він  шукав  надійних  спільників  і  помічників  для  заснування 
нової оправи. «З нового сезону я перелаштовую трупу, – писав він 
у листі до Б. Грінченка, – але мені треба твердого духом і міцного та 
чесного помічника, а вести діло мені не вчитись». Знову відновилися 
переговори про об’єднання провідних сил, що привело, зрештою, до 
утворення трупи М. Кропивницького під орудою П. Саксаганського і 
М. Садовського за участю М. Заньковецької.

V.2.9. Трупа Панаса Саксаганського (1890–1898)  
та її доля в наступному десятилітті (1898–1909)

8 квітня 1890 року в Катеринославі виставою «Наталка Полтав-
ка» розпочало діяльність «Товариство російсько-малоросійських ар-
тистів під керівництвом П. К. Саксаганського». Новий колектив був 
згуртований навколо невеликої групи акторів, які в лютому того ж 
року вийшли з трупи М. Садовського. П. Саксаганський набрав ще 
нових  акторів,  Д.  Мова  підібрав  хор,  І.  Карпенко-Карий  керував 
виготовленням  декорацій  і  костюмів,  зібрав  бібліотеку,  ноти.  Для 
зручності проведення фінансово-адміністративних справ та встанов-
лення суворої творчої дисципліни офіційно очолював трупу П. Сак-

164  Московские ведомости. – 1899. – 30.I.
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саганський,  хоча  поряд  з  ним  ідейним  та  мистецьким  керівником  і 
натхненником  її  був  І.  Карпенко-Карий,  на  якого  було  покладено 
ведення  адміністративних  справ.  П.  Саксаганського  й  І.  Карпенка- 
Карого ріднило глибоке розуміння завдань мистецтва театру як засо-
бу служіння інтересам народних верств, у них були спільні погляди 
на суспільно-політичні та літературно-мистецькі явища сучасної  їм 
дійсності, їх єднала однодумність у питаннях художнього методу ві-
дображення і розкриття правди життя. Це було щасливе поєднання 
драматурга та його тлумача і втілювача – режисера і актора.

Діяльність  новосформованого  колективу  проходила  в  надзвичай-
но сутужних умовах – переслідували матеріальні, творчі, організаційні 
труднощі. Матеріальні труднощі особливо були відчутними у зв’язку з 
тим, що всі підготовчі заходи провадили на позичені гроші, які з почат-
ком діяльності трупи потрібно було сплатити. 23 березня 1891 року тру-
па зазнала тяжкої втрати: у розквіті сил померла її прем’єрша – М. Са-
довська-Барілотті. П. Саксаганський та І. Карпенко-Карий кілька разів 
намірялися приєднати трупу до сильніших на той час труп М. Кропив-
ницького чи М. Садовського. Лише під час літніх гастролей у Харкові 
1891 року їм вдалося об’єднатися з трупою М. Садовського. 

Минуло кілька сезонів,  і вистави трупи П. Саксаганського ста-
ли користуватися великим успіхом. Зміцнилося також її економіч-
не  становище.  На  початку  1897  року  керівники  трупи  закликали 
акторів  до  утворення  товариства  із  залученням  до  нього  найшир-
шого  кола  членів.  В  основу  діяльності  товариства,  що  налічувало 
шістнадцять осіб  165, було покладено підписану всіма спільниками 
угоду. У ній визначалися паї членів товариства, правила стосунків 
між  ними.  Право  розв’язання  питань,  що  виникали  в  повсякден-
ному житті трупи, покладали на сход,  зібраний режисером. Влада 
керівників  трупи,  тобто  П.  Саксаганського  й  І.  Карпенка-Карого, 
залишалася недоторканною. Умова абсолютного авторитету режи-
сера, викладена в письмовій формі з нагоди утворення товариської 
спілки, на практиці існувала та забезпечувала організаційно-творчу 
єдність трупи з першого і до останнього дня її діяльності. 

Організаційні основи трупи переглянули саме тоді, коли П. Сак-
саганський та  І. Карпенко-Карий готували записку до  І Всеросій-
ського  з’їзду  сценічних  діячів.  У  поданій  до  з’їзду  записці,  як  і  в 
доповіді П. Саксаганського, змальовано картину боротьби за націо-
нальний театр, близький і доступний народові, а також названі при-
чини, що перешкоджали піднесенню цього театру. Проголошені на 
з’їзді принципи вони послідовно впроваджували в життя.

165  До  першого  складу  ввійшли:  П.  Саксаганський,  І.  Карпенко-Карий,  Л.  Лі-
ницька, С. Тобілевич, П. Васильківський, У. Суслова, А. Голубков, Р. Чичорський, 
М.  Кремньов,  Д.  Мова,  В.  Малина,  А.  Писаренко,  Д.  Куликівська,  Г.  Добриков, 
В. Неволик, О. Шевченко.
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Ставлячись  до  театру  як  до  справи  громадської,  І.  Карпенко- 
Карий і П. Саксаганський надавали великого значення об’єднанню 
кращих  артистичних  сил.  «Від  самого  початку  заснування  нашої 
трупи й до послідніх хвилин  і я,  і  Іван, – писав у листі до М. Са-
довського П. Саксаганський, – при самих найкращих ділах і удачах, 
мали  на  увазі  одно  –  з’єднатися  з  тобою  і  Марією  Костівною  для 
слави й розвитку українського театру...» 166. У 1898 році, коли М. Са-
довський приєднався до трупи, І. Карпенко-Карий розкрив дальші 
свої  плани.  «Трупа  буде  під  управлінням  Садовського  і  Саксаган-
ського, а на зиму я думаю підпустить політики і взяти старого Мар-
ка [Кропивницького. – Є. Х.], щоб здивувати світ» 167. У 1900 році 
саме  трупа  під  керівництвом  П.  Саксаганського  і  стала  тим  твор-
чим осередком, у якому возз’єдналися провідні діячі українського  
театру  –  М.  Кропивницький,  М.  Садовський,  М.  Заньковецька, 
П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий.

Залежно від керівного складу трупи, вона в різні часи мала різні 
назви: «Товариство російсько-малоросійських артистів під орудою 
П. К. Саксаганського» (1890–1898), «З’єднане товариство П. К. Сак-
саганського  і  М.  К.  Садовського»  (1898–1900),  «Малоросійська 
трупа  М.  Л.  Кропивницького  під  орудою  П.  К.  Саксаганського  і 
М.  К.  Садовського  за  участю  М.  К.  Заньковецької»  (1900–1903), 
«Малоросійська трупа під орудою П. К. Саксаганського і М. К. Са-
довського за участю І. К. Карпенка-Карого» (1903–1905), «Товари-
ство  малоросійських  артистів  під  орудою  П.  К.  Саксаганського  за 
участю  І.  К.  Карпенка-Карого»  (1905–1907),  «Товариство  україн-
ських артистів під орудою П. К. Саксаганського» (1907–1909).

За  всіх  цих  реорганізацій  П.  Саксаганський  та  І.  Карпенко- 
Карий керівництва не залишали. Збереглося також постійне твор-
че  ядро,  яке  було  сформоване  з  акторів  кількох  поколінь.  Ще  з 
1883 року у трупі М. Старицького розпочали спільну працю П. Сак-
саганський,  І.  Карпенко-Карий,  М.  Садовська-Барілотті,  Д.  Мова, 
С. Тобілевич, Л. Квітка. Вони заклали основу новоствореної трупи 
П.  Саксаганського.  Дещо  згодом  були  прийняті  актори  з  невели-
ким (у межах двох–трьох років) сценічним досвідом: Л. Ліницька, 
якій довелося замінити в перших ролях драматичного репертуару 
М.  Садовську-Барілотті,  Г.  Решетников  –  на  ролі  молодих  героїв, 
Р. Чичорський і П. Васильківський – на другорядні характерні й ко-
мічні ролі, У. Суслова й А. Войцехівська – на ролі дівчат і молодиць. 
Понад десяток років тут працювали подібні за амплуа, але цілком 
своєрідні за виконанням актриси на ролі літніх жінок та владних і 
злих свекрух – О. Шевченко й Г. Борисоглібська, а також актор на 
ролі поважних хазяїв та простаків К. Позняченко (Позняков).

166  Саксаганський П. По шляху життя. – С. 175.
167  Карпенко-Карий І. Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 249.
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Значну  увагу  надавали  й  вокальній  складові  вистав.  Окрім  на-
лежно  дібраного  великого  (від  30  до  45  осіб)  хору,  у  музичному 
репертуарі  виступали  актори  з  красивими  сильними  голосами  і, 
як правило, з відповідною підготовкою. Серед них досить назвати 
М. Садовську-Барілотті (сопрано), яка свого часу брала уроки му-
зики  та  співу  і  працювала  в  опереті,  сестер  Решетникових  (мецо- 
сопрано та сопрано) з консерваторською освітою, Д. Мову (тенор), 
який також закінчив Петербурзьку консерваторію, власне керівни-
ка трупи – П. Саксаганського, який не лише мав гарний голос (ба-
ритон), але й добре ним володів, а також таких співаків і співачок, 
як  Арцимович  (тенор),  Дзбановський  (бас),  Клименко  (сопрано). 
У  цій  трупі  розпочала  свою  діяльність  дочка  М.  Садовської-Барі-
лотті – Олена, пізніше відома оперна співачка Петляш, тут була ви-
хована артистка театру Київської музичної комедії Ю. Росіна. Хо-
ром і оркестром трупи керував диригент В. Малина.

Більшість  трупи  становила  молодь,  з  якою  методично  і  послі-
довно  провадили  заняття.  Від  акторів  вимагали  серйозного  став-
лення  до  справи  і  до  мистецтва  загалом.  Перед  кожною  виставою 
режисер П. Саксаганський читав лекції і давав пояснення молодим 
артистам. Окрім літературно-мистецького аналізу вистав та лекцій 
із  сценічної  майстерності,  П.  Саксаганський  й  І.  Карпенко-Карий 
влаштовували  спеціальні  репетиції,  у  яких  молоді  артисти  пробу-
вали свої сили у великих й, інколи, головних ролях. Такі репетиції, 
звичайно, провадили по суботах та перед святами, коли актори були 
вільні від вистав. Для загального розвитку акторів і особливо моло-
ді влаштовували лекції-бесіди з історії мистецтва та на літературні 
теми, названі у трупі «вечорницями». Домагаючись від молодих ар-
тистів уміння грати натурально, тобто правдиво, І. Карпенко-Карий 
любив посилатися на сценічні авторитети діячів театру. Для своїх 
«вечорниць» він вишукував, де тільки міг, матеріали про діяльність 
основоположників реалізму в театральному мистецтві – М. Щепкі-
на, М. Кропивницького. Учбові заняття у трупі сучасники оцінили 
як запровадження своєрідної драматичної школи. Завдяки цій сис-
темі виховання трупа виросла в міцний творчий ансамбль.

У визначенні провідної ролі трупи П. Саксаганського в україн-
ському театрі 1990-х – початку 1900-х років вирішальне значення 
мав репертуар. Насамперед той новий репертуар, у якому було зма-
льовано,  висловлюючись  словами  керівників  трупи,  «дійсне  жит-
тя з усіма його прикростями, гальмами, вадами», який захоплював 
суспільне життя того часу і збуджував громадський інтерес. Афіші 
трупи П. Саксаганського були подібні до інших такими назвами, як 
«Наталка Полтавка», «Запорожець за Дунаєм», «Сватання на Гонча-
рівці», «Назар Стодоля», «Глитай, або ж Павук», «Доки сонце зійде, 
роса очі виїсть», «По ревізії», «Не так склалося, як жадалося», «Ой 
не ходи, Грицю» та інші. Своєрідність репертуару трупи визначила 
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драматургія І. Карпенка-Карого. Тут були поставлені всі вісімнад-
цять оригінальних його п’єс. Саме у трупі П. Саксаганського впер-
ше здійснили вистави тих п’єс драматурга, які слугували ознакою 
вищого  ступеню  розвитку  українського  театрального  мистецтва. 
До  них  належала  поставлена  в  перший  же  сезон  існування  трупи  
щойно тоді написана комедія «Сто тисяч».

Вистава «Сто тисяч» була їдкою сатирою на згубну пристрасть до 
наживи. У судовій хроніці тодішніх газет мало не щодня повідомляли 
про те, як шахраї під виглядом фальшивих грошей збували нарізаний 
папір. Театр розповів про це, як про типове явище епохи. Над виста-
вою спільно працювали режисер (це була перша власна постановка 
П. Саксаганського)  і  автор. Відкидали все зайве, дописували сцени, 
умотивовували вчинки персонажів 168. Уперше в українському театрі 
розповідь про власницьку жадобу становила сюжет драматичного тво-
ру. Стосунки між дійовими особами розкривалися лише через став-
лення до грошей. Центральною і, як її було названо в одній з рецензій, 
сповненою символічного змісту була сцена біля мішка з фальшивими 
грішми. У ній Калитка – І. Карпенко-Карий і Савка – Д. Мова, які за 
хвилину перед тим обнімалися в нестямі від щастя збагачення, ладні 
були повбивати один одного, як тільки дійшло до розподілу грошей. 
Ця сцена передавала дух капіталістичних відносин. Вістря сатири у 
виставі було спрямоване проти багатого землевласника Калитки, ти-
пового представника новонародженої сільської буржуазії. Створення 
сценічного образу Калитки І. Карпенком-Карим перевищувало зна-
чення успіху виконання конкретної ролі. Це було ствердження певної 
акторської манери, що опиралася на принцип економності зовнішніх 
засобів виразності при граничній внутрішній насиченості. «Я ніколи 
не бачила, – писала С. Тобілевич, – щоб він метушився по сцені або 
робив якісь незвичайні рухи. Жести його завжди були дуже скупі, іно-
ді навіть малопомітні» 169. Безліч голосових нюансів, вираз обличчя – 
цих засобів було досить, щоб передати багатство емоціональних від-
тінків. Ось Калитка довідався, що в казначействі «фальшиві» гроші 
розміняли – радість хижака, що впіймав здобич, відтінялася приду-
шеним сміхом. Ліричними нотами бринів його голос, коли він замрія-
но  малював  картину  неосяжних  власних  земель.  Усвідомлення,  що 
його обдурено, було катастрофою, після якої життя втрачало будь-яку 
цінність,  –  несамовитий  регіт  Калитки  віщував  недобре.  В  унісон  з 
Калиткою намагався діяти його кум Савка – Д. Мова. Їм обом проти-
ставлений Бонавентура – П. Саксаганський, шукач закопаних скар-
бів, мрійник. Він маніакально вірив у те, що колись знайде скарб, за-

168  Між рукописним варіантом п’єси 1890 року і надрукованим 1897 року є роз-
біжності. Цілком можливо, що пізніший текст з’явився саме з огляду на роботу над 
сценічним утіленням п’єси (див.: Карпенко-Карий І. Твори : у 3 т. – Київ, 1985. – Т. 2. – 
С. 492–495).

169  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – С. 293.
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багатіє. Постійні життєві невдачі не навчили його практичності, хоча 
він розумів і без кінця повторював: «опит і практика – велікоє дєло». 
Невдачі не спиняли його, а лише викликали гірку, скорботну ноту в 
голосі.  Списаний  із  живої,  знайомої  автору  людини,  Бонавентура  у 
виконанні П. Саксаганського набув ознак типовості. Представник де-
класованого елемента суспільства, він, як і Калитка, був своєрідним 
породженням  епохи.  Оцінюючи  образ  Бонавентури  з  погляду  його 
типовості, критик зазначив: «Його можна зустріти  і у відірваній від 
ґрунту “босій команді” Одеси та інших південних міст, де багато про-
летаріату, і в селах, поміж тих випадкових робітників, котрі кочують 
влітку  по  Новоросії.  Є  дещо  в  цій  реальній  постаті,  що  нагадує  тих 
мрійників з народу, тих ходаків, які ведуть за собою цілі полки пересе-
ленців на нові місця... Обидва ці типи [Калитка і Бонавентура. – Є. Х.] 
ніби домальовують один одного своїм контрастом... Обидва вони при-
мушують замислитися і дають невичерпну тему для характеристики 
нових психологічних нашарувань у сучасній народній юрбі» 170.

Вистава «Сто тисяч» була видатним явищем в українському те-
атрі. Вона – один з найкращих зразків соціальної сатиричної коме-
дії. У ній виявилися шукання засобів сценічної виразності, які мали 
відповідати  сюжетній  стрункості  і  лаконічності  твору,  стрімкому 
розвитку дії, гострій сатиричності та добродушній іронії.

Відновлені, уже відомі глядачеві, вистави «Наймичка», «Розум-
ний і дурень», «Безталанна», «Мартин Боруля», «Бондарівна» були 
позначені прагненням нового творчого осмислення цих творів, но-
вими  відтінками  у  трактуванні  окремих  образів  і  ситуацій.  «Коли 
пишеш, – признавався І. Карпенко-Карий у листі до Б. Грінченка, – 
здається, нема чого вже поправлять, здається все добре, як же при-
дивишся після вистави, то тоді аж побачиш свої хиби» 171. Працюючи 
над виставами, П. Саксаганський й І. Карпенко-Карий домагалися 
більшого  соціально-психологічного  їх  заглиблення.  У  результаті 
спільної праці драматурга і режисера остаточної викінченості набу-
ла драма «Безталанна», у кількох варіантах були подані образи Да-
нила і Михайла з комедії «Розумний і дурень», у «Наймичці» було 
відкинуто останній монолог Цокуля, «Батькову казку» виставили в 
чотирьох редакціях.

Репертуар також поповнили новими на той час п’єсами, здійсне-
ними вже у трупі М. Старицького, – «Сорочинський ярмарок», «За 
друга»; у трупі М. Садовського – «Лимерівна»  172, «Циганка Аза», 
«Кривда і правда», «Зимовий вечір»; у трупі М. Кропивницького – 
«Зайдиголова», «Дві сім’ї», «Олеся».

170  Бессарабец. – Кишинів, 1899. – 16.XI.
171  Карпенко-Карий І. Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 238.
172  П. Саксаганський ставив «Лимерівну» за оригіналом Панаса Мирного, тоді 
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Трупа мала свого драматурга, але не всі його п’єси могла ставити. 
І. Карпенко-Карий наполегливо надсилав до цензури під десятьма 
різними назвами п’єсу «Підпанки», що впродовж 1883–1904 років 
перебувала під забороною. На одержання дозволу для драми «Бур-
лака»  було  втрачено  всі  надії.  Особисті  звертання  до  цензури,  як 
і  листування  із  впливовими  знайомими,  на  допомогу  яких  драма-
тург  сподівався,  результатів  не  дали.  Тоді  І.  Карпенко-Карий  на-
писав кілька п’єс, у яких не порушив значних соціальних питань – 
«Гріх і покаяння» («Батькова казка»), «Паливода XVIII століття», 
«Судженої конем не об’їдеш» (переробка п’єси «Наш друг Фриц» 
Еркмана-Шатріана), «Лиха іскра поле спалить і сама щезне». Усі ці 
п’єси без затримки дістали дозвіл і були поставлені.

Трупа П. Саксаганського чинила чи не найсильніший опір про-
никненню до репертуару малохудожніх творів, але глядач вимагав 
нових  вистав,  і  їй  доводилося  ставити  й  такі  п’єси,  як  «Нещасне 
кохання» Л. Манька, «Червоні черевики» В. Захаренка, «Мазепу» 
К. Мирославського.

Деяке  послаблення  пильності  цензури  у  другій  половині 
1890-х років відчутно позначилося на репертуарі трупи. У 1897 році 
нею була, нарешті, відтворена на сцені драма «Бурлака» І. Карпенка- 
Карого, яка з 1883 року пролежала під забороною. Прем’єра «Бурла-
ки» відбулася 15 червня у Кременчуці. І. Карпенко-Карий перший 
в українській драматургії створив образ бунтаря, захисника громад-
ських інтересів Опанаса Зінченка – Бурлаки. Однак коли п’єса по-
трапила на сцену, Бурлака вже не був одиноким. Мотив бунтарства, 
намічений ще у виставі «Не судилось» М. Старицького, щодалі лу-
нав голосніше. Глядачі вже мали змогу познайомитися з ватажком 
опришків Юрком Довбишем з однойменної п’єси М. Старицького, 
з  борцем  за  правду  Степаном  Петрашем  (Антоном  Паделицею)  з 
п’єси «Кривда і правда» («У темряві»), з народним месником вер-
ховинцем Антосем Ревізорчуком з перекладеної С. Тобілевич дра-
ми польського письменника Ю. Коженьовського «Karpaccy gÓrale» 
(«Карпатські горці»), що була поставлена у трупі П. Саксаганського 
влітку 1890 року під назвою «Гуцули» 173.

Бурлака не був романтичним героєм, як Юрко Довбиш чи Антось 
Ревізорчук, він не вирізнявся серед односельчан походженням і осві-
тою, як Степан Петраш – побічний син пана. Це був звичайний селя-
нин із кріпаків, який ще підлітком утік від пана і, бурлакуючи, про-
йшов школу життя. І саме сила реалістичної переконливості, життєвої 
типовості  зумовила  найбільшу  серед  інших  «бунтарів»  виразність 
образу Бурлаки як героя, здатного очолити народ у його соціально- 
визвольній боротьбі. Саксаганський-режисер підкреслив класову суть  

173  В  українському  перекладі  К.  Климовича  під  назвою  «Верховинці»  драма 
йшла в галицькому театрі ще з 1864 року.
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змальованих  у  п’єсі  подій,  наголосивши  на  громадському  значенні 
стосунків  двох  протидіючих  сил  –  Бурлаки  і  Старшини.  Найбільш 
промовистою  і  напруженою  із  цього  погляду  була  сцена  волосного 
сходу. Бурлака розповів селянам про шахрайство Старшини, який ба-
ришував на громадські гроші. Збирається сход, щоб вирішити питання 
про перевірку каси. Поволі сходяться селяни, гомонять, сперечають-
ся, діляться на групи. Далі, як описала дослідниця творчості П. Сак-
саганського С. Тобілевич за оповідями очевидців, «вся сцена ішла у 
приглушених  тонах,  і  різким  контрастом  лунав  пристрасний  голос 
Бурлаки – Саксаганського, який, переходячи від однієї групи до дру-
гої, намагався розбудити в цих забитих людях волю до боротьби. Чути 
скарги, побоювання, нарікання, сумніви. Бурлака – Саксаганський сів 
збоку  і чекає. Між ним і старшиною [Карпенко-Карий. – Є. Х.] від-
бувається  сповнена  глибокого  змісту  мімічна  гра.  Зустрічаються  не 
тільки багатозначні погляди, але й непримиримі сили...

Розмови поволі вщухають, напруження зростає, бо проти чес-
ного,  розумного  Бурлаки  все:  сила,  влада,  гроші.  Серед  приниш-
клого натовпу починається двобій Опанаса і старшини. Саксаган-
ський  говорить  стримано,  в  голосі  його  переконаність  і  щирість, 
суворість,  разом  з  тим  якийсь  заклик,  заохочування,  коли  він 
звертається  до  громади.  Взагалі  ця  сцена,  в  якій  виявлялась  ди-
вовижна  велич  Бурлаки,  проводилась  зовні  стримано,  перевагу 
свого героя над оточенням артист розкривав інтонаційним багат-
ством, яке особливо вражало при читанні закону» 174. У 1898 році 
П. Саксаганський передав роль Бурлаки М. Садовському, а сам ви-
ступив у ролі Писаря, достойно замінивши блискучого виконавця 
цієї ролі Ф. Левицького, який на той час вийшов із трупи. Заміна 
виконавців  на  загальному  фоні  вистави  не  позначилася.  На  тлі 
приглушених,  але  напружених  народних  сцен  виразно  виділявся 
стриманий і внутрішньо наповнений Бурлака – Садовський. Зов-
нішня  привабливість  героя  –  могутня  постать,  багатозначущий 
погляд – поєднувалася з величчю його правдивої душі, з глибокою 
вірою в торжество правди. І. Франко, назвавши драму «Бурлака» 
найбільш  політичною  з  усіх  п’єс  І.  Карпенка-Карого,  писав:  «Ця 
штука, відібрана добрими артистами, повинна би зробити на сцені 
величезне  враження»  175.  Цим  словам  судилося  бути  пророчими. 
Вистава  мала  великий  успіх,  викликала  серйозні  роздуми  і,  зви-
чайно, найбільше уваги було надано головному герою. «Цей Чабан 
Опанас,  –  писав  рецензент,  –  в  іншій  обстановці,  за  інших  умов, 
міг би стати одним з тих героїв, які прикрашають кращі сторінки 
історії людства. Це тип людей боротьби, для яких подвиг – рідна 
стихія, які самі створюють навколо себе елементи для високої бо-

174  Тобілевич Б. Панас Карпович Саксаганський. – Київ, 1957. – С. 119.
175  Житіє і слово. – 1897. – № 1. – С. 95.
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ротьби, якщо їх немає в навколишньому житті, які вірять глибоко 
й до могили не цураються своїх ідеалів» 176.

Сільські верховоди, уособлені Старшиною (І. Карпенко-Карий), 
Писарем (П. Саксаганський) та торговим гешефтмахером Гершком 
(П.  Васильківський),  насторожували  своєю  конкретною  реальніс-
тю і злободенною сучасністю. Старшина тримав себе впевнено, по-
важно,  бо  він  –  «власть»;  коли  ж  Бурлака,  не  злякавшись  погроз, 
вивів його на чисте, він починав нервувати, кричати, а з приїздом 
ісправника зовсім знітився; його  інтонації від владно-примхливих 
до жалюгідно-принизливих викривали нікчемність і підлість люди-
ни, сильної лише своїм службовим становищем. П. Саксаганський, 
за  вдалою  характеристикою  рецензента  «Приднепровского  края», 
«без найменшого шаржу, легкими жестами пальців, виразними мо-
дуляціями  голосу  і  напівтваринною  посмішкою,  що  застигала  на 
червоному  обличчі,  п’яний  діяч  села,  при  кожному  своєму  виході 
показував свою душу, готову щохвилини на всяку мерзоту» 177. У ти-
пах  цих  «діячів»  відзеркалювалися  картини  більш  широких,  аніж 
волосне село, масштабів.

Сильна  своїм  критицизмом,  пройнята  духом  протесту  драма 
«Бурлака», проте, не довела ідею боротьби до логічного завершен-
ня. Причиною цього були не тільки цензурні умови, але й світогляд 
автора. Не; даючи відповіді на порушене питання «що робити?», ви-
става збуджувала думку глядачів до шукання реальної сили, здатної 
вивести народ із пригніченого, приниженого, безправного станови-
ща; образ Бурлаки вселяв віру в народні сили.

Творчі  успіхи  трупи  визначили  найвищий  рівень  мистецтва 
українського театру XIX ст. в жанрі  історичної драми. Трупа про-
йшла всі етапи цього жанру – від зображення козацького побуту в 
опереті «Чорноморці» і відтворення окремих картин та характерів 
у  виставах  «Назар  Стодоля»,  «Невольник»,  «Бондарівна»,  «Та-
рас  Бульба»,  «Мазепа»  до  створення  широкого  полотна  про  долю 
Украї ни в «Богдані Хмельницькому» М. Старицького і розв’язання 
такої філософськи глибокої проблеми, як народ  і вождь у трагедії 
«Сава Чалий» І. Карпенка-Карого.

Драму  «Богдан  Хмельницький»  М.  Старицького,  написану 
1887 року, тільки через десять років дозволили до друку, а 1898 року – 
до вистави. За конкурсом п’єс на історичну тему, оголошеному трупою 
М. Кропивницького, її відзначили Першою премією (1896).

Уважаючи найбільш відповідною до втілення свого твору трупу, яку 
називали тоді «З’єднане товариство П. К. Саксаганського  і М. К. Са-
довського», М. Старицький подарував П. Саксаганському примірник 
«Богдана Хмельницького» з написом: «Коханому, дорогому Панасу, на-

176  Бессарабец. – Кишинів, 1899. – 10.XI.
177  Приднепровский край. – Екатеринослав. – № 2259.
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шій артистичній красі і славі, – від щироприхильного автора». У січні 
1899 року в Києві відбулася прем’єра вистави «Богдан Хмельницький» 
у постановці П. Саксаганського й М. Садовського 178. «На час роботи 
над “Богданом Хмельницьким” припадає безліч записів П. Саксаган-
ського про посольство Бутурліна, про те, що привіз Бутурлін Хмель-
ницькому від царя, і який вигляд мали ці речі, з чого вони були зроблені 
або пошиті; чимало занотовано про одяг послів московських, старшини 
козацької,  вельмож  польських,  українських  селян  і  польського  люду 
XVII–XVIII ст. Студії з історії костюма сповнені уваги не тільки до фа-
хової і художньої сторони, але й до соціальної приналежності, особли-
востей побуту тощо» 179. Проте речова вірогідність не була самоціллю. 
Головною метою вистави було відтворення історично точної внутріш-
ньої суті епохи. Пройнята подихом патріотизму, вистава давала широку 
і конкретно-історичну картину класової нерівності серед козацтва, со-
ціальних суперечностей між козацькою старшиною та голотою. У поді-
ях, присвячених боротьбі українського народу проти польської шлях-
ти, правдиво і послідовно розкрито ідею дружніх взаємовідносин між 
українським і польським народами. 

Зрозуміло, що постановка стверджувала офіційну ідею історич-
но міцної братньої єдності українського  і російського народів, без 
того п’єса не була б дозволена до друку і до вистав, і вінчалася про-
мовистим апофеозом «Переяславська рада» 180. Однак слабкі місця 
п’єси позначилися і на виставі. Так, центр уваги в розвитку подій, 
пройнятих,  за  висловом  цензора,  «політичною  тенденцією»,  був 
зміщений  у  бік  особистих,  родинних  стосунків  і  переживань  Бог-
дана Хмельницького. Історична зумовленість його вчинків залиши-
лася недостатньо вмотивованою. Створювалося враження, ніби хід 
історичних  подій  визначався  інтимними  переживаннями  Богдана 
Хмельницького. Образ Богдана Хмельницького у виконанні М. Са-
довського був представлений величним гетьманом, здатним очоли-
ти і повести за собою народ, людиною державного розуму, сильної 
волі, широкої освіти. «Жодного позування чи красивого театраль-
ного жеста. І разом з тим – увесь надзвичайно пластичний у ході, 
в ракурсі, рухах. У передачі душевних хвилювань Садовський був 
дуже стриманий, але надзвичайно виразний, глибокоемоційний» 181. 
Його характер був ніби зітканий  із суперечливих поривань. У пе-
ріод, коли психологічна драма владно займала передові позиції те-
атру, вияв складності душі героя державного масштабу звертав на 
себе особливу увагу. «Який цікавий, живий, правдивий у психоло-

178  Вперше (теж у січні 1899 р.) «Богдан Хмельницький» пройшов у постановці 
М. Старицького у трупі І. Найди (Руденко).

179  Тобілевич Б. Панас Карпович Саксаганський. – С. 152.
180  Епілог п’єси – «Братський союз» – показано не було через те, що так і не діс-

тав цензурного дозволу.
181  Мар’яненко І. Минуле українського театру. – Київ, 1953. – С. 149.
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гічному  відношенні  образ  Хмельницького  дає  п.  Садовський,  роз-
криваючи перед глядачем усі порухи цієї обдарованої могутньої й 
поривчастої  натури»  182,  –  писала  про  нього  газета  «Бессарабец». 
М.  Садовський  усіма  акторськими  засобами  намагався  піднести 
соціальну, історичну значимість образу Хмельницького, підкорити 
його сердечну пристрасть голосові громадянського обов’язку.

Підпорядкованість  історичних  подій  суспільним  законам  –  те, 
що не до кінця послідовно було проведено в п’єсі  і виставі «Богдан 
Хмельницький», – яскраво виявилося у трагедії «Сава Чалий» І. Кар-
пенка-Карого.  Прем’єра  (це  було  перше  сценічне  здійснення  п’єси) 
відбулася 21 січня 1900 року в Києві, у бенефіс автора. Постановники 
вистави – П. Саксаганський і М. Садовський; виконавці ролей: М. Са-
довський – Сава Чалий, П. Саксаганський – Гнат Голий, І. Карпенко- 
Карий – Потоцький, Д. Мова – Шмигельський, Ю. Росіна – Зося.

Зафіксована  П.  Саксаганським  режисерська  розробка  183  свід-
чить про те, що провідну ідею твору розкрито через взаємини наро-
ду і ватажків, які очолювали його у визвольній боротьбі на Право-
бережній Україні в першій половині XVIII ст.

Сава  Чалий  на  початку  дії  був  представлений  як  герой,  сильний 
довір’ям і повагою народу, мудрий і відважний. З його приходом на раду, 
як зафіксовано в режисерських нотатках П. Саксаганського, рух серед 
гайдамаків пожвавлювався, дія напружувалася, і зі словами «Веди нас, 
Саво!»  усі  рішуче  направлялися  до  нього,  жестом  рук  показуючи  на 
двері. Однак Сава вагався. Хвиля емоційного збудження спадала, і вже 
тільки заклик до боротьби, виголошений Гнатом Голим – П. Саксаган-
ським, піднімав її з новою силою. Під час монологу Гната – «І злість, 
і помсту зараз вдовольним!» – усі тримають себе, мов з кожною його 
фразою в них вливається енергія вогненна, і із цього моменту мов на-
електризовані. Сава зневажив волю народу, ґрунт під ним похитнувся, 
він втратив довір’я і скотився до зради. Сава повірив у те, що шляхом 
компромісу  з  гетьманом  Потоцьким  можна  домогтися  привілеїв  для  
українського народу. Він прагнув примирити непримиренне, не розумію-
чи, що його намір приречений об’єктивними законами історії. М. Са-
довський не засуджував і не виправдовував свого героя. Душевний роз-
лад, роздвоєність настрою людини, яка запізно почала усвідомлювати  
крах  своїх  сподівань,  актор  передавав  найтоншими  нюансами  щирих 
переживань. Трагічну помилку й ренегатство Сави засуджували недав-
ній його побратим Гнат Голий, соратник Грива, Медвідь, Кравчина, пов-
сталий народ. Саме тому великої ваги у виставі було надано народним 
сценам і, зокрема, 1-й картині 3-ї дії, у якій гайдамаки скидають Саву 
з отаманства і на його місце обирають Гната Голого. Поміркованості і 
ваганням Сави протиставлена рішучість, користолюбству – безкорис-

182  Бессарабец. – Кишинів, 1899. – 20.XI.
183  Див.: Тобілевич Б. Панас Карпович Саксаганський. – С. 155–158.
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ливість Гната. Одягнений у куртку з телячої шкіри, баранячу шапку і 
постоли, Гнат не потребує багатства. «Тютюн, олово і порох є, то з мене і 
доволі!» – говорить він. Гнат Голий у виконанні П. Саксаганського – це 
полум’яний патріот, одчайдушний воєначальник; доля народу для ньо-
го – понад усе. Особливої щирості художньому образу надавало те, що 
актор був однодумцем свого героя і цілком поділяв ставлення Гната до 
Сави. «Не Гнатова, – казав він, – моя рука покарала того, хто за ласо-
щі і оксамити зрадив свою справу, свою батьківщину» 184. «У фінальній 
сцені,  –  згадував  І.  Мар’яненко,  –  Гнат  –  Саксаганський  захоплював 
величезною внутрішньою силою, з якою він проголошував смертний 
вирок Саві Чалому від імені громади, випоминаючи всі кривди, що той 
заподіяв народові. Суворо, майже на монотоні, рокотав баритон акто-
ра. У ньому звучала і пересторога зрадникам, і погроза, і впевненість у 
справедливості народного присуду, і біль та скорбота по загиблих това-
ришах – гайдамаках. У цій фінальній сцені П. К. Саксаганський підні-
мався до вершин трагедійного звучання» 185.

Вистава «Сава Чалий» була до кінця послідовною в реалістично-
му  зображенні  історичного  минулого,  правдиво  показувала  розмі-
щення соціальних сил і розкривала стосунки між ними, пояснювала 
причини  Гайдамаччини.  Досягненню  цього  сприяли  народні  сцени, 
використані як один з важливих чинників у розвитку дії, пройняте 
чіткою думкою акторське виконання, а також скупе, до суворості про-
сте, але надзвичайно точне щодо характеру подій і доби, оформлення.

Значення вистави не вичерпувалося її історичною правдою і си-
лою художньої переконливості. Історична за темою, вона була ідей-
но злобо денною. Трагедія «Сава Чалий», висловлюючись словами 
І. Франка, «мала велике значення для сучасної України, плямуючи 
інтенції  сучасного  національного  ренегатства,  і  покотилася  по  те-
атральних дошках як могутня проповідь повороту ренегатів до слу-
жіння своєму рідному народові  і його кровним  інтересам»  186. На-
передодні революції 1905 року, в період піднесення народного руху, 
проблема  вірності  народу  і  зради  надзвичайно  хвилювала  сучас-
ників. У зв’язку із цим, в оцінці вистави «Сава Чалий» виявилися 
протилежні погляди справжніх і удаваних друзів народу. Проповід-
ники ліберально-народницького угодовства виправдовували зраду 
Чалого і обвинувачували в нерозумінні нібито далекоглядної його 
політики. Прогресивна критика виявляла тверезе розуміння ідейної 
спрямованості  твору.  Справедливо  зазначаючи,  що  і  Сава  Чалий, 
і його натхненник Шмигельський «обидва стали жертвами власних 
наївних мрій про прищеплення народницьких поглядів жорстоким 
тиранам,  автор  однієї  з  рецензій  дійшов  висновку,  що  “справжні 

184  Саксаганський П. Як я працюю над роллю. – Київ, 1920. – С. 39.
185  Мар’яненко І. Минуле українського театру. – С. 152.
186  Франко І. Твори : у 20 т. – Т. 18. – С. 452.
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друзі народу ні в якому разі не повинні вступати в сумнівні компро-
міси з його явними і таємними ворогами”» 187.

У численних рецензіях, поряд з високою оцінкою сценічної май-
стерності,  було  наголошено  на  багатстві  й  філософській  глибині 
змісту п’єси, на її художній досконалості. У низці статей 188 серйоз-
но обґрунтовували значення трагедії як надбання загальноєвропей-
ської літератури, висловлювали побажання її перекладу іноземни-
ми мовами.

М. Кропивницький, М. Садовський, П. Заньковецька, П. Сакса-
ганський, І. Карпенко-Карий, об’єднані колись в єдиному ансамблі, 
не втрачали творчого зв’язку навіть і тоді, коли роками працювали 
нарізно.  Взаємовплив  керованих  ними  труп  неминуче  відбувався 
через  репертуар  та  у  спілкуванні  під  час  досить  частих  переходів 
окремих акторів і цілих груп з одного колективу в інший.

Спільна робота М. Старицького і М. Садовського, І. Карпенка- 
Карого  й  П.  Саксаганського,  неодноразові  переговори  і  листуван-
ня між М. Кропивницьким, І. Карпенком-Карим, М. Садовським і 
П. Саксаганським про об’єднання і, нарешті, приєднання М. Садов-
ського  до  трупи  П.  Саксаганського  й  І.  Карпенка-Карого  –  усе  це 
свідчило про бажання і потребу працювати разом. На кінець XIX ст., 
коли ідейно-художній рівень репертуару та виконавської культури 
багатьох труп не лише не відповідав новим завданням епохи, але й 
значно  знизився,  ті,  кому  була  дорога  доля  національного  театру, 
мали  підставу  серйозно  турбуватися.  Один  із  засобів  підтримати 
справжнє мистецтво вони вбачали в об’єднанні кращих сил. «Одне 
тільки тоді я бажав, – писав із цього приводу М. Кропивницький, – 
знов з’єднати першорядні артистичні сили і попрацювати на схилі 
літ на славу рідній сцені» 189. Об’єднання було закономірним і під-
готовленим. Воно базувалося на ідейно-творчій єдності його учас-
ників. Висловлені І. Карпенком-Карим сподівання на те, що «така 
трупа значних артистів викличе в громаді великий рух і задоволен-
ня» 190, надихали до спільної праці.

Діяльність нової трупи розпочалася виставою «Глитай, або ж Па-
вук» 4 липня 1900 року в Полтаві  191. Перед тим кілька місяців ве-
лася підготовка: узгодження організаційних справ, комплектування 
персоналу, складання репертуару, репетиції тощо. В укладеній члена-
ми Товариства угоді зазначено: «1900 року лютого 22 ми, нижчепід-
писані, бажаючи щирого розвою нашому рідному театрові,  з’єднані 

187  Театр. – 1900. – 29.I.
188  Див.: Театр. – 1900. – 29.I; 10.XII; Харьковские ведомости. – 1901. – 20.VI.
189  Життя і революція. – 1928. – № 4. – С. 73. 
190  Карпенко-Карий І. Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 252.
191  За час існування трупи виступи відбувалися на території України – у Пол-

таві, Катеринославі, Єлисаветграді, Миколаєві, Києві, Ніжині, Житомирі, Харкові, 
Херсоні та поза межами України – у Кишиневі й Москві.
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думкою, зігрітою щирим почуттям, згодились зібрати докупи всі най-
кращі артистичні сили і заснувать головну трупу, котра повинна мати 
назву:  “Малоруська трупа Марка Лукича Кропивницького під уря-
дом Миколи Карповича Садовського і Опанаса Карповича Саксаган-
ського при участі Марії Костянтинівни Заньковецької”. Основою на-
шого з’єднання повинні завжди існувати: довір’я одного до останніх 
як і останніх до одного, поважання, пошана, щирість» 192. Угода була 
написана рукою І. Карпенка-Карого, який хоча в назві  і не значив-
ся, але брав безпосередню участь і в організаційно-адміністративних 
справах як казначей Товариства, і у творчих – як актор і драматург. 
Підписали угоду п’ять членів Товариства: М. Кропивницький, М. Са-
довський, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий, М. Заньковецька.

У з’єднаній трупі серед більш-менш досвідчених акторів майже не 
було таких, яким раніше не доводилося б разом виступати. Г. Борисо-
глібська,  А.  Войцехівська,  І.  О.  Загорський,  В.  Розсудов-Кулябко,  
Л. Ліницька, С. Тобілевич, Д. Мова, С. Паньківський – усі вони пра-
цювали під керівництвом М. Кропивницького й П. Саксаганського; 
О.  Ратмирова,  П.  Карпенко,  К.  Позняченко  (Позняков)  –  під  ке-
рівництвом М. Кропивницького й М. Садовського; Р. Чичорський 
і  О.  Жулінський  були  вихованцями  П.  Саксаганського.  Взаємна 
обізнаність  акторів  із  творчими  особливостями  кожної  з  труп,  що 
об’єдналися, сприяла досягненню ансамблю за досить короткий час. 
Решту акторів становила переважно молодь без належної підготов-
ки (О. Володський, М. Ласкавий та ін.), для якої трупа стала шко-
лою сценічного мистецтва. Режисерські обов’язки поділили між со-
бою П. Саксаганський і М. Садовський.

«Що тичеться до репертуару, то він, – як зазначено було в уго-
ді, – має складатись із опер, оперет, трагедій, драм, комедій і водеві-
лів українських, але товариство мусить завжди прагнути і наважи-
тись досягти тієї мети, щоб в ньому визначався, окрім художнього і 
літературного смаку, моральний і нравственний напрямок» 193.

В об’єднаному творчому колективі ніби підводили підсумки про-
йденого за два десятиріччя шляху. Уже сам по собі репертуар промо-
висто свідчив про значний крок уперед. Досить згадати, що 1882 року, 
на  початку  діяльності,  перша  трупа  М.  Кропивницького  мала  ледве 
двадцяти більш-менш придатних для постановки п’єс. Тепер у репер-
туарі налічувалося близько шістдесяти назв. І відмінність була не лише 
кількісною, адже значна більшість сценічних творів вирізнялася орга-
нічним зв’язком із соціально-економічними явищами сучасності, гли-
биною розкриття психології героїв, широтою висвітлення суспільно- 
важливих питань, вищим рівнем художньої майстерності. У реперту-
арі  об’єднаної  трупи  були  зібрані  всі  п’єси,  яким  судилося  ввійти  у 

192  Карпенко-Карий І. Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 434–435.
193  Там само. – С. 435.
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класичний фонд української драматургії: «Наталка Полтавка» І. Кот-
ляревського, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Глитай, або ж Павук», 
«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дві сім’ї», «Олеся», «Зайдиго-
лова» М. Кропивницького, «Мартин Боруля», «Наймичка», «Безта-
ланна», «Бурлака», «Сава Чалий», «Суєта», «Сто тисяч» І. Карпенка- 
Карого, «Лимерівна» Панаса Мирного, «Не так склалося, як жадало-
ся», «Талан», «Богдан Хмельницький» М. Старицького.

Постановка нових, щойно написаних п’єс, які вперше побачили 
світло рампи, свідчила про додержання трупою принципу суспіль-
ного спрямування репертуару. П’ять із шести нових творів змальо-
вували тогочасну дійсність. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого (10 січня 
1901 р.) розкривав картину активного наступу капіталізму на селі. 
«Супротивні  течії»  М.  Кропивницького  (9  серпня  1901  р.)  підні-
мали  проблему  боротьби  з  темрявою  і  неуцтвом  на  селі,  наголо-
шували на здоровому моральному началі та на здібностях до науки 
народних  верств,  викривали  розбещуючий  вплив  на  них  міщан-
ської  моралі.  Вистава  «Нашествие  варваров»  М.  Кропивницького 
(20  жовтня  1901  р.)  картала  комерсантів  і  нездар  у  мистецтві,  які 
паплюжили ідею народного театру. «Дзвін до церкви скликає, та сам 
у їй не буває» («Лісова квітка») Л. Яновської (листопад 1901 р.) за-
кидав ліберальному міщанству відверте обвинувачення у дворуш-
ництві в годину тяжкого народного горя. «Конон Блискавиченко» 
М. Кропивницького (10 грудня 1902 р.), хоч і йшов у спотвореному 
цензурою  вигляді,  показував  тяжке  становище  сільської  бідноти  і 
робітників.  І  лише  фантастична  опера  «Купальна  іскра»  Б.  Під-
горецького  (ліб рето  Л.  Яновської,  1901  р.)  переносила  глядача  в  
поетичну казку народного повір’я.

Новим  ідейно-художнім  надбанням  театру  стала  вистава  сати-
ричної  комедії  «Хазяїн»  І.  Карпенка-Карого,  оцінена  передовою 
літературною критикою як найвидатніше явище в українській дра-
матургії перших років XX ст. Побоювання автора, що «дуже серйоз-
на»  комедія  не  буде  сприйнята  публікою,  виявилися  даремними. 
Прем’єра відбулася 10 січня 1901 року в Києві. «“Хазяїн”, – ділився 
своєю радістю І. Карпенко-Карий, – пройшов з великим поспіхом. 
Всім  дуже  подобається.  Ніхто,  навіть  самі  сильні  критики,  не  на-
ходять  великих  недочотів,  крім  деяких  дрібниць,  на  котрі  не  варт 
було б звертать уваги, але я і ті дрібниці поправив» 194.

Здійснював виставу досвідчений постановник п’єс І. Карпенка- 
Карого  П.  Саксаганський  при  безпосередній  участі  автора.  Жод-
ної спроби замилувати або розважити глядача. Ніщо не відвертало 
уваги від суворої послідовності і логічності в розгортанні дії, нарос-
тання і трагікомічної розв’язки конфлікту. Показуючи типове еко-
номічне явище – «мужицьку» буржуазію, вистава давала уявлення 

194  Там само. – С. 256.
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і про той великий капіталістичний світ з його міським ринком, за-
водами, банками, що існував поза сценою. Животрепетна тема, ори-
гінальний сюжет, висока драматургічна техніка, виразна мова п’єси і 
яскраве сценічне її втілення зробили виставу дуже популярною. Зо-
бражені на сцені образи були такими життєво-правдивими, що кон-
кретні «хазяї» – глядачі – пізнавали в них себе. Відомий цукроза-
водчик Терещенко навіть пропонував І. Карпенкові-Карому 30 тис., 
аби п’єсу зняли з репертуару. Пузир, роль якого виконував сам ав-
тор, був смішний у своїй жадобі, проте він цілком реальна людина. 
Це не Плюшкін і не Гарпагон. Так, він не гребує нічим, здобуваючи 
гроші. Однак він любить не лише гроші, але й свою доньку Соню, 
милується красою природи, охоче слухає гарні співи; його ніколи не 
зраджує почуття власної гідності.

«У цій ролі, – писала “Киевская газета”, – І. Карпенко-Карий дає 
так багато тонких, непомітних для звичайного читача і пересічного 
актора дрібних деталей, що важко навіть оцінити його гру. Чим біль-
ше вдумуєшся в неї, тим більше починаєш цінувати її» 195. Прибіч-
ники Пузиря економи Феноген і Ліхтаренко у виконанні П. Сакса-
ганського і М. Садовського, на думку того ж рецензента «Киевской 
газеты»,  створили  «справжні  сценічні  шедеври».  М.  Кропивниць-
кий грав роль Золотницького, наділяючи його рисами людини со-
лідної, статечної, небагатослівної. Позитивну оцінку дістали й інші 
виконавці: К. Позняченко (Позняков) – Курт, О. Зайченко – Кали-
нович, Л. Ліницька – Соня.

Про  значний  громадський  резонанс  вистави  в  цілому  свідчили 
численні відгуки преси, її вітали як свіжий струмінь в українському 
театрі. «Одесский листок» із цього приводу писав: «Це правдива ху-
дожньо змальована картина людського горя, що зросло і зміцніло на 
неправді суспільних взаємин» 196.

Послідовні  в  реалістичному  зображенні  життя  автор  і  режисер 
показали у виставі, до якої реакції з боку пригноблених трудівників 
призводить ця «неправда суспільних відносин». Загрозливою пере-
сторогою звучала сцена бунту. «Коли у  другому акті натовп  “бун-
туючих” наймитів горлає щосили: – “Хазяїн! Де він? Хазяїн!” – Ви 
вже знаєте, що цьому “хазяїнові” не минути лиха» 197.

У трупі йшла інтенсивна творча робота. Хоча майже всі п’єси ре-
пертуару виставляли в обох чи в одній з об’єднаних труп, при понов-
ленні  вистав  доводилося  включати  нових  акторів,  перерозподіляти 
задля  ансамблю  ролей.  У  виставах  об’єднаної  трупи  поєднувалися 
найвищі  досягнення  дозрілої  акторської  майстерності  та  режисер-
ського мистецтва найталановитіших українських акторів і режисерів.

195  Киевская газета. – 1902. – № 37.
196  Одесский листок. – 1901. – № 279.
197  Приднепровский край. – Екатеринослав, 1904. – 24.VII.
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Тогочасні  глядачі  і  театральні  критики  свідчили,  що  такого 
сузір’я  талантів  вони  не  бачили  ні  в  російському,  ні  в  іноземному 
театрі. І справді: Харитина – М. Заньковецька, Циркуль – П. Сак-
саганський,  Панас  –  М.  Садовський,  Мірошник  –  І.  Карпенко- 
Карий – скільки велетнів в одній виставі «Наймичка»! Або в «Саві 
Чалому»:  Сава  –  М.  Садовський,  Гнат  –  П.  Саксаганський,  Шми-
гельський – І. Карпенко-Карий, Потоцький – М. Кропивницький. 
У «Глитаї»: Олена – М. Заньковецька, Бичок – М. Кропивницький, 
Хандоля  –  П.  Саксаганський.  Глибина  і  змістовність  у  розумінні 
ролі, надзвичайна життєва правдивість і багатобарвна, як саме жит-
тя,  палітра  художніх  засобів  виразності,  а  над  усім  –  сувора  міра 
мистецького  критерію...  Такі  загальні  визначення  тогочасних  кри-
тиків були доповнені лише описом відповідного характеру зіграної 
ролі та індивідуальних особливостей таланту кожного виконавця.

Знову  залунали  вигуки  захоплення  і  подиву.  Навіть  скептики 
змушені  були  визнати,  що  спектаклі  української  трупи  –  це  «суто 
концертна віртуозність, чудовий екземпляр машини, де найнезначні-
ший, непримітний гвинтик узгоджений із загальним механізмом» 198.  
«Малоросійським Олімпом» назвала трупу газета «Южанин» 199.

Творчість об’єднаної трупи за перші три сезони довела зрілість 
українського  театру,  виявила  силу  його  зв’язку  з  демократичним 
глядачем  і  високу  сценічну  майстерність,  що  ставила  його  в  пер-
ший  ряд  загальноросійського  та  європейського  театрального  мис-
тецтва. Разом з тим залишалися ще нерозв’язаними проблеми, пе-
ред  якими  опинився  український  театр  унаслідок  несприятливих 
умов  його  розвитку.  Це  передусім  стосувалося  репертуару.  Трупа 
не могла відобразити всю складність  і багатогранність суспільних 
відносин  епохи  наростаючого  революційного  руху,  неспроможна 
була дати відповідь на всі ті актуальні питання, що цікавили гляда-
ча, склад і культурний рівень якого за останні двадцять років знач-
но  змінився.  Почуття  незадоволення  приводило  до  непорозумінь 
організаційно-творчого  порядку,  які  ще  ускладнювалися  обстави-
нами  особистого  характеру.  У  лютому  1903  року  трупу  залишили 
М. Кропивницький і М. Заньковецька. Два сезони вона проіснувала 
під назвою «Малоросійська трупа під орудою П. К. Саксаганського 
і М. К. Садовського за участю І. К. Карпенка-Карого», а після ви-
ходу П. Садовського у квітні 1905 року виступала як «Товариство 
малоросійських артистів під орудою П. К. Саксаганського за участю 
І. К. Карпенка-Карого». З трьох колективів, що входили до складу 
об’єднаної  трупи,  збереглось  ядро  лише  трупи  П.  Саксаганського, 
те,  з  яким  вона  починала  свою  діяльність  п’ятнадцять  років  тому, 
решта акторів розійшлася по різних трупах.

198  Приднепровский край. – Екатеринослав, 1900. – 24.VII.
199  Южанин. – Миколаїв, 1900. – 20.X.
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Наступною  етапною  виставою  була  нова  комедія  І.  Карпенка- 
Карого  «Суєта».  Прем’єра  відбулася  14  січня  1904  року  в  Києві, 
у бенефіс П. Саксаганського – режисера-постановника і виконавця 
ролей Івана Барильченка й повара Тарабанова.

Цього разу театр показав нікчемну суєтність буржуазного укла-
ду життя, духовне спустошення людей, відданих гонитві за чинами, 
кар’єрою. П’єса викривала паразитичність життя тієї частини інте-
лігенції, котра, забуваючи про свій борг і обов’язок перед народом, 
пнеться до панівної знаті. Суєтному життю протиставлене шукан-
ня шляхів до корисного, творчого служіння народові  інтелігентів- 
демократів, трудове життя хліборобів.

Вистава не давала широкої програми суспільної перебудови, але 
своєю критичною спрямованістю і ствердженням праці як джерела 
людської краси вона хвилювала, була своєчасною.

Нова за темою, вистава була своєрідною також і за художньою 
формою,  зумовленою  насамперед  особливостями  побудови  п’єси. 
У комедії «Суєта» немає головного героя, його замінює повсякденне 
життя. У ній немає зовнішніх ефектів, інтригуючої зав’язки, любов-
них колізій. Учинки і наміри персонажів визначаються суспільними 
взаєминами, які, хоч і не введені безпосередньо в дію, проте відчутні 
в  ній.  У  п’єсі  широко  використана  форма  внутрішніх  (не  вислов-
лених)  монологів,  які  виявляються  за  допомогою  різноманітності 
інтонацій, відповідного контексту, багатозначущих пауз тощо. Мо-
нологи і діалоги п’єси – це згустки роздумів і переживань не тільки 
дійових осіб, а  інколи й самого автора. Вони містять влучні вира-
зи, чітко визначають характер і світогляд персонажів. Комізм п’єси, 
надзвичайно тонкий і дошкульний, досягнуто різноманітними засо-
бами, він розвивається по висхідній – від легкої іронії до гротеску, 
джерело комізму – у виявленні фальші честолюбних прагнень.

Зіставлення багатьох відгуків і рецензій дає підстави стверджу-
вати  про  глибоке  розуміння  і  правильне  тлумачення  п’єси  вико-
навцями.

У  виставі  були  зайняті:  І.  Карпенко-Карий  –  Терешко  Сурма, 
К. Позняченко (Позняков) – Макар Барильченко, М. Ласкавий – 
Карпо, М. Садовський – Михайло, С. Паньківський – Петро, Р. Чи-
чорський – Демид, Д. Мова – Сорокотисячников, С. Тобілевич – Те-
тяна, Л. Ліницька – Наташа, У. Суслова – Явдоха.

Багатий  матеріал  для  розуміння  особливостей  вистави  дає  образ 
Івана, створений П. Саксаганським. Іван – людина, яка за інтелекту-
альним  рівнем  та  обдарованістю  стоїть  вище  свого  середовища,  він 
прагне корисної для народу діяльності, шукає свій шлях у житті і зна-
ходить його на ниві мистецтва. Роль Івана в сюжетному розвитку п’єси 
не дійова, однак його характер – глибоко драматичний. Це драматизм, 
що  утворюється  від  зіткнення  ідеалів  героя  з  дійсністю  і  до  певного 
часу не виявляється в дії. Він криється в думках і переживаннях Івана 
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тоді, коли той спостерігає бездіяльне життя своїх братів, жартує, спі-
ває, розмовляє. Він наростає і проривається з нищівною силою, коли 
Іван виповідає свої думки, викриваючи тих, «що все своє життя із пра-
ці других забирають  і нічого в життя людське не кладуть»,  або тоді, 
коли запалюється мрією про служіння високим ідеалам.

Таке зображення героя привертало увагу своєю оригінальністю, 
новаторством. «Іван – Саксаганський, – за Б. Романицьким, – і ве-
селий,  і  задуманий,  і  жартівливий,  і  серйозний,  і  легкограйливий, 
і заглиблений.

Багатством сил, фізичних і внутрішніх, віє від усієї постаті. В ній 
пульсує і б’ється нерв творчості, талант грає в його очах, бренить і 
іскриться в його голосі, природно і благородно вишукано розгорта-
ється в його жестах, рухах, ході, у всій його поведінці.

Глядач  починає  бачити  і  почувати,  що  Іван  –  людина  не  рядо-
ва,  а  виключно  обдарована  і  талановита.  Особливим  досягненням 
П. К. Саксаганського в ролі Івана, на мій погляд, є те, що всі складні 
гами інтонацій і переходів Івана, всі глибокі думки і почуття подають-
ся артистом легко і комедійно, без зайвого психологічного обтяження.

В  той  же  час  в  цьому  комедійному  тоні  артист  умів  належним 
чином  підкреслити  заглиблення  думок,  чуттів,  заглиблення,  таке 
властиве Іванові.

Ось веселий  і жартівливий Іван раптом запалюється пристрас-
ними і хвилюючими думками, голос з легкого і ясного тембру пере-
ходить на глибокі грудні регістри. І поруч з веселими комедійними 
інтонаціями глядач почуває, що у Івана звучать ноти сумнівів, праг-
нень і шукань» 200.

Внутрішня  динамічність  образу,  створеного  П.  Саксаганським, 
яскраво  описана  Б.  Романицьким  у  сцені,  коли  Іван,  сидячи  майже 
нерухомо, слухає розмову Карпа і Демида про землеробство, про ро-
бочу дисципліну. «Коли Карпо і Демид ще тільки починають розмову, 
Іван – Саксаганський відходить у глиб сцени. Там він десь присів біля 
дверей і так, між іншим, з байдужим виглядом прислухається до роз-
мови. Далі він напружується; не встаючи з місця, він потягнувся всім 
тілом наперед – в розмові його щось зацікавило, – обличчя являє со-
бою увагу, очі зосереджені. Однією рукою він оперся об коліно і весь 
завмер, саме завмер, наче боїться  і на хвилину ворухнутися, щоб не 
пропустити те цікаве, що чує. Зосереджені очі робляться радісними, 
далі ця радість владно охоплює все обличчя Івана, вона наповнює його 
всього. З стану максимальної внутрішньої зібраності і уваги (він си-
дить нерухомо) у Івана настає бурхливий вияв чуття, мислі і свіжо-
найденого переконання. Спочатку він, ще сидячи, різко міняє позу – 
рух швидкий, нервовий, видно, що людина вся загорілася.

200  Панас  Карпович  Саксаганський  :  зб.  статей,  спогадів  і  матеріалів.  –  Київ, 
1948. – С. 23.
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І раптом Іван схопився на рівні ноги і з його грудей виривається 
дуже пристрасно і повно: “Правда!”.

Голос до краю схвильований, рух швидкий, Карпо і Демид ози-
раються, – перед ними Іван – екзальтований, очі горять, одну руку 
простягнув до них (наче хоче поділитись своїм настроєм), він весь – 
радість, динаміка і пристрасть» 201. У тексті п’єси немає жодних ав-
торських ремарок, які б підказали поведінку актора. Мізансцена на-
родилася у процесі творення вистави і показала надзвичайно точне 
режисерське розуміння стилю п’єси.

Новизна і актуальність теми, новаторство художніх засобів, мис-
тецька  досконалість  –  усе  це  вирізняло  виставу  з  ряду  звичайних 
подій театрального життя. У правдивому зображенні типових явищ 
дійсності «Суєта» становила ланку нерозривного ланцюга, що зветь-
ся  реалістичною  традицією.  У  новаторстві  художніх  засобів  вона 
була тією віхою, що визначає поступовий розвиток реалізму, його 
вищий рівень. Саме в цьому поєднанні крився секрет величезного 
успіху, який зробив прем’єру головною подією сезону і забезпечив 
виставі  довголіття.  «“Суєта”  йшла  в  Києві,  –  писав  І.  Карпенко- 
Карий, – десять раз, і збори давала, і славила мене, як ще й досі ні 
одна п’єса так не славила...» 202. У жовтні 1907 року на афіші трупи 
значилося: «“Суєта” в 150-й раз!» Цифра дуже висока, бо відомо, що 
в ті часи в репертуарі труп вистави мінялися щодня,  і повторення 
якоїсь із них було ознакою особливого успіху.

Одним з дуже важливих було визнання, що вистава відповідає 
вимогам сучасної сцени, що І. Карпенко-Карий як автор стоїть на 
широкому  шляху  драматичної  літератури.  Проводячи  аналогії  з 
творами тогочасної драматургії, один з акторів писав, що «Суєту» 
можна сміливо поставити поряд із кращими творами А. Чехова 203. 
Окрім того, що подібні визнання по заслугах оцінювали певне мис-
тецьке явище, вони давали гідну відсіч шовіністичній критиці, яка 
саме тоді, 1904 року, відкрила на сторінках газети «Петербургский 
дневник театрала» полеміку про долю українського театру під уїд-
ливою назвою «Долговечен ли малороссийский театр?» 204.

Порушена  в  «Суєті»  тема  породження  міщанством  аморальності 
знайшла своє продовження у виставі «Житейське море» І. Карпенка- 
Карого (прем’єра відбулася на початку січня 1905 р.).

5 лютого 1904 року на сцені трупи під орудою П. Саксаганського 
і М. Садовського за участю І. Карпенка-Карого вперше на Східній 
Україні було показано в постановці М. Садовського драму «Украде-
не щастя» І. Франка. Відзначаючи загальну зіграність виконавців, 

201  Там само. – С. 24.
202  Карпенко-Карий І. Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 263.
203  Приднепровский край. – Екатеринослав, 1904. – 18.VII.
204  Див.: Петербургский дневник театрала. – 1904. – № 17–21, 25, 26.
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тонку майстерність І. Карпенка-Карого в ролі Миколи Задорожно-
го, рецензії звертали також увагу на окремі соціальні моменти ви-
стави, як наприклад, свавілля жандарма над селянином. Вистава пе-
редавала місцевий колорит прикарпатського села, була правдивою 
в  побутових  деталях  і  костюмах  (мундир  австрійського  жандарма 
був  спеціально  замовлений  в  Австрії).  Проте  трактування  образів 
Анни – Л. Ліницькою і Михайла – М. Садовським виявилося не-
достатньо  глибоким  і  збивало  виставу  на  мелодраматичний  тон. 
«Украдене щастя» в репертуарі трупи трималося недовго. Через ві-
сім років М. Садовський знову повернувся до цієї п’єси і з успіхом 
поставив її у своєму стаціонарному театрі в Києві.

Надалі  репертуар  трупи  поповнився  такими  п’єсами,  як  «Недо-
людки» К. Ванченка-Писанецького (1906), «В липневу ніч» Б. Гор-
чинського (переклад з польської С. Тобілевич, 1906), «На громадській 
роботі» Б. Грінченка (1907), «Кума Марта» О. Шатковського, пере-
робка  драми  «Чародейка»  І.  Шпажинського  (1907),  «Панна  Шту-
карка»  О.  Володського  (1907),  «Богоодступниця»  П.  Прохоровича 
(1909). Жодна з них не могла бути зразком тієї великої драматургії, 
яка відкрила б нові перспективи розвитку театрального мистецтва.

Тематична актуальність деяких із цих п’єс не рятувала станови-
ща. Так, наприклад, сам факт звернення до життя бродяг-жебраків, 
людей, викинутих капіталістичним устроєм життя за борт суспіль-
ства,  у  п’єсі  «Недолюдки»  заслуговував  на  увагу.  Деякі  рецензен-
ти  навіть  зробили  поспішний  висновок  про  те,  що  п’єса  написана 
під впливом М. Горького. Однак ні про яку спільність із творчістю 
М. Горького, власне з його п’єсою «На дне», ні про оригінальну цін-
ність «Недолюдків» говорити не доводиться насамперед тому, що ця 
примітивна сльозлива мелодрама не спроможна була підняти і, тим 
більше,  розв’язати  будь-яку  важливу  проблему.  Присвячена  темі 
революційного піднесення «Панна Штукарка» не претендувала на 
більше, ніж веселий жарт з елементами сатири. «На громадській ро-
боті», відзначаючись від двох попередніх п’єс вищим літературним 
рівнем, не була сценічною і не вносила свіжих, прогресивних ідей.

Саксаганський-режисер  завжди  намагався  збагатити  п’єсу,  за-
глибити її зміст, зробити тоншим психологічне вмотивування вчин-
ків,  надати  творові  громадської  значимості.  Блискучі  наслідки  в 
цих  аспектах  дала  вистава  «В  липневу  ніч».  За  п’єсою,  до  «падін-
ня» Ягни спричинилися «запах липи, спів соловейка, місяць та зорі 
тремтячі».  У  режисерському  трактуванні  П.  Саксаганського  було 
підкреслено,  що  панський  прикажчик  вигнав  Ягну  за  борг  і  тим 
пхнув її в горниці пана. «Причина “падіння”, – писав із цього при-
воду рецензент, – той принцип рабства, що лежить в сучасному ка-
піталістичному ладі, як його підстава,  і який дає безмежну власть 
людині над людиною, а властиво “сріблу і злату” над людиною!.. Го-
лосно дзвенить рабство життя! Дзвенять ті червінці, що “пан ласка-
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вий” шпурляє на стіл в кімнаті Шворневі (2-а дія), “як гостинець”, 
як  свою  ласку.  Дзвенить  розбита  доля  Ягни.  А  глядач  бачить,  як 
серце Шворня (3-я дія) обернулось од червінців і панської ласки в 
чорний камінь, в крем’яну скелю. Криця нещастя невпинно б’є в цей 
кремінь.  Іскри  палають  то  коханням  до  Ягни,  то  огнивом  помсти! 
Прокидається жага боротьби за кращу долю людей. В душі глядача 
зростає ненависть до цих “ласкавих добродіїв”» 205. Таким чином, на-
віть не маючи достатнього драматургічного матеріалу, трупа до кін-
ця була послідовною у своїй ідейній спрямованості.

Вистави трупи під керівництвом П. Саксаганського й І. Карпенка- 
Карого були зразками критичного реалізму в його найвищих досяг-
неннях.  Своєю  творчістю  вони  рішуче  заперечували  декадентські 
віяння  в  мистецтві.  П.  Саксаганський  неодноразово  вступав  у  су-
перечки з апологетами так званого вільного, модерного мистецтва. 
«“Мистецтво для мистецтва”, – писав в одній із статей П. Саксаган-
ський, – от який вираз порока, от зло, яким одговорюються, не ро-
зуміючи того, що мистецтво при цих умовах роздратовує чутобу  і 
мрії, стає основою рабства, отруєним джерелом, до якого жаждущии 
правди не доторкнеться» 206.

Трупа виступала переважно в містах України (Катеринослав, Єли-
саветград, Миколаїв, Херсон, Одеса, Полтава, Київ, Чернігів, Умань 
та ін.) і значно менше за її межами. У 1890 році трупа відвідала Петер-
бург, у 1895 – побувала на Поволжі, 1899 – у Криму, 1903 – у Варшаві, 
1908 – у Мінську і Смоленську; до цього переліку можна ще додати 
неодноразові виступи в Кишиневі, Ростові-на-Дону та ще в кількох 
містах. Спроби осісти на постійну роботу були безрезультатними.

Аналізуючи  конкретні  вистави  і  визнаючи  їх  повсюдний  успіх 
у  глядача,  критики  вважали  трупу  найкращою  серед  усіх  тодішніх 
українських  колективів,  порівнювали  її  з  Московським  Художнім 
театром, а П. Саксаганського називали українським Станіславським. 

На  перешкоді  дальшого  процвітання  трупи  стояли  нестерпні 
умови політичної реакції, що наступила після революції 1905 року, 
репертуарна криза та цькування П. Саксаганського як стійкого бор-
ця за театр демократичних основ і реалістичних традицій. До цього 
приєдналися й особисті переживання П. Саксаганського, викликані 
втратою  І.  Карпенка-Карого  –  одного  з  організаторів  і  керівників 
трупи, драматурга й актора, який у лютому 1907 року вийшов із тру-
пи, а 2 вересня того ж року помер.

У березні 1909 року П. Саксаганський залишив трупу. Після цьо-
го з неї почали виходити актори, а влітку 1910 року трупа остаточно 
припинила своє існування.

205  Рада. – 1907. – 1907. – 10.VIII.
206  Цит. за вид.: Тобілевич Б. Панас Карпович Саксаганський. – С. 192–193.
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V.2.10. Інші театральні трупи

Неоціненна заслуга М. Кропивницького, М. Старицького, І. Кар-
пенка-Карого,  П.  Саксаганського,  М.  Садовського  полягає  в  тому, 
що вони адекватно оцінили назрілі культурні потреби суспільства в 
даний період і спрямували свої здібності на створення театру міцних 
організаційно-творчих засад, високої майстерності, демократичних 
ідей. У цій справі вони не були поодинокими – мали однодумців та 
послідовників.

Після  виходу  циркуляра  1881  року  з’явилися  десятки  україн-
ських труп. Деякі російські трупи – О. Василенка, М. Василенка 207, 
А. Соколова, О. Лавровської, О. Ленської та  інші – переключили-
ся переважно на український репертуар і стали називатися «росій-
сько-малоросійськими».

У  1882  році  М.  Кропивницький  організував  великий  і  міцний 
творчий колектив українських акторів, з якого в середині 1880-х ро-
ків утворилося чотири окремі трупи (М. Кропивницького, М. Ста-
рицького, П. Саксаганського, М. Садовського); із цих чотирьох труп 
у свою чергу вийшли актори, які в 1890 –1900-х роках організували 
нові трупи, – М. Пономаренко, В. Грицай, М. Васильєв-Святошен-
ко,  О.  Суслов,  В.  Потапенко,  Л.  Манько,  І.  Дворниченко,  Ю.  Ко-
синенко,  К.  Ванченко-Писанецький,  М.  Ярошенко,  Ф.  Рудиков, 
Д. Гайдамака, С. Глазуненко, О. Ратмирова, Й. Португалов, І. Мороз 
та  інші.  Окрім  того,  виникали  нові  колективи,  очолювані  здебіль-
шого акторами різних інших труп та учасниками аматорських гурт-
ків.  Особливого  поширення  українські  трупи  набули  наприкінці 
1880-х років. Із середини 1890-х років і далі їх діяло одночасно не 
менше  двадцяти  п’яти  –  тридцяти.  Приблизно  половина  з  них  іс-
нувала десять–двадцять років, решта ж виникала і зникала майже 
щороку 208.

Раптову  появу  такої  кількості  труп  і  тенденцію  до  подальшо-
го  їх  зростання  сучасники  пояснювали  тим,  що  пішла  «мода»  на 
український театр, яку антрепренери використовують для наживи. 
Таке пояснення було поверховим і не розкривало глибшої причини 
цього явища. Перше захоплення новиною минуло, а кількість труп 
не  зменшувалася.  Лави  видатних  акторів  поповнювалися,  досвід 

207  Справжнє прізвище Василенків – Олександра Миколайовича і Миколи Ва-
сильовича – Васильєви-Десятинникови.

208  За  період  1880–1895  років  у  пресі  найчастіше  подавали  відомості  про  такі 
трупи:  М.  Кропивницького,  М.  Старицького,  П.  Саксаганського,  М.  Садовського, 
П. Мирова-Бедюха, Г. Деркача, Л. Лучицького, М. Пономаренка, Й. Скорбинського, 
В. Захаренка, Й. Захарченка, К. Милославського, О. Матусина, Г. Гаєвського, В. По-
тапенка, О. Суслова і О. Суходольського, М. Василенка, О. Василенка, І. Мороза, 
М.  Вітвицького,  К.  Галицького,  Л.  Манька,  В.  Грицая,  М.  Васильва-Святошенка,  
І. Дворниченка, П. Українця, І. Райського, І. Науменка.
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сценічної майстерності й організаційних основ кращих колективів 
поширювався, вистави, як і раніше, гаряче сприймалися глядачем. 
Що ж до «наживи», то хоча керівники товариств мали, звичайно, 
більшу  частку  від  загальної  касової  виручки,  їхня  діяльність  су-
проводжувалася  частіше  фінансовим  крахом,  аніж  збагаченням. 
Лише ті з них, хто писали п’єси і одержували авторський гонорар, 
ледве зводили кінці з кінцями. Бували також випадки просто не-
чесного ведення справи, але ними не можна характеризувати яви-
ще в цілому.

Приречені на постійні мандри, абсолютно незабезпечені матері-
ально, українські трупи шукали заробітку по всій території Росій-
ської  імперії.  Мандруючи  по  місцях,  де  до  того  ніколи  не  бачили 
українського театру, а іноді взагалі не знали, що таке театр, ці трупи 
ознайомлювали  глядача  з  класичною  та  тогочасною  українською 
драматургією.  Мізерні  касові  збори  від  вистав,  які  на  три  чверті 
відвідували робочий люд, дрібні службовці невеликих міст і селищ 
та  приїжджі  на  ярмарки  селяни,  компенсувалися  щирим  співчут-
тям  глядача  до  народного  життя,  показаного  зі  сцени.  Українські 
театральні трупи сіяли зерна громадської свідомості й освіти, при-
щеплювали смак до сценічного мистецтва, їх значення виходило за 
рамки явища місцевого, вузьконаціонального. Українське театраль-
не мистецтво було близьке і зрозуміле всім іншим народам багато-
національної Російської імперії. Усе це й забезпечило сталість їх іс-
нування та велике поширення. 

Зростання українського театрального мистецтва було не лише 
кількісним.  За  останні  два  десятиріччя  XIX  ст.  відбулася  вели-
ка  еволюція  його  художньо-творчих  та  організаційних  засад. 
Прем’єрство окремих акторів поступалося перед ансамблевим ви-
конанням. Покладання акторів на природні здібності і виконання 
«нутром» замінювалося переконанням у потребі професіональної 
майстерності. Удосконалювалася й акторська майстерність і режи-
сура. Невеликим колективам з восьми–п’ятнадцяти осіб сімейно-
го або напівсімейного складу протиставлялися трупи з тридцяти– 
шестидесяти осіб, по можливості укомплектовані із здібних акто-
рів та міцних вокальних і хореографічних груп. Практику ставити 
п’єси після однієї–двох «проб» замінювали тенденцією до серйоз-
ної репетиційної підготовки протягом двох–чотирьох тижнів з до-
кладним  опрацюванням  усіх  компонентів  вистави  –  акторського 
виконання,  масових  сцен,  хору,  танців,  музичного  та  художнього 
оформлення  і намаганням представити все це як суцільний мис-
тецький твір. Атмосфера богеми в побуті та роботі труп витісняла-
ся усвідомлюваною потребою творчої і організаційної дисципліни. 
До театрального процесу включалося дедалі більше прогресивної 
інтелігенції, що позитивно позначилося на підвищенні загального 
рівня театрального мистецтва.
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Ці завоювання здобувалися в умовах нескінченних адміністра-
тивних обмежень, абсолютної неупорядкованості злиденного ман-
дрівного  існування  дрібних  провінціальних  труп,  за  відсутності 
театральних навчальних закладів, відповідної літератури  і навіть 
кваліфікованої  допомоги  з  боку  періодичної  преси.  Окрім  того, 
у  театральному  процесі  відбувалася  невпинна  боротьба  за  збере-
ження та розвиток високих ідеалів і реалістичних традицій проти 
безідейності і рутини ремісництва.

Актори і глядачі найбільших міст України (Київ, Харків, Одеса, 
Єлисаветград та ін.) у 1870–1880-х роках добре знали знаменитих 
російських акторів – М. Рибакова, М. Милославського, М. Іванова- 
Козельського, В. Андреєва-Бурлака. У них навчалося сценічного 
мистецтва ціле покоління  їхніх наступників. З тогочасних росій-
ських труп в український театр прийшло чимало професіонально 
підготовлених і обдарованих акторів (І. В. Загорський, І. О. Загор-
ський, І. Бурлака, А. Переверзєва, Г. Тімаєва та ін.). Чималу частку 
становили  й  учасники  аматорських  гуртків  –  невичерпного  дже-
рела самобутніх талантів. Однак були й такі актори або невеличкі 
професіональні  та  аматорські  колективи,  які  принес ли  із  собою 
найпримітивніше  уявлення  про  театр,  вульгаризацію  мистецтва, 
провінціалізм.  Саме  про  такі  трупи  Т.  Чернишова  й  О.  Василен-
ка  209  (1880–1881)  згадував  П.  Саксаганський:  «Обидві  ці  трупи 
були  сімейного  складу.  В  спектаклях  брали  участь  батько,  мати, 
два–три  сини,  дві–три  дочки  і  декілька  чужих  сторонніх  людей, 
що вступали в склад трупи “на виучку” і були на “хазяйських хар-
чах  і  квартирі”...  Грали  вони  без  спеціальної  підготовки,  грали 
як-небудь, і головним завданням їх було смішити публіку самими 
немистецькими  засобами.  Особливо  грубо  і  ненатурально  грали 
вони ролі селян» 210.

Подібні трупи існували і в наступні роки.
У 1880-х роках актор російських провінціальних труп Л. Аведі-

ков, організувавши власне товариство, поступово вводив до його 
репертуару українські п’єси і, кінець кінцем, оголосив свою трупу 
українською, або, як тоді називали, «русско-малорусской». У тру-
пу,  що  налічувала  десять  –  п’ятнадцять  осіб,  набирали  всіх,  хто 
бажав, без жодних вимог і гарантій. Щодо трупи як колективу ке-
рівник також не брав на себе ніяких зобов’язань. Усе, що належало 
акторам, їм роздавали після кожної вистави. На ці гроші актор му-
сив існувати, переїздити в призначене для дальших виступів місто, 
перевозити багаж. Покинути трупу актор міг коли й де йому зама-

209  Особисто О. Василенко все життя присвятив театрові. Здібний актор на дра-
матичні та характерні ролі, він був антрепренером, писав п’єси («Кругла сирота», 
«Маруся Кочубей і Мазепа», «У черкеській неволі» та ін.), а в 1917 році, коли йому 
було вже 85 років, працював у театрі адміністратором і касиром.

210  Саксаганський П. Статті і спогади про корифея української сцени. – С. 13.
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неться. «Актори цієї трупи, – згадував один з тимчасових її членів 
Л. Сабінін, – мали вигляд мандруючих циган, настільки вони були 
обшарпані і обдерті» 211.

Грали у трупі хто як міг. Сам Л. Аведіков, здібний від природи ак-
тор на амплуа коміків-резонерів, не визнавав будь-якої акторської 
школи та сценічної техніки і віддавав перевагу грі «нутром». Укра-
їнську мову він знав погано. Як очільник трупи, грав сам, що зама-
неться, і дозволяв вибирати ролі своїй дружині-прем’єрші.

У трупі Г. Гаєвського (1890-ті рр.), що складалася із членів його 
сім’ї  і двох–трьох аматорів, кожний грав по дві–три ролі; ролі до-
рослих  часто-густо  виконували  підлітки,  ролі  чоловіків  –  жінки. 
На всю трупу був один козацький костюм, декорацій і реквізиту не 
було ніяких.

Абсолютним  нехтуванням  елементарних  театральних  норм 
відзначилася на початку свого існування трупа Й. Скорбинсько-
го  212.  Зазначивши,  що  трупа  має  кілька  виконавців  безперечно 
здібних,  автор  статті,  уміщеної  в  «Елисаветградском  вестнике», 
цілком слушно зауважив, що «п. Скорбинський, режисер і керів-
ник, сам дає своїм співробітникам поганий приклад. ...Він не знає 
ролі і йде завжди за суфлером... Він не прагне грати рівно, а ду-
має взяти недоречним наголошуванням і форсуванням... Під час 
дії не годиться гримасами і кахиканням перемовлятися з іншими 
лицедіями – це неповага до публіки. “Невільник” не може мати на 
руці золотого персня з блискучим каменем – це ігнорування аз-
бучних правил сценічного мистецтва. “Оксані” режисер повинен 
пояснити, що їй не личить робити “благородні” міни, співати, як 
співають  в  оперетці,  кричати  у  драматичних  місцях,  як  кричать 
у балаганах, істерично ридати, як в інститутах. Незнання ролей, 
недбалість, неакуратність, бажання, аби тільки обдурити публіку, 
а не задовольнити її, – усе це свідчить про те, що сам артист нех-
тує своїм талантом і дивиться надто легковажно як на завдання 
свого мистецтва, так і на свою майбутню кар’єру. Як можна суди-
ти з двох спектаклів, п. Скорбинський і кілька жінок у його тру-
пі – не без хисту, але таким ставленням до своєї справи вони самі 
собі заступають шлях уперед. Хочете заслужити увагу – учіться, 
трудіться й працюйте» 213.

В основному ж на чолі труп стояли віддані театральному мистец-
тву актори, які поєднували свою сценічну діяльність із адміністра-
тивними функціями. Серед керівників і акторів були люди різних 

211  Сабінін Л. 45 років на сцені. – Київ, 1937. – С. 40.
212  Надалі мистецька вимогливість у трупі значно зросла, і в 1890-ті роки про неї 

у пресі містяться досить прихильні відгуки.
213  Елисаветградский вестник. – 1889. – 5.IX.
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здібностей і вподобань, а головне – різної освіти і культурного рів-
ня, і це не могло не позначитися на їхній діяльності.

Так,  до  фанатично  відданих  театрові  людей  належав  Людовик 
(Лукаш) Тимофійович Лучицький (Лужицький) (1840–1932) – ак-
тор  і  керівник  невеличкої  трупи.  З  вісімнадцяти  років  він  працю-
вав  реквізитором,  бутафором,  декоратором  і  піротехніком,  а  зго-
дом  –  співаком  і  танцюристом  російсько-польсько-української 
трупи  в  Житомирі.  У  1870-х  роках  Л.  Лучицький  працював  акто-
ром і обер-машиністом оперного театру в Києві, де познайомився з 
М. Старицьким і М. Лисенком під час постановки «Різдвяної ночі» 
в 1874 році, в оформленні якої брав безпосередню участь.

У 1888 році він створив власну трупу, що складалася переваж-
но  із  членів  його  родини  –  дружини  Ю.  Ігнатьєвої,  синів,  дочок,  
невісток та зятів. У трупі перебувало чимало здібних акторів, серед 
яких особливу увагу привертає актор В. Чубатий (Калішевський). 
Колоритний  його  образ  І.  Рєпін  увічнив  у  картинах  «Запорожці» 
(козак з перев’язаною головою) і «Січовик на варті». В. Чубатий де-
який час працював у М. Кропивницького, про нього писали, що він 
чудово копіює свого патрона.

До хору входило кілька співаків-вихованців відомого на той час 
диригента Я. Калішевського; керував хором кваліфікований дири-
гент В. Нікітін. Л. Лучицький мав безсумнівний акторський хист, 
що  найяскравіше  проявлявся  в  буфонно-естрадному  жанрі.  Він 
знав  секрети  механіки  сцени,  дивовижних  перетворень,  ефектів  і 
десятків засобів розважити публіку.

Культурна обмеженість самого Л. Лучицького та рівень інтере-
сів  ярмаркового  глядача,  з  яким  найчастіше  йому  доводилося 
стикатися, затримали розвиток таланту актора десь на межі між 
мистецтвом  балагана  і  художнього  реалістичного  театру.  Потяг 
до традицій балагана особливо проявлявся тоді, коли він висту-
пав  із  складеними  ним  самим  гумористичними  та  сатиричними 
оповіданнями, куплетами й піснями 214. Дещо примітивні за фор-
мою, але пройняті народним гумором, влучними життєвими спо-
стереженнями, ці твори знаходили вдячних слухачів. Важкуваті, 
а  іноді й фривольні жарти і дотепи змінювалися в них злим ви-
сміюванням тогочасних порядків. Виконання деяких сатиричних 
куплетів  цензура  забороняла.  Серед  таких  творів  були,  напри-
клад, «Земці», де, за висновком Головного управління у справах 
друку,  «висловлюється  в  найбрутальнішій  формі  глум  над  зем-
ством узагалі, яке допускає, що замість шкіл відкривають корч-

214  Збірка творів Л. Лучицького (Лужицького) вийшла в Києві 1891 року під на-
звою «Торбина реготу» (див.: Сцены и рассказы из малорусского быта для театра и 
семейного  чтения.  –  Соч.  марорусского  артиста,  куплетиста  и  рассказчика  Луки  
Тимофеевича Лужицкого). 
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ми, які потопають у багні, діти пасуться разом зі свиньми, а самі 
земці чекають Царства Небесного» 215.

Балаганність  текстового  матеріалу  доповнювали  гротескними 
прийомами  гри,  а  також  шаржованим  гримом  і  одягом:  «...непо-
мірне величезні червоний ніс і вуса; в зубах люлька, в руках батіг, 
свита  з  відлогою,  брудна  сорочка,  широченні  штани,  виваляні  у 
дьоготь і болото, і величезні шкапові чоботи» 216.

Творче обличчя трупи Л. Лучицького визначалося радше еклек-
тичністю,  аніж  певним  мистецьким  напрямом.  У  ній  співіснували 
довільно  поєднані  елементи  різних  театральних  жанрів  із  суміш-
шю  прийомів  гри.  Влучно  підмічені  та  реалістично  передані  жит-
тєві  риси  явищ  і  образів  чергувалися  з  балаганною  гротескністю, 
справж ня  художня  гра  –  з  ремісництвом  низького  ґатунку.  Такий 
стан був характерний для багатьох менших труп, головним чином, 
унаслідок слабкої режисури, випадкового складу акторів та їхнього 
низького культурного рівня.

Переборюючи  неймовірні  труднощі  та  злидні,  Л.  Лучицький 
мандрував  із  трупою  по  таких  закутках,  які  навіть  і  на  карті  не 
значилися.  Виступали  в  заїздах  по  ярмарках,  у  порожніх  амба-
рах і складах; об’їздили Україну, Бессарабію, Польщу, Білорусію, 
Дон, Кавказ, Закаспій, Туркестан, Урал, Сибір, Поволжя. До ре-
пертуару  входили  «Назар  Стодоля»,  «Сватання  на  Гончарівці», 
«Жертва  за  жертву»  (В.  Дяченка),  «Бувальщина»,  «Наталка 
Полтавка», «Шельменко-денщик», «Тарас Бульба», «По ревізії», 
«Дай серцю волю...».

На  початку  1900  року  трупу  очолив  син  Л.  Лучицького  – 
Б.  Оршанов,  а  в  1909–1914  роках  до  керівництва  приєднався 
його  брат  –  В.  Данченко.  Кількість  акторів  зросла  з  десяти  – 
п’ятнадцяти  осіб  до  п’ятдесяти  –  шестидесяти  осіб.  Театраль-
не  майно  (декорації,  реквізит,  гардероб),  що  раніше  вміщало-
ся  на  двох  підводах,  стало  займати  три  вагони.  У  репертуарі 
налічувало ся близько ста назв – тобто до нього входили майже 
всі  дозволені  тоді  п’єси.  У  виставах  стали  відчутнішими  режи-
серська проробка, а також загальна злагодженість. Трупа корис-
тувалася значним художнім успіхом у таких великих містах, як 
Херсон, Новоросійськ, Кишинів, Ялта та інші. У пресі її ставили 
на одне з перших місць серед інших українських труп. Виставами 
трупи цікавилися інтелігенція і студентство.

Виховані на зразках гри кращих тогочасних акторів, які працю-
вали й гастролювали у трупі (серед гастролерів була  і М. Занько-
вецька),  обдаровані  діти  Лучицьких  –  Б.  Оршанов,  В.  Данченко 

215  ЦДІА, ф. 776, оп. 25, спр. 3–1, 1885 р. арк. 15.
216  Ванченко К.  Спогади  українського  лицедія  //  Червоний  шлях.  –  1928.  – 

№ 9–10. – С. 231.
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(згодом заслужений артист УРСР), О. Палієнко, Д. Ковальська та 
К. Лучицька – посіли провідне місце не лише у «своїй» трупі, але й 
у таких великих і міцних колективах, як трупа П. Мирова-Бедюха, 
О. Суходольського, І. Сагатовського, а після 1917 року – у держав-
них театрах УНР й УРСР. 

Акторська  і  режисерська  майстерність,  за  відсутністю  спеці-
альних навчальних закладів, передавалася лише через досвід ви-
датних  акторів.  Найблагодатнішим  був  вплив,  що  йшов  безпосе-
редньо від М. Кропивницького, М. Старицького, М. Садовського, 
П. Саксаганського, М. Заньковецької. Спільна робота із цими май-
страми  тогочасного  театрального  мистецтва  перетворювалася  у 
справжню мистецьку школу. Окрім педагогічної роботи у власних 
трупах, більшість цих діячів ширила свій досвід безпосередньо під 
час гастролей в інших колективах. Однак їхні гастролі стали час-
тішими вже в 1890-х роках, а в 1880–1890-х роках основ на робота 
по  обміну  знаннями  провадилася  шляхом  практичного  навчання 
сценічної молоді безпосередньо у процесі творчої діяльності труп.

Завдяки безперервному руху акторського складу з трупи у тру-
пу ширилися кращі зразки реалістичної майстерності, що сприяли 
зростанню мистецького рівня окремих акторів і цілих колективів. 
Так, наприклад, у постановках трупи під керівництвом  і режису-
рою  В.  Захаренка  всю  увагу  зосереджували  на  тому,  щоб  актори 
«тримали тон». Під цим розуміли подачу тексту якнайголосніше. 
Ніякого заглиблення у психологію персонажа, ніякої характерис-
тики  для  кращого  виконання  ролі,  жодних  роздумів  над  ідеєю 
п’єси.  Більшість  вистав  відзначалася  недбалістю  –  актори  грали, 
хто  як  хотів.  Сам  В.  Захаренко  майже  ніколи  ролі  не  знав,  тому 
текст п’єс перекручував, допускав безглузді дотепи. Картина знач-
но  змінилася  з  приходом  І.  В.  Загорського,  актора  трупи  М.  Са-
довського, який не лише сам був зразком майстерності, але навчав 
молодь трупи методів роботи, здобутих ним від М. Кропивниць-
кого і М. Садовського, вимагав створення атмосфери суворої ви-
могливості у ставленні до мистецтва.

З 1890-х років дедалі відчутніше виявляється тенденція до те-
атру ансамблевого, зростає роль режисера. У зв’язку із цим поши-
рюється вплив методів роботи, запроваджених у таких зразкових 
колективах, як трупа М. Кропивницького. Головними провідни-
ками  цих  методів  були  групи  акторів,  котрі  відокремлювалися 
від  інших  труп.  Відокремлені  групи  не  обов’язково  давали  по-
чаток стійким тривалим колективам, не завжди були життєздат-
ними, проте спільна робота з акторами, вихованими в атмосфері 
високих вимог, прокладала шлях до наслідування  їхніх творчих 
принципів.

У  1890  році  від  трупи  М.  Кропивницького  відокремилися 
п’ятнадцяти  акторів,  які  заснували  нове  товариство  з  тридцяти 
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осіб під керівництвом М. Васильєва-Святошенка  217  і режисурою 
В. Потапенка 218.

Відібравши  з  уже  граного  репертуару  такі  вистави,  як  «На-
талка  Полтавка»  І.  Котляревського,  «Сватання  на  Гончарівці» 
Г. Квітки-Основ’яненка, «Дай серцю волю...», «Доки сонце зійде...», 
«Невольник»,  «Пошились  у  дурні»  М.  Кропивницького,  «Ой  не 
ходи, Грицю...» М. Старицького, «Нещасне кохання» Л. Манька та 
кілька  українських  і  російських  водевілів,  трупа  давала  вистави  в 
Ромнах, Гомелі, Могильові, Мінську, Гродно, Смоленську. У відгу-
ках на вистави найбільше уваги надано ансамблю і старанності в по-
становці п’єс, тобто основам, що їх половина акторського складу за-
своїла ще у трупі М. Кропивницького. Актори-початківці, а також ті, 
що прийшли з інших труп, мали перед собою зразки працьовитості, 
кропіткої роботи над роллю в особі прем’єрші трупи – Л. Ліницької, 
акторів В. Потапенка, К. Підвисоцького та інших. У їхньому вико-
нанні кожне слово йшло від серця, а вся роль була заздалегідь про-
думана, опрацьована і відшліфована до найменших деталей.

Трупа проіснувала лише один сезон. Для тривалішої роботи вона 
не мала достатньо сильної режисури. Режисерського хисту В. По-
тапенка  вистачало  на  відновлення  колись  поставлених  М.  Кро-
пивницьким  вистав,  але  він  не  міг  задовольнити  мистецьких  за-
питів провідних акторів трупи в нових постановках. Таким чином, 
позитивна  роль  діяльності  трупи  з  мистецького  боку  обмежилася 
поширенням досвіду серйозного, свідомого ставлення до сценічної 
творчості. Однак і це було дуже важливо на той час, коли ще багато 

217  Матвій Тимофійович Васильєв-Святошенко (1863–1961) походив з артистич-
ної сім’ї – його батько і старший брат були музикантами в театрі. Не здобувши систе-
матичної мистецької освіти, М. Васильєв з дитинства брав участь у виставах, пройшов 
п’ятирічну практичну школу в німецькому оркестрі братів Гох, працював валторнис-
том в італійській опері, що мандрувала по Росії, а років із сімнадцяти був диригентом 
у російських трупах. У 1881 році під впливом вражень від зустрічі з М. Кропивниць-
ким і М. Садовським, М. Васильєв скомпонував і оркестрував музику до «Наталки 
Полтавки» (клавір виданий 1886 р.). З 1885 року він цілком присвятив своє життя 
українському  театру  і  керував  музичною  частиною  у  трупах  М.  Кропивницького, 
М. Старицького, М. Садовського, Г. Деркача, А. Сабініна. Сучасники високо цінували 
М. Васильєва як кваліфікованого й вимогливого диригента і композитора. Він добре 
знав специфіку та можливості українського театру і вмів музично оформити виставу 
відповідно до характеру п’єси та задуму режисера. Його музика й аранжування були 
нескладними та доступними для виконання. Найбільш поширеною серед українських 
труп була музика М. Васильєва до «Наталки Полтавки», «Циганки Ази», «Запорозь-
кого  кладу».  У  виконанні  творів  М.  Лисенка,  К.  Стеценка  та  інших  композиторів 
М. Васильєв суворо дотримувався оригіналів партитури. У радянський час М. Васи-
льєв тривалий період працював і завершив свою діяльність у Чернігівському театрі 
ім.  Т.  Г.  Шевченка.  За  видатні  заслуги  в  галузі  мистецтва  М.  Васильєв  удостоєний 
почесного звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР.

218  В’ячеслав  Опанасович  Потапенко  (1863–1942)  –  актор  трупи  М.  Кропив-
ницького, український письменник.
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хто з акторів, покладаючись на натхнення, нехтував належною по-
передньою підготовкою.

Більших результатів у запровадженні досвіду зразкових труп (у да-
ному разі трупи М. Старицького) досягла трупа П. Мирова-Бедюха. 
Організована  1888  року,  вона  спочатку  становила  напіваматорський 
колектив невисокого мистецького рівня. Організатор і керівник трупи 
П. Миров-Бедюх (помер 1909 р.) у минулому – прикажчик, незмінний 
учасник українських аматорських вистав і актор російської трупи, був 
людиною досить обмеженого світогляду і посередніх сценічних здіб-
ностей,  але  до  безтями  закоханий  у  театр.  Маючи  безсумнівний  ад-
міністраторський талант, П. Миров-Бедюх зміг поставити справу так 
солідно, що за кілька років трупа невпізнанно змінилася. У 1895 році 
вона налічувала сімдесят осіб (разом з хором). Головні сили становили 
актори з трупи М. Старицького: Л. Манько, Є. Боярська, К. Ванченко- 
Писанецький, О. Віламова, а також сам П. Миров-Бедюх – актор на 
ролі коханців і простаків, А. Мирова – артистка на лірико-драматичні 
ролі, О. Ольгіна – переважно співачка (згодом одна з провідних актрис 
труп О. Суходольського, Л. Сабініна), Г. Левченко – актор на драма-
тичні ролі зі співами (тенор), Б. Оршанов – здібний актор на драматич-
ні ролі. Режисером трупи в період її розквіту був К. Ванченко-Писа-
нецький (1863–1928). На українську сцену К. Ванченко-Писанецький 
прийшов з російської провінціальної трупи. За сім років перебування 
у трупі М. Старицького (1883–1890 рр.) він виявив себе обдарованим 
актором – виконавцем комедійних і характерних ролей. Ефектна зов-
нішність,  красивий  голос  (низький  баритон),  уміння  гримуватися, 
носити костюм, а головне – передавати характер персонажа, – усе це 
актор використовував для створення колоритних національних обра-
зів. Особливий успіх К. Ванченко-Писанецький мав у таких ролях, як 
Кабиця («Чорноморці»), Карась («Запорожець за Дунаєм»), Винник 
(«Утоплена»), Циган («Сорочинський ярмарок»). Досвід адміністра-
тивно-організаційної  роботи  (К.  Ванченко-Писанецький  був  розпо-
рядником у трупі М. Старицького) також став у нагоді у процесі фор-
мування і зміцнення трупи.

Певна школа, здобута цілою групою акторів у трупі П. Стариць-
кого, позначилася на загальному ансамблі, злагодженості постано-
вок. Трупа П. Мирова-Бедюха, яка раніше їздила переважно по Си-
біру і не наважувалася з’являтися там, де вже публіка бачила кращі 
українські  трупи,  1895  року  відвідала  Москву  і  дістала  визнання 
глядачів і критики.

Московські рецензенти писали, що трупа має чудовий ансамбль, 
що костюми, аксесуари заслуговують на цілковите схвалення. Хори, 
чоловічий  і  жіночий,  відзначаються  повнозвучністю  і  свіжістю 
окремих  голосів,  народні  сцени  дихають  життям.  У  трупі  справ-
ді  йшлося  про  серйозну  творчу  працю.  Через  три  роки  у  відгуках 
про  вистави  знову  наголошували  на  чудовому  ансамблі,  легкості, 
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вільності у виконанні і виразності масових сцен, чим так уславився 
театр М. Старицького. «Глядач забуває, що він у театрі, йому зда-
ється,  що  він  спостерігає  саме  життя.  Народні  верстви  живуть  на 
сцені, хвилюються, рухаються, анітрохи не скидаючись на більшість 
наших оперних хорів, що тупцюють на місці й автоматично вимаху-
ють руками... Голоси свіжі,  здорові й симпатичні за тембром. Зла-
годженість  досить  великого  (40  осіб)  хору  з  капельмейстерською 
паличкою 219 цілковита» 220.

У цій самій рецензії зауважено і на «чудових, зі смаком, а іноді 
й розкішно пошитих костюмах». Як свідчать сучасники, костюми і 
реквізит  виготовляли  зі  справжнього  добротного  матеріалу,  взірці 
брали з картин І. Рєпіна, В. Маковського та музейних речей. Мож-
ливо, що в костюмах і взагалі в оформленні трупа іноді й не дотри-
мувалася суворого добору аксесуарів, проте дбайливість і увага до 
оформлення  вигідно  вирізняли  її  в  порівнянні  з  випадковим  і  не-
охайним оформленням більшості провінціальних труп.

Колектив творчо зростав на репертуарі, який також мав багато 
спільного  з  репертуаром  трупи  М.  Старицького.  Виступи  почи-
нались,  як  правило,  виставою  «Назар  Стодоля»,  далі  йшли  п’єси 
М. Старицького – «Не так склалося, як жадалося», «За двома зай-
цями», «Циганка Аза», М. Кропивницького – «Дай серцю волю...» 
і неодмінні для всіх українських труп «Наталка Полтавка», «Запо-
рожець за Дунаєм» та інші.

Показовою щодо якісних змін театру в 1880–1890-х роках є та-
кож трупа Г. Деркача.

Г. Деркач 221 (1846–1900) – корнет Уманського уланського пол-
ку  –  наприкінці  1860-х  років  залишив  військову  кар’єру  заради 
неспокійного,  сповненого  випадковостей  театрального  життя.  Два 
роки працював у Катеринославській російській трупі актором, потім 
став антрепренером спочатку російської, а із середини 1870-х років 
російсько-української трупи, з якою тоді ж побував у багатьох міс-
тах України, а також на Кавказі і в Москві. Вистави трупи Г. Дерка-
ча в першій половині 1870-х років не виходили за межі звичайних 
українських вистав у російських трупах першої половини XIX ст., 
у яких успіх визначався, головним чином, проблисками акторсько-
го хисту. За відгуком петербурзької газети «Речь» 222, оперетки укра-
їнські  йшли  жваво,  особливо  відзначали  гру  Попової-Грозної  223  в 
«Москалі-чарівнику».

219  Диригував хором Ф. Пастухов.
220  Театрал. – Москва, 1898. – С. 107.
221  На сцені виступав ще під псевдонімами Любимов або Любимов-Деркач.
222  Речь. – 1876. – 23.III.
223  Попова-Грозна, яка так сподобалася глядачам, була справді здібною актри-

сою. Вона й надалі не покинула українську сцену, і в 1880–1890-х роках її ім’я згаду-
вали серед кращих сил невеличких труп.
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У  1882  році  трупа  Г.  Деркача  відновила  свою  діяльність  і  не 
припиняла  її  до  1900  року.  Про  те,  як  було  зібрано  нову  трупу, 
Г. Деркач розповідав: «Тоді якраз був піст і з’їзд руських акторів у 
Москві,  я  між  ними  винайшов  уміючих  абияк  балакати 
по-українськи і почав вистави у Москві в “Скоморосі” 224, граючи 
разом з руською трупою  і,  справді, – заробив  добре. А там вже з 
тією трупою почав мандрівку по деяким невеличким городам Росії 
і теж мав добрий грошовий зиск» 225. Щодо «грошового зиску» тру-
па Г. Деркача, як і багато інших українських і взагалі провінціаль-
них  труп,  цілком  залежала  від  зборів.  Інколи  актори  зовсім  не 
одержували грошей і навіть голодували. Трупа заснована була на 
засадах товариства, що складалося з кількох членів або тільки  із 
самого Г. Деркача і його дружини. Для добування коштів Г. Деркач 
навіть тримав шинок (це було в Кутаїсі ще в ранні роки його діяль-
ності, але славу корчмаря він придбав собі на все життя),  запро-
шував  на  виступи  циганський  хор  або  розплачувався  з  трупою 
грішми, виграними в карти.

Згодом  трупа  виросла  до  шістдесят  осіб.  Більшість  її  становив 
добре дібраний хор. До своєї трупи Г. Деркач залучав здібних акто-
рів, але міцного ансамблю не домагався, легко мирився з плинністю 
акторів і взагалі у своїх заходах не виходив за рамки вузькопрактич-
них завдань. Постійними членами трупи були в основному численні 
родичі дружини Г. Деркача – Г. Петраківської, виконавиці характер-
них і комедійних ролей. На афішах трупи промайнуло чимало відо-
мих імен, серед них і російських акторів – Ф. Горева, О. Правдіна, 
О. Глами-Мещерської та інших.

Г. Деркач не встановлював суворого поділу на ранги і давав змогу 
кожному  проявити  себе  в  різних  ролях.  Це  й  було  однією  з  причин 
того, що актори охоче йшли до нього. Робота у трупі, особливо почат-
ківцям, давала на деякий час практичну користь для розробки актор-
ської техніки, а коли крила підростали, актори шукали ширшої дороги.

Відомо,  що,  залучаючи  до  хору  найкращих  співаків  з  молоді, 
Г. Деркач у 1890 році прийняв до своєї трупи Ф. Шаляпіна, тоді ще 
18-річного юнака. Сам Г. Деркач – комедійний актор із схильністю 
до  буфонади  і  непоганий  співак  (бас)  –  мав  значний  успіх  у  гля-
дачів. Сучасники порівнювали його навіть з відомим актором Мос-
ковського Малого театру В. Живокіні. Репертуар трупи Г. Деркача 
у 1880-х роках і на початку 1890-х років мало відрізнявся від репер-
туару зразкових на той час труп М. Кропивницького і М. Стариць-
кого.  Так,  до  Москви  в  1890  році,  після  поїздки  по  Сибіру,  Уралу, 
Кавказу і Центральній Росії, трупа привезла вистави «Ой не ходи, 

224  У 1882–1883 роках під назвою «Скоморох» виступила трупа Лентовського у 
приміщенні цирку Гінке.

225  Ванченко К. Спогади українського лицедія. – С. 226.
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Грицю...»,  «Назар  Стодоля»,  «Хто  лається,  той  кається»,  «Натал-
ка Полтавка», «Запорожець за Дунаєм», «Дай серцю волю, заведе 
в неволю», «Сватання на Гончарівці». Московський рецензент пи-
сав: «Хори і танці віяли справжньою Малоросією, п’єси, виконувані 
трупою, такі ж прості, але симпатичні, істинно народні п’єси, які й 
раніше були в репертуарі малоросійських труп... Свіжим струменем 
повіяло на нас від цих малоросійських спектаклів серед вистав на-
родного театру, що збочив з істинного шляху...» [ідеться про москов-
ський театр «Скоморох». – Є. Х.] 226.

На початку свого існування трупа майже не виступала в тих міс-
тах, де її могли порівнювати з іншими українськими трупами. Од-
нак при порівнянні виконання тих самих п’єс у трупах М. Кропив-
ницького або М. Старицького, які, за твердженням газет, привчили 
до  особливої  вимогливості  щодо  «малоросійських  труп»,  відразу 
була помічена велика різниця, передусім у недостатньому рівні ак-
торської та режисерської культури. Усі постановки свідчили про те, 
що у трупі відсутня керівна рука режисера, яка б «вміла дати кож-
ній речі, кожній події відповідну  їй форму, показати на очі  гляда-
чів справжню етнографічну виставу, починаючи від убрання, мови, 
пісні  “Наталки  Полтавки”  І.  Котляревського.  Програма  вистави. 
Трупа Г. Деркача. Гастролі в Парижі. 1893 р. і до виконання самих 
ролей» 227. Такі речі, як стеаринові свічки на вечорницях в «Назарі 
Стодолі» або різноманітний одяг для селян з однієї місцевості, чи 
розмова на різних діалектах, порушували історичну і життєву прав-
ду. Частина акторів вирізнялася природністю виконання, інші зби-
валися на фальшивий тон. Про актора Іваненка Ф. Шаляпін через 
багато років згадував: «Грав він чудово, так правдиво, так щиро, що 
я майже завжди плакав від якоїсь незрозумілої радості. Особливо 
розчулювало мене, коли він у “Невольниках” співав: “Ой зішла зоря 
та вечеровая”» 228. Вистави йшли не рівно. Побувавши на спектаклі 
«Ой не ходи, Грицю» А. Кримський спостеріг, що О. Світлова (Ма-
руся), Антонов (Хома), Нелідов (Гриць) у грі проявляють помітний 
драматизм, який справляє добре враження, і тут же пожалкував, що 
ці актори перебільшують у рухах і допускають сильну декламацію, 
яка  порушує  природність.  У  виставі  «Тарас  Бульба»  виконавець 
ролі Тараса (Базаров) грав з афектацією і манірністю класицистич-
ної трагедії, Г. Решетников зображував Андрія, як у сентименталь-
ній мелодрамі, а Д. Марченко в ролі Янкеля вдавався до фортелів, 
гідних хіба що ярмаркового балагана. Акторам явно бракувало шко-
ли, яка б навчила їх послідовного розкриття образу і всієї вистави в 
єдиному художньому ключі.

226  Артист. – Москва, 1891. – № 12. – С. 160.
227  Зоря. – Львів, 1892. – XIII. – С. 280.
228  Шаляпин Ф. Страницы моей жизни. – Київ, 1958. – С. 121.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



420

У 1892 році Г. Деркач запросив до трупи Л. Манька і Є. Боярську, 
а з осені 1893 року до її складу ввійшли Є. Зарницька, Ю. Шостаків-
ська, М. Маньківська, Д. Гайдамака, І. В. Загорський, С. Глазуненко, 
Ю. Косиненко. Усі вони, окрім неабиякого таланту, мали за плечи-
ма  школу  високої  майстерності,  здобуту  під  безпосереднім  керів-
ництвом М. Кропивницького і М. Старицького. Саме завдяки цим 
акторам  про  трупу  заговорили  як  про  одну  з  кращих.  Окрилений 
успіхом, Г. Деркач вирішив повезти трупу до Франції, з якою тоді 
(у 1893 р.) Росія вступила в політичний союз.

Для закордонних гастролей було вибрано «Наталку Полтавку» 
і  «Назара  Стодолю».  Вистави  підготували  старанно.  Виготовили 
нові, за малюнками художників і етнографічно відповідні, костюми, 
декорації, бутафорію.

Симпатії парижан були завойовані з першого ж виступу. Кіль-
ка  французьких  газет  присвятили  українській  трупі  прихильні 
замітки  і енергійно рекомендували публіці відвідувати вистави. 
Найбільше  сподобалася  французьким  глядачам  щирість  і  своє-
рідна поезія українського народного життя, пісня і танці. Газета 
«Figaro» повідомляла про захоплення глядачів «Наталкою Пол-
тавкою» – повної життя оригінальної постановки на сцені, чудо-
вими танцями, музикою. Присутня на виставі французька пись-
менниця Адан була так зачарована сюжетом п’єси, що скрикнула: 
«Ось  в  чому  сила  та  величність  слов’янського  характеру!  Шля-
хетна душа і добре серце наших спільників можуть бути для нас 
прикладом» 229. Газета «Новое время» в кореспонденції з Парижа 
розповідала: «Артисти і режисер зробили зі свого боку все мож-
ливе  230.  Декорації,  обстановка,  костюми  вельми  приємні,  свіжі, 
дбайливо виготовлені 231. Хори дуже гарні, великі (у трупі понад 
70 осіб), із свіжими голосами 232. Усе це було далеким від тих па-
родій  на  “російське”,  які  ми  звикли  бачити  тут  в  останні  роки, 
і  мало  вигляд  дуже  характерний  і  приємний.  Грали  “Наталку 
Полтавку”, і гра виявилася простою, без претензій і дуже талано-
витою. Г. Деркач у ролі Старости [Виборного. – Є. Х.], п. Петра-
ківська  (Горпина),  Зарницька  (Наталка),  Косиненко  в  ролі  Пи-
саря [Возного. – Є. Х.], Глазуненко (Микола) – усі показали себе 
справжніми артистами. Особливо були захоплені у третьому акті 
хвацькими малоросійськими танцями, у яких відзначився п. Гла-
зуненко,  і  веселими  народними  піснями.  Остання  картина  мала 
надзвичайний успіх: співаків і танцюристів викликали по кілька 
разів і навіть змусили повторити народні танці» 233.

229  Цит. за: Червоний шлях. – 1924. – № 4.
230  Режисер О. Суслов.
231  Декоратор Я. Степняков.
232  Хормейстер О. Олексієнко (Домерщиков).
233 Новое время. – 1893. – 6.XII.
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Відомий французький критик Ф. Сарсе, високо оцінивши виста-
ву, особливо відзначив виконавицю заголовної ролі Є. Зарницьку, 
яка, за його словами, співала, як соловейко, і голос її був чистий, як 
кришталь 234.

З не меншим успіхом пройшов і «Назар Стодоля».
На честь українських акторів французькі літературно-артистич-

ні  кола  влаштували  бенкет.  Таке  вшанування  означало  виняткову 
прихильність.

«Справи наші, – писала з Парижа Є. Зарницька, – у сценічному 
відношенні  чудові  –  кращого  прийому,  кращих  рецензій  не  треба. 
І все це, майте на увазі, від щирого серця, бо ми не були рекламо-
вані,  як  тут  прийнято,  не  було  у  нас  ані  клакерів,  ані  підкупленої 
преси» 235.

Отже,  мистецтво  українських  акторів  дістало  визнання  і  за 
кордоном.  Як  найістотніші  риси  театральна  критика  і  глядачі 
відзначили  його  народність,  щирість  і  простоту  реалістично-
го  виконання,  а  також  професіональну  зрілість.  Однак  подорож 
трупи Г. Деркача по Франції 236 з організаційного і матеріального 
боку проходила невдало. Це сталося внаслідок цілковитої  інерт-
ності  російських  офіціальних  кіл,  матеріальної  незабезпеченості  
гастролей, численних організаційних помилок керівництва трупи, 
украй погано поставленої реклами, недисциплінованості окремих 
акторів тощо.

У листопаді 1894 року група провідних акторів трупи Г. Деркача, 
що повернулася з Франції, склала ядро товариства під керівництвом 
О. Суслова і О. Суходольського, а сам Г. Деркач зібрав нову трупу, 
з  якою  став  працювати  на  колишніх  засадах.  Серед  акторів  були 
В. Розсудов-Кулябко, режисер і актор із трупи М. Кропивницько-
го,  актори  і  режисери  з  трупи  М.  Старицького  –  Ю.  Косиненко  і 
К.  Ванченко-Писанецький,  здібні  артистки,  виконавиці  драматич-
них ролей А. Войцехівська, О. Зініна, О. Ратмирова (останні дві ще 
й оперні співачки), досвідчений диригент М. Васильєв-Святошенко 
та багато інших. Окремі вистави досягали високого рівня художньо-
го реалізму, а в деяких переважали грубий натуралізм і непристойне 
кривляння.  Колективу  бракувало  творчої  дисципліни.  Репертуар 
добирали недбало. Кілька разів трупа майже розпадалася, потім від-
новлювалася в іншому складі і 1900 року припинила своє існування 
після смерті Г. Деркача.

234  Див.: Суслов О. Подорож трупи Деркача до Парижа в 1894 р. // За сто літ. Ма-
теріали з громадського і літературного життя України ХІХ і початку ХХ століття / 
ред. М. Грушевський. – Київ, 1927. – Кн. 1. – С. 220–226.

235  Лист  Є.  Дарницької  до  матері  від  14(26).  XII.1893  р.  –  Державний  музей  
театрального, музичного та кіномистецтва УРСР, № 35165.

236  З 1 по 26 грудня трупа Г. Деркача перебувала в Парижі, з 27 по 31 грудня –  
у Бордо, 27 січня – у Марселі, а звідти вирушила пароплавом до Батума.
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Актори  трупи,  очоленої  О.  Сусловим  і  О.  Суходольським,  зде-
більшого  були  учнями  М.  Кропивницького  й  М.  Старицького: 
О.  Суслов,  Є.  Зарницька,  Н.  Чарновська,  О.  Шатковський,  А.  За-
порожець, Л. Круглякова, Г. Кохановська. Окрім того, тут у різний 
час працювали Г. Затиркевич-Карпинська, Є. Боярська, Л. Манько, 
актор  російської  драми  і  оперети  М.  Сєвєрський,  оперний  співак 
Арцимович, молода співачка з трупи П. Саксаганського Ю. Росіна. 
Загалом у трупі було п’ятдесят артистів і хористів.

Тон усій справі задавали О. Суслов – розпорядник трупи, О. Су-
ходольський – режисер, Є. Зарницька – прем’єрша.

О.  Суслов  (справжнє  прізвище  Рєзников,  1857–1929)  серед 
українських  театральних  діячів  вирізнявся  освіченістю  і  загаль-
ним високим культурним рівнем. Замолоду він проявляв  інтерес 
до  медицини  (слухав  лекції  в  Дерптському  та  Бернському  уні-
верситетах  на  медичному  факультеті),  був  причетний  до  партії 
«Народна  воля»,  відбув  п’ятирічне  заслання  в  Томській  губернії 
(м.  Каїнськ)  і  потрапив  до  списків  неблагонадійних.  Ще  будучи 
учнем реального училища, виступав в аматорському гуртку, в яко-
му  деякі  вистави  ставив  М.  Кропивницький.  У  1888–1892  роках 
проходив серйозну школу театрального мистецтва у трупі М. Кро-
пивницького. Поряд із сценічною практикою, О. Суслов набув ще 
й  організаційного  досвіду,  виконуючи  протягом  чотирьох  років 
адміністративні функції. До керівництва трупою О. Суслов прий-
шов цілком кваліфікованим і досвідченим актором та розпорядни-
ком. Акторські здібності О. Суслова найкраще проявилися в ролях 
комедійних і характерних: писаря Скубка («По ревізії»), Цокуля 
(«Наймичка»), Карася («Запорожець за Дунаєм»), голови Явтуха 
(«Майська ніч»).

Згодом, коли трупа О. Суслова і О. Суходольського розділилася 
на дві, О. Суслов, очоливши власну трупу, виявив ще й режисерські 
здібності.

О. Суходольський (1863–1936) змалку почав працювати перука-
рем  і  гримером у театрі Бергоньє в Києві. За виступами в масових 
сценах  і  невеликих  ролях  настало  серйозне  зацікавлення  театром  і 
робота над більш відповідальними ролями. На формування худож-
ніх смаків і акторської майстерності О. Суходольського мали вплив 
актори російської трупи, що працювала в театрі Бергоньє і, особливо, 
М. Іванов-Козельський. З 1891 року О. Суходольський перейшов на 
українську сцену, кілька місяців працював у М. Кропивницького, а в 
сезон 1893–1894 року – у Г. Деркача. О. Суходольський набув доброї 
слави вмінням виконувати, головним чином, комедійні й характерні 
ролі  із  життєвою  типовістю  і  сценічною  мальовничістю.  Серед  них 
були Сірко («За двома зайцями»), Храпко («Крути, та не перекру-
чуй»),  Дранко  («Пошились  у  дурні»),  Захар  Лобода  («Зайдиголо-
ва»), Хома («Ой не ходи, Грицю...»).
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Тогочасна  критика  відзначала  здатність  О.  Суходольського  до 
перевтілення,  до  створення  зовнішнього  малюнка  ролі  засобами 
гриму,  міміки  і  взагалі  уважної  розробки  найдрібніших  деталей 
ролі, а також розкриття характеру дійової особи.

Не щедрий на похвалу щодо українських акторів журнал «Театр 
й искусство» писав: «Це великий талант... У грі п. Суходольського 
видно велику вдумливість; це – актор розумний і в нього ніколи не 
можна помітити жодного шаржу» 237.

Цю  характеристику  підтверджували  і  доповнювали  чимало  ін-
ших  відгуків  київських,  одеських,  харківських,  московських  ре-
цензентів.  Усі  вони  наголошували,  що,  актор  неабиякого  таланту, 
він  виявляв  велику  любов  до  своєї  справи,  дбайливо  ставився  до 
будь-якої, навіть найменшої ролі.

Є.  Зарницька  (справжнє  прізвище  Азгуріді,  1867–1936)  на  час 
організації трупи вже була відома як талановита актриса, яка здо-
була досвід під безпосереднім керівництвом М. Кропивницького за 
час перебування в його трупі в 1889–1893 роках. М. Кропивниць-
кий  називав  її  не  тільки  справжньою  артисткою,  але  й  художни-
цею  в  театральному  мистецтві.  Не  раз  Є.  Зарницьку  порівнювали 
з М. Заньковецькою. Проте ніколи їй не закидали копіювання. Ви-
конання Є. Зарницької завжди вирізнялося оригінальністю, щиріс-
тю,  емоційністю  і  тонким  розумінням  ролі.  Артистка  володіла  та-
ємницею  підкорювати  глядача  настроєві  зображуваної  нею  особи, 
змушувала  переживати  разом  з  героїнею  п’єси  її  радощі  і печалі. 
Є.  Зарницька  створювала  справжні  художні  образи  в  найрізнома-
нітніших ролях: веселих та хитрих дівчат і молодиць – Васса («Ніч 
під  Івана  Купала»),  Лукія  («Зайдиголова»),  Цвіркунка  («Чорно-
морці»);  комічних  –  Вустя  («За  двома  зайцями»);  драматичних  – 
Галя, Аза («Циганка Аза»), Ярина («Невольник»), Наталя («Лиме-
рівна»), Харитина («Наймичка»), Олена («Глитай, або ж Павук»); 
співочих – Оксана («Запорожець за Дунаєм»), Наталка («Наталка 
Полтавка»), Катерина («Катерина»). Є. Зарницька була також одні-
єю з перших виконавиць західноєвропейського опереткового репер-
туару в українських трупах: Серполетта («Корневильские колоко-
ла» Р. Планкетта), Христина («Продавец птиц» К. Целлера), Гейша 
(«Гейша» С. Джонса).

Отже, у трупі були зосереджені талановиті і професіонально під-
готовлені актори.

В організаційно-творчих методах роботи була схвалена орієн-
тація на такі колективи, як трупи М. Кропивницького, П. Сакса-
ганського.

Реорганізація колишньої трупи Г. Деркача почалася з введення 
елементарних, на перший погляд, правил, які докорінно змінили її 

237  Театр и искусство. – Петербург, 1897. – С. 940.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



424

обличчя. Передусім у роботі було встановлено чітку дисципліну. 
Рішуче  викорінювалися  будь-які  чвари.  Жодну  виставу  не  пока-
зували без попередніх репетицій. Кожний спектакль проходив під 
суворим наглядом режисера. Усе було поставлено на службу твор-
чим завданням.

У результаті цих зусиль трупа завоювала почесне місце серед ін-
ших українських труп. Кінець зимового сезону і все літо 1895 року, 
проведені  на  Кавказі,  можна  вважати  періодом  її  становлення. 
Успішні  виступи  восени  того  ж  року  в  Москві  закріпили  здобуті 
позиції. Улітку 1896 року у Воронежі трупа О. Суслова і О. Сухо-
дольського більше місяця одночасно давала вистави з уславленою 
трупою М. Садовського.

При першому ознайомленні з трупою насамперед помічали сер-
йозне і сумлінне ставлення до справи. Бакинська газета «Каспий» із 
цього приводу писала: «Якщо небездарний актор працює над собою, 
якщо він відчуває, що він у своїй сфері і, до того ж, ще думає про те, 
чому взявся служити, то це вже робить йому честь» 238.

У Тифлісі, як писала Є. Зарницька, публіка, здивована таким ан-
самблем, працею і енергією, стала прихильно ставитися до трупи.

Тифлісці, які мали на той час оперу і оперету, спочатку недовір-
ливо позирали на афіші української трупи. Проте через кілька ви-
став перевага була на боці «малоросів». Слава про трупу розійшлася 
по всьому Закаспійському краю,  її запрошували до себе представ-
ники Ашхабада, Самарканда та інших міст. У 1894–1898 роках тру-
па  побувала  в  найбільших  містах  Кавказа,  Середньої  Азії,  Криму, 
Центральної Росії (Воронеж, Саратов, Орел, Твер), у Москві, Києві, 
Катеринославі, Єлисаветграді, тобто в тих містах, де глядачі вже не 
раз бачили українські трупи  і могли  їх порівнювати. Ці порівнян-
ня, як правило, були на користь трупи О. Суслова  і О. Суходоль-
ського. Особливо вигідно трупа виявила себе у виконанні п’єс, яким 
судилося ввійти до фонду класичної драматургії. При цьому як по-
зитивну рису варто відзначити постійне прагнення трупи оздорови-
ти  і збагатити саме цими творами свій дуже строкатий репертуар. 
Так, трупа О. Суслова і О. Суходольського при першій можливості 
звернулася до п’єс І. Карпенка-Карого. Зі справжнім тріумфом пе-
ред київською публікою, яка бачила вже цю виставу у класичному 
виконанні труп М. Кропивницького, М. Садовського, П. Саксаган-
ського,  пройшла  у  трупі  О.  Суслова  і  О.  Суходольського  вистава 
«Наймичка» (прем’єра відбулася 6 травня 1897 р.). Слава, здобута 
М. Заньковецькою в ролі Харитини, не зменшила успіху, що випав 
на долю Є. Зарницької. Якщо раніше критика жалкувала, що актри-
са  витрачає  свій  талант  на  виконання  таких  слабких  і  ходульних 
ролей, як Оксана («Помста, або Загублена доля»), Варка («Нещас-
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не кохання») та до них подібних, то тепер визнавала відповідність 
акторського таланту драматургічному матеріалу. «Драма Карпенка- 
Карого  “Наймичках”,  –  писав  рецензент,  –  мало  не  єдина  п’єса, 
у якій п. Зарницька може розгорнутися на всю широчінь свого дра-
матичного таланту» 239.

Є. Зарницька з властивою їй силою переконання, ліричною за-
душевністю  і  життєвою  правдивістю  розкривала  всю  глибину 
пере живань чистої душею, скривдженої Харитини. За оцінкою ре-
цензента, жоден глядач не залишився байдужим до її долі. П’єса за-
кінчується, продовжував рецензент, але поетичний образ наймички 
залишається в серці глядача,  і хто хоч раз бачив його у виконанні 
Є. Зарницької, той уже не забуде його ніколи. 

Роль Цокуля виконував О. Суслов, і хоча кияни добре пам’ятали 
в  цій  ролі  М.  Кропивницького  і  П.  Саксаганського,  гра  О.  Сусло-
ва була названа чудовою, проведеною з почуттям художньої міри і 
такту, а зовнішній образ – типовим. Про інших виконавців (М. По-
номаренко, А. Запорожець, О. Шатковський, Козловська) сказано, 
що вони сприяли ансамблю. На прохання публіки виставу показали 
ще двічі. Є. Зарницька обрала її для свого бенефісу.

«Наймичка» завжди була в репертуарному активі трупи, що скла-
дався з таких п’єс, як «Ой не ходи, Грицю...», «Запорожець за Дуна-
єм»,  «Наталка  Полтавка»,  «Назар  Стодоля»,  «Дай  серцю  волю...», 
«Дві сім’ї», «Невольник», «Безталанна», «Лимерівна» та інші.

Вистави трупи О. Суслова і О. Суходольського в Києві привер-
нули  увагу  широкої  громадськості.  М.  Лисенко  і  М.  Старицький 
називали трупу однією з кращих, а Є. Зарницьку – спадкоємицею 
М.  Заньковецької  в  мистецтві.  Учні  консерваторії  і  драматичної 
школи радо виступали в масових сценах і хорі без будь-якої вина-
городи, виключно з бажання мати практику в хорошій трупі.

Після закінчення останньої вистави глядачі влаштували овацію, 
сцена була закидана квітами. Вітання тривали до світанку, а на зорі 
молодь гуртом проводжала артистів додому. Дальший шлях трупи 
також позначений інтенсивною творчою роботою. Майже в кожній 
рецензії, насамперед як величезне достоїнство трупи, наголошували 
на ансамблі: грають дружно, а не врозбрід.

До оцінки акторського виконання критика підходила з крите-
ріями правдивості і мистецької міри. Показовим щодо цього було 
виконання етюду «По ревізії», що водночас давав багатий мате-
ріал для актора  і потребував високої його майстерності. Вияви-
лося, що і цей мініатюрний, але досить складний твір був по силі 
акторам трупи. Про О. Суслова – Писаря і О. Суходольського –  
Старшину  писали,  що  вони  кожний  по-своєму  показали,  почи-
наючи  з  гриму  і  закінчуючи  кожним  жестом,  цілком  правдиві 
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постаті,  які  викликали  разом  і  невтримний  сміх  від  комічних 
ситуацій,  і  разючий  біль  за  долю  селян,  залежних  від  морально 
розбещеного начальства.

Серед  окремих  виконавців,  окрім  Є.  Зарницької,  О.  Суслова, 
О.  Суходольського,  привертали  увагу  О.  Шатковський  –  викона-
вець невеличких ролей парубків веселої вдачі і знаменитий танцю-
рист,  Г.  Кохановська  –  виконавиця  характерних  ролей,  яка  своєю 
осмисленою грою довела, що правдивою передачею комізму дійової 
особи можна викликати схвалення публіки 240.

Добре поставлений хор, солісти – Є. Зарницька, Н. Чарновська, 
Арцимович, Р. Внуковський – забезпечували виконання музичних 
і  музично-драматичних  творів.  Важливим  компонентом  кожної 
вистави було художнє оформлення. За вказівками режисера деко-
рації створювали кваліфіковані художники, а іноді їх навіть замов-
ляли. Так, наприклад, декорації до вистави «Царицині черевички» 
були замовлені вихованцеві Паризької академії художнику І. Па-
євському.  Реквізит  і  костюми  виготовляли  за  музейними  зразка-
ми.  Постановки  історичних  п’єс  консультував  відомий  історик 
Д. Яворницький.

Відзначаючи  позитивні  риси,  не  можна,  проте,  замовчувати 
засміченість  репертуару  беззмістовно  розважальними  і  низько-
пробними  п’єсами,  випадки  недоречностей  у  виставах,  шаржу-
вання тощо.

У 1890-х роках уже було цілком очевидно, що сценічне мистец-
тво  художнього  реалізму,  ансамблевої  єдності  і  професіональної 
зрілості  –  явище  не  ізольоване,  не  зосереджене  в  одній,  двох  або 
у  трьох  трупах.  Породжені  як  результат  інтенсивного  культурно-
го  прогресу  пореформеної  України,  зразкові  трупи  множили  свій  
дос від і сприяли загальному розвитку театрального процесу.

***

Діяльність більшості українських труп, що виступали на терито-
рії України і Російської імперії, і не тільки в центрі, але й по далеких 
околицях, була прогресивною.

Інтенсивний  економічний  розвиток  Росії  в  1890-х  роках  сприяв 
зростанню  культурних  потреб  населення.  Офіціальний  російський 
театр виявився на той час неспроможним задовольнити ці потреби. 
Сфера  діяльності  казенних  театрів  обмежувалася  столицями  і  спо-
радичними гастролями невеликих груп акторів у найбільших містах. 
Приватні  і громадські театри існували навіть не в усіх губернських 
містах. Що ж до мандрівних труп, то їх кількість була меншою, а ху-
дожній рівень переважно нижчим, аніж цього вимагав глядач.

240  Туркестанские ведомости. – 1897. – 13.XI.
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Із Самарканда і Вятки, Красноярська і Кишинева чулися голоси 
про театральний голод. Газета «Окрайна» (Ташкент) писала: «Пуб-
ліка наша [...] давно переросла сучасний провінціальний театр і ре-
пертуар його, і більша частина виконавців не задовольняють тепер 
майже нікого» 241.

Український  театр  розкрив  перед  глядачем  картину  народного 
життя, зацікавив долею простої людини. Він приніс із собою правду 
про сучасне і минуле волелюбного, але пригнобленого народу. Він 
передавав цю правду не тільки і не стільки етнографічною достовір-
ністю обстановки, скільки зображенням типових характерів і люд-
ських та соціальних відносин.

І. Карпенко-Карий зазначав, що українські п’єси ознайомлюють 
глядача із звичаями, співами і поняттями українського народу, що 
вони за трактуванням сюжетів і за мовою цілком доступні для наро-
ду, отже, можуть бути названі народними в повному розумінні цього 
слова 242. Виконавці цих п’єс добре знали життя народу, бо самі були 
демократичного походження або жили та безпосередньо спілкува-
лися з народом і тому так правдиво зображували це життя на сцені.

З огляду на складні умови існування саме так звані менші тру-
пи стали пропагандистами народного українського театру далеко за 
межами України.

Характерно, що після вистави «Назар Стодоля», якою розпоча-
ла свої гастролі у Смоленську (травень 1891 р.) трупа П. Мирова- 
Бедюха, газета «Смоленский вестник» зауважила не лише на тому, 
що  «публіка  губить  розум»  від  захоплення  виконанням  ролей 
окреми ми  акторами  і  чудовим  ансамблем,  але  й  підкреслила  сим-
патії  до  автора  п’єси  –  Т.  Шевченка:  «Це  справедливий  син  свого 
народу, який він любив над усе на світі, якого долю він виплакував 
кривавими слізьми, який кохати він заповіщав нащадкам під стра-
хом покарання божого...» 243.

На  противагу  «культурному  животінню»,  «зламаності»,  «фаль-
ші» і «мертвецькому холоду песимізму» місцевого театру від укра-
їнських  вистав,  зауважувала  газета  «Окраина»,  «повіває  чарівною 
свіжістю села, енергією юності, теплотою весни» 244.

На  цей  раз  ішлося  про  приїзд  трупи  О.  Суслова  і  О.  Сухо-
дольського  до  Самарканда.  Показані  були  вистави  «Безталан-
на»,  «Назар  Стодоля»,  «По  ревізії»,  «Циганка  Аза»,  «Жидівка- 
вихрестка», «Наталка Полтавка». Називаючи п’єси про народне 
українське  життя  невигадливими,  рецензент  усвідомлював,  що 
погане виконання згубило б і зміст п’єс, і їх ідею. Тим вища була 

241  Окраина. – 1897. – 7.XI.
242  Театр. – Київ, 1939. – № 4. – С. 22.
243  Цит. за: Кримський А. Трупа Мирова-Бедюха // Зоря. – Львів, 1891. – XII. – 

С. 239.
244  Окраина. – 1897. –7.XI.
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оцінка акторів, у зображенні яких прості люди села перетворюва-
лися на «перли художньої краси», на «закінчені типи», «суцільні 
натури», «їх радощі і горе стають глядачеві не тільки зрозуміли-
ми, а й близькими як свої особисті, викликаючи подекуди в най-
черствіших людей сльозу співчуття. Саме такими і постали перед 
нами [...] усі ці Возні, Чуби, Хоми, Назари та інші сини й дочки 
України» 245.

У  цій  схвильованій  і  піднесеній  оцінці  немає  перебільшення  з 
боку місцевих шанувальників мистецтва, адже ті ж актори, висту-
паючи через три роки в Петербурзі,  зворушували звиклого до ви-
тонченого виконання, вибагливого столичного глядача і змушували 
його замислюватися над долею Харитини, усе життя якої – це «без-
перервне страждання, сповнене кривд, тяжкої непосильної праці  і 
душевної муки» 246.

Те, що український театр приніс із собою пожвавлення в духов-
не життя Самарканда, Ташкента, Ашхабада, викликав захоплений 
інтерес  смоленців,  ярославців  і  дістав  визнання  столиць,  озна-
чало  перемогу  його  громадської  і  художньої  сили.  Значення  цієї 
сили  збільшувалося  тим,  що  близькі  і  зрозумілі  вистави  ставали  
надбанням не тільки звичайних відвідувачів театру – інтелігенції, 
купецтва,  службовців,  але  й,  як  повідомляють  скупі  інформації, 
населення  міських  околиць  та  приміських  сіл  –  робітників  і  се-
лян. Наприклад, трупа П. Українця в серпні – вересні 1890 року 
показала ряд вистав у Волочиську, де серед глядачів були офіцери 
прикордонної варти, урядники і «безліч сільського люду» 247. Для 
трупи Л. Лучицького, що їздила по ярмарках, «простолюддя» було 
постійним глядачем.

У середині 1890-х років театрів не було навіть у таких великих 
містах, як Омськ і Тобольськ. Іноді в залах громадського зібрання 
споруджували тимчасову сцену, і разів з десять на рік там висту-
пали приїжджі актори або місцеві аматори сценічного мистецтва. 
Відвідання  маленьких  міст  і  заводських  селищ  було  звичайною 
справою для мандрівних російських і українських труп. Однак цих 
труп було так мало, що кожен приїзд ставав подією. Трупа М. Ми-
рова-Бедюха, мандруючи по Уралу і Сибіру, спеціально заїзджала 
на заводи. Улітку 1894 року трупа відвідала Нижньо-Тагільський 
чавунно-ливарний  завод,  розміщений  за  350  верст  від  Пермі.  До 
Петропавловська трупа приїхала одразу ж після відкриття руху по 
Західносибірській залізниці.

Трупа  О.  Суслова  і  О.  Суходольського,  виступаючи  в  листопа-
ді 1895 року у Твері, виїзджала невеликими групами в навколишні 

245  Там само.
246  Биржевые ведомости. – 1900. – 21.I.
247  Зоря. – Львів, 1890. – № 2. – С. 352.
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міста (Торжок, Клін та ін.) і на заводи, серед яких завод Морозова 
був цілим містом.

Якщо заможні верстви глядачів, відвідуючи вистави, давали тру-
пам  можливість  існувати,  то  найдемократичніший  глядач  вселяв 
впевненість у їх необхідності і корисності. «Незважаючи на всі не-
вдачі і перепони, – згадувала Є. Зарницька, – все ж було одне, що 
задовольняло наше моральне почуття – все частіше й частіше ста-
ла прохоплюватися серед громадськості і в пресі думка, що україн-
ський театр є театром “народним”» 248.

У той час, як у пресі визначення «народний» щодо театру про-
скакувало лише мимохідь, безпосередня реакція глядача була більш 
певною. Працівники астраханської губернської друкарні в адресі до 
трупи О. Суслова і О. Суходольського писали: «Тільки завдячуючи 
вашій чуткості, в наш час, ми [...] мали змогу, при наших мізерних 
коштах, відпочити в сезон 1897 року в театрі і дістати високу есте-
тичну насолоду» 249.

Трупа  К.  Мирославського-Винникова  просувалася  по  шляху 
прокладання Сибірської залізниці. Серед будівників було багато 
адміністративних засланців, зокрема українців. Для них україн-
ський  театр  був  частиною  батьківщини.  У  Красноярську  перша 
вистава  («Ой  не  ходи,  Грицю....»)  перетворила  зал  для  глядачів 
на розбурхане море почуттів. Піднялася завіса й відкрилася кар-
тина українського села в зимову зоряну ніч із затишними вогни-
ками засніжених хат. Грайливою зграйкою випурхнули з-за куліс 
дівчата, співаючи колядок. У залі в цей час відбувалося щось не-
ймовірне – радісний порив змішався з риданням стариків та  іс-
терикою жінок.

На шляху до Єнісейська трупу запросили до себе в село політич-
ні засланці: «Ми відчували себе щасливими, – розповідав учасник 
трупи Л. Сабінін, – що нам пощастило доставити насолоду людям, 
які принесли в жертву свою свободу задля народного щастя» 250.

Зустріч  ця  відбулася  взимку  1896  року.  Український  демокра-
тичний  театр,  хоч  і  не  давав  певної  відповіді  на  питання,  які  хви-
лювали передових людей царської Росії, але викривав і засуджував 
всесильну  владу  та  моральну  потворність  верхів  суспільства,  роз-
кривав благородство й духовне багатство народу, наводив на дум-
ку, що далі так жити неможливо. Український демократичний театр 
знаходив спільну мову з народами тодішньої Російської імперії.

248  Зарницька Є. Спогади. – Державний музей театрального, музичного та кіно-
мистецтва УРСР, № 57437.

249  Вітальний адрес О. Суслову. – Державний музей театрального, музичного та 
кіномистецтва УРСР, № 10937/35370.

250  Сабинин Л. Пути-дороги украинского актера (60 лет на сцене). – Державний 
музей театрального, музичного та кіномистецтва УРСР, № 2107, ч. 2. – С. 55.
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V.3. УКРАЇНСЬКА ДРАМА  
В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

Якісний  перелом  в  історії  української  драми,  що  стався  впро-
довж 1870–1880-х років, був уторований різнобічними шуканнями 
і спробами попередніх поколінь: з 928 драматичних творів, надруко-
ваних між 1815 та 1906 роками, більшість припадає саме на останню 
чверть століття 251. Визначилися насамперед стилістичні пріорите-
ти,  які  дають  підставу  вести  мову  про  виразну  національну  своє-
рідність  новоствореного  українського  драматичного  театру.  Коли 
попереднє  двадцятиліття  було  періодом  визволення  від  обмежень 
водевільно-мелодраматичних  орієнтирів,  над  якими  височіли  по-
одинокі твори Т. Шевченка або М. Костомарова, то тепер драматич-
на творчість постала як цілком зріла й унормована. 

Поряд  з  іменами  провідної  трійці  драматургів  –  І.  Тобілевича, 
М.  Кропивницького,  М.  Старицького  –  як  визначальників  націо-
нального  обличчя  українського  театру,  в  драматичному  жанрі  ви-
ступали  такі  майстри  слова,  як  П.  Куліш,  Панас  Мирний,  С.  Во-
робкевич,  Гр.  Цеглинський,  Ом.  Огоновський,  О.  Барвінський, 
Б. Грінченко, Олена Пчілка, Дніпрова Чайка, які не лише засвідчи-
ли цілком самостійну і цілісну національну своєрідність художньої 
проблематики та стилістичних способів її тлумачення, але й почали 
випереджати  деякі  тенденції  розвитку  драматургії.  Так,  уже  оха-
рактеризований вище «Довбуш, або Громовий топір і знахарський 
хрест» Ю. Федьковича, незрозумілий його сучасникам, мав вигляд 
цілком інакший, з огляду на перспективу зіставлення з одноймен-
ним твором Б.-І. Антонича та навіть з переробкою М. Старицьким 
на  драму  «Юрко  Довбиш»  роману  «За  правду»  К.-Е.  Францоза. 
Приміром,  коли  в  Б.-І.  Антонича  у  фінальній  сцені  Довбуш  твер-
дить Дзвінці: «Для мене це день / Мого народження», то вочевидь 
окреслюється  інтертекстуальний  перегук  з  подіями  дня  Варфоло-
мія у драмі Ю. Федьковича, так само і сцена з Кастеляншою розви-
ває відповідні мотиви попереднього твору. 

Здобутки  української  драматургії,  виборені  в  украй  скрутних 
умовах,  ще  вимагають  докладного  аналізу.  Так,  не  досліджена  і 
не  перевидана  творча  спадщина  західноукраїнських  драматур-
гів  С.  Воробкевича  («Три  грації»,  «Гнат  Приблуда»,  «Убога  Мар-
та»,  «Золотий  мопс»,  «Пані  молода  з  Боснії»,  «Новий  двірник»,  
«Василько  Ростиславович»,  «Петро  Конашевич  Сагайдачний», 
«Кочубей  і  Мазепа»),  О.  Огоновського  («Федько  Острожський», 
«Гальш ка Острожська»), О. Барвінського («Павло Полуботок, на-
казний гетьман України»), В. Пачовського («Сон української ночі», 

251  Старицька-Черняхівська Л. Двадцять  п’ять  років  українського  театру  // 
Старицька-Черняхівська Л. Вибрані твори. – Київ, 2000. – С. 725. 
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«Сонце руїни»), О. Кониського («Порвалась нитка», «І на пронозу 
єсть заноза», «По вусам текло, а в рот не попало»), немає відомос-
тей про таких авторів, як Г. Борковський («Оказія з пампушкою», 
«Різдвяний вечір», «Старі до молодих не підгортайтесь», «Як долі 
немає, то й щастя минає», «Із моря житейського», «Лихом щастя не 
добудеш»), В. Мова (Лиманський) («Старе гніздо й молоді птахи»), 
Т. Сулима («Дячиха»). До числа «білих плям» належать і такі твори, 
як «Злочинниця» Олени Пчілки, «Ясні зорі», «Серед бурі» Б. Грін-
ченка,  досі  лишається  в  рукописах  драматична  спадщина  (понад 
30  творів)  В’ячеслава  Опанасовича  Потапенка  (1863–1942)  –  
людини непересічного обдарування і трагічної долі 252. 

Приміром,  «одним  із  кращих  галицьких  драматургів  останніх 
десятиліть ХІХ ст. по праву вважається Григорій Цеглинський (лі-
тературний псевдонім – Григорій Григорієвич), який у гумористич-
ному ключі висвітлював у своїх комедіях яскраві епізоди з тогочас-
ної дійсності галичан. Так, у комедії “На добродійні цілі” (1883) в 
сатиричних  барвах  змальовуються  окремі  хиби  світогляду  націо-
нальної  інтелігенції. В одноактівці “Тато на заручинах” (1884) ви-
сміюється чваньковитість представників дрібної шляхти» 253. Однак 
перевидання його творів відбулося лише в останні роки 254. Лише у 
працях С. Хороба, Н. Малютіної, А. Захарченко останнього десяти-
ліття поступово постає принципово нова панорама драматургічного 
доробку 255, не кажучи про докладний його опис, якого досі бракує. 
Промовистий під цим кутом зору приклад відкритя того, що «у дра-
мах В. Пачовського […] структура міфу виявляється через особливу 
самопродукувальну  природу  слова»,  а  відтак,  відбувається  «вихід 
за межі суто жанрового розуміння містерії як середньовічного теат-
рального дійства» 256. Мовна матерія постає як потенціал драматич-

252   Нікольченко М. В. Творчість В’ячеслава Потапенка (еволюція проблематики 
і поетики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Київ, 2008. – 
С. 15–18.

253  Новиков А. О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої поло-
вини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  :  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  д-ра  філол. 
наук. – Київ, 2007. – С. 8; див. також: Новиков А. О. Художній універсум Марка Кро-
пивницького.  –  Харків,  2006;  Новиков А. О. Слобожанські  драматичні  етюди.  На-
риси і студії. – Харків, 2002.

254  Цеглинський Гр. Твори. Комедії, драми  і дещо з прози. Підготував до друку 
Р. Кирчів. – Львів, 2003. 

255  Див.,  приміром:  Хороб С. І. Українська  драматургія  кінця  ХІХ  –  початку 
ХХ ст. в системі модерністського художнього мислення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук. – Львів, 2002; Хороб С. І. Українська модерна драма 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Івано-Франківськ, 2002; Малютіна Н. П. Родо-жанрові  
трансформації в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття  : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук. – Київ, 2007; Захарченко А. А. 
Ідейно-художні шукання в українській драматургії ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Київ, 2007. 

256  Малютіна Н. П. Родо-жанрові трансформації... – С. 17. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



432

ної  міфотворчості,  що  цілком  відповідає  найновішим  тогочасним 
здобуткам європейського символізму. Такі невідомі раніше і вияв-
лені нещодавно закономірності дають підставу твердити про «цілу 
систему  жанрів  української  символістської  драми,  починаючи  від 
історіософської, філософсько-психологічної, міфологічно-ліричної, 
містично-релігійної  п’єси  й  завершуючи  драматичними  етюдами, 
діалогами, ескізами та монологами тощо» 257. Проте вже відсутність 
належним чином висвітленої джерельної бази унеможливлює бодай 
зазіхання  на  повноту  (залишаючи  осторонь  вичерпність)  характе-
ристики драматургії. Тому за нинішнього стану розробки проблеми 
можна подати лише побіжні характеристики найпомітніших явищ 
драматургічного доробку. До таких верхівок належить насамперед 
постать М. Кропивницького. 

Основу  стилістики  М.  Кропивницького  становить  така  ново-
відкрита  в  сучасному  повсякденні  й  відроджена  ним,  виявлена  в 
сучасній  йому  дійсності  фундаментальна  особливість  української 
національної культуротворчої традиції, як химерність. Те, що стало 
у  ХХ  ст.  основою  «химерного  роману»,  має  свої  витоки  в  бароко-
вій  стилістиці  (приміром,  у  макаронізмі)  та,  пірнаючи  ще  глибше 
в  часові  історичні  глибини,  у  фольклорних  традиціях,  наприклад, 
у небилицях (так звані формули неможливості, impossibilia). Ця хи-
мерність  М.  Кропивницького  виявилася  у  відкритті  неймовірнос-
ті,  невірогідності  самої  правди,  в  абсурдності  та  парадоксальності 
дійс ності. Те, що Л. Мороз влучно визначено як «вивернутість ло-
гіки суспільних взаємин», коли персонаж заради мети «вдається до 
проти лежних […] засобів» 258, містить витоки саме в химерності, від-
критої драматургом у повсякденності. 

Химерність  реалізується  у  формі  трагікомедії.  «Лихо  не  кож-
ному  лихо  –  іншому  й  талан»  (1883)  –  твір,  визначений  самим 
автором  як  «трагікомічний  етюд»,  побудований  за  принципом 
«з’ясування  обставин»,  а  саме:  обрання  жениха  для  Пріськи  Ку-
гутенкової між паламарем Несихієм та «парубком таранкуватим» 
Данилом  Кандалупенком,  який  залицяється  до  дівчини.  Спершу 
Пріська  каже  Данилові:  «Я  не  хочу  щоб  ти  такий  був  понурий!» 
(6-та  сцена).  Та  несподівано  Паламар  у  фіналі  (9-та  сцена)  при-
ходить  із  звісткою:  «Тепер  паламарів  не  буде  духовних,  а  будуть 
наймити!». Коли ж Паламаря обстрижено, Пріська вже відмовляє 
Данилові:  «Геть,  гидкий,  осоружний!».  І  навпаки,  до  Паламаря 
звернуто її слова: «Ох, убий же мене, та тільки не покидай!». Так 
химерна подія – утрата Паламарем свого статусу – дає привід для 
позірної щасливої кінцівки. 

257  Хороб С. І. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст... – С. 24.
258  Мороз Л. З.  Марко  Кропивницький  //  Кропивницький М.  Драматичні  тво-

ри. – Київ, 1990. – С. 14.
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З  химерністю  пов’язана  ще  одна  фундаментальна  властивість 
стилістики М. Кропивницького – розвінчування романтичних іди-
лічних  уявлень  про  народ,  прикрашального  народництва  з  його 
некритичним ставленням до минувшини та нехтуванням конфлік-
тами  сучасності.  Чи  не  найпершим  взірцем  такого  нового  творчо-
го спрямування стала вже найвідоміша з драм М. Кропивницького 
«Глитай,  або  ж  Павук»  (1882).  В  основу  драми  покладено  той  же 
мотив підміненого або сфальшованого (написаного під примусом) 
листа,  який  був  сюжетним  стрижнем  «Підступності  та  кохання» 
Ф. Шіллера, можна також провести паралель між сільським лихва-
рем Бичком і бюрократичним інтриганом Вурмом (дослівно «хро-
бак»). Одначе в М. Кропивницького покладено ту ж химерність роз-
витку внутрішнього світу Олени, у якої виникає перекручена думка 
про помсту. У центрі драми – монологи Олени, у яких із трагічною 
невідворотністю  героїня  прямує  до  загибелі,  зокрема,  уславлений 
монолог з 3-ї дії (2-га ява), де унаочнюється психологічна травма: 
спочатку це – образа («За що ж Андрій мене зрадив?»), далі – пом-
ста («уберусь і я в оксамит та в золото»), нарешті, після того, як «ви-
пихає матір з хати» (за ремаркою), ці мотиви піддаються рефлексії 
й  переростають  в  мазохістське  божевілля  («…знайду  тебе  Андрію, 
зраднику  мій,  кате  мій!»).  Власне,  розгортання  психічних  травм 
одуреної і поганьбленої Олени є сюжетно-композиційною основою 
цього твору, на відміну від схожої за мотивом шіллерівської драми. 

Романтизм знав чимало зображень жіночого божевілля, та істо-
рія Олени не вкладається в цю традицію. Тут не звичайна екзаль-
тація, а мотиви екзистенціалізму (реалізовані, приміром, через сім-
десят років у монодрамі «Голос людський» Ж. Кокто). Саме тут й 
уперше започаткована полеміка з романтичним народництвом: піс-
ню про Байду співає п’яний Мартин, приятель Бичка, лежачи мало 
не  в  калюжі,  коли  Юдко  ротом  із  землі  бере  віддану  йому  лихву. 
Така  практична  «критика  реаліями»  романтичних  мрій  знаменує 
нову, постромантичну оцінку етнографічного досвіду. 

Химерністю сповнена зовні водевільна сцена – абсурдна за сю-
жетом розповідь про з’ясування взаємин Риндички і Пріськи під на-
глядом Старшини «По ревізії» (1883), де, зокрема, замість звичних 
водевільних  куплетів  або  прикрашених  фольклорних  текстів  про 
пиятику блазенського характеру лунає: «Бо я панського роду, / П’ю 
горілку,  як  воду».  Саме  ці  рядки  стають  безпосереднім  приводом 
для укладання мирової, випереджаючи ситуації театру абсурду на-
ступного століття. Мабуть, відчув-таки химерність той цензор, який 
1885 року заборонив обидві драми «через цинізм змісту». 

Принципово новим здобутком М. Кропивницького стало ство-
рення  образу  нової  української  жінки,  яка  повстає  проти  свого 
принизливого й узалежненого становища. Образом Олени з «Гли-
тая...» започатковано цілу галерею жіночих портретів, що не лише 
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засвідчують нові реалії, народжені новими суспільними ситуація-
ми, але й демонструють психологічні відкриття. До одного з най-
видатніших таких відкриттів належить образ упослідженої і пере-
слідуваної всіма, однак нескореної Зіньки з драми «Дві сім’ї» («Де 
зерно, там і полова», що мала кілька редакцій – 1888, заборонена 
цензурою,  1889,  остання  версія  –  1813;  21  січня  1890,  Єлисавет-
град – прем’єра). Тут подано своєрідну альтернативу мадам Боварі 
в  особі  чи  не  вперше  виведеної  на  сцені  всіма  зневаженої  жінки, 
яка відчайдушно боронить свою людську гідність. Зінька стала од-
нією з улюблених ролей М. Заньковецької, у якій 1922 року вона 
виступала востаннє. 

Самрось Жлудь узяв Зіньку собі за дружину для того, щоб зну-
щатися й мати вдома рабиню, його брат Роман інколи заступався за 
неї,  вона  в  нього  закохалася,  одержуючи  взаємність,  та  Роман  по-
сватався  до  Хведоски  –  іншої  дівчини.  Драма  завершується  їхнім 
весіллям та самогубством Зіньки. По суті, це знову-таки «нова дра-
ма» із психологічним конфліктом, що розгортається в душі Зіньки. 
Уже перша її фраза до Романа – «ти, може, не захочеш і похристосу-
ватися зо мною?» (1-ша дія, 8-ма ява) – засвідчує почуття гідності. 
Про усвідомлення своєї честі свідчить і такий діалог: «Ганна: “Ні-
бито Роман, господи, тебе жалує?” Зінька: “Та жалує ж! Тільки що 
ті  жалощі  жалчіш  від  кропиви”»  (1-ша  дія,  9-та  ява).  Взаємини  із 
чоловіком теж стисло і виразно схарактеризовано обміном репліка-
ми: «Зінька: “Бери, катюго, мерщій за коси та й волочи, як паплю-
гу!” Самрось: “А бодай ти не діждала. Щоб я об тебе паскудив руки 
на перший день Великодня”» (1-ша дія, 15-ма ява). Промовисто, що 
в першій версії це почуття жіночої гідності особливо загострено у 
зверненні Зіньки до Романа: «Учора кинулася на мене ряба корова і 
мало-мало не розпанахала мене, та де не взявся Сірко та й загавкав 
на  неї,  одігнав  […]  Чи  не  побігти  мені  оце  й  до  Сірка  та  заразом  і 
йому не склонитися?» (1-ша дія, 2-га ява). 

Драматург  продовжував  полеміку  також  і  з  романтичними 
фольклорними  ідиліями.  Замість  милування  сентиментальними 
пасторалями  у  драмі  демонструються  лайки  поміж  сімейством 
після  сцен  знущання  над  жінкою  як  хатньою  рабинею  (2-га  дія, 
10-та  ява);  замість  улюблених  обрядів  романтиків  постають  ігри 
в  карти  (3-тя  дія),  сцени  пиятики,  сімейні  сварки;  селяни  не  ви-
співують зразки фольклору, а вдаються мало не до бійки. І на цьо-
му  тлі  розгортається  відчайдушна  боротьба  за  власну  гідність: 
у монологах Зіньки – аргументація волі жінки (2-га дія, 3-тя ява). 
Зінька  виявляє  несподівану  рішучість  і  самостійність,  усвідом-
лення особистої відповідальності за себе, немислиму ще пару де-
сятиліть тому: «Я сама, сама розмаю своє лихо! А не зможу – за-
гину!» (2-га дія, 2-га ява). Вирішальна сцена, яка веде до поразки 
і загибелі, ознаменована реплікою її суперниці Хведоски «не слід 
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ділити душу надвоє!» (3-тя дія, 18-та ява), зрозуміла лише їй. То ж 
і  загибель  Зіньки  постає  як  героїчний  протест,  висловлений  у  її 
останніх словах (з першої версії), де усвідомлюється образливість, 
неприйнятність для людської гідності того, що їй довелося витер-
піти: «…мене нівечили. Катували. Я не корилася, а тепер! Ох, яка ж 
я гидка! Гидчіш ящірки!» (4-та дія, 4-та ява). Цей протестантський 
образ жінки, загнаної на дно, але сповненої людської гідності, став 
унікальним художнім відкриттям М. Кропивницького. 

Протестантська  тема  яскраво  звучить  і  у  драмі  «Перед  волею» 
(1899) – в історії закоханості дочки поміщика Орисі, піаністки, у скри-
паля-кріпака  Юрка,  але  це  не  звичайна  для  мелодрами  ситуація  ме-
зальянсу. У фінальній сцені, напередодні власної загибелі, Орися (що 
вже потайки побралася з Юрком і має від нього сина), сперечаючись із 
нянькою-кріпачкою, проголошує протестантську тезу: «…коли чоловік 
лама присягу і жону міняє на других, то жона має владу кинути мужа!» 
(5-та дія, 1-ша ява). Показово, що сама репліка побудована майже у 
стилі  фразеології  революційних  прокламацій,  де  проголошувалося 
право народу на повстання проти тиранів. 

Досить помітне політичне забарвлення має також п’єса «Зерно і 
полова» (1910), у якій відображені події, що розгортаються в пере-
січному українському селі вже після революції 1905 року. Однією з 
дійових осіб цього твору є представник офіційної влади (урядник), 
який  жорстоко  розправляється  з  ватажком  ошуканих  панським 
прикажчиком  селян.  Показово,  що  тут  «в  образі  багатого  парубка 
Хвилимона  змальовується  справжня  людина  духу,  що,  на  відміну 
від  інших  селян,  позбавлена  не  лише  економічної  залежності,  а  й 
рабської психології, притаманної нащадкам колишніх кріпаків. Ви-
борюючи економічні права своїх односельців, Хвилимон вступає в 
конфлікт  із  представником  влади  (урядником)  і  в  критичний  мо-
мент поціновує свою людську гідність вище за власне життя» 259. 

Комедія «Чмир (чумазий)» (1890, у редакції 1913 р. скорочено), 
частково схожа мотивами шахрайства, раптового збагачення і втра-
ти грошей із твором «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого, подає історію 
несподіваного одержання спадщини бондарем Демком Пшенкою та 
його одурення і обкрадання сільським багатієм Веретином. Мотив 
«шалених грошей», раптового збагачення і не менш раптового збан-
крутіння тут подано через образи сатаністських сил,  і прикметни-
ми виявляються завершальні слова драми з уст сина героя Зінька: 
«Бідний той, що в болоті сидить; а чоловік, доки на ньому хрест, – не 
бідний!» (алюзія до прислів’я «це біс бідний, а чоловік – убогий»). 

«Чеховську проблематику», за кілька років до А. Чехова, М. Кро-
пивницький  відкрив  в  «Олесі»  (1891).  Тут  і  суїцидальний  мотив 

259  Новиков А. О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. – С. 13.
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(самогубство  поміщика  Леоніда  Загриви,  зацькованого  оренда-
тором Кіндратом Балтизом, батьком героїні),  і розмови ні про що, 
і  нерішучість,  невизначеність  самої  героїні,  і  та  ситуація  взаємної 
відчуженості  на  межі  взаємної  ворожнечі,  яку  через  кілька  років 
стали  пов’язувати  з  іменем  російського  (з  українським  корінням) 
письменника.  Драма  без  центрального  конфлікту,  як  відзначила 
Л. Мороз, – це також і драма «діалогів глухих». 

У  драмі  «Старі  сучки  й  молоді  парості»  (1908)  постає  Тихон 
Кирпа,  такий  собі  український  відповідник  бальзаківського  Гран-
де, «купець з кріпаків», який заощаджує копійки на харчуванні ді-
тей і гине у скрині з грішми. Власне він із дружиною, старшиною, 
попом  з  попадею  уособлює  «старі  сучки»,  натомість  «молодими  
паростями»  виявляються  його  син  Кирил  Трохим,  Василь  Музи-
ченько, учителька з помічницею. «Супротивні течії» (1900) подають 
спростування  солодкуватого  загравання  з  народництвом,  прикра-
шальництва  псевдоетнографізму,  критику  народницьких  просвіт-
ницьких  ілюзій.  Головна  героїня  Надежда,  сільська  вчителька,  за-
мість  вдячності  за  просвітницьку  діяльність,  опиняється  на  межі 
ганебного обшуку п’яною юрбою, і лише несподіване прибуття дво-
рянки Ольги становить той deus ex machina, що розв’язує перипетію 
в  комічному  ключі.  «Мамаша»  виявляє  стилістику  «химерності» 
в тому, як Олімпіада, у якої, через її власну дурість, померло п’ятеро 
дітей, зненавиділа «дохтурів» і забороняє лікарям відвідувати чоло-
віка, побитого його ж рідним сином. 

Відзначалося,  що  «створення  конфліктів  у  творах  письменника 
відбувається здебільшого у два способи, притому нерідко у межах од-
нієї п’єси. Йдеться про традиційний, тобто зовнішньоподієвий, кон-
флікт, який будується на протидії персонажа обставинам, і конфлікт 
нового типу, або внутрішньопсихологічний, характерний для “нової 
драми”» 260. Під цим оглядом промовистим прикладом виявляється 
драма «Розгардіяш» (1906), що розробляє баладний за свої ми вито-
ками сюжет несподіваного повернення чоловіка, якого вважали за-
битим, на весіллі своєї дружини, яку вважали вдовою. Проте замість 
баладного тлумачення (що пов’язується також із універсальними мі-
фологічними мотивами Одисея й Пенелопи) тут знову-таки постає 
химерне суспільне вивертання. Уже в 1-й дії, де подано сцену весілля 
Прохора і Катрі, сподіване щастя нищить не лише звістка про призов 
Прохора до війська на війну з Японією, але і гротескні репліки Про-
хорового брата Івана, який обіцяє: «…панахиду справлю». Саме під-
рядна лінія, пов’язана з Іваном, становить «друге дно» драми: з його 
уст лунають критичні репліки на адресу суспільства,  і саме за ним 
у фіналі приходить поліція, коли відбувається повернення «мерця» 
Прохора на весіллі його ж дружини Катрі. 

260  Там само. – С. 12.
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На відміну від «химерності» М. Кропивницького, М. Старицький 
відзначився насамперед розробкою техніки драми, передусім  істо-
ричної. Перші взірці історичної трагедії були створені М. Костома-
ровим, а під пером М. Старицького жанр здобув зрілого, викінченого 
вигляду. Драми з історії Хмельниччини («Богдан Хмельницький», 
1897, та «Оборона Буші», 1899), з мартирології визвольної бороть-
би початку ХVIII ст. («Остання ніч», 1899), так само як інсценізації 
творів М. Гоголя, у тому числі «Тарас Бульба» (1880 – лібрето до 
опери  М.  Лисенка,  1893–1897  –  редакції  драми),  мали  принаймні 
подвійне значення. З одного боку, вони засвідчили продуктивність 
новоромантичних  традицій,  можливість  виявлення  невідомих  ра-
ніше  можливостей  стилістики  романтичного  історизму.  Водночас 
вони, разом із численними інсценізаціями, з виготовленням лібре-
то, стали творчою лабораторією драматурга, де М. Старицький зу-
мів  вигострити  і  вдосконалити  мовні  характеристики  персонажів, 
насамперед користуючись фразеологічними засобами. 

Прикладом  може  слугувати  переробка  комедії  І.  Нечуя- 
Левицького  «На  кожум’яках»  у  «За  двома  зайцями»  (1883),  де 
легко прочитується низка висловлювань головного героя, Свири-
да Петровича Голохвостого, виразно пов’язаних між собою. Перша 
фраза його ролі, звернута до себе – «А славні тут дівчатка-міща-
ночки, доложу вам: чистоє амбре!», – несе виразну печатку лове-
ласа. Зізнаючись собі у своїх почуттях, він тут же себе й застерігає: 
«Трохи чи я даже не влюбився у єйо … Чи не проґавив за нею го-
ловного предмета, Проні?» Закоханість подано тут як чинник, що 
відвертає увагу від головного предмета «любовного полювання». 
Що йдеться саме про образ полювання, дізнаємося з промовистої 
фрази, звернутої також до себе: «Годі вам, Свириде Петровичу, те-
пер зайцем бути, – буде, доволно! Можно будеть і самому зайців 
ловити, а особливо куріп’яточок…» (1-ша дія, 7-й вихід). Самий по 
собі такий образ належить до стійких архетипів поетичної тради-
ції  –  приміром,  він  відомий  з  «Ars  amatoria»  Овідія.  Проте  вжи-
вання такої фразеології колишнім перукарем, а тепер залицяльни-
ком,  який  розмовляє  суцільним  суржиком  і  бажає  грати  амплуа 
коханця-мисливця, прибирає від того додаткової гротескності, що 
посилює комічний ефект. 

Мотиви  відвертості  у  промовах  до  самого  себе  контрастують 
з  висловлюваннями,  звернутими  до  інших,  а  відтак  визначають 
їх  сенс.  Узалежнення  «зовнішніх»  висловлювань  від  внутріш-
ніх монологів є особливо суттєвим з огляду на розмаїття цих ви-
словів,  що  міняються,  як  маски.  З  Пронею  герой  удає  із  себе  те, 
що,  за  його  уявою,  мало  б  забезпечувати  йому  зверхність  в  очах 
оточення:  «…єжели  человєк  учений,  так  йому  уже  свєт  перемі-
няється;  тогди,  тогди,  приміром,  що  Химці  будєт  бєлоє,  то  йому 
рябоє… когда человєк подиметься разумом вгору вище лаврської 
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колокольні да глянет оттудова на людей, то вони йому здаються- 
кажуться  такі  маненькі,  как  пацюки,  пардон,  криси!»  (2-га  дія, 
13-й вихід). У цьому вислові цікаві принаймні три фразеологічні 
особливості. По-перше, протиставлення білого та рябого тут має 
виразні  сліди  образної  системи  «перевернутого  світу»  –  одного 
з  виявів  карнавальної  ритуалістики,  де  припускається,  що  в  «ін-
шому  світі»,  в  антисвіті  (у  даному  разі  –  світі  панської,  «вищої» 
культури), усе повинно бути протилежним тому, що  існує у світі 
звичайному. По-друге, виразно засвідчена психологія лакея, раба, 
який  прагне  не  волі,  а  панування  над  іншими  рабами  (у  даному 
разі, можливості зверхнього ставлення до всіх інших). Згадка про  
лаврську дзвіницю акцентує свідчення такої погорди, упроваджую-
чи алюзії на християнство, для якого погорда та зневага до ближ-
нього є капітальним гріхом. Нарешті, по-третє, промовиста згадка  
про  пацюків:  прагнучи  відособитися  від  них,  протиставити  себе 
їм, герой виявляє підсвідоме ототожнення себе саме зі світом дріб-
них  хижаків,  належність  до  їхнього  світу.  Цілком  інакші,  однак, 
репліки в залицянні до Секлити, де герой вдається до цитування 
прислів’їв: «Пошли, Боже, з неба, чого нам треба!», «Ой не бійся, 
пригорнися…» (3-тя дія, 10-й вихід). А чи тільки вдавані ці висло-
ви? Адже в тій же дії герой звертається і до самого себе в паремій-
ному дусі: «От только Секлиту обчеркнути курячим зубом, штоб 
заспокоїлась, да й кури!» (3-тя дія, 1-й вихід). Згадка про «курячий 
зуб» в устах Голохвостого не привертає особливої уваги, а між тим 
вона видається цілком несподіваною:  ідеться про архаїчні народ-
ні вірування, які вкрай далекі від того вищезгаданого середовища 
«міських пацюків», у якому перебуває герой. Звичайний дрібний 
міський шахрай не засвідчив би обізнаність із такими подробиця-
ми. Нарешті, в останній репліці персонаж твердить,  звертаючись 
уже до рідні Проні: «А ви думали, как би я був багатий, так пішов 
би до вашого смітника? … не сватався б на вашій дурній поторочі, 
поганій  Проні!»  (4-та  дія,  14-й  вихід).  Вживання  таких  образли-
вих виразів, як «потороч» і «смітник», до того ж, дуже далеких від 
суржику, свідчить про відвертість висловів, на противагу всьому, 
що стверджувалося всередині, і знову-таки засвідчують складність 
персонажа.  Таким  чином,  адресовані  іншим  висловлювання  –  це 
лише оболонка, яка натягається, а справжній сенс їх можна зрозу-
міти лише в зіставленні з тим, що він говорить до себе. 

Така  вправність  мовних  характеристик  персонажів  уможли-
вила створення вперше на кону образу українського міського се-
редовища Львова у драмі «Розбите серце» М. Старицького (1891; 
заборонена цензурою 9 січня 1892 р.). Зовні сентиментальна істо-
рія кохання університетського вихованця Костя Яворівського до 
хворої дочки двірника Теклі Непольської дає лише привід для па-
норамного висвітлення напружених суспільних взаємин, де проти 
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героїв діють міцні сили зла – домовласник Голембицький, визис-
кувачка-лихварка стара Жидівка, яка ладнається обернути Теклю 
на коханку Голембицького в рахунок боргів її батька, а до них ще 
мимоволі приєднується аптекар Фішер, якого мати Яворівського 
пропонує в женихи Теклі, щоб розбити кохання. Схожий за фабу-
лою з уже розглянутою ранньою драмою «Не судилось» М. Ста-
рицького, цей твір, на відміну від попереднього, являє портретну 
галерею  соціальних  міських  типів,  спростовуючи  уявлення  про 
винятково сільські атрибути української драми. Саме характерис-
тики  персонажів  як  носіїв  суспільних  відносин  стали  визначним 
здобутком драматурга. 

Принциповою  новацією  української  драматургії  є  створен-
ня  циклічних  драм.  Відомо,  що  цей  жанр  досить  рідкісний: 
у ХІХ ст. у світовій драматургії до такого жанру вдався в Німеч-
чині Ф. Геббель (трилогія про Нібелунгів, 1861, що стала одним 
із  джерел  оперної  тетралогії  Р.  Вагнера),  а  в  Росії  –  О.  Сухово- 
Кобилін  (1869  –  завершення  циклу  «Весілля  Коечинського», 
«Діло», «Смерть Тарелкіна»). Умовно до циклічних драм можна 
віднести  історичні  хроніки  В.  Шекспіра  й  «бардіти»  –  драми  з 
давньої  германської  історії Фр. Клопштока. В Україні П. Куліш 
створив  «драмовану  трилогію»  з  історичних  трагедій  «Байда, 
князь  Вишневецький»,  «Цар  Наливай»  і  «Петро  Сагайдашний» 
(1882–1885, остаточна редакція – 1895, видана –1900, Харків, кош-
том Ганни Барвінок). В образі Байди з’явилася цілком нова для 
української драматургії постать правдошукача, що певною мірою 
перегукується  з  образом  Пер  Гюнта  Г.  Ібсена  (1866),  який  став 
одним із взірцевих прикладів «нової драми». «Байда шукає прав-
ду  в  “короля”,  “султана”  та  “царя”»  261,  а  шукання  з  неминучіс-
тю ведуть його до розчарувань: у султанській державі «Неволь-
ницькі се руки / Сади саджали, мури муровали» 262, у цісарських  
землях  «Торгують  правдою  в  дворі  кралевськім»,  а  в  Московії 
«… глибоко в ту землю кривда в’їлась, / В серцях підлиз царських 
закоренилась». То ж так само, як Пер Гюнт доходить до виснов-
ку  про  потребу  і  обов’язок  бути  самим  собою,  Байда  знаходить  
відповідь у набутому досвіді, у патріотизмі: «…Ніде вода мені не 
п’ється / так солодко, як з рідної криниці». Антагоністом Байди 
виведено Феська Ґанжу Андибера, героя відомої думи, який «нев-
пинно  скочувався  до  бездуховної  зневаги  до  свого  соціального  
антагоніста – Байди»  263. Навпаки, суголосним до Байди виведено  

261  Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. Особистість, письменник, мислитель. Науко-
ва монографія : у 2 т. – Київ, 2007. – Т. 2. – С. 239.

262  Цитати з творів П. Куліша подано за наведеним дослідженням Є. Нахліка.
263  Ковпік С. І. Драматургія Пантелеймона Куліша: духовні виміри, проблемати-

ка, жанровий діапазон : автореф. на здобуття наук. ступеня дис. канд. філол. наук. – 
Херсон, 2005. – С. 11–12.
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голос Роксолани, устами якої проголошено: «Одна наука віри не 
похибна, – / Та, що навчає ворогу прощати». 

Друга частина трилогії «Цар Наливай» – це історична хроніка 
повстання Северина Наливайка, виведеного як культурного героя 
разом з його спільниками Хмелецьким та Оришевським, що проти-
стоять отаманам Мамаю, Колію та Палію. Події розгортаються на 
тлі заведеного у глухий кут фанатичного протистояння, уособле-
ного ченцями – католиком Ignotus (дослівно «невіглас») і право-
славним  Афонцем.  Наливайко  і  його  протагоністи  утверджують 
«не  тимчасові  бажання  визволяти  когось  конкретного,  а  стій-
ке  прагнення  до  рівноправного  співіснування  людей  і  націй»  264. 
Дуже  промовистим  для  психологічних  тенденцій  «нової  драми» 
стає тут протиставлення аргументів чутливості й розсудливості як 
мотивація боротьби змаганнями внутрішнього світу людини. Так, 
Хмелецький твердить: «Я правди більше розумом шукаю / Бо сер-
цем ви з дороги позбивались». Йому відповідає Наливайко: «Для 
правди дано серце чоловіку» 265. Так окреслюється дилема правди 
віри й правди розуму, що стоїть за конфліктами епохи релігійних 
війн у витлумаченні драматурга. 

Цю  проблематику  поглиблює  остання  частина  трилогії,  де  ви-
водиться  «освічена  наукою  козачка»  Случаїха,  яка  твердить,  що 
«…з чернечого життя лукавий / Зробив людського розуму туман». 
Ще  один  незвичайний  образ,  виведений  П.  Кулішем,  –  Юрода, 
який, за словами Дзвонаря, «…чує в безумі і бачить оком / Таке, чого 
розумний не збагне». Нарешті, центральна постать драми – уже ві-
домий  із  «Царя  Наливая»  Степан  Хмелецький,  який  виголошує, 
зокрема, таку промовисту тезу толерантності: «Жилище Бога – не 
костьол, не церква, / А в грудях чисте серце, правий дух». По від-
ношенню до Сагайдачного саме він стає «найкращим реалізатором 
його  високодуховних  задумів»  266.  Особливо  істотно,  що  всі  цен-
тральні постаті, – а насамперед Хмелецький, – драматургом потрак-
товано як мінливі, у стані постійного оновлення і розвитку. Відтак 
трилогія П. Куліша – не звичайне сценічне відтворення минувши-
ни в сенсі романтичного історизму, а цілий проект можливого май-
бутнього  розвитку  українського  суспільства.  Як  влучно  зауважив 
Є. Нахлік, тут «запропоновано своєрідну інтелектуальну гру на іс-
торичному  матеріалі»  267  –  явище  для  сучасної  П.  Кулішеві  епохи 
безпрецедентне. 

Наступним  взірцем  циклічної  драми  в  українській  та  світо-
вій  літературі  стала  дилогія  (фактично  –  незавершена  трилогія) 

264  Там само. – С. 12. 
265  Нахлік Є. Пантелеймон Куліш... – С. 239.
266  Ковпік С. І. Драматургія Пантелеймона Куліша... – С. 13.
267  Нахлік Є. Пантелеймон Куліш... – С. 253.
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«Лимерівна» (1883) і «У черницях» (рукопис – 1890-ті рр., перше 
видання  –  1929  р.)  Панаса  Мирного.  Як  відомо,  «ідеї,  висловлені 
драматургом,  згодом  здобули  значно  глибше  осмислення  в  пред-
ставників такого явища, як “нова драма”» 268. Історію загибелі двох 
дівчат-суперниць, Наталі і Марусі, з яких першу ошукують і дово-
дять до божевілля, силкуючись видати за нелюба, натомість друга 
йде в монастир, де кінчає життя самогубством після зустрічі з ко-
ханим  і  цькування  з  боку  черниць,  подано  як  універсальну,  вічну 
трагедію,  утілену  в  реаліях  життєвої  конкретики.  Письменник,  на 
противагу тлумаченню подібного сюжету М. Кропивницьким, «пе-
ремістив конфлікт усередину українського суспільства, зробив його 
внутрішнім для українського життя» 269, ба навіть більше, занурив 
у дрібниці повсякденного побуту, за оболонкою якого втілено сут-
нісні,  буттєві  проблеми.  Саме  занурення  в  побут  обертається  ви-
лученням з конкретного часу і простору, де події часів Коліївщини 
дають лише привід для обрання місцем дії українське село як таке, 
без конкретних означень і без хронології подій. Автор уперше веде 
мову про українські реалії sub specie aeternitate – з погляду вічності, 
до чого вдався хіба що лише Т. Шевченко в «Назарі Стодолі». Від-
повідно, саме «внаслідок внутрішньої недосконалості українського 
світу», а не зовнішніх обставин, конфлікт здобуває трагічний ріше-
нець, де сили антагоністів «виступають під покровом традиції» 270. 
Тут  автор  знову  постає  принциповим  новатором,  зазіхаючи  на  те, 
що  здавалося  ознакою  патріотизму  –  на  традиціоналізм,  на  лице-
мірно вдавану відданість минувшині. 

Провідна проблема тут – воля. Саме проти неї виступає Лимери-
ха, примушуючи свою дочку Наталю йти за нелюба: «Коли б ти зна-
ла, яка то воля – ти б від неї сама, як од лиха, поли врізала та тікала!» 
(3-тя дія, 1-ша ява, 3-тя картина). Теза про «втечу від волі» – справж-
нє  пророче  відкриття  драматурга:  таке  поняття  з’явилося  у  філо-
софському  дискурсі  лише  півстоліттям  пізніше,  з  утвердженням  
екзистенціалізму.  Практичним  спростуванням  тези  про  існування 
без волі стає сама доля Наталі, що так само, як Олена з «Глитая...» 
М.  Кропивницького,  становить  приклад  божевілля  від  нещасного 
кохання. Здоровий глузд Наталі виявляється вже у відмові сприй-
мати чутки про те, нібито її коханого Василя віддали в пікінери: «Не 
вірю, не вірю, поти сама від Василя не почую!» (3-тя дія, 1-ша ява, 
4-та картина). Проте упевненість  її похитнулася від мовчання Ва-
силя: «Чому ж він не прийде, не скаже мені?» (3-тя дія, 1-ша ява, 
4-та картина). Знову-таки, подібно до Олени, у душі Наталі виникає 

268  Явтушенко Н. Г.  Драматургія  Панаса  Мирного.  Жанрові  особливості  :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Харків, 2008. – С. 3. 

269  Там само. – С. 7. 
270  Там само. – С. 8.
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сумнів у вірності Василя, який поцілувався з Марусею і зник. Це й 
визначає її згоду піти за Карпа, так само як і Олени за Бичка. Після 
цього Маруся зізнається  їй, що  її ошукано: «Батько вже намітили 
нас попарувати … тілько пану пустили, що Василя в пікінери беруть, 
щоб, бач, його з дому звести» (4-та дія, 5-та ява). Ця звістка і стала 
моментом  кризи,  і  на  сватанні  Наталя  проголошує  виняткову  ре-
пліку, коли її силкуються напоїти: «Що – пити? Ми не забаримося 
і людьми торгувати!» (4-та дія, 11-та ява). Коли зважити на умов-
ний історичний час подій, то тут відверта алюзія на впровадження 
кріпацтва в Україні, що містить безпосередню вказівку на соціальне 
підґрунтя трагедії. Щодо психологічного вмотивування божевілля, 
то воно викладене в монолозі Наталі (5-та дія, 1-ша ява), де вирі-
шальний  пункт  становить  саме  екзистенціальне  питання:  «Що  я 
таке на сьому світі? Приблуда, що не знає де себе діти…». Звідси ви-
никає і мотив помсти, за яким слідує божевільний сміх: «Чому ж не 
дано  чоловікові  мучити  других  їх  же  неправдою?».  Тут  драматург 
випереджає відкриття психоаналітиків наступного століття, подаю-
чи божевілля як підсвідомий протест. 

Особливо  істотно,  що  саме  екзистенціальний  мотив  знаходить 
розвиток  у  наступній  частині  дилогії.  Коли  Василь  зустрічає  Ма-
русю, уже пострижену в черниці, він промовляє до неї: «Що я таке? 
Хто я такий? Де мій батько? Хто моя мати? Запорожці мене з Поль-
щі неосмисленого вивели, твої батько та мати мене вигодували …» 
(4-та дія, 2-га ява, 4-та картина). Не кажучи про очевидні алюзії на 
фольклорного козака Мамая з його мотивом таємниці походження 
(уміщеним у канонічних текстах підписів під народною картиною), 
тут цей мотив знаходить розвиток у суспільно-історичному ключі. 
Як веде Василь далі, у сцені останньої зустрічі з Марусею, «Рідний 
край розшматований натроє» (5-та дія, 6-та ява). Саме в цій сцені 
ще  одна  спроба  Василя  знайти  кохання  розбивається  черницями, 
які  хапають  Марусю,  а  та  вчиняє  самогубство.  Тут  очевидні  пере-
гуки  з  таким  же  фіналом  останньої  драми  «Торквемада»  В.  Гюго, 
водночас Панас Мирний окреслив перспективу переходу до нена-
писаного завершення трилогії: «…є ще вільне Запорожжя» (5-та дія, 
9-та ява) – такими словами завершується драма. 

У  комедії  «Перемудрив»  (1884)  Панас  Мирний  започаткував 
ще один новий для української драматургії жанр драми-дискусії, 
або розмовної драми (conversational piece). Обравши типовий для 
комедії конфлікт «батьки й діти», письменник створив новий для 
української  драми  (хоча  відомий  у  світовому  театрі)  тип  само-
впевненого  і впертого батька – адвоката Храпка, який, зазнавши 
фіаско, кається у фіналі: «О, я проклятий, каторжний! Дітей розі-
гнав…». Натомість він повірив пройдисвітові Печариці, який мав 
наміри щодо його дочки, і потерпів як учасник афери останнього. 
Істотними  у  творі  виявилися  не  стільки  фабула  і  характери,  по-
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дані  в  навмисно  перебільшеному  ідилічному  тоні  (діти  Храпка 
скрізь знаходять підтримку і розуміння), скільки техніка діалогів, 
аргументації думок і вчинків, виведення на кін дискусії як такої: 
мабуть, саме тому головним героєм було обрано адвоката як про-
фесійного промовця. 

У комедії «Згуба» (1896) автор фактично ревізував сакралізо-
вану  Шевченковою  «Катериною»  традицію,  спонукаючи  до  кри-
тичного і скептичного ставлення щодо традиціоналізму як такого. 
Це  –  історія  сільської  дівчини,  до  якої  навіть  спокусник  поста-
вився  прихильно,  і  яка,  усе  ж  таки,  виявилася  ошуканою.  Лише 
в  останній  сцені  трагедія  обертається  комедією  з  появою  deus ex 
machina  суперника-ошуканця  та  хрещеного  батька.  Голов на  ге-
роїня  –  Хима,  дочка  «кріпацької  вдови»  Одарки,  узята  до  міс-
та  Паничем,  приязним  до  неї,  відзначається  дитячою  наївністю: 
«Дитина,  зовсім  дитина»,  –  як  каже  прихильна  до  неї  куховарка 
Палажка (2-га дія, 2-га ява). Та це водночас не «інженю» типової 
комедії:  «Содержанка  паничева  та  й  годі!»  –  оцінює  Хима  себе 
сама (2-га дія, 1-ша ява). Вона справді зберігає дитячу душу, і тому 
безпорадна  перед  міськими  хижаками.  Саме  цим  користуються 
пройдисвіт  Іван  та  заздрісна  покоївка  Хвенька,  і  тому,  коли  вла-
штовуються вечорниці, на які несподівано (за підмовою Хвеньки) 
приходить  Панич,  Іван,  «сміло  підходячи»  (за  ремаркою)  прого-
лошує: «Благословіть нас, я хочу Химу взять собі за жену», нато-
мість сама Хима на запитання Панича зніяковіла і відповіла: «Як 
прикажете,  паничу»  (2-га  дія,  14-та  ява).  Подальший  перебіг  по-
дій  визначений:  гроші.  Подаровані  паничем,  вони  переходять  до 
Івана, який відверто визнає: «Как на што женився? Штобы дєнєг 
добить…» (5-та дія, 4-та ява). Тому, попри умовно щасливий фінал, 
драма,  по  суті,  становить  трагікомедію,  у  якій  трагічний  компо-
нент переважає: незважаючи на прихильність окремих осіб, власне 
суспільний досвід, сама доля, визначена суспільним становищем, 
з неминучістю тягнуть до руйнації найсприятливіших обставин. 

У містерії «Спокуса» Панас Мирний не лише надав завершеного 
вигляду тим тенденціям тлумачення драми, які вже спостерігалися 
в окремих творах фольклорної тематики, де ритуальні сцени пере-
плітаються з побутовими реаліями та з казковою фантастикою, але 
й уперше здійснив апологію біблійної Єви, долучаючи в такий спо-
сіб український голос до загальноєвропейського дискурсу тогочас-
ної епохи, зокрема атеїзму Е. Золя і фемінізму Г. Ібсена. «Якщо воля 
передбачає  усвідомлену  необхідність,  то  Єва  й  прагне  мати  когні-
тивні підстави для усвідомлення своєї сутності й поведінки» 271. 

Твір «Не вгашай духу!» Панаса Мирного виніс на театральний 
кін проблематику антиколоніальної боротьби. Протистояння Хари-
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ті, випускниці гімназії, разом з її товаришами, та її матері Зайчихи, 
колишньої кріпосниці, персоніфікує конфлікт навколо національної 
та  феміністичної  емансипації.  Тут  створено  перший  в  українській 
драматургії зразок агітаційної політичної драми, що стала однією з 
провідних ознак театру наступного століття: «Слова, які звучали із 
сцени, були важливішими, ніж дія, яка на ній відбувалася» 272. 

Нарешті,  цілковитою  новацією  в  Україні  кінця  ХІХ  ст.  стало 
створення  жанру  дитячої  драми.  У  цій  царині  українські  драма-
турги  були  піонерами.  У  європейській  літературі  щойно  розпо-
чиналося  формування  жанрів,  призначених  спеціально  для  дітей 
(пригодницька література для підлітків, переважно в англомовних 
країнах – Марк Твен, Майн Рід) і спрямованих на особливості ди-
тячого сприймання, не кажучи про відсутність спеціального театру 
(лялькові вистави для дітей належать до царини фольклору і май-
же  не  досліджені).  Українська  драматургія,  щойно  ввійшовши  до 
європейського культурного простору, одразу ж дала про себе знати 
принципово новими кроками в тому зневаженому і занедбаному те-
рені культури, який адресувався дітям. 

Започаткував  новий  жанр  М.  Кропивницький  («Івасик-Теле-
сик»,  «По  щучому  велінню»).  Наступним  кроком  стали  твори 
Дніпрової Чайки (псевдонім Л. Березіної, за чоловіком – Василев-
ської, 1861–1927). «Дитячі оперки», як визначила жанр сама пись-
менниця, були такою новацією для вікторіанської доби, що знадо-
билося півстоліття для створення подібного жанру вже за цілком 
інших історичних умов. Так само, як Л. Хереско згодом виступила 
радикальним  новатором  у  справі  оновлення  дитячого  музичного 
виховання (випередивши реформаторську систему К. Орфа), тво-
ри Дніпрової Чайки стали піонерськими спробами переосмислен-
ня  ролі  дитинства  як  чинника  театральної  культури.  Перші  три 
здобули визнання завдяки музиці М. Лисенка – це «Коза-дереза» 
(вид. 1890), «Зима й Весна, або Снігова Краля» (вид. 1903), «Пан 
Коцький» (1891). 

Справжня аура доброзичливості проймає ці твори, прищеплюю-
чи маленьким глядачам моральні орієнтири. Лис, побавивши Кота, 
який ледве врятувався від хазяїв, виявляє симпатію до нього тому, 
що «це щось таке ж бідолашне, скривджене, як і я». Утверджується 
в казках і перемога добра над злом у боротьбі, де давній образ жерт-
вування кози подається малечі саме в такому ключі, як у хорі звірів, 
зверненому до Кози: «Годі, годі, не просись, / Ходім краще в темний 
ліс».  Алегорії  зимових  свят  промовляють  у  сніговій  містерії,  як  у 
репліці Мороза до Зими: «А казав я не брататись / З вітром тим по-
ганим». У ще одній п’єсі, «Проводи Сніговика Снігуровича», Про-
мінь  звертається  до  героя,  унаочнюючи  глядачам  вічне  обертання 
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природи: «Будь же хмаркою в блакиті, / Будь легенький, як пух!». 
А «Весна-красна» завершується промовистою фразою Туману: «Я – 
Туман! Всіх переможу, / Всім лад дам». Усепереможний туман – до-
сить красномовний образ для доби символізму, що виходить далеко 
за межі дитячої наївності. 

З театром для дітей пов’язана також творчість Олени Пчілки – 
однієї  з  перших  українських  театрознавців,  чий  науковий  дебют 
«містить детальний опис різдвяного театрального дійства, яке до-
слідниця бачила в Луцьку» 273. Новорічно-різдвяна вертепна тема-
тика стала домінантою в її фольклористичних працях, насамперед 
у дослідженні колядок, де вона, зокрема, «аргументувала україн-
ську етимологію терміна “колядка”», «вперше в зимових обрядо-
вих піснях відзначила давній мотив “умикання”», подала «давній 
образ “тихих вод” і міфічний характер Різдва як божества» 274. Цей 
багатющий  досвід  дозволив  їй  створити  принципово  новий  тип 
дитячої  драми.  «Так,  у  п’єсі  “Сон-мрія,  або  Казка  Зеленого  Гаю” 
виведено  цілу  галерею  українських  міфологічних  образів  (Лісо-
вик, Мавка Лісова, пташки-діти). В основі сюжету п’єси “Скарб” – 
популярна народна легенда про цвіт папороті. Хлопчик Михайло 
прагне  знайти  квітку  папороті,  але  хоче  не  багатства,  а  здоров’я 
матері й волі для України» 275. 

Символічними для цілого періоду української драматургії стали 
слова героїні «Світової речі» (1884) Саші, яка у фіналі, перед він-
чанням, запланованим багатим залицяльником, здійснює рішучий 
вчинок: «Я зрікаюся свого слова! (Зриває вінок з голови) Мамо! Я не 
йду до вінця!». І це не жест відчаю, а чин свідомої, відповідальної 
і вільної людини, то ж твір завершено промовистою фразою Саші: 
«Мамо, ми не одинокі!». На противагу «Бідній нареченій» О. Ост-
ровського (переробкою якої була драма Олени Пчілки 276), героїня 
Олени Пчілки не кориться долі, а кидає виклик суспільству. Ще пе-
ред десятьма роками подібні героїні на українському кону були б не-
мислимі. Однак Олена Пчілка вже намітила ті шляхи, якими пішла 
українська драма в майбутньому. Показово, що такий рішучий чин 
здійснив саме жіночий персонаж. Як в «Обороні Буші» жіночий чин 
став основою героїки, так дослідження жіночої душі, випереджаючи 
майбутній  фемінізм,  виявилося  одним  із  провідних  художніх  від-
криттів  української  драматургії.  Наприкінці  століття  український 
театр, про існування якого на початку століття ще у світі не знали, 
вийшов на передні тенденції світової культури. 

273  Мікула О. І. Творчість Олени Пчілки і фольклор  : автреф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук. – Львів, 2007. – С. 6. 
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V.4. ДРАМАТУРГІЯ ІВАНА ТОБІЛЕВИЧА 

Традиційно вписувана у сферу пошуків «театру корифеїв» драма-
тургія І. Тобілевича помітно вирізняється своїм тяжінням до «нової 
драми» порубіжжя ХІХ–ХХ ст. Просякнута тенденціями романтично- 
просвітницької  ідеалізації, свідомо орієнтована на фольк лорне де-
корування,  сценічну  видовищність  мелодраматичних  сюжетних 
кліше, драматургія корифеїв (М. Старицького, М. Кропивницького, 
П. Саксаганського) формувалася на засадах реалістичного методу 
з помітною увагою до соціальних типів, суспільно детермінованих 
конфліктів,  мовлення  персонажів,  яке  стає  засобом  характеро-
творення.  Творчість  Тобілевича-актора  була  виплекана  сценічною 
практикою  корифеїв,  але  остаточно  сформувалася  в  період  пере-
хідності до модерністського українського театру. Виразно означені 
засади театральності п’єс І. Тобілевича, орієнтація на ефектну видо-
вищну постановку органічно вплетені у творчий діалог з європей-
ськими драматургічними традиціями. 

Драматургічний доробок І. Тобілевича, окрім дев’ятнадцяти за-
вершених п’єс, включає п’ять переробок і три уривки 277. У критиці 
відзначалася суперечність «двох душ», властива драматургії І. Кар-
пенка-Карого,  у  кореляції  романтично-побутової  та  реалістично-
побутової  театральних  систем,  а  також  у  домінуванні  мелодрами, 
до  якої  відносить  «з  оговорками  сім  п’єс  романтично-побутового 
циклю»,  і комедії («вісім п’єс реалістично-побутового циклю»)  278. 
Доведено наявність значного компонента мелодраматичної основи у 
всіх п’єсах І. Тобілевича, навіть у трагедії «Сава Чалий» та в інших 
неромантичних драмах, що походить з романтично-побутового театру 
та видовищної мелодрами, музично-етнографічного забарвлення. 

Романтичні ситуації (наприклад, ситуація двійництва в комедії 
«Чумаки»)  відповідали  естетиці  мелодраматичного  жанру,  який  у 
п’єсах І. Тобілевича набуває значної психологізації і через це видо-
змінюється. Не випадково драматург у подальшому звертається до 
жанрової  форми  драматичних  сцен  (картин)  («Понад  Дніпром», 
«Суєта»),  трагедії  («Сава  Чалий»),  сягає  до  ліричної  умовності  
і поетикальних засобів драматичної поеми («Лиха  іскра поле спа-
лить і сама щезне»).

Виразну  психологізацію  драматичної  колізії  демонструють 
3-тя дія драми «Безталанна» (яка містить психологічну гру Вар-
ки і Гната), прийоми підготовки розв’язки, структура діалогів. Це 
дало підстави вважати п’єси «Наймичка» і «Безталанна» «первіс-

277  Тобілевич І. (Карпенко-Карий). Вибрані твори. За переднім словом Ол. До-
рошкевича. – Київ, 1925. – C. 41.

278  Мамонтов Я. Драматургія  І.  Тобілевича  //  Тобілевич І.  Твори  :  у  6  т.  –  Харків, 
1931. – Т. 6. – С. 184.
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ними початками психологічної драми на Україні» 279. Хоча, поряд з 
тим, потрібно віддати належне й «арсеналу театральних прийомів 
мелодрами», зокрема мелодраматичному характеру монологів ге-
роїв  і сентименталізму реакцій у напружених ситуаціях. Яскрава 
театральність романтично мелодраматичного оздоблення поєдну-
ється в ранніх п’єсах І. Тобілевича із психологічною достовірністю 
поведінки  героїв,  реалістичною  мотивацією  соціально  загостре-
них колізій. За типологією Я. Мамонтова (екзогенний  і ендоген-
ний, індуктивний і дедуктивний типи драматичної композиції) 280, 
більшості п’єс І. Тобілевича відповідає екзогенний тип драматич-
ної композиції, що характеризується впливом на драматичну дію 
зовнішніх обставин, які  і спонукають до контргри персонажа (до 
таких п’єс можна віднести «Чумаків», «Безталанну», «Наймичку», 
«Гандзю»,  «Суєту»,  «Житейське  море»);  у  шести  драмах  («Хазя-
їн», «Сава Чалий», «Понад Дніпром», «Сто тисяч», «Мартин Бо-
руля», «Лиха іскра поле спалить і сама щезне») дія розвивається 
з ініціативи героя. У чотирнадцяти творах фабульний рух органі-
зує драматичне напруження, у чотирьох («Чумаки», «Понад Дніп-
ром», «Суєта», «Житейське море») – авторська  ідея (дедуктивна 
настанова) зумовлює драматургію колізії 281. Ця класифікація до-
водить пильну увагу драматурга до драматичної потужності фабу-
ли (клішованих ситуацій, відомих сюжетів, театральних мотивів, 
прийомів), очевидні переваги комедійного характеру дії, герої якої 
є по суті знаряддям дії, а не її суб’єктом. 

Водночас уже в ранніх п’єсах 1885 року («Наймичка» і «Безталан-
на») помітний відхід драматурга від натуралізації дії, характерної 
для етнографічно-побутового театру і тенденції реалістичного пси-
хологічного  письма,  які  певною  мірою  відповідали  ознакам  нової 
на той час («неореалістичної») драми, що «...має об’єктом не людей, 
а людину взагалі, або її психічну природу par eхcellence», утілюючи 
«живі символи» (перехідна форма художнього узагальнення, що по-
єднує алегоризацію з експресивно-символістською образністю) 282.

Комедії  «Мартин  Боруля»  І.  Карпенка-Карого  (1886)  властива 
белетризація  283,  тут (як  і в «Понад Дніпром») «...за організуючий 
стрижень  правлять  все  ж  таки  теми-факти,  теми-життєві  явища, 
що  відповідно  лише  переломлюються  через  авторів  світогляд»  284. 
Попри те, що сюжет п’єси було взято із сімейної хроніки Тобілеви-

279  Болобан А. Технічні  прийоми  драматургії  Карпенка-Карого  (аналіз  п’єси 
«Безталанна») // Молодняк. – 1928. – № 6 (18). – С. 111.

280  Мамонтов Я. Драматургія І. Тобілевича. – С. 205.
281  Там само. – С. 210.
282  Вороний М. Театральне  мистецтво  і  український  театр  //  Вороний М. К. 

Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. – Київ, 1996. – С. 333.
283  Мамонтов Я. Драматургія І. Тобілевича. – С. 237.
284  Там само. – С. 197.
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чів,  вона  викликала  сталі  літературні  асоціації,  зокрема,  з  п’єсами 
Ж.-Б.  Мольєра  («Міщанин-шляхтич»,  «Тартюф»),  так  що  «Оргон 
у Тартюфа – це своєрідний “Мартин Боруля”» 285, з комедією «Бед-
ность не порок» О. Островського 286. Легка впізнаваність характеру 
Мартина Борулі  і ситуацій свідчила про ознаки класичної комедії 
(одержимий  ілюзорною  ідеєю  доведення  свого  дворянського  по-
ходження, герой, втрачаючи ілюзії, у розв’язці повертається до по-
переднього  стану).  У  1-й  яві  діалог  Мартина  Борулі  з  повіреним 
Трандалєвим містить два пов’язані між собою драматичні мотиви: 
прагнення Борулі довести через судову справу своє дворянське по-
ходження і захистити честь у конфлікті з дворянином Красовським. 

Амбіції Мартина Борулі відразу набувають комедійного забарв-
лення через розкриття шахрайської моралі колишнього фотографа 
Трандалєва: «...чи виграв, чи програв, а грошики дай!»  287. Наступ-
ний його монолог (у 3-й яві) виявляє хибні очікування щодо «ді-
лового світу» чиновництва, згідно з якими він проектує майбутнє 
своїх дітей (Степана, якого відправлено в земський суд, та Марисі, 
яку хоче видати за чиновника). Спостерігається явне послаблення 
ролі інтриги, зовнішніх колізій, фокус драматичної наруги перене-
сено у план хибних ілюзій, переживань, сподівань головного героя. 
Цілісність драматичної дії організують комедійні діалоги Мартина 
зі  слугами.  Роль  слуги  в  комедії  «Мартин  Боруля»  зводиться  до 
того,  що  він  бере  участь  у  всіх  ключових  подіях,  викриваючи  або 
хибні сподівання господаря, або звичаї середовища. В І. Карпенка-
Карого, як і в Лопе де Вега, слуга є організатором дії, натхненником 
інтриги, залишаючись водночас «конфідентом господаря і комента-
тором», інколи уїдливим, його хвилювань 288.

2-гу дію розпочинає сцена сватання сина шляхтича Гервасія Кра-
совського Миколи до Марисі, а конфлікт Мартина зі шляхтичем є 
рушієм  усіх  сюжетних  ліній  п’єси,  який  перетворюється  на  внут-
рішній  конфлікт  Борулі  з  власною  «ідеєю  фікс»:  усе  починається 
з  емоційної  оцінки  сутички  з  Красовським,  яка  вносить  у  статич-
ну дію емоційний акцент. Гнів Борулі надає його бажанню видати 
дочку за чиновника Націєвського ще більшої сили. У центральних 
трьох явах 3-ї дії ініціативу розвитку подій спрямовано від Марисі, 
яка намагається довести батькові, що кохає Миколу. Реакції Борулі 
доходять до автоматизму, що й робить з нього ходячу карикатуру. 

4-та дія починається промовистим діалогом Омелька й Трохима, 
під час якого Трохим випитує про характер праці в суді. Омелько 

285  Вороний М. Театральне мистецтво і український театр. – С. 339.
286  Кміт Ю. Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) // Літературно-науковий вістник. – 

1900. – № 7. – С. 11.
287  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Київ, 1985. – Т. 1. – С. 284.
288  Андреев М. Комедии Гольдони. Опыт формальной классификации. – Москва, 

1997. – С. 11.
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доводить,  що  чиновники  займаються  продажем-купівлею  цінних 
паперів  (так  огрублюється,  пародіюється  основний  сюжетний  мо-
тив). У 4-й яві Марися категорично відмовляє Націєвському, який 
не приховує свого розрахунку. Наступна сцена побудована за кла-
сичним комедійним прийомом підслуховування: унаслідок хибних 
здогадів  Націєвський  переконується  в  дошлюбних  «гріхах»  наре-
ченої, почувши суперечку Борулі з дружиною з приводу хрещених 
батьків майбутнього онука. Втеча Націєвського із заручин має ви-
разне  мелодраматичне  забарвлення,  причому  одивнення  мелодра-
матичних жанрових ознак виявляє пародійну інтерпретацію автора. 

Додаткова сюжетна лінія надає п’єсі фарсового забарвлення, яке 
ще  більше  увиразнюють  вставні  розповіді  Протасія  Пеньонжки. 
Непересічний характер цього персонажа доводять спогади П. Сак-
саганського, який створив на сцені його образ, ототожнив із образом 
того дворянства, до якого зараховував себе Мартин Боруля. Суттє-
ву роль відіграють у комедії І. Карпенка-Карого фарсово забарвлені 
повіствування  Пеньонжки  в  ситуації руйнування сподівань Борулі 
на шлюб дочки із чиновником, що сприймаються як невмолима ло-
гіка життя, які важко скоригувати відповідно до чиєїсь волі. Такі по-
віствування започаткував і активно використовував Ж.-Б. Мольєр. 
Комічність становища, у якому мимоволі опинився Мартин Бору-
ля,  посилює  драматизм  ситуації:  він,  готовий  убити  Націєвського 
за  образу,  виливає  злість  на  домашніх.  Драматична  напруга  його 
стану живиться комізмом ситуацій. У цьому також простежується 
подібність із комедіями Ж.-Б. Мольєра: «у драматичних кульміна-
ційних  моментах,  у  яких  опинялися  герої,  він  миттєво  переводив 
дію  у  фарсовий  план,  і  драматичне  звучання  образу  одразу  ж  за-
мінювалося  гострокомедійним»  289.  Увиразнює  фарсовий  характер 
розв’язки прохання Омелька віддати дворянські папери на цигарки, 
що  підкреслює  безглуздість  самоідентифікації  Борулі.  Цим  фінал 
п’єси подібний до фіналів останніх комедій Ж.-Б. Мольєра, у яких 
викривальні інтенції реалізуються у гротескних формах: створений 
уявою героя хибний світ набуває маніакальних ознак фантасмаго-
рії. Єдність дії в п’єсі І. Карпенка-Карого, як і в Ж.-Б. Мольєра, забез-
печується  єдністю  волі  героя  –  рушійної  сили  комедії  характерів, 
у якій драматична колізія розвивається під впливом оманливої при-
страсті, зокрема – це «...настирливе бажання Мартинове, його idee 
fixe – “вилізти в люди, стати на дворянську ногу”» 290. Помітні в ній 
і ознаки трагікомедії, трагіфарсу. 

Захоплення персонажем зумовлює пріоритет характеру відносно 
сюжету також у «Ста тисячах», де історія з «фальшивками» аж ніяк 

289  Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой ко-
медии. – Москва, 1967. – С. 469.

290  Мамонтов Я. Драматургія І. Тобілевича. – С. 206.
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не становить сюжетну основу п’єси і з багатьма персонажами зовсім 
не пов’язана. «Коли б І. Тобілевич компонував цю п’єсу навколо сю-
жету, а не навколо Калитки, то це б була б комедія пригод, комедія 
ситуацій, а не комедія побуту» 291, тому в п’єсі відсутня цілісна дра-
матична  дія,  єдиний  наскрізний  сюжет.  За  основу  сюжету  комедії 
«Сто тисяч» (1890) узято відому із часів комедій Плавта і комедій 
dell’arte ситуацію розігрування, обману, симуляції, підсовування од-
ного замість іншого, «видимого» замість справжнього. Ще до зав’язки 
інтриги  (сцени  пропозиції  Невідомим  Герасиму  Калитці  купівлі 
фальшивих грошей) означено сюжет обдурювання: колишній сол-
дат копач Бонавентура розпізнає в одному з персонажів пройдисві-
та («Москаль-чарівник» І. Котляревського) 292. Образ Бонавентури 
уособлює риси комедійного дивака, балагура, блазня, який вірить у 
«провідєніє», що повинно йому вказати на місце заховання скарбів. 
Традиція наділення персонажа іменем-алюзією (Бонавентура – ка-
толицький  святий,  чернець  францисканського  чину)  відсилає  та-
кож  до  фарсу  «Тартюф,  або  Лицемір»  Ж.-Б.  Мольєра  293.  Показна 
розсудливість, поєднана з авантюризмом, схильність до повчання, 
постійна апеляція до власного досвіду і практики зумовлюють ко-
медійно-фарсовість  образу  Бонавентури,  що  також  породжує  асо-
ціації з образами «вченої комедії» Ж.-Б. Мольєра. Характер копача 
Бонавентури з його постійною фарсовою апеляцією до науки, своїм 
вихвалянням знанням французької мови дає підстави для роздумів 
про обширність літературних джерел цього образу.

До літературної інтриги шахрайства, яка організовує драматичну 
дію, вплітаються побічні сюжетні лінії, що ускладнюють драматич-
ну  дію  і  психологічні  портрети  персонажів.  Сюжетна  лінія  «діло-
вого партнерства» Калитки з кумом Савкою набуває фарсового ха-
рактеру завдяки літературному мотиву продажу душі нечистому за 
гроші. У комедійних п’єсах його розробляли в комедійно-феєрично-
му або водевільно-феєричному ключі, що надавало їм розважально- 
сатиричного забарвлення (комедія-феєрія «Дідькові жарти» Д. Гри-
цинського). У канву сюжету вплетено водевільну лінію невдалого 
сватання сина Калитки – Романа до дочок Пузиря. Пародіюється 
мелодраматично-водевільний конфлікт нерівного шлюбу через не-
відповідну поведінку Бонавентури і принизливе ставлення Пузиря 
до  Романа.  Так  виявляється  комедійний  розрив  між  ілюзіями  Ка-
литки і тим шахрайством, жертвою якого він стає.

Ситуативна дія,  інтрига поступаються в п’єсі словесній дії. Ви-
тримана  у  фарсових  традиціях  розповідь  кума  Савки  про  обмін 

291  Там само. – С. 207.
292  Одним з можливих першоджерел фабули цієї п’єси І. Франко назвав фран-

цузьку комічну оперу «Le soldat magicien».
293  Бояджиев Г. Мольер... – С. 120.
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фальшивих купюр у місті перетворюється на справжню драматур-
гію переживань. Свій переляк він гіперболізує, що також надає розі-
граним у мовленні сценам комічного характеру. Персонажі залюбки 
виступають  інсценізаторами  дії:  так,  Калитка  заради  достовірної 
мотивації  свого  гуляння  з  кумом,  викликаного  ейфорією  від  вда-
лого експерименту з обміном грошей, розігрує сватання Романа до 
Мотрі, не оцінюючи реальні наслідки цього.

4-та дія починається фарсовим епізодом випадкового поцілунку 
Романом  Гершка,  який  сподівається  нажитися  на  справі  із  землею 
Смоквинова.  Несподівана  реакція  копача  на  появу  Гершка  містить 
літературний парафраз із поеми Т. Шевченка «Гайдамаки», що вияв-
ляє ерудицію і смаки Бонавентури. Кульмінаційна сцена повернен-
ня Калитки із Савкою, які, розкривши мішок з фальшивими грішми, 
виявляють шахрайство Невідомого, завершується фарсовою сценою 
невдалого  самогубства  Калитки,  що  передається  у  сприйнятті  ви-
падкового свідка-копача, який заспокоює Калитку вірою в закопані 
скарби в Боковеньці. Отож, подрібнення конфліктів, сюжетних ліній, 
винесення основних подій за межі сцени зумовлюють внутрішню ди-
наміку озвучених у репліках і пережитих прагнень, ілюзій персона-
жів. Маріонетковість поведінкових жестів персонажів виявляє план 
авторської іронії, що помітно забарвлює цю комедію.

Комедія-жарт  «Паливода  XVIII  століття»  І.  Карпенка-Карого 
(1893) сприймається дослідниками осібно в доробку письменника 
як «комедія ситуацій» з любовною колізією «ендогенного типу», 
тобто, контр-грою героя як реакцією на вплив зовнішніх обставин, 
з перевагами фабули, інтриги 294, де «головна вага в дотепних жар-
тах, які граф з товариством робить на привіт своїй нареченій» 295. 
М. Вороний вказав на літературні витоки фабули цієї п’єси: «Зга-
дайте  про  Кулішеву  казку  “Циган”,  “Вгамування  вередливої” 
Шекспіра  або  оповідання  з  життя  турецького  сутлана  Гарун  аль 
Рашіда,  і ви побачите, що і циган,  і англієць Сляй,  і голяк турок, 
всі вони дуже нагадують нам Харька Ледачого, принаймні схожіс-
тю становища, в котрім кожний з них опинився завдяки панській 
примсі»  296.  Узагалі  на  творчості  І.  Карпенка-Карого,  переважно 
на його напівісторичних п’єсах (окрім «Бондарівни»), позначився 
своєрідний  вплив  Шекспіра,  передусім  у  трактуванні  сюжету,  де 
на перший план виступає діалектика художніх образів  і характе-
рів 297, так що в «“Паливоді” помітно більше історичного гротеску, 
ніж чистої романтики!» 298.

294  Мамонтов Я. Драматургія І. Тобілевича. – С. 201.
295  Кміт Ю. Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). – С. 15.
296  Вороний М. Театральне мистецтво і український театр. – С. 233.
297  Там само. – С. 454.
298  Вороний М. Іван  Тобілевич  (Карпенко-Карий).  Твори.  –  ДВУ,  1929.  –  Т.  1, 

Т. 2 // Життя й революція. – 1929. – Кн. 4. – С. 183.
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Прагматика жанру, заявлена в назві п’єси (жарт у 4 дії), зумовила 
високу театральність дії, переваги художньої умовності,  інтриги над 
ідеалізацією бачення. У такий спосіб драматургу вдавалося жартувати 
над усталеними прийомами комедії dell’arte, Шекспірівської комедії, 
вплітаючи їх в умовний контекст української дійсності XVIII ст. (дія 
п’єси відбувається на Волині). Українського колориту і фольклорно-
го  забарвлення  літературизованій  інтризі  надають  жартівливі  пісні. 
Дію починає іронічна пісня про невдале падіння «комарища» з дуба 
і його похорон. Безсумнівно, іронічність пісні спрямована на Харька 
Ледачого. Зав’язка дії в п’єсі зумовлена опором Графа батьківському 
заповіту, згідно з яким він повинен одружитися з дочкою дядька – Яд-
вигою, що є умовою успадкування майна. В основі колізії – типово 
комедійне подолання персонажем батьківського наказу. Перемагаючи 
батьківську волю, передусім прагнучи добре розважитися в колі за-
взятого товариства, Граф під час приїзду нареченої вигадує і розігрує 
сценарій обману, обміну ролями з Харьком Ледачим, чий вигляд і по-
ведінка мають налякати і відвернути від нього Ядвигу. У канву основ-
ної дії майстерно вплетено інтригу переконання Ледачого у власному 
високому походженні, неординарності, привабливості. Фарсові паро-
дійні сцени-інтермедії слугують викриттю справжньої вдачі Харька, 
якому в п’єсі І. Карпенка-Карого й сценарії Графа, розігруваному за 
принципом  «театру  в  театрі»,  відведено  роль  блазня,  що  зумовлює 
асоціації  з  персонажами  комедій  dell’arte  і  В.  Шекспіра.  Подібно  до 
комедії  dell’arte  (з  її  пародійно-буфонадними,  фарсовими  сценками, 
інтермедіями) комедійного забарвлення сюжету надають епізоди роз-
прави Графа з юристами, представниками його нареченої, основу яких 
складають  фольклорні  наративи  (наприклад,  зі  збірки  «Галицько- 
руських анекдотів»); помітний також вплив романтичного пафосу пі-
сень про М. Потоцького 299. 

Структура  дії  п’єси  І.  Карпенка-Карого  нагадує  багатопланову 
структуру комедій В. Шекспіра, який, за М. Вороним, «всю дію під-
корює єдності характеру […] для збільшення експресії головної дії ви-
водить поруч з нею ще другу, побічну дію, що потім зливається з нею в 
одну органічну цілісність» 300. У 2-й дії за принципом «сцени в сцені» 
розігрується  частина  режисерського  сценарію  Графа,  яка  органічно 
вростає  в  загальний  сюжет  розіграшу.  Граф  намагається  переконати 
Ледачого в коханні Домки, що, разом із запевненням циганок у його 
панському  походженні,  виявляє  його  пихатість,  упевненість  у  своїй 
винятковості.  Нових  відтінків  надає  інтризі  переключення  ракурсів 
сприйняття ситуації: Клим, рішуче налаштований утекти з Домцею, не 
вірить у сценарій розіграшу. Наскрізну дію драматург насичує рядом 
інтермедійних сцен, окремих номерів у цілісному комедійному дійстві. 

299  Стеценко Л. І. Карпенко-Карий (І. К. Тобілевич). – Київ, 1957. – С. 138.
300  Вороний М. Театральне мистецтво і український театр. – С. 327.
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Не випадково у «Єлисаветградських новинах» 1904 року сценічну ін-
терпретацію «Паливоди...» розглядали радше як ряд вдало накресле-
них картин, аніж цілісний драматичний твір 301. Гротескного забарвлен-
ня  набуває  розігрування  вдаваних  заручин  Домки  з  Ледачим.  Пісня 
про Бондарівну і пана Каньовського сприяє ідентифікації Ледачого з 
Каньовським, ілюзорне марення панством розпалює в ньому комплекс 
хлестаковщини. Анекдотична розповідь Івана про витівки графа, який 
звелів поздирати шкіру з одного економа та свині, поміняв їх і водив за 
собою, «поки шкури на них не поприростали», пародійно дублює фар-
сову мотивацію обміну головами Графа з Ледачим. 

У гротескному контексті розгортається план втечі Клима з Дом-
цею,  що  пародійно  нагадує  план  втечі  в  «Назарі  Стодолі»  Т.  Шев-
ченка. Фарсова дія в цьому епізоді відбувається у формі театралізо-
ваної  гри  буквальним  і  переносним  значеннями  слів,  що  зумовлює 
подвійне гротескне сприйняття дійсності, перекрученої відносно до 
її ідеального взірця. Їй передує показова фарсова сцена приниження 
Харька  Ледачого:  Клим  виготовляє  опудало,  яке  Ледачий  приймає 
за Домцю. Цей епізод набуває своєрідного пародійного обрамлення 
між  двома  пісенними  виступами  хорів:  пісні-попередження  дівчи-
ною козака про небезпеку  і жартівливої пісеньки «Ой, умер Савка, 
бо слабий був...», у якій спародійовано тугу за померлим від алкого-
лю хазяїном, головою родини, що також слугує Харькові своєрідним 
попередженням. Гротескно-фарсове подання подій і персонажів, яке 
сприяє театралізації дії, контрастує в п’єсі з міметичним віднесенням 
до дійсності, відбитим у піснях. Такі дискурсивні невідповідності за-
свідчили авторську іронію щодо усталених театральних практик.

Основна інтрига розігрування відбувається в 4-й дії, у якій сце-
нічний рух, пластика психологічних жестів пожвавлюються аж до 
сцени  самовикриття  Графа.  Гротескні  марення  фантасмагорично-
го обміну головами Графа і Харька створюють у розповіді Гавенди 
ефект викривлення дійсності, що переконує Ледачого в абсурднос-
ті вигадки. Наступний діалог між Графом і Ледачим побудовано за 
принципом перевернутої дійсності («театру абсурду»), сприйняття 
обох героїв гротескно об’єднує і вигадану абсурдну картину, витворе-
ну уявою Гавенди, і реальне бачення подій Ледачим. Це допомагає 
оточенню довести хибність того чи іншого бажання: Домця запев-
няє справжнього Ледачого, що його графська сутність зовсім бай-
дужа до неї («То Ледачий хоче, а Графу це не пристало, бо завтра 
з  панною  звінчається  він  сам»).  Фарсово-гротескне  роздвоєння 
Харька розкриває його справжню сутність, що доходить до абсурду 
у звертанні Клима до нього як до Графа: «Клим (підходить до Леда-
чого). Ясновельможний пане! Дозвольте дать Ледачому в пику разів 
п’ять, щоб він не був свинею. Ледачий. Чули? Я свиня? Тьфу! Бий 
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його, сила божа! То ж він на Ледачого каже. (До графа). Чого ж ти 
йому мовчиш?». Так, у гротескно розколотій свідомості героя зни-
кає уявлення про справжню сутність, через що він майже доходить 
стану божевілля. Словесна дія 8-ї яви доводить інтригу до кульмі-
нації і викриття розіграшу Графа. Поява Ледачого з його обіцянкою, 
адресованою Кийку і Тхоржевському, «носи поодкусювати» так на-
лякала  Ядвігу  з  її  матір’ю,  що  вони  вирішують  повертати  назад. 
Розв’язка  жарту  є абсолютно театральною: зізнання Графа супро-
воджує  його  «режисерська»  інтерпретація:  «Граф.  Кінець  комедії. 
Понесли актьора роздягать». 

У  драматичному  жарті  «Паливода  XVIII  століття»  І.  Карпенка-
Карого гротескні бачення і способи ведення дії стають певним знаком 
десемантизації  формальних  засад  комедії,  спроби  синтезу  високих 
літературних  взірців  і  фарсу.  Розпізнавання  глядачем  видовищно- 
фарсового характеру дійства вводило її у контекст комедійної традиції 
українського театру ХІХ ст., означеної водевілем-фарсом «Москаль- 
чарівник» І. Котляревського. Водночас підкреслене віднесення гро-
тескно  інтерпретованої  інтриги  до  колізії  комедії  dell’arte,  комедії 
Маріво  з  подвійною  адресацією  і  різноспрямованою  прагматикою 
висловлювання,  яке  неоднозначно  сприймається  кожним  персона-
жем, а також глядачами, до насиченої перевдяганнями, містифікація-
ми,  прийомами  розігрування  театру  в  театрі  розгалужених  сюжет-
них ліній комедій В. Шекспіра, робило його близьким із класичною 
комедією з елементами фарсу. Спроба розчинити цю візію в реаліях 
української дійсності, у поетиці стилізованих народних пісень була 
ознакою іронічного дискурсу, що наближало жарт І. Карпенка-Карого  
до драматургічних спроб стилізації, до яких вдавалися модерністи.

Очевидно, у драматичному жарті «Паливода ХVIII століття», як 
і в написаній 1884 року драмі на  історичну тему «Бондарівна», не 
вичерпується  зацікавленість  І.  Тобілевича  легендарно-історични-
ми,  фольклорними  сюжетами,  мотивами,  образами.  Не  випадково 
в п’єсі «Лиха іскра поле спалить і сама щезне» (1896), яка отрима-
ла авторське жанрове визначення «драматична поема в п’яти діях і 
шести картинах», спогади про минуле стають претекстом їх лірич-
них розростань. Монологи-спогади Юліана про поневіряння в ди-
тинстві набувають баладно-легендарного характеру, що відповідає 
піднесеному пафосу драматичної поеми, вони учуднюються в кон-
тексті мелодраматичної інтриги з відтінком трагіфарсу: у розв’язці 
героїчний козак Платон викриває злодійський намір Юліана, зму-
шуючи  його  випити  ним  же  й  приготовлений  трунок,  унаслідок 
чого той заколює себе ножем. Фольклорно-оповідна основа, мело-
драматична інтрига виявляють авторську іронічність, властиву мо-
дерністській драмі початку ХХ ст.

У наступних п’єсах І. Тобілевича – «Понад Дніпром», «Чумаки», 
дилогії «Суєта», «Житейське море» – авторська тенденційність по-
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значилася, за Я. Мамонтовим, на виразній дедуктивній манері бу-
дови 302. Зокрема, сам І. Тобілевич визначав жанр «Понад Дніпром» 
як «драматичні картини», а «Суєти» – як «комедію в 4-х діях (карти-
ни)» 303. На думку Ю. Кміта, у п’єсі «Понад Дніпром» «…автор, на-
слідуючи світову драматургію, у дечому перевершує її майстрів: “Бо 
коли  ті  приступають  до  оброблення  якогось  твору  вже  з  готовою 
ідеєю, з готовою, наперед обдуманою тезою,  і до тої тези накручу-
ють фабулу і виведені факти, то Карпенко-Карий, [...] обсервуючи 
і студіюючи життя, бере такі факти з дійсності, з котрих якась ідея 
або теза виринає сама собою”» 304. 

Під  час  написання  трагедії  «Сава  Чалий»  І.  Тобілевич  вивчав 
велику кількість історичних документів, фольклорних творів, озна-
йомився  з  романтичною  драмою  «Сава  Чалий»  М.  Костомарова. 
Його п’єса складається з 5-ти дій. 1-ша дія, що починається масо-
вою народною сценою й увиразнює гіперболізоване прагнення народ-
ної  помсти  і  бажання  слави  Сави  Чалого,  містить  10  яв.  Своєрід-
ною кульмінацією можна вважати зізнання Чалого: «Ну, брате, або 
дома не бути, або слави добути!». Воно окреслює сферу трагедійної 
ситуації.  У  2-й  дії,  яка  складається  з  8-ми  яв,  події  за  принципом 
перехресного чергування перенесені в палац Потоцького; контраст-
но протиставлені постаті шляхтичів Жезніцького і Шмигельського. 
Подібно до історичних драм В. Шекспіра, з метою контрастивного 
зіставлення,  у  структуру  дії  введено  комедійну  інтермедію  з  пані 
Качинською,  яка  увиразнює  сприйняття  Потоцьким  виняткової 
особистості  Сави  Чалого.  Дія  тут  застигає  на  місці,  створюється 
враження  певної  ретардації,  яка  допомагає  зрозуміти  відмінність 
позицій  героїв,  неоднозначність  характеру  Шмигельського  тощо. 
3-тя дія п’єси має 3 картини. 1-ша картина містить 8 яв, друга – одну 
кульмінаційну: діалог Чалого зі Шмигельським, у 3-й – 5 яв. Заува-
жимо, що розбивання дії на окремі фрагментарні епізоди-картини 
використав  В.  Гюго,  приміром,  у  найближчій  до  мелодрами  п’єсі 
«Анджело, тиран Падуанський» (3-тя дія охоплює 3 формально не 
пов’язані між собою картини, об’єднані за монтажним принципом). 
В обох творах низка ніби вихоплених із життя епізодів розкриває ха-
рактери і звичаї середовища (відтворюються процеси драматичного 
розкриття  сутності  різних  персонажів);  стикування  картин  утво-
рює рух драматичного напруження. Уже відзначалося, що історичні 
мело драми І. Карпенка-Карого («Бондарівна», «Ґандзя») «сповнені 
прийомами романтичного театру Гюґо», «дійові особи розподілені 
за основними амплуа мелодрами, [...] використано характерні засо-
би мелодрами: “тут і плутанина, інтрига, змови, викрадення, підку-

302  Мамонтов Я. Драматургія І. Тобілевича. – С. 209.
303  Там само. – С. 209.
304  Кміт Ю. Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). – С. 21.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



456

пи”» 305, зауважено близькість трагедії «Сава Чалий» до історичних 
мелодрам завдяки загостреній дії, засобам пригодницької драми та 
музичності мови 306. Зокрема, яскраво виявлено ці ознаки в 3-й дії. 

1-ша картина 3-ї дії драми «Сава Чалий» складається з 8-ми яв, 
тобто  за  обсягом  є  повноцінною  дією.  На  початку  її  –  у  4-х  явах, 
побудованих  як  масові  сцени  запорожців,  акцентовано  повагу  ко-
заків  до  Сави  і  з’ясовуються  подробиці  повернення  Зосі  додому. 
Драматичне напруження викликає звістка про лист  із Січі напри-
кінці 4-ї яви, однак сцена читання і коментування листа в 6-й, 7-й, 
8-й явах переривається діалогом Сави зі Шмигельським, який під-
носить  чесноти  Сави,  і  вони  братаються.  Шмигельський  запевняє 
Саву в тому, що  його  кохає  панна  Зося,  і це налаштовує Чалого на 
довіру. Хоча ця ява абсолютно статична, вона допомагає зрозуміти 
мотиви  подальших  учинків  Сави,  оскільки  самі  мотиви  зради 
Сави невідомі 307. Очевидно, відсутність однозначної мотивації його 
рішень зумовлена концепцією драматичної дії І. Карпенка-Карого. 
У 6-й яві за принципом антитези протиставлено позиції Сави і Гна-
та, що є джерелом непримиренного конфлікту між ними, а наступні 
дві яви за принципом градації подають наростання обурення Гната, 
реакцію запорожців на лист, що спричинює вибух протесту і вимоги 
козаків обрати Гната Голого отаманом. Отож, наприкінці 1-ї карти-
ни відбувається пожвавлення драматичної дії, яка розвивається по 
висхідній.  2-га  картина  складається  з  1-ї  яви,  у  якій  відбувається 
кульмінація  «внутрішньої»  дії:  унаслідок  переконань  Шмигель-
ського Чалий пристає на умови Потоцького, хоча до останнього сум-
нівається у шляхетності свого вчинку. Суперечливість натури Сави 
дається взнаки в його одночасному прагненні порятунку України, 
а поряд з тим – кохання і слави! Остання обіцянка спокутувати гріх 
кров’ю витримана у традиціях романтичної драми (аналогії з моно-
логами Карла Моора з драми «Розбійники» Ф. Шіллера). 

3-тя  картина,  що  складається  з  5-ти  яв,  розгортається  в  палаці 
Потоцького. Згідно з традиціями шекспірівської драми набуває роз-
витку інтермедія між паном Яворським і пані Качинською, яка на-
гадує комедійні ситуації «Приборкання норовливої» В. Шекспіра. 
Діалог  між  паном  Яворським  і  Жезніцьким  вплітає  у  драматичну 
канву побічну лінію сподівань Жезніцького на шлюб з пані Зосею. 
Вирішальний поворот у зовнішній дії містить 5-та ява: Сава Чалий 
пристає на умови Потоцького і бере шлюб із Зосею, так що спостері-
гається наростання дії, яка посилюється психологічним збудженням 
Сави Чалого. Фінал драми (5-та дія) складається з 15-ти яв, короткі 
яви чергуються на кілька реплік, у яких розкриваються нагнітання 
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тривоги, муки сумління в душі Сави Чалого, і розлогі монологи ге-
роя. Уся 9-та ява є монологом Сави, що передає суперечливі перед-
чуття і міркування героя. 

У  розв’язці  артикулюється  раціональна  мотивація  покари,  яку, 
як романтичний месник, здійснює Гнат Голий з козаками. У присуді 
Гната увиразнено мотивацію романтичної драми (трагедії)  з  її колі-
зією обов’язку і почуттів: «...присягу ту зламав ти, брате, тепер вона 
тебе вбиває!». Розкаяння Чалого («Я смерть прийняв за рідний край... 
Я  кров’ю  змив  свою  вину...»)  не  викликає  у  глядача  враження  тра-
гічної  помилки,  провини,  катарсису,  оскільки  виникає  супереч ність 
між трагедійною ситуацією  і негероїчним характером Сави. На під-
твердження висловленого наведемо деякі спостереження театральної 
критики, яка відгукнулася на постановку п’єси режисером Ф. Лопа-
тинським у театрі «Березіль» (1927). Ф. Лопатинський наголошував 
на тому, що п’єса задумана трагедією і поставлена в умовно-реалістич-
ному плані без підміни «неореалізмом» (мається на увазі, очевидно, 
натуралізмом) 308. Ж. Гудран (псевдонім Ю. Смолича) у рецензії на по-
становку Ф. Лопатинського звернув увагу на психологічну мотивацію 
зради героя і зауважив, що в постановці «Березоля» Сава розвінчуєть-
ся, оскільки мотивом зради є вражене честолюбство. Це досягається 
заглибленою індивідуалізацією його характеру 309.

Жанрову  природу  п’єси  «Сава  Чалий»  І.  Карпенка-Карого  до-
слідники,  починаючи  з  І.  Франка,  кваліфікували  як  соціально- 
історичну трагедію. Л. Мороз вказала на трагедійність внутрішньо-
го  конфлікту  Сави  Чалого:  якщо  в  п’єсі  «Сава  Чалий»  М.  Косто-
марова  герой  стає  жертвою  честолюбства,  то  у  драмі  І.  Карпенка- 
Карого конфлікт набуває характеру морального імперативу між вну-
трішньою  свободою  і  зовнішньою  необхідністю:  «Основою  тра-
гізму  образу  Чалого  є  нерозв’язана  внутрішня  суперечність  між 
його  суб’єктивним  бажанням  зробити  добро  для  свого  народу  та 
об’єктивною неспроможністю цього поривання...» 310. Випадковість 
трагічної помилки Сави Чалого виявляється не лише на рівні пафо-
су висловлювань, але й у структурі дії. Відсутня й основна ознака 
структури  романтичної  трагедії:  слово  трагедійного  героя,  за  мір-
куваннями  Ф.  Шіллера,  має  створювати  метафізичну  мотивацію 
вчинків,  натомість  дана  мотивація  вчинків  героя  несподівана,  ви-
являє суперечливість його натури, що ніяк не відповідає цілісності 
персонажів романтичної трагедії. Очевидно, тут варто відокремити 

308  Лопатинський Ф. «Сава Чалий» (до постановки в Держтеатрі «Березіль» ре-
жисером Ф. Лопатинським) // Нове мистецтво. – 1927. – № 5. – С. 15.

309  Гудран Ж.  «Сава  Чалий»  в  театрі  «Березіль».  Постанова  Ф.  Лопатинсько-
го // Нове мистецтво. – 1927. – № 6. – С. 4.

310  Мороз Л. Деякі особливості трагедії в українській драматургії другої полови-
ни ХІХ ст. (фольклорна традиція і жанр) // Розвиток жанрів в українській літературі 
ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, 1986. – С. 171.
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філософське уявлення про іманентність трагізму і жанрові, зокрема, 
структурно-естетичні ознаки трагедії, які  зберігають відповідність 
канону арістотелівської трагедії (перипетію, зміни щастя до нещас-
тя героя, пізнання героєм фатальної провини і жертвопринесення, 
переважання  подієвості  (фабули)  над  представленням  характерів, 
катарсис як реакція глядачів) 311. У розвитку драматичної дії п’єси 
«Сава Чалий» І. Карпенка-Карого помітними є мелодраматичні сю-
жетні лінії інтриг шляхтича Шмигельського та розпізнавання в собі 
зрадника Савою Чалим. У розв’язці Гнат Голий наголошує на тому, 
що вбиває Саву побратимська присяга, а розкаяння Чалого не фор-
мує у глядача (читача) катарсисного переживання, так що покарання 
позбавлене будь-якого трансцендентного характеру й духовного трі-
умфу трагедійного героя. Натомість у розвитку дії простежуються 
жанрові ознаки мелодрами: зв’язок з казкою – побратимство Сави 
і  Гната,  клішованість  дії,  причинно-наслідкова  лінійність  подій, 
випадковість помилки героя, конфлікт набуває характеру зіткнен-
ня почуттів,  інтимних переживань героя (любов до волі  і до Зосі) 
з обставинами. В останній репліці Сава Чалий розкаявся у власній 
помилці, тобто герой силою обставин змушений діяти проти своєї 
совісті, що становить основну тему мелодрами: порушення звичних 
зв’язків у людських стосунках і житті. 

Можна  простежити  певний  зв’язок  між  трагедією  «Сава  Ча-
лий» і написаною через три роки «драмою з часів руїни» «Ґандзя». 
Об’єднує  ці  дві  п’єси,  за  спостереженнями  Ю.  Іваненка,  історична 
тематика, романтика січового товариства, мелодраматичні прийоми 
викрадення, помсти, трагічні фінали 312. В обох п’єсах відчутний на-
мір драматурга виявити наслідки історико-культурної зміни соціуму, 
що  відбиваються  на  руйнуванні  особистості.  Цей  концептуальний  
зв’язок  автор  намагався  втілити  у  видовищній  формі  мелодрами: 
«… за зовнішніми подіями п’єси та реальними персонажами її подати 
національно-історичну концепцію і персоніфікацію певних ідей (пер-
сональні рахунки гетьманські та пристрасті довели Украї ну до заги-
белі)» 313. Типово мелодраматичний сюжет виборювання призначеної  
гетьманом  Петром  Дорошенком  у  подарунок  турецькому  султану 
красуні  Ґандзі  її  коханим  козаком  Зіньком,  гетьманом  Михайлом 
Ханенком, польським полковником Пиво-Запольським і доведення 
її  до  самогубства,  змусив  драматурга  наскільки  можливо  уникати 
мелодраматичного  забарвлення,  посилити  моменти  соціального  ха-
рактеру і «…навіть піднестися до символічного звучання центрально-
го персонажа (Ґандзя мусила персоніфікувати Украї ну)»  314. У дра-

311  Див.:  Piwińska M.  Romantyczna  nowa  tragedia  //  Studia  romantyczne.  –  1973.  – 
S. 109–157.

312  Іваненко Ю. Жанри драматургії Тобілевича. – С. 26, 27.
313  Мамонтов Я. Драматургія І. Тобілевича. – С. 189.
314  Там само. – С. 180.
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матичній реалізації сюжету «Ґандзя» лишилася мело драмою, проте 
міцна  фабула  зумовлює  характер  драматичної  дії,  а  трансформація 
характеру головної героїні – Ґандзі – мотивується не лише особис-
тісним вибором, але й пов’язується із соціальними та національними 
чинниками. Конфлікт пристрастей, що лежить в основі драматичної 
дії, набуває у 2-й та 3-й діях контекстуального узагальнення, що ви-
являє його зумовленість руйнуванням України. У 2-й дії, яка відбу-
вається в Уманському замку гетьмана Ханенка, розкриваються типи 
світовідчуття  гетьмана  Михайла  Ханенка,  коменданта  Білоцерків-
ської фортеці Лобеля, старого кошового отамана Пелеха і шляхтича 
Пиво-Запольського.  У  ситуації  відмови  Ханенка  віддати  шляхтичу 
Ґандзю виявляється перевага пристрасті й особистісного розрахунку 
Пиво-Запольського, відданість інтересам лицарської честі та козаць-
кої  присяги  Лобеля  та  Пелеха  і  балансування  на  межі  цих  позицій 
Михайла Ханенка. У 3-й дії, що відбувається через три місяці в Біло-
церківському замку, розкривається підступна інтрига з викраденням 
Ґандзі шляхтичем Запольським, який унаслідок підробки листа від 
імені гетьмана Ханенка зумів повернути її собі. Викриття цієї інтри-
ги гетьманом увиразнюється в контексті метафоричного відтворення 
зруйнованості України: візія «порожнього млина», що в уяві гетьмана 
«наздоганяв його», сугерує картину спустошення краю. Це познача-
ється на свідомості людей так, що вони віддають перевагу особистіс-
ним інтересам, спокою сімейного життя. 

4-та і 5-та дії розгортаються в палаці Пива в Димері. Увесь попе-
редній розвиток дії навіює враження тотальної руїни, що і створює 
мотивацію переродження Ґандзі під впливом пристрасті до Пива й 
егоцентричного бажання стати шляхетною пані. Зміни в поведінці 
героїні  зумовлені  руйнацією  того  поетичного  світу,  в  якому  вона 
була частиною національного життя і не протиставляла себе всьому 
світу. Внутрішні суперечності характеру Ґандзі, драматизм її пере-
родження увиразнюють розрив між минулим і теперішнім. У 5-й дії 
героїня заперечує свою колишню сутність, цілісність поетичної на-
тури, відмовляючись від власного  імені. Драматизм психологічної 
зміни  героїні  посилюється  внаслідок  композиційної  аналогії  1-ї  і 
5-ї дій п’єси. У 1-й дії євреї Янкель  і Ривка видають себе за коза-
ка  і  його  жінку,  причому  намагаються  водночас  і  зберегти  власну 
сутність, і переконати відвідувачів шинка в органічності маски. Цей 
комедійний прийом і подальша сцена викриття перевдягненої Ґан-
дзі створюють ситуації відмови героїв від своєї позиції і самих себе. 
Кульмінацією  «внутрішнього  протистояння»  поетичності  й  често-
любства  у  свідомості  Ґандзі,  яка  зрікається  своєї  сутності  й  імені, 
можна вважати  її відповідь брату, який понад усе прагне врятува-
ти  її  й  повернути  до  колишнього  життя.  Таким  чином,  комедійні 
прийоми,  артикульовані  в  мелодраматичному  дійстві,  створюють 
драматургічні  ходи,  що  передають  внутрішнє  роздвоєння  героїні, 
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властиве «новій драмі», у якій дія розгортається у сфері свідомості 
і підсвідомості героїв. 

Ще більш виразно це позначилося на поетиці комедій «Суєта» і 
«Житейське море». У комедії в 4-х діях «Хазяїн», яку І. Тобілевич 
писав  одночасно  з  трагедією  «Сава  Чалий»  (уперше  виставлена 
1901 року в Києві), увагу зосереджено на розкритті вже сформова-
них характерів. Я. Мамонтов відніс її до того типу реалістично-по-
бутових  комедій,  що  наближені  до  драми  із  широким  соціальним 
змістом, як і в п’єсах О. Островського 315. Компонування дії навколо 
головного  героя  позначилося,  на  думку  Я.  Мамонтова,  на  відсут-
ності «драматичного вузла, що його можна було б вважати за сю-
жетний стрижень»  316. Посилення характеротворення виявляє від-
мінність від класичної комедії, якій властиві переваги сюжету над 
залежними від нього характерами. У п’єсі спостерігаємо відсутність 
лінійного розвитку дії, яку б  ініціював головний герой. Натомість 
уже в 1-й дії, розбитій на 18 яв-епізодів, діють різні персонажі, що 
поперемінно стають не лише суб’єктами, але й ініціаторами подій та 
ситуацій. Унаслідок фрагментарності подієвої канви, дію визнача-
ють характеристики героїв, їхні позиції, ілюзії, очікування і реакції 
на події. Тут, з одного боку, спостерігається принцип повторюванос-
ті, варіювання або накладання дії, властивого комедії, коли повто-
рюваність  на  сюжетному  рівні  набуває  характеру  паралельної  дії: 
ситуація господ «дублюється» ситуацією прислужника. З другого, 
як у «комедіях характерів» К. Гольдоні, – розвиток дії залежить від 
фокусу бачення, від того, кого з героїв вважати ініціатором ситуа-
ції 317, руйнується риторична жанрова основа комедії, відчувається 
тяжіння до «міщанської драми» 318. М. Гольдоні протиставляв ніби 
списані з дійсності характери маскам комедії dell’arte, але ж худож-
ньої  переконливості  його  характерам  надавав  не  cтільки  міметизм 
характерів, скільки послідовність і зв’язок із традицією французької 
комедії, зокрема комедій Ж.-Б. Мольєра 319. 

Дія  першої  комедії  І.  Карпенка-Карого  починається  з  корот-
ких яв-ситуацій, які увиразнюють характер і принципи стяжання 
своє рідного  двійника  Пузиря,  «правої  руки  хазяїна»:  «Феноген 
(сам, лічить гроші).  Двадцять  п’ять!  Якби  не  давали,  то  я  б  і  не 
брав.  А  коли  дають  –  бери!  І  сам  хазяїн  наш  всіх  научає:  з  усьо-
го, каже, треба користь витягать, хоч би й зубами прийшлося тяг-
нуть – тягни! Так він робив і так робить від юних літ, а тепер має 
мільйони!» 320. У 6-й яві відбувається зав’язка факторської інтриги 

315  Там само. – С. 182.
316  Там само. – С. 207.
317  Андреев М. Комедии Гольдони... – С. 23.
318  Там само. – С. 32.
319  Там само. – С. 38.
320  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Київ, 1985. – Т. 2. – С. 285.
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Маюфеса, який переконує Пузиря взяти на випас вівці. Сцені пе-
редує риторична репліка Маюфеса, де розпізнається алюзія з ко-
медії німецького драматурга Л. Тіка «Кіт у чоботях» і однойменної 
казки Ш. Перро («...Їхали ми цілий день. “Чия земля?” – питаємо. 
“Терентія  Гавриловича  Пузиря”.  На  другий  день  знову  питаємо: 
“Чия  земля?”  –  “Терентія  Гавриловича”.  І  тілько  на  третій  день, 
надвечір,  почалась  земля  Гаврила  Афанасьєвича  Чобота...»  321). 
Ці  та  інші  сцени  майже  повністю  позбавлені  зовнішньої  дії,  на-
томість  позиції  персонажів  виявляються  завдяки  їхнім  реакціям 
на висловлювання. У такий спосіб руйнується традиційна логіка 
діалогу:  усувається  протиставленість  позицій,  міркування  героїв 
визначається  оцінкою  ситуації,  іноді  оформленої  афористично, 
як  фразеологізм.  Діалог,  як  і  у  драматургії  О.  Островського,  на-
буває ситуативного характеру. В оцінці Пузиря навіть знакові для 
нього реалії (орден) набувають зворотнього смислу: «Пузир. Чуд-
ні люде! Голодних годуй, хворих лічи, школи заводь, пам’ятники 
якісь  став!..  Повигадують  собі  ярма  на  шию  і  носяться  з  ними, 
а вони їх мулять, а вони їм кишені продирають. Чудні люде!..» 322. 

У  2-й  дії  виокремлюється  нібито  активний  суб’єкт  дії  –  його 
дочка Соня, обурена тим, як годують робітників. Прагнення Соні 
контролювати механізми хазяйнування також містить комедійно-
іронічний підтекст: вона уявляє цей механізм в образі «великого 
хазяйського колеса», але, подібно до чеховських героїнь, не знає, 
«...де тут зло, і не може нічого зробити доброго» 323. Фантом коле-
са, що виникає в уяві Соні, як знак фатальної безпорадності перед 
незбагненним, набуває в її інтерпретації містичних ознак, а в мір-
куваннях  Калиновича  протиставляється  активній,  просякнутій 
ідеалами нового духовного життя дійсності. Його позитивістська 
програма «насаждать ідеали кращого життя!» спонукає до виходу 
із замкненого фантомом колеса примарного світу хазяїв, у якому 
приречено існує оточення Пузиря. Пропозиція прориву у великий 
світ, підтримана Сонею, витримується лише в риториці, у той час, 
як рух хазяйського колеса руйнує життя чесної людини – хибно 
звинуваченого Зозулі, якого, власне, принесено в жертву руху ха-
зяйського  колеса.  Зговір  Ліхтаренка  і  Феногена  утворює  із  шах-
райства певний ритуал, означений вимогами комерції: «Я так роб-
лю: щоб все те, що є в хазяїна, було ціле і щоб мені була користь! Це 
комерческий гендель!» 324. Фінальні яви 2-ї дії виявляють ознаки 
міщанської драми з відчутним натуралістичним акцентом впливу 
надлюдського (доведеного до ритуалу жертвопринесення «хазяй-

321  Там само. – С. 287.
322  Там само. – С. 299.
323  Там само. – С. 307.
324  Там само. – С. 311.
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ського колеса») на долю людини (самогубство Зозулі). Дискретна 
будова п’єси дозволяла продемонструвати, як через ритуалізацію 
поведінки і сприйняття героїв життя потрапляє у вир фатального 
колеса, яке прирікає людину на смерть. 

Поетичні описи степу Пузиря, що нагадують незнайомі йому пей-
зажні замальовки М. Гоголя, набувають іронічного відтінку в контек-
сті зведення його існування до побутового ритуалу. Ритуалізується в 
уяві Пузиря і майбутнє заміжжя дочки Соні. У структуру 3-ї дії, най-
більш насиченої ситуаціями і внутрішнім рухом реакцій персонажів, 
уведено ритуал обдаровування Пузиря-іменинника. У 4-й дії сцени, 
пов’язані з реакцією Пузиря на звинувачення його у злочині, а також 
намірі підкупити свідків, своєю драматичною напругою перекрива-
ють ті, у яких оточення спрямовує героя на операцію (порятунок жит-
тя). Репліка Феногена (9-та, 11-та яви) узагальнює філософію життя 
хазяїна: «Феноген (сам). Нехай бог боронить, коли б у мене пропа-
ли гроші, що я маю, – зараз би повісився» 325. Вона сприймається як 
алюзія з комедії «Сто тисяч», яку не випадково традиційно розгля-
дають поряд з п’єсою «Хазяїн». Ряд споріднених ознак дозволяють 
сприймати їх як дилогію: тематична подібність, редукція інтриги і за-
галом зовнішньої дії, зосередження уваги на розкритті характерів, по-
дрібнення фрагментарних сюжетних ліній і конфліктів, монтажний 
характер  композиції,  послаблення  драматизму  подій  і  увиразнення 
плану  трагічної  іронії  в  передачі  руху  життя.  Монтажне  зчеплення 
окремих  епізодів  дозволяє  відтворити  ніби  із  середини  механізми 
впливу «хазяйського колеса» на самого Пузиря й усе оточення. 

Архітектоніка  п’єси  І.  Карпенка-Карого  відповідає  основним 
закономірностям  жанрової  форми  драматичних  сцен  або  кар-
тин  326, зокрема суголосна обірваністю фіналу «п’єсам життя»  327. 
Тут голов ний герой, який перебуває на крок від смерті, отримавши 
ілюзорну  надію  на  порятунок  у  судовій  справі,  покидає  сцену  зі 
словами  останніх  розпоряджень  щодо  худоби,  що  набуває  трагі-
комічного  відтінку.  Репліка  Золотницького,  яка  означає  перехід 
Пузиря від земного життя до іншого світу 328, не ставить крапки в 
русі  хазяйського  колеса,  що,  безперечно,  робить  головного  героя 
не стільки діючим суб’єктом, скільки об’єктом. Розв’язка набуває 
риторичної інтерпретації в 7-й яві, коли лікар викладає подроби-
ці  трагікомічного  випадку  з  Пузирем  329.  Таким  чином,  у  комедії 
«Хазяїн» І. Карпенка-Карого імпліцитно виявляються ознаки тра-

325  Там само. – С. 344.
326  Див. : Седова Е. «Сцены» и «картины»: к постановке проблемы (на материале 

пьес А. Н. Островского) // Драма и театр : сб. науч. трудов. – Тверь, 2002. – Вып. 4. – 
С. 4–50.

327  Там само. – С. 48.
328  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Т. 2. – С. 418.
329  Там само. – С. 342.
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гікомедії, при цьому помітно руйнується жанрова природа комедії, 
передусім її розв’язка. Ця тенденція стане ще виразнішою в дилогії 
«Суєта» і «Житейське море». 

Об’єднані спільним задумом, п’єси «Суєта»  і «Житейське море» 
замислені як дилогія у складі драматичної трилогії: недописаною за-
лишилася третя комедія циклу «Старе гніздо», про яку І. Карпенко-
Карий писав у листі до Г. Маркевича від 23 квітня 1905 року: «Пишу 
комедію на сучасну тему “Воїни і політики”, хоч назви сталої ще нема. 
Якщо тема ця вміститься в “Старе гніздо” (протяг “Суєти”), то буду 
так і звать» 330. Сюжетні колізії дилогії відповідали традиційним ко-
медійно-мелодраматичним, фарсовим фабульним схемам. Проблема 
маргінальної  особистості,  яка  переживає  внут рішній  розлад  через 
відрив від хліборобських коренів, неможливості адаптуватися у во-
рожому для неї середовищі, а також проблема руйнування людської 
моралі в акторському середовищі, виразно свідчили про ознаки «но-
вої  драми».  Зокрема,  І.  Михайлін  відмітив  зачатки  п’єси-дискусії  в 
«Суєті», редукцію драматичної дії, символізацію наскрізної дії, роль 
психологічних пауз, підтексту 331. Ідеться, очевидно, про знакову для 
початку  ХХ  ст.  художню  тенденцію  символізації  настроєвості,  яка, 
розчиняючись у висловлюваннях героїв, ремарках (передусім у під-
тексті), психологізується або антропоморфізується,  спостерігається 
театралізація поетичної метафори. У дилогії зберігається міметична 
основа створення картини світу; поряд з тим, глядачеві нав’язується 
в  численних  лейтмотивних  зіставленнях  метафора  «житейського 
моря»  або  анропоморфізованої  «суєти»,  які  створюють  своєрідний 
суб’єктивний контекст до реалізованих у дії подій.

Самі назви п’єс – «“Суєта”. Комедія в 4 діях (картини)» (1903) 
і  «“Житейське  море”.  Комедія  в  4  д.  (Протяг  “Суєти”)»  (1904)  – 
містять той лейтмотивний комплекс, який надає цілісності драма-
тичній  дії,  створює  її  своєрідний  ритм  і  виразно  відчутний  уже  в 
«Хазяїні»: це – «“хазяйське колесо”, автор дає можливість відчути 
його ритмічний рух у кожній дії, мало що не в кожній сцені...» 332. 
У міру того, як накопичується суєта, або як розбурхує вона «“жи-
тейське море” – в міру того наростають або спадають і ритмічні цик-
ли  п’єси»  333.  Від  комедії  «Хазяїн»  виводиться  тенденція  уникати 
моносюжетності: «в “Суєті” не можна відшукати жодного драматич-
ного вузла, що міг би об’єднати всіх її персонажів у суцільний твір. 
Це могла зробити лише провідна думка»  334. Відсутність одного чи 
кількох центральних персонажей (ролей) у «Суєті» викликала не-

330  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 348.
331  Михайлін І. Риси «нової драми» в творчості пізнього І. Карпенка-Карого // 

ІІ Міжнародний конгрес україністів. – Львів, 1993. – С. 145.
332  Мамонтов Я. Драматургія І. Тобілевича. – С. 239.
333  Там само. – С. 241.
334  Там само. – С. 209.
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задоволення П. Саксаганського, на що І. Тобілевич відповів у листі 
до дочок: «...я не пишу ролей, а пишу п’єсу, в котрій дружнім ансамб-
лем треба висловить основну ідею самої п’єси» 335.

Оскільки  в  п’єсі  немає  одного  центрального  героя,  драматичну 
напругу  викликають  як,  власне,  хід  життя,  так  і  зміни  в  мисленні 
селянських  дітей,  які  «вилітають»  з  рідного  гнізда.  Можливо,  від-
чутні  лейтмотивні  образи  драматичних  картин  «Старе  гніздо  і  мо-
лоді птахи» В. Мови (Лиманського) (хоча твір друкували в «Літера-
турно-науковому віснику» впродовж 1907 року (ч. 3–12), проте, як 
зазначив Ю. Шевельов, його було викінчено не пізніше 1883 р.) 336. 
Сцена приїзду до рідної хати Михайла й Петра Барильченків, які вже 
пристосувалися до життя в місті, виявляє затриманість зав’язки, а їх 
очікування – деякі непорозуміння між іншими дітьми Барильченків 
(Василиною та Іваном); вони й утворюють окремі мікросюжети, які 
взаємодоповнюють  один  одного,  створюючи  «рух  життя».  Немож-
ливість знайти місце в житті створює трагікомічну ситуацію хибної 
самореалізації  Івана, який у ситуації тогочасних «покручів» бачить 
суцільну суєту. Комедійної характеристики Івану додає статус неви-
значеності  і  переконаності  в  негативному  впливі  обставин  на  його 
долю. Освічена Василина переживає трагічну несумісність між мрі-
єю стати лікарем та реальним місцем її в родинному середовищі 337. 
Однак  ця  суперечність  виявляється  удаваною,  хибною.  У  розв’язці 
Василина повертається до власного призначення дружини, погодив-
шись на шлюб із сільським учителем Демидом Короленком. 

Внутрішній рух драматичної дії пов’язано з пошуками свого міс-
ця в житті героя-резонера Івана, що, відірвавшись від хліборобської 
праці  і  патріархального  побуту  батьків,  опиняється  в  комедійній 
ситуації втрати своєї сутності («свого берегу»). За спогадами С. То-
білевич, третя написана п’єса могла б називатися «У пристані», або 
«У  берега»  338.  Іван  Барильченко  також  переживає  відродження 
душі, яке характерне для комедійного реального чи уявного прота-
гоніста. Риторика просвітницьких розмов Івана про служіння у хра-
мі мистецтв відповідає статусу трагікомедійного героя-проповідни-
ка: тут «комізм виникає не ззовні, а всередині ситуації, як алгоритм 
думки, доведеної до свого кінця» 339. Звідси ведуть два шляхи «ви-
корінення  проповідницьких  ілюзій  у  “новій  драмі”:  через  фарсове 
сприйняття смерті і через втечу в нові ілюзії, яка означає фактично 
духовну  загибель»  340.  Так,  реакція  Наташі  на  повідомлення  Ми-

335  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 341.
336  Мова (Лиманський) В. Твори. – Мюнхен, 1968. – С. 23.
337  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 16.
338  Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі. – С. 347.
339  Свербилова Т. Драматургія  //  Історія  української  літератури  ХХ  ст.  : 

у 2 кн. – Київ, 1998. – Кн. 1. – С. 32.
340  Там само. – С. 34.
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хайла  про  хліборобське  походження  батьків  є  своєрідною  позою 
штучного  аристократизму,  що  виявляє  маріонетковість  поведінки 
героїні. Особистісні стосунки Василини з Демидом та поява хибно-
го претендента на одруження унтер-офіцера Тараса Гупаленка ство-
рюють мелодраматичний любовний трикутник, який виноситься за 
межі сцени, так що «особиста інтрига […] з головної пружини драма-
тичної дії робиться лише другорядним, побічним епізодом» 341. 

Фрагменти дійсності в п’єсі «Суєта», попри їх надреальний ха-
рактер,  виявляють  гостру  авторську  тенденційність,  що  дається 
взнаки  в  елементах  жарту,  карикатури,  гротеску.  4-та  дія  нагадує 
своєрідний спектакль у п’єсі, який розігрують на сцені життя учи-
тель гімназії Михайло Барильченко, його дружина, дочка генерала 
Наташа, їхні гості 342. Бійка під час вечірки та інші події створюють 
панорамну  сцену  життєвої  суєтності,  що  викликають  своєрідний 
присуд Макара Барильченка 343. Конфлікт не розв’язано, його при-
чини не усунуто, але вони все глибше усвідомлюються тими героя-
ми, які зберегли справжні цінності, але опинилися у трагікомедійній 
ситуації  ряжених  у  життєвому  калейдоскопі  удаваних  цінностей. 
Останні сцени «Суєти» слугують своєрідним містком для переходу 
до комедії «Житейське море», у якій реалізується метафора театру 
життя. 1-шу дію, що відбувається на дачі Марусі Барильченкової, 
можна розглядати як своєрідний комедійний пролог до всієї п’єси. 
У 1-й дії комедії «Житейське море» заявлено про висхідний стан го-
ловного героя Івана, уже знаменитого артиста. Уведено адюльтерну 
мелодраматичну  тему  зваблення  шлюбної  жінки  коханцем  (праг-
матичним капітаном власного корабля Хвилею). Інтрига Хвилі має 
на меті представити Марусі докази зради її чоловіка. Акцентовано 
тему подружньої вірності Марусі і можливої зради Івана, що вияв-
ляється у сцені появи звабниці-акторки Ваніної. 

У  картинах  акторського  побутування  з  2-ї  дії  розкривається 
зв’язок між Ваніною та Іваном, який перебуває в конфлікті із собою. 
У 3-й дії драматичну напругу посилює невеличка інтрига актора Кра-
марюка, який сприяє прогулянці Ваніної з графом. Ваніна удає, ніби 
погоджується на роль сестри, друга Івана. Несподівана поява Марусі, 
згідно з інтригою Хвилі, змінює життя всіх героїв, обертає їх на шлях 
правди. Трагікомізм положення Івана розкрито в типових ситуаціях 
мелодрами, герой вдається до узагальненої візії: людське життя – те-
атр. Монологи Крамарюка нагадують Іванові репліки королівського 
блазня  з  класичної  трагедії.  Шлях  руйнування  ілюзій  стає  для  ге-
роя, по суті, шляхом поринання в нові ілюзії. Основним принципом 
жанротворення у драматичних картинах передусім стає монтажний 

341  Тобілевич І. (Карпенко-Карий). Вибрані твори... – С. 39.
342  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 73.
343  Там само. – С. 74.
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принцип  зчеплення  епізодів  з  максимальним  відчуженням  автора  і 
виникненням «третього смислу», що народжується у глядацькій уяві 
лише  в  результаті  взаємодії  кількох  сцен  344.  Дискретність  будови 
драматичних картин вивляється в розриві єдності дії, місця і часу по-
дій. Між 1-ю і 3-ю діями проходить шість місяців. 4-та дія так само 
проходить  у  номері  готелю.  Така  композиція  дозволяє  застосувати 
притаманний трагікомедії прийом «сцени на сцені» (згадаємо хоча б 
«Бурю» В. Шекспіра), коли актор постає на сцені власної долі і вино-
сить вирок собі. Пафосні монологи Івана сповнені внутрішньої іронії 
щодо принципів власного життя, яке нагадує йому спектакль-фарс 345.

Двошаровість структури світу героя виявляється в нереалізова-
ності його прагнень. Усе, чим володіє герой у зав’язці, він втрачає у 
фіналі п’єси, що відповідає розв’язці класичної трагедії. Знижуван-
ня трагедійного вироку герою відбувається завдяки пафосу актор-
ського розкаяння з елементами пародійності. Трагікомічний ефект 
досягається внаслідок невідповідності первинних спрямувань героя 
ситуації, внутрішньої драми героя і зовнішньої колізії п’єси, так що 
створюється «гібрид психологічної драми і комедії характерів»  346. 
Загалом, іронічна тенденційність п’єси виявляється в ототожненні 
явищ театру і життя, особливо коли йдеться про жанрові очікуван-
ня глядача. Фарсово-іронічне змалювання побуту акторської трупи 
відгукнеться згодом в одноактному жарті «Шантрапа» П. Саксаган-
ського, який містить явні алюзії із «Житейського моря».

Структуротворчою є в п’єсах комедійна основа, що забезпечує 
поєднання  в  дилогії  «Суєта»  і  «Житейське  море»  І.  Карпенка- 
Карого рис традиційної мелодрами з «мотивами трагікомедії мо-
дерну» 347. Вражає несумісність між очікуваним глядачем у зав’язці 
і фіналом п’єси. Те, що сталося в житті Івана Барильченка, одно-
часно  комедія  з  елементами  фарсу  і  трагедія.  Актор  потрапляє  в 
пастку  самого  принципу  гри  (театралізації  як  способу  бачення  і 
життя), стає її жертвою. Отже, поширення в українській драматур-
гії означеного періоду такого жанрового різновиду, як «драматичні 
сцени» («картини»), відбивало своєрідний внутрішній рух драми 
до  трагікомедії.  Це  пояснюється  руйнуванням  конфліктності  че-
рез фрагментарність будови драми, ілюзією незавершеності дії. До 
певної міри жанрове визначення «комедія» до п’єс дилогії можна 
вважати даниною традиції, формальною ознакою, через що вияв-
лялася жанрова інтенція «іронічної драми»: п’єси містили виразні 
жанрові авторефлексії та трансформувалися у драму з трагікоме-
дійним пафосом. 

344  Piwińska M. Romantyczna nowa tragedia. – S. 274.
345  Карпенко-Карий І. (І. К. Тобілевич). Твори : у 3 т. – Т. 3. – С. 133.
346  Іваненко Ю. Жанри драматургії Тобілевича. – С. 29.
347  Мова (Лиманський) В. Твори. – С. 370.
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V.5. МОДИФІКАЦІЇ РОМАНТИЧНОГО НАРОДНИЦТВА 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ КРИТИКИ, РОЗВИТОК  
ДРАМАТИЧНОГО ЖАРТУ

Оновлення  українського  театру  порубіжжя  супроводжувало-
ся  певною  пролонгацією  вже  традиційних  для  української  драми 
ХІХ ст. тем і конфліктів. Ідеться передусім про соціально-психоло-
гічну  та  етнографічно-побутову  драматургію,  яка  виявляє  помітні 
модифікації з огляду на тематичне наповнення, драматичні колізії, 
поетику  загалом.  Безумовно,  на  характері  цієї  драми  позначилося 
піднесення визвольного руху, зокрема в Г. Хоткевича («Лихоліття» 
(1906), «На залізниці» (1906)), М. Кропивницького («Розгардіяш» 
(1906), «Скрутна доба» (1906)), Л. Яновської («В передрозсвітньо-
му тумані» (1905), «Жертви» (1906)) та ін. Візьмемо до уваги також 
форми і способи виявлення авторської тенденційності в групах п’єс: 

1) про непорозуміння між паном-просвітителем і неосвіченим се-
лянством, які до того ж наповнювалися часто адюльтерними колізія-
ми, самозвинуваченням і рефлексіями героя-просвітителя, процеса-
ми пробудження громадської та особистісної свідомості (Б. Грінченко 
«Арсен Яворенко» («На громадській роботі») (1901, видано 1912 р.), 
«На новий шлях» (1906), «Нахмарило» («Дядькові примхи») (1895, 
видано 1897 р.), Олени Пчілки «Світова річ» (1908), Д. Марковича 
«Не зрозуміли» (1894, під псевдонімом Дмитро Оленин));

2) про сатиричне викриття панів-«псевдопатріотів», ускладнене 
моралізаторськими  сентенціями,  подекуди  виступами  героя-резо-
нера (Л. Яновської «Дзвін до церкви скликає, та сам у їй не буває 
(Лісова квітка)» (1903), А. Тесленка «Патріоти» (1902, вперше на-
друковано  1926  р.),  В.  Самійленка  «У  Гайхан-бея»  (1917),  С.  Ва-
сильченка «Куди вітер віє» (1919));

3) драми переважно з міщанського побуту, що наближалися до за-
мальовок здеморалізованих персонажів, які допроваджували героя до 
смерті. Ці п’єси просякнуті просвітницько-сентиментальними тенден-
ціями, у них легко вгадуються традиції І. Котляревського та Г. Квітки-
Основ’яненка (А. Тесленка «Не стоїть жить» (1903, вперше надрукова-
но 1928 р.), О. Кониського «Порвалась нитка!» (1884));

4) комедії, жарти та водевілі побутового характеру, в яких реа-
лістична  достовірність  сполучалася  з  яскравою  видовищністю  й 
етнографізмом (Д. Дмитренка «Кум-мірошник, або Сатана в боч-
ці» (Коломия, 1899, перевидано у Львові 1926 р.), Олени Пчілки 
«Сужена не огужена» (1881), С. Васильченка «В холодку» (видано 
1914 під назвою «Хмаринка»), «На перші гулі» (1911), А. Волод-
ського (псевдонім – Валентин Балясний) «Як вони женихалися» 
(1907), «Орися» («В каламутній воді», 1901), «Панна Штукарка» 
(1906), Г. Бораковського «Оказія з пампушкою» (1886), О. Граби-
на  «Дівоче  серце»  (1899),  «Небувальщина»  (1911),  Б.  Грінченка 
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«Миротворці» (1908), М. Левицького «В клуні» (1903), Л. Янов-
ської  «На  сіножаті»  (1901),  Ф.  Беспалова  «Машкара»  (1918), 
«Хит рий швець» (1918));

5)  ціла  низка  п’єс  про  побут  та  сценічну  практику  провінцій-
них  акторських  труп,  написаних  як  визначними  драматургами, 
так  і  акторами,  режисерами,  антрепренерами  (П.  Саксаганського 
«Шантрапа»  (1914),  М.  Кропивницького  «Нашествіє  варварів» 
(1900),  В.  Овчинникова  «Перелітні  птахи»  (1910),  Ю.  Яворен-
ка  «Халепа»  (1911),  С.  Ніколаєва  «Артист»  (1909),  О.  Грабини  
«Антрепренер Погорілого Театру» (1907), В. Самійленка «Драма 
без горілки» (1895)).

Авторська  тенденційність  дається  взнаки  в  добу  порубіжжя  у 
введенні  до  тексту  злободенної  дискусійної  проблематики,  публі-
цистичності описів, схильності до картинності, описовості. Позиція 
автора  виявляється  в  конструюванні  (або  адаптації)  відомого,  по-
ширеного сюжету, героїв, дидактичній заданості всієї структури тво-
ру, дискурсі пародії та  іронії. Осібним явищем тогочасного театру 
були і п’єси авторів, які вже заявили про себе в прозі (переважно) 
чи поезії, – Л. Яновської, Г. Хоткевича, С. Васильченка, Б. Грінчен-
ка, С. Черкасенка, Д. Марковича, А. Крушельницького, Г. Ващенка, 
В. Товстоноса, Т. Сулими, В. Самійленка, А. Тесленка.

Драматурги  поряд  із  зображенням  наслідків  вчинків  персона-
жів  (самі  вчинки  почасти  виносилися  за  лаштунки)  вдавалися  до 
обґрунтування  поведінки  і  логіки  мислення  (чи  характеру  почут-
тів) персонажів. У драмах Б. Грінченка «На новий шлях», «Арсен 
Яворенко (На громадській роботі)», М. Старицького «У темряві», 
«Талан»,  «Крест  жизни»,  М.  Кропивницького  «Конон  Блискави-
ченко», «Орися», Л. Яновської «Дзвін до церкви скликає, та сам у їй 
не буває (Лісова квітка)», «В передрозсвітньому тумані», Г. Хотке-
вича «Лихоліття», «На залізниці», В. Товстоноса «Вічна пісня» про-
тистояння між інтелігентом-просвітником і громадою, як правило, 
ускладнюється конфліктом подружньої невірності та внутрішньою 
боротьбою героя із собою у формі самоаналізу. 

Так, у драмі на 5 дій Б. Грінченка «На громадській роботі» мело-
драматичний трикутник зради дружини Арсена Ольги з Крашеви-
чем, викрадення нею угоди на осушення болота створює драматичну 
перешкоду основній колізії непорозуміння між Арсеном та неосві-
ченими  селянами,  крамарем  Лапченком  під  проводом  Старости, 
який  «звелів  писареві  приговор  писати  про  запрещеніє  роботи  на 
болоті». Отже, особистісна зрада вплітається в шахрайство Старо-
сти і Лапченка. У п’єсі використано типові мелодраматично-адюль-
терні кліше: кидаючи Арсена, Ольга залишає лист, який викликає в 
нього бажання помсти. На перешкоді думці про дуель встає сестра 
Харита, справжній товариш і однодумниця Арсена. Розв’язку 5-ї дії 
побудовано  як  викриття  ошуканства  Старости  й  Лапченка,  зради 
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Ольги  і «прозріння» селян. Драма завершується пафосним закли-
ком до громадської роботи.

У п’єсах цієї групи розгортання конфлікту забезпечують різно-
планові  елементи,  часто  позбавлені  театральних  ефектів:  діалоги 
про наслідки конфліктної ситуації, монологи-роздуми (рефлексії) 
героїв-просвітників,  інтриги, шантажі, моральне протистояння су-
противників, зізнання селян в ошуканстві й прозріння, урешті, рух 
свідомості головного героя.

Комедія на 4 дії Л. Яновської «Дзвін до церкви скликає, та сам у 
їй не буває (Лісова квітка)» набула широкої популярності серед те-
атральних кіл. Актуальна для тогочасного середовища тема «народ-
ництва» панів набула в п’єсі несподіваного викривального характе-
ру:  типовий  мелодраматичний  любовний  трикутник  неочікувано 
виявляє впродовж розвитку дії близькість інтересів антагоністок – 
нареченої Андрія Орисі та закоханої в нього багатої панни-друкар-
ки Людмили. Обидві викривають оманливість гуманістичних ідеа-
лів Андрія, ілюзорність віри в його діяльність заради щастя всього 
народу. У розв’язці не лише відкривається намір Андрія привласни-
ти «мільйони» Лариси, але й фарсове залицяння до служниці Зінь-
ки («лісової квітки»). Викривальний зміст останньої яви полягає в 
руйнуванні ідеалу героя-народника, який в уяві виплекали Лариса 
та Орися. Репліки Орисі насичені драматичною риторикою віри в 
ідеали правди, не випадково п’єса завершується її закликом «ходім 
до  людей».  Комедійний  сюжет  викриття  марних  сподівань  автор-
ка повертає в русло соціальної драми з помітним спрямуванням до 
ідей просвітницької діяльності. Отже, Л. Яновська,  звертаючись у 
комедіях до злободенної тематики, розкриває аморальність присто-
суванців до нових соціальних обставин на селі. Можна погодитися 
з  оцінкою  її  сучасника  М.  Євшана,  що  матеріал  п’єс  Л.  Яновської 
«стає ілюстрацією до готової вже, признаної думки» 348. Драматич-
ний нарис Л. Яновської «В передрозсвітньому тумані» подає кар-
тину росту революційних настроїв селянства 349. Недовіра селян до 
щирих  прагнень  інтелігента-народолюбця  Василя  стоїть  на  пере-
шкоді  його  одруженню  із  селянською  дівчиною,  яка,  незважаючи 
на  батьківське  прокляття,  іде  до  Василя  й  стає  променем  сонця  в 
темряві селянської неосвіченості. 

У  комедійній  творчості  Л.  Яновської,  зокрема  в  її  комедії  в 
5 діях «На зелений клин» (1900), безпосередньо пов’язаної із со-
ціальними  процесами  «розшарування»  селянської  громади,  роз-
кривається  тема  примусового  переселення  темного  селянства  та 

348  Євшан М. Українська література в 1910 році // Євшан М. Критика. Літературо-
знавство. Естетика. – Київ, 1998. – С. 241.

349  Ставицький О. Ф.  Українська  драматургія  початку  ХХ  ст.  –  Київ,  1964.  – 
С. 56.
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крутійства сільського шахрая Гната, що вступає у змову з писарем  
та  продажним  селянином  Воротиленком.  Розгортається  соціально-
побутова  драма  з  комедійними  сценами  ошуканства  і  викриття. 
Особистісна  лінія  сватання  до  дочок  багатодітної  вдови  Софії 
Кіндрата  й  Трохима  виводиться  на  другий  план  і  підпорядкову-
ється викриттю підступних дій Гната, який за безцінок скуповує 
землі в переселенців. Мелодраматична розв’язка посилюється ко-
медійною  випадковістю:  запродажну  на  землю  Софії  спалено  на 
цигарки  і  таким  чином  вдові  повертається  її  власність,  а  шахрая 
Гната забирають до волості. У висловлюваннях героїв розпізнаєть-
ся просвітительський пафос: Гната засуджено через його темність, 
а отже, й аморальність.

Важливо  зауважити  намір  драматургів  створити  замальовку 
сучасної  дійсності,  у  чому  їм  прислужилася  форма  драматичних 
сцен  (картин),  у  яких  відсутня  одна  сюжетна  лінія,  фрагментар-
на дія нагадує ряд окремих, не пов’язаних між собою сценок, ре-
дукованість  конфлікту  веде  до  уникнення  розв’язки  (дія  умовно 
призупиняється драматургом). Не випадково у своїх п’єсах, напи-
саних  під  впливом  подій  1905  року,  Г.  Хоткевич  фіксує  жанрову 
сутність драматичного малюнка і статус п’єси-хроніки про злобо-
денні події. Драма «Лихоліття» (1906) має підзаголовок «Хроніка 
з початку ХХ ст.», також у той самий період створено драматичний 
малюнок «Вони» (1909) і п’єсу-хроніку «На залізниці в 1905 році» 
(вид.  1910).  Зважаючи  на  спільність  тематики,  ідей  і  авторських 
стратегій,  означені  п’єси  розглядають  як  драматичну  трилогію, 
у якій передаються наслідки моральної кризи людини, що, відсту-
пивши  від  християнської  моралі,  піддалася  впливу  фанатичних 
ідей.  У  трилогії  простежується  своєрідна  градація:  відчувається 
наростання  пафосу  деструкції,  деморалізації  в  картинах  сприй-
няття революції різними верствами населення: інтелігенції в п’єсі 
«Лихоліття», дворянсько-студентського («Вони») та робітничого 
середовища  («На  залізниці  в  1905  році»).  Кульмінацією  трилогії 
є провал страйку, вимріяного Андрієм, дике ґвалтування офіцера-
ми  доньок  Латенка  та  загальне  божевілля  й  розстріл  людей  біля 
паркана  в  останній  п’єсі.  Фінали  п’єс,  які  складають  драматичну 
трилогію, відкриті. Замість вирішення конфлікту призупиняється 
дія. Так, в останній сцені драми «Лихоліття» батько вбитого сту-
дента-революціонера  Бориса  переживає  пробудження  свідомості 
до боротьби за справу сина. 

Свої  драматичні  малюнки  Г.  Хоткевич  наповнює  численними 
масовими сценами, які відтворюють панораму голосів вулиці. Зо-
браження таких сцен у трактирі, на вулиці, на засіданні створює 
ефект повноти дійсності. Скажімо, уся друга дія п’єси «Лихоліття» 
відбувається в трактирі, полілоги груп п’яних робітників побудо-
вано так, що кожна розмова тієї чи іншої групи – окрема жанрова 
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сценка, що передає фрагментарність дії 350. У вигуках не пов’язаних 
між собою голосів артикулюються болючі соціальні лейттеми: жи-
дівські  погроми  чорної  сотні,  наростання  революційної  агресії, 
протилежних настроїв оборонців на барикадах, жертовної смерті в 
часи лихоліття. Драматизму картинам революційного хаосу надає 
колізія особистісного кохання між студентом Борисом і його на-
реченою єврейкою Есфір’ю, що увиразнює трагедію особистісного 
жертвопринесення в п’єсі «Лихоліття». Поширений у драматургії 
кінця  ХІХ  ст.  сюжет  жидівки-вихрестки  набуває  несподіваного 
повороту: замість відчуження Есфір стає частиною повсталого на-
товпу. Так відбувається підпорядкування лінії кохання соціально-
му пафосу. Авторська тенденційність безпосередньо виявляла себе 
у змісті діалогів-диспутів, дискусій, які відбивали злободенні теми 
тогочасної дійсності.

У  сатиричній  комедії  А.  Тесленка  «Патріоти»  простежуються 
властиві деяким попереднім українським п’єсам шаблони, зокрема, 
постать  поборника  справедливості  351.  У  діалогах  пана  Залужного 
з представниками міської влади, секретарем городської управи Со-
хацьким, Крамарем і Титарем Олексенко контрапунктно артикулю-
ється тема захисту національної гідності від посягань жидів. Коме-
дія-дискусія  майже  позбавлена  драматичної  дії,  хоча  всі  інтере си 
фокусуються на продажному глитаєві Задорожному, який доводить 
усім,  що  докладає  свої  гроші  для  загальногромадських  справ  (бу-
дови  пішоходу),  а  сам  набиває  коштами  спільноти  свою  кишеню. 
Остання (4-та) дія і розв’язка набувають риторично викривально-
го  пафосу.  Залужний  підкуповує  селян  для  жидівського  погрому, 
перей нявшись духом анархії після розпуску Думи. Лише Петренко, 
що виконує в комедії функції резонера, викриває діяльність Залуж-
ного й заявляє, що його судитимуть в управі. 

Пародійно-викривальні п’єси гостросоціального характеру були 
поширеними в тогочасному українському театрі. Не випадково кри-
тики  в  один  ряд  із  сатиричною  комедією-памфлетом  А.  Тесленка 
ставили  пародійно-памфлетну  фантазію-сатиру  на  2  дії  В.  Самій-
ленка «У Гайхан-бея». Умовним перенесенням подій у «фантастич-
ну країну Норд-Остію, у будинок правителя провінції Гайхан-бея» 
досягається  сатиричне  викриття  алогічного  деспотизму  монархії. 
Імперативний характер влади (арештований визнається злочинцем, 
урядові особи не помиляються, перед шлюбом влаштовується полі-
ційне розслідування, кожного селянина наказано таврувати тощо) 
надає п’єсі, яка завершується безглуздим примиренням, характеру 

350  Бувальщина. Драми. Комедії. Діалоги. Водевілі. Українська драматургія дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ століття / упоряд., авт. передм., приміт. О. Ф. Ста-
вицький. – Київ, 1990. – С. 21.

351  Ставицький О. Ф. Українська драматургія початку ХХ ст. – С. 64.
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соціального памфлету. Дружина бея пропонує іронічну мотивацію 
припинення суду (миші згризли присуд). Отже, авторські пародія 
та іронія створюють ефект своєрідної сатиричної антиутопії.

Важливо  зазначити,  що  сатиричне  спрямування  тогочасних  ко-
медійних  або  іронічно-пародійних  п’єс  надавало  їм  драматичного 
характеру. Особливо виразно це простежується в драматургії захід-
ноукраїнських  авторів  –  Гр.  Цеглинського  та  А.  Крушельницького. 
Очевидно, найвиразніше сатирично-драматичне начало виявилося в 
комедії Гр. Цеглинського «Шляхта ходачкова», драматична дія якої 
будується  не  стільки  на  фабулі,  скільки  на  виявленні  внутрішніх 
зв’язків персонажів, що цілком можна вважати ознакою драми. Тут 
пародійно увиразнюється водевільна ситуація залицяння писаря Во-
ронінського до дочки префекта Антона Розумовського Франі для за-
воювання влади в шляхетському середовищі. У межах цієї водевільної 
сюжетної лінії розгортається інтрига навколо переобрання префекта 
Антона  Розумовського.  Засобами  сатиричної  самохарактеристики 
персонажів викриваються не лише прагнення кожного із шляхтичів, 
але й характер стосунків між ними. Прийомом розвінчування слугу-
ють історії гербів шляхтичів, які виявляють внутрішню спорідненість 
їхніх прагнень здобути посаду префекта (до речі, викриття справжніх 
намірів героїв є сталою ознакою сатиричної комедії). 

Як і в драмі, у комедії звичаїв рубежу століть усе помітніше план 
вигаданого  світу  виводиться  на  марґінес  глядацького  сприйнят-
тя  або  ж  створюється  враження  його  відсутності.  Як  правило,  це 
пов’язувалося  з  епізацією  комедії.  Так,  у  комедії  А.  Крушельниць-
кого  «Орли»  застосовано  структуру  полемічної  драми-дискусії  або 
драми ідей з виразним протистоянням двох непримиренних позицій. 
Ця структура відповідала такому розповсюдженому різновиду сати-
ричної драми, як комедія-памфлет. Драматичне протистояння двох 
життєвих позицій адвоката Роговського й отця Карповича, які ведуть 
передвиборну боротьбу між собою, розкриває ілюзорність суперечки, 
що дедалі більше виявляє єдність їхніх способів життя та їхніх праг-
нень. Комічне змалювання характерів увиразнює розбіжність між ри-
торикою сентенцій про боротьбу в ім’я інтересів народу й обманними 
вчинками кандидатів, що перекуповують голоси виборців. У драма-
тичну дію вводиться персонаж, який коментує події, узагальнюючи 
однаковість  позицій  Роговського  і  о.  Карповича.  Це  –  депендент  із 
канцелярії  Роговського  адвокат  Лобода,  чия  постать  є  пародією  на 
резонера  класицистичної  комедії:  резонування  учасника  махінацій 
демонструє комічну невідповідність між проголошуваною позицією 
і поведінкою персонажа. Уся дія в п’єсі спрямована не на вирішення 
конфлікту, не на повернення героя до вихідної ситуації, утраченого 
ідеалу (що відповідало б вимогам комедії), а на виявлення вад того-
часного суспільства, хибних намірів героїв, які поступово відкрива-
ють істинну сутність ситуації (що властиве драмі). Викриттю поро-
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ків  Роговського  та  його  оточення  сприяють  викривальні  монологи 
його дружини, яка виступає справжнім резонером у п’єсі. Розв’язка 
п’єси не відповідає усталеним вимогам класичної комедії: конфлікт, 
по суті, не вирішується, проте увиразнюється його далеко не ілюзор-
ний характер. Розвінчуються сподівання о. Карповича на перемогу у 
виборах; Роговський, який зрікся своєї кандидатури, дізнається про 
те, що дружина покинула його. Отже, у комедії А. Крушельницького 
«Орли» не змінюється вихідна ситуація зав’язки, конфлікт не вирі-
шується, герой не повертається до справжньої сутності, натомість са-
тирично-викривальними  засобами  стверджується  його  незмінність, 
відтворюється  істинний  характер  ситуації,  що  покладена  в  основу 
конфлікту. Зовнішня ситуація міщанської драми (з традиційним за-
лицянням багатого чиновника секретаря думи Павлущенка до дочки 
убогої пані Красовської Саші) ускладнюється тим, що завдяки  іро-
нічній інтерпретації ситуацій створюється своєрідна пародія на воде-
віль з елементами фарсу, наявними в прагматичному обдурюванні за-
коханої Саші паничем Тамалієм. Моделювання водевільних ситуацій 
слугує  відтворенню  справжнього,  прихованого  від  усіх  становища 
Павлущенка, якого викриває в день весілля збезчещена ним селянка. 

Осібним явищем у драматургії порубіжжя стала творчість С. Ва-
сильченка, у якій поєднано традиції соціально-побутової та фольк-
лорно-етнографічної драми. Вражає різноманіття жанрово-стильо-
вої парадигми С. Васильченка. Стилізація народної пісні відчутна 
в його романтичній мелодрамі «Чарівниця» (1902), риси ліричного 
водевілю виявляються в жартівливому малюнку на 1 дію «На перші 
гулі», що також створено на фольклорно-етнографічній основі. Дра-
матизованими  оповіданнями  назвали  критики  його  етюди  «В  хо-
лодку», «Зіля Королевич» (1913). У сюжеті комедії «Недоросток» 
(1913)  виразно  проступає  мотив  народної  жартівливої  пісні,  яка 
втопила свою голову за недоростком. П’єса «Не співайте, півні, не 
вменшайте ночі» (1917) нагадує «…ряд поданих в лірико-гуморис-
тичному плані сцен», де «перевага ліричної стихії, мала роль, а то й 
повна відсутність конфліктного начала» 352. 

Близькість  до  оповідної  манери  замальовок  відчутна  й  у 
драматичних  етюдах  С.  Васильченка.  У  часописі  «Книгар»  за 
1918 рік з’явилися рецензії П. Богацького («З глибин нашої зем-
лі») та в розділі «Театр і п’єси» О. Кисіля (на драму «Не співай-
те півні, не вменшайте ночі»), у яких встановлюється подібність 
п’єс  С.  Васильченка  до  новел.  П.  Богацький  назвав  «На  перші 
гулі» драмованим оповіданням, а О. Кисіль помітив, що замість 
ланцюга  подій  у  драмі  «Не  співайте  півні,  не  вменшайте  ночі» 
«...ніби  випадкове  нанизування  входів  та  виходів  дійових  осіб  і 
їх розмов, які не раз складаються з епізодичних оповідань, що їх 

352  Євшан М. Українська література в 1910 році. – С. 108.
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можна б було викинути або замінити другими без всякої майже 
втрати для цілого...».

У малюнку на одну дію С. Васильченка «В холодку» розгорта-
ється діалог між покриткою Федорою та старим дукою Платоном 
Гавриловичем,  який  залицяється  до  неї.  Навіть  ремарка  свідчить 
про намір автора детально окреслити зовнішність персонажів, їхнє 
місцезнаходження на сцені. У наскрізну дію вплітається, так би мо-
вити, діалог другого плану: хлопець Дорош дратує Платона Гаври-
ловича тим, що лазить у сад по яблука, а потім намагається відібра-
ти свій картуз і настирливо мститься, підглядаючи за залицянням 
Платона  Гавриловича  до  Федори.  Як  це  й  властиво  малярському 
творові, автор-драматург дбає про просторову перспективу, означе-
ну вербально – висловами натовпу в ремарці. 

У  драматичному  малюнку  на  одну  дію  С.  Васильченка  «Куди 
вітер віє» композиція драматичної дії переводить увагу глядача  із 
плану зовнішніх подій (родина Корецьких  і  їхній квартирант сту-
дент-українець Коломієць сперечаються через свої політичні й осо-
бистісні  вподобання  в  ситуації  одночасного  наступу  на  уряд  геть-
мана Скоропадського військ української Директорії і Добровольчої 
армії Денікіна) на «внутрішній» план. Як і в соціально-психологіч-
ній новелі з увиразненим внутрішнім сюжетом, в основі якого прин-
цип антитези, контрасту поведінки героїв  і проголошуваних ними 
переконань, у п’єсі С. Васильченка розкривається конфлікт між не-
сумісними суперечливими реакціями героїв на можливі зміни по-
літичної ситуації. Упродовж усієї дії то знімають, то знову вішають і 
прикрашають портрет Шевченка. Герої то проголошують себе укра-
їнцями,  то  заперечують  це  на  догоду  офіцерам,  виявляючи  «полі-
тичне хамелеонство і безпринципність». 

Згідно  з  особливостями  композиції  драматичного  малюнка, 
кульмінаційна  реакція  всіх  героїв  на  прихід  українського  війська 
передається в розлогих ремарках. Авторська оцінка додає сцені від-
повідного  сатиричного  забарвлення,  яке  помітно  акцентується  в 
новелістичній розв’язці внутрішнього конфлікту: Корецький здога-
дується, що Коломієць переховувався, лежачи під рундуком. Віро-
гідність цієї здогадки і створює відповідний «новелістичний пуант» 
у фіналі п’єси. 

Зрозуміло, що саме в комедії звичаїв дедалі помітніше виявля-
лося  драматичне  начало,  пов’язане  із  сатиричним  спрямуванням 
комедії рубежу XIX – початку XX ст. Часто сатирична модальність 
української  комедії  досліджуваного  періоду  посилювалася  внаслі-
док пародійовано-іронічного осторонення, водевільної інтриги. Це 
пов’язано  з  походженням  водевілю  із  сатиричних  пісень  (купле-
тів). Принагідно згадаймо, що в основу водевільної інтриги бралась 
анекдотична  побутова  ситуація,  випадковий  збіг  обставин,  через 
що  герой  з’являвся  в  несподіваних  обличчях  (водевіль  з  перевдя-
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ганням); підкреслена театральність давалася взнаки через наявність 
у розв’язці повчального куплету, спрямованого до читача. Пародія 
на  водевільну  інтригу  стала  структурною  засадою  багатьох  коме-
дій Олени Пчілки, Гр. Цеглинського та ін. Не випадково в комедії 
Гр. Цеглинського «Торгівля жемчугами» О. Маковей простежував 
водевільний принцип обміну партнерами, як у кадрилі. Ідеться про 
обмін героями Борисом Бігунцем і Симеоном Головкою – об’єктами 
залицяння.  Перипетія  містить  типовий  прийом  комедії  інтриги: 
донька  пана  Калитки  Ольга,  що  виконує  функцію  проголошувача 
дидактичних настанов автора (як у комічній опері Просвітництва), 
пропонує спрямувати інтригу в передбачуване русло: оголосити, що 
Головка позиває Бориса й тим самим змусити Бориса одружитися 
з Марійкою. Відповідно до вимог водевілю або комічної опери, Го-
ловка і Борис намагаються вдруге повернути прихильність Ольги і 
Марійки, причому пародійно закладається мотив героїчного подо-
лання суперника: імітується повернення Бориса Бігунця до Марій-
ки й усунення супротивника – Головки. У межах цієї «зовнішньої» 
водевільної  лінії  розгортається  ще  й  внутрішня,  спричинена  тим, 
що Борис переконує закоханого в Ольгу Леоніда у «справжніх» мо-
тивах тактичних дій Ольги. Примусовий позов до судового проце-
су Борис пояснює прагненням Ольги «замотати його у фінансових 
клопотах»  і «звабити до себе». Отже, подвійна водевільна  інтрига 
надає  драматичному  висловлюванню  іронічної  прагматики,  уна-
слідок  чого  артикулюється  сатиричне  спрямування  комедії  щодо 
звичаїв  середовища  й  водночас  пародійно-іронічне  відсторонення 
водевільних прийомів розвитку дії. 

Драматичні  жарти  на  теми  артистичного  життя  провінційних 
труп О. Грабини, С. Ніколаєва, П. Саксаганського були своєрідною 
карикатурою на сталі амплуа тогочасної «драморобної» п’єси або на 
манеру  акторської  гри,  режисерську  практику.  Придатність  подіб-
них п’єс до авторефлексії долала умовність  і передбачуваність дії, 
що сприяло літературизації жартів, жанрова форма яких тяжіла до 
зрощень і виявляла жанрові модуляції. Цим пояснюється популяр-
ність  жартів-водевілів,  жартів-комедій,  сценок-жартів  тощо.  Сама 
назва  «жарт»  відбивала  характер  прагматики  висловлювання,  дії, 
способи виявлення авторського начала в тексті. 

Популярні  в  добу  пошуку  нових  форм,  нової  мови,  прийомів 
сценічного втілення, драматичні жарти виявляли не лише ігровий 
характер, придатність до театрально-сценічного втілення, але й від-
бивали  тенденції  літературизації  театру.  Драматичні  жарти  легко 
вступали у взаємодію з іншими жанрами, видами, прийомами мис-
тецтва, нерідко втрачаючи безпосередню властивість драматичного 
твору – відтворення сценічної дії, разом з тим набували ознак гумо-
рески, сатиричної замальовки, пародії, памфлета, фейлетону, шар-
жу. Оцінюючи стан українського театру кінця ХІХ ст., Д. Антонович 
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відмітив прагнення корифеїв, передусім М. Старицького, зберегти 
сценічну видовищність п’єс 353. Збереженню сценічної видовищнос-
ті,  не  понівеченої  народної  мови,  фольклорної  лубочної  традиції 
драматичних  жартів  ХІХ  ст.  відповідала  водевільна  умовність  си-
туацій  і  положень,  клішованість  сцен,  однозначність  типів-масок, 
насиченість танцювальними й пісенними номерами. 

Показово, що раніше дослідники нехтували авторською жанровою 
назвою «драматичний жарт» і розглядали відомі жарти А. Вельсов-
ського, Д. Дмитренка, Олени Пчілки, Г. Бораковського, М. Левицько-
го як водевілі, що «зберігають характер легкого жарту-анекдота» 354. 
Навіть у далекій від невибагливого акторського водевілю одноактівці 
П. Саксаганського «Шантрапа» відзначено гірку співчутливу іронію 
над нелегким буттям закутньої української театральної трупи 355. 

Очевидно,  для  знавців  театру  назва  «драматичний  жарт»  не 
сприймалась як жанровий різновид, порівняно з класичною формою 
водевілю, хоча простежуються перевага драматичних елементів над 
музично-вокальними й театральною умовністю водевілю  356. Проте 
близькість до комедій, водевілів, фарсів, сценок робила авторську наз-
ву  «драматичний  жарт»  факультативною;  не  випадково  драматур-
ги здебільшого вдавалися до її уточнення. Найчастіше трапляються 
подвійні назви: жарти-водевілі (Д. Дмитренка «Кум мірошник, або 
Сатана  у  бочці»,  Олени  Пчілки  «Сужена  не  огуджена»),  комедії-
жарти  (І.  Тобілевича  «Паливода  ХVIII  століття»,  К.  Арабажина 
«Поперед  спитайся,  а  тоді  й  лайся»,  В.  Товстоноса  «Культурна  мі-
сія» (наговорна вода)).  Іноді такі назви відбивали характер дії або 
авторську манеру (наприклад, скетч-гумореска на 1 дію М. Айдарова  
«Фіцлі-Пуцлі»,  написаний  у  формі  естрадного  монолога  жарт 
до  сцени  О.  Грабини  «Пухирясте  дзеркало»).  Драматичні  жар-
ти  А.  Вельсовського,  О.  Грабини,  Ф.  Беспалова,  Г.  Бораковського, 
Д. Дмитренка, І. Рекуна і багатьох інших привертали увагу особли-
вою драматургією слова, що нерідко переважала видовищність дії.

Анекдотична ситуація, зафіксована часто в назві (скажімо, «Бу-
вальщина, або на чужий коровай очей не поривай» А. Велисовсько-
го чи «Оказія з пампушкою» Г. Бораковського), дозволяла передати 
стихію  народного  мовлення,  світосприйняття.  Водночас  поетика 
драматичного жарту підпорядковувалася прийомам виявлення ав-
торського бачення, зокрема, реалізації метафори в художній дії. Роз-
виток дії виявляв осторонення та розщеплення метафори, втрачався 
код, і метафора розпадалася на окремі елементи. Звідти й букваль-
не  прочитання  метафори,  яке  дозволяло  зіставити  погляди  героїв 

353  Триста років українського театру. 1619–1919 та інші праці / Д. Антонович та 
ін. – Київ , 2003. – С. 153.

354  Бувальщина. Драми. Комедії. Діалоги. Водевілі. – С. 23. 
355  Там само. – С. 21.
356  Давидова І. Малі форми драматургії. – Київ, 1966. – С. 75.
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з народного середовища і погляд людини, яка перебуває поза цією 
системою уявлень 357. Анекдотичний пуант часто «обростав» у дра-
матичному  жарті  мелодраматичною  або  ж  водевільною  інтригою.  
Процеси  реалізації  метафори  або  ж  деметафоризації  слугували  
сатирично-пародійній характеристиці персонажа.

Скажімо,  назва  одноактного  жарту  Г.  Бораковського  «Оказія  з 
пампушкою» містить метафору, яка реалізується в контексті основ-
ної дії (коханий Марусі Ілько Захаренко переконує сільського вчи-
теля  Пампушку  зректися  Марусі  за  послугу:  Ілько  рятує  його  від 
вигаданої пригоди-сказу). Достовірність подій підтверджує розпо-
відь Ілька про те, що селом женуть скаженого вовка, який уже по-
рвав двох баранів (відомо, що Пампушку перед тим пригостили ба-
раниною). У контексті розіграного сценарію розгортається ще один 
план  реалізації  метафори:  глуха  вдова  Сосюрчиха  ніби  випадково 
зводить героя до реалій речовинного світу: «Ніколи було, голубчи-
ку, Пампушок робити; хай, колись, другим часом, я тобі сама насма-
жу» 358. Такі переключення значень метафори, безумовно, слугували 
знижувальній характеристиці персонажа.

Драматичний  жарт  безпосередньо  включав  глядацьку  реакцію, 
оскільки  процеси  утворення  метафоричних  значень  часто  відбу-
валися  в  уяві  глядачів,  тоді  як  драматург  уникав  безпосереднього 
означування метафори і тим посилював театральні властивості вра-
ження.  Так,  у  жарті  на  одну  дію  Ф.  Беспалова  «Машкара»  кумед-
но одягнена в панське вбрання сільська дівчина Настя викликає в 
оточення сатиричну реакцію, закріплену в слові «машкара». Гляда-
чеві, таким чином, дозволяється варіювати семантичне поле цього 
слова, що вбирає значення «маска», «негарне, спотворене обличчя», 
«ряджений»,  «потвора»,  «жарт»,  «карнавальна  маска»,  «бешкет-
ник»,  «розпусник»...  359.  З  процесами  неадекватного  порозуміння 
пов’язана й типова для жартів анекдотична ситуація неможливості 
діалогу між героями, принципова відсутність комунікації. Особли-
вої популярності набув сюжет розмови глухих (наприклад, жарт на 
1 дію І. Рекуна «Два глухих»).

Часто  автори  драматичних  жартів  опрацьовували  мігруючий, 
відомий  з  часів  інтермедій  сюжет,  варіювання  якого  дозволяє  ви-
явити  шляхи  літературизації  п’єси.  Типова  ситуація  сватання  різ-
них  претендентів  обігрується,  наприклад,  у  драматичних  жартах 
на  1  дію  О.  Грабини  («Дівоче  серце»)  і  А.  Володського  («Як  вони 
женихалися»).  Якщо  в  п’єсі  О.  Грабини  спостерігаємо  побуто-
вий  жарт-сценку  з  видовищною  сценічною  розв’язкою,  що  від-
повідала  естетиці  побутово-етнографічного  театру  (з’являється 

357  Курганов Е. Анекдот как жанр. – Санкт-Петербург, 1997. – С. 31.
358  Бораковський Г. Оказія з пампушкою. Жарт в 1 дії. – Київ, 1885. – С. 6.
359  Етимологічний словник української мови : у 7 т. – Київ, 1989. – Т. 3. – С. 424.
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реальний  претендент  Павло  Найда,  і  сцена  завершується  пісенно- 
танцювальним апофезом), то в одноактівці А. Володського індивідуа-
лізоване мовлення і зміст реплік чотирьох залицяльників містять ви-
кривальні характеристики, влучно натякають на соціальну дійсність.

У текстах драматичних жартів дедалі помітніше виявлялась автор-
ська рефлексія крізь різноманітні форми гумору, комізму, сатири, гро-
теску. Не випадково драматичні жарти з’являються у творчості Л. Глі-
бова («До мирового», 1862) і Б. Грінченка («Миротворці», 1908), що 
характеризується відвертою тенденційністю й дидактизмом. Автор-
ська позиція відчутна в іронічно-пародійному остороненні запозиче-
них сюжетів, що дозволяє включити ще один вимір метадраматичної 
авторефлексії:  оцінювання  драматичних  ситуацій,  героїв,  способів 
ведення дії. Так, у жарті Л. Глібова розробляється відомий, неодно-
разово опрацьований сюжет, сам автор вказував на сцени князя Ша-
ховського «Сусіди» або точніше – «Ссора, или два соседа» 360. Подіб-
ний сюжет спостерігаємо й у водевілі М. Старицького «Як ковбаса 
та чарка, то минеться й сварка» (1873). Досить поширеним є також 
сюжет жарту Б. Грінченка «Миротворці», сама наз ва якого дозволяє 
легко  прогнозувати  характер  розв’язки.  У  п’єсі  Л.  Глібова  ситуація 
сварки й примирення сусідів-хуторян відбувається в хаті  заможної 
селянки Ганни Голубихи; сцени, пов’язані з її представленням, обрам-
ляють і слугують остороненню основної дії. Безпосередня авторська 
оцінка виявляється в репліці пана Дерези, який, побачивши в Ганни 
Пундика, заявив: «Буде тепер кумедія – хоч на тіятер» 361. Очевидно, 
драматичні жарти були своєрідною репертуарною цензурою в умовах 
засилля клішованих сюжетів у того часному театрі. 

Звертання до традиційного, багато разів опрацьованого сюжету 
дозволяло сконцентрувати увагу глядачів на пісенно-танцювальних 
номерах, яскравих діалогах, що надавали дії ефектності, картиннос-
ті  опереткового  дійства.  Наприклад,  у  жарті  Л.  Яновської  «На  сі-
ножаті» зберігається водевільна інтрига: Пріська стає на перешкоді 
залицянням Прикажчика до Галі, жадібний до грошей батько Опа-
наса Максим змушений погодитися на шлюб закоханої пари. Гострі 
дотепні репліки персонажів, оздоблені стилізованими піснями, ди-
намізують дію, дають змогу глядачеві передбачити розвиток дії.

Традиційна  водевільна  інтрига  все  помітніше  насичувалася  в 
жартах  викривальними  характеристиками  середовища,  причому  у 
сприйнятті глядача легко встановлювався зв’язок з типовими воде-
вільними ситуаціями. Досить часто ця водевільна фабула лишалася 
на другому плані як загальновідома й передбачувана. В одноактно-
му драматичному жарті М. Левицького «В клуні» залицяння панича  

360  Глібов Л. До мирового. Жарт в 1 дії / Глібов Л. Твори : у 2 т. – Київ, 1974. – 
С. 444.

361  Там само. – С. 154. 
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Жана  до  заміжньої  селянки  Параски  створює  умовну  структуру, 
яка оздоблюється викривальними характеристиками поміщицько-
дворянського  середовища.  Водевільний  прийом  підслуховування, 
точніше  –  можливість  стати  мимовільним  свідком  зізнання  Мері 
в  коханні  до  іншого  –  помітно  драматизує  розвиток  дії,  яка  наси-
чувалася моралізуванням типового водевільного резонера, старого 
москаля Гуменного 362. 

Комедійного ефекту надає розв’язці жарту прийом руйнування 
очікувань: замість очікуваної собаки чи диявола з мішка вилазить 
панич Жан. Комедійний акцент витримується і в останній сцені по-
відомлення  про  затвердження  Жана  у  званні  дворянина,  що  заго-
стрює безглуздість становища Мері, яка несподівано відкрила свої 
справжні почуття. Отож, драматичні жарти природно набували ко-
медійного звучання з елементами справжньої драматизації.

Жарти,  утрачаючи  драматизм  ситуацій,  часто  набували  ознак 
сатиричної  памфлетності,  жартівливості.  Одноактний  драматич-
ний  жарт  В.  Cамійленка  «Драма  без  горілки»  спрямований  на 
викриття  тогочасної  репертуарної  політики.  За  відсутності  роз-
витку  дії,  конфліктності,  драматург  послуговується  прийомами 
гуморески, фейлетону, сатиричного жарту: репліки героїв містять 
доволі-таки прозорий підтекст, спрямований на оцінювання кри-
тикою популярних сюжетів п’єс 363. Часто використання прийомів 
ігрового  театру  (наприклад,  сцени  у  сцені  чи  то  театру  в  театрі) 
посилювало  ефект  драматичного  жарту.  У  двохактному  жарті 
В. Cамійленка «Химерний батько» закоханим пощастило переко-
нати батька Ольги в тому, що він гратиме в комедії. У такий спосіб 
вдається отримати благословіння на шлюб. Отже, у драматичних 
жартах влучно застосовувалися театральні прийоми, стереотипи, 
які давали очікуваний ефект, дозволяли передбачувати розв’язку, 
завдяки чому знімалася необхідність докладно виписувати сценіч-
ну дію і реакції героїв на ті чи інші репліки. 

Попри заданість сценічних амплуа, фабульних ситуацій у жарті, 
його діалоги насичувалися жартами на тогочасну масову літерату-
ру, публікації періодичних видань, театральні вистави. Змінюється 
наповненість жанрової структури, тому жарти почасти белетризу-
ються. Згадаймо, наприклад, що в експозиції жарту-водевілю Оле-
ни Пчілки «Сужена не огуджена» Перепелиця розмірковує про за-
плутаність газетних статей, про нав’язування читачеві популярного 
читання на зразок роману Е. Золя «Нана» 364. В одноактних драма-
тичних  жартах  на  теми  артистичного  життя  О.  Грабини,  С.  Ніко-

362  Бувальщина. Драми. Комедії. Діалоги. Водевілі. – С. 383.
363  Самійленко В. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви 

та переклади. Статті та спогади. – Київ, 1990. – С. 379.
364  Пчілка О. Сужена не огуджена. – Київ, 1881. – С. 11.
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лаєва,  Ю.  Яворенка,  П.  Саксаганського  простежуються  витончені  
шаржі  на  стереотипи,  театральні  штампи  в  п’єсах,  в  акторсько- 
режисерській практиці провінційних малоруських труп. Часто роз-
хожі побутові сюжети непорозуміння в таких п’єсах виявляють ока-
рикатурене сприйняття стереотипів поведінки персонажів комедії, 
трагедії, водевілю, мелодрами. Так, у жарті Ю. Яворенка «Халепа» 
невибагливий  сюжет  (актору  Недолі  антрепренер  пропонує  в  той 
же день зіграти в незнайомій трагедії «Грошолюби, або чотири смерті 
в чаду божевілля») дозволяє спародіювати сталі амплуа того часної 
«драморобної» п’єси. Антрепренер вимагає від актора темперамен-
ту,  що  відповідає  очікуванням  публіки  365.  Гіпертрофований  тем-
перамент  актора  Недолі  в  п’єсі  перетворює  ситуацію  репетиції  на 
фарс, просякнутий пародією на гру численних провінційних труп. 
В  одноактному  жарті  П.  Саксаганського  «Шантрапа»  карикату-
ризації  піддаються  театральні  прийоми  перебільшеної  натураліза-
ції  (гри  «нутром»  у  виконанні  трагіка  Безродного),  а  також  теат-
ральні  експерименти,  у  яких  розпізнаються  режисерські  прийоми  
В. Мейєрхольда, що в подальшому відбилися на режисерській прак-
тиці Леся Курбаса. Вони відчутні також в оцінці П. Саксаганським 
сценічних  жестів,  міміки,  акробатики  як  чинників  психологічного 
розкриття художнього образу. 

Метатеатральні властивості жартів активізувалися драматурга-
ми  різніх  культур  для  пародіювання.  Скажімо,  у  п’єсах  М.  Євреї-
нова «Ревізор», «Четверта стіна» простежується осторонення й са-
тиричне  пародіювання  режисерських  методів  К.  Станіславського, 
Г. Крега, М. Рейнгардта 366.

Таке експериментування значно розширювало естетичні можли-
вості  драматичних  жартів,  які  почасти  відходили  від  театралізації 
дійства, вимог сценічної п’єси в бік іронічно-сатиричних рефлексій.

Придатність  подібних  п’єс  до  авторефлексії  долала  умовність  і 
передбачуваність дії, що сприяло літературизації жартів, активізу-
вало критичний дискурс у контексті тогочасної театральної діяль-
ності, а водночас сприяло популяризації цієї міжродової літератур-
ної форми.

365  Яворенко Ю. Халепа. Жарт з артистичного життя на 1 дію. – Київ, 1911. – 
С. 12.

366  Gracla J. Żarty z konwencji (o sztuce Nikoіaja Jewreinowa Rewisor) // Satyra w 
literaturach wschodniosіowiaсskich. – Biaіystok : WNWB, 2002. – T. 1. – С. 185.
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РОЗДІЛ VI

ПІДСУМОК ВЕЛИКОЇ ЕПОХИ  
(1890–1914)

VI.1. ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ  
НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ 
 
Українська  драматургія  кінця  ХІХ  ст.  з  її  тривкою  міметич-

ною основою засвоювала і збагачувала досвід «нової драми», не 
відриваючись  від  живлячого  її  коріння  національної  традиції. 
Оновлені сюжети і герої (принесення себе в жертву просвітите-
ля-інтелігента,  його  боротьба  з  реакційним  селянським  оточен-
ням багатіїв, відстоювання творчою особистістю (часто жінкою) 
права на реалізацію себе в мистецтві чи в громадському служінні, 
конфлікт  поколінь  зі  зміщуванням  оцінки  молодого  покоління 
від прогресивного служіння народу до іронічного викриття псев-
донародництва)  хоча  й  були  представлені  в  реалістичному  пла-
ні, сприймалися як такі, що створювали символічно-алегоричне 
враження.

На  багатьох  драматичних  творах  цього  періоду  позначився 
вплив європейської «нової драми» Г.  Ібсена, Г. Гауптмана, Г. фон 
Гофмансталя, Ю.-А. Стріндберга, С. Пшибишевського, М. Метер-
лінка,  Л.  Андреєва,  А.  Чехова,  мелодрами,  водевілю,  міщанської 
драми,  соціальної  драми.  Нерідко  знаком  осучаснення,  літерату-
ризації  драми  була  її  реакція  на  загальноестетичні  процеси  сим-
волізації чи алегоризації художньої образності. Варто вказати при 
цьому на тенденцію розмежування символізму візійного або іма-
гінативного типу, представленого творчістю Лесі Українки, В. Па-
човського,  Олександра  Олеся,  Є.  Карпенка  і  так  званого  реаль-
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ного  символізму  В.  Винниченка  1.  На  відміну  від  суб’єктивності 
бачення,  драматургія  «реального  символізму»  увиразнила  автор-
ську  тенденційність  (суб’єктність).  «Вся  увага  художника  в  ній 
скуплюється на психологічній тенденції, через те, не пориваючи з 
реальністю, він інтригу, зовнішні обставини, побутові ознаки від-
суває на другий план» 2. Структуру дії в таких п’єсах «цементує» 
«живий  символ»,  який,  власне,  більше  відповідає  алегоризації  й 
через це виявляє авторську тенденційність. 

Символізація авторської візії світу давалася взнаки у створенні 
особливої площини висловлювання, у якій виникала аура таємни-
чості  перевтілень.  Авторська  суб’єктність  виявлялася  в  особливій 
«внутрішній» дії, утвореній у просторі уяви, підсвідомості, що від-
повідало поетиці монодрами з роздвоєнням героя на іпостасі свідо-
мості (таке явище простежується вже в ранній драматургії Г. Ібсена, 
коли герой вступає в діалог з антагоністом – проекцією відчуженого 
феномена власної психіки). Постаті в драмах цього типу є водночас 
реальними  героями  й  «живими  символами»,  персоніфікацією  різ-
них способів ставлення до світу.

Ще  один  різновид  візійно-імагінативного  символізму  демон-
струє міфопоетизація історіософської уяви у творчості Т. Міцин-
ського,  С.  Виспянського  в  Польщі,  В.  Пачовського  в  Україні,  де 
візії  героїв  передають  образи  колективного  підсвідомого  народу. 
Прикладом  може  слугувати  драма-казка  І.  Франка  «Сон  князя 
Святослава». 

Візійна символізація часто виникала через подолання натураліс-
тичної драми: колаж візійної символізації, ознак натуралістичної й 
неореалістичної  драми,  експресіоністського  та  імпресіоністського 
стилів, ліризації та епізації спостерігаємо в драмах В. Пачовського, 
Лесі Українки, Олександра Олеся (драматургія яких найбільш від-
повідає поетиці символізму), Я. Мамонтова, М. Жука, Є. Карпенка, 
В. О’Коннор-Вілінської, О. Плюща, у деяких драмах С. Черкасенка, 
Л. Старицької-Черняхівської. 

Неоднозначність  пошуків  українських  драматургів  цього  періо-
ду фіксують у критичних статтях М. Євшан, А. Ніковський, Я. Ма-
монтов,  Г.  Хоткевич,  Л.  Старицька-Черняхівська,  указуючи  на  роз-
ширення тематики, оновлення реалістичної традиції,  експерименти 
в  напрямі  до  «нової  драми»,  вплив  тенденцій  ліризації  та  епізації, 
загалом «олітературнення» театру. Зокрема, Л. Старицька-Черняхів-
ська, характеризуючи символічну драму, драму настрою й соціальну 
драму,  вважає  об’єктом  зацікавлень  сучасного  символізму  «...сферу 
різноманітних моментів особистого людського “я”, визволеного й не-
залежного од часових, соціальних та політичних форм конкретного 

1  Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. – Київ, 1996. – С. 250.
2  Там само. – С. 252.
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життя, з’єднаного лише з життям природи» 3. Характер і способи сим-
волічного узагальнення викликали в Л. Старицької-Черняхівської 4 
певні застереження щодо  їхньої абстрактності, ескізності в  її п’єсах 
«Крила», «Останній сніп», де авторська тенденційність вимагала уза-
гальненості, яка й нагадувала символістську багатовимірність.

Глибока  обізнаність  з  віяннями  «нової  драми»,  тонке  відчуття 
прийомів стилізації виявилися передусім у виборі авторкою акту-
альної для модерністських пошуків тематики, зверненні до витоків 
драматичної форми тощо. Не випадково її драматична дія «Сапфо» 
(1896)  була  надрукована  в  альманасі  М.  Вороного  «З-над  хмар  і 
долин»  (1903).  Л.  Старицька-Черняхівська  застосовує  прийоми 
ліричної монодрами, у якій простежується множення суб’єкта ви-
словлювання  –  головної  героїні,  славетної  поетеси  Сапфо.  Сапфо 
передає в пісні те, що Фаон кохає не її, а Ерінну, для нього вона є 
лише  уособленням  слави.  Отже,  її  поетичне  мовлення  є  водночас 
об’єктом і суб’єктом внутрішньої психічної дії, що містить паростки 
символістської феноменології слова.

У п’єсі Л. Старицької-Черняхівської «Крила» (1913) мелодрама-
тичний «любовний» трикутник набуває полемічно-символістсько-
го  обрамлення,  що  й  створює  своєрідну  літературну  «надбудову». 
Молода  письменниця  Ліна  переживає  внутрішній  конфлікт  між 
прагненням творчої реалізації й потребою жертвувати творчим по-
кликанням заради сімейних  інтересів  і хворої дитини. Зберігаючи 
мистецьку сутність і безкомпромісну натуру, Ліна пориває з чолові-
ком Віктором, успішним адвокатом, якого приваблює богемне жит-
тя, і він зраджує дружину зі співачкою Ріною. Іронізуючи над типо-
вістю  такого  конфлікту,  Л.  Старицька-Черняхівська  назвала  свою 
п’єсу «буденною драмою», а М. Євшан знайшов у ній «конфлікт ви-
щих аспірацій творчих з буденними перешкодами життя», з якого 
«вийшла драма радше “побутового” характеру, картина з життя ін-
телігенції» 5. Експозиція драми «Крила» свідчить про намір Л. Ста-
рицької-Черняхівської створити інтелектуальну драму, що відбиває 
розлога полеміка двох письменників Василя Григоровича і Григорія 
Петровича щодо призначення сучасної жінки. 

У  п’єсі  відчутна  подібна  до  символістської  «надбудова»  тексту,  
зіткана передусім з наративів античних міфів, які створюють парабо-
лічну аналогію до розгортання драматичних конфліктів. Назва п’єси 
«Крила» проектується на згадуваний міф про спалені сонцем крила 
Ікара, що підкреслює вагання героїні стосовно до права на самореалі-
зацію. Аналогія позиції Ліни та античних героїнь надає дії символіч-

3  Старицька-Черняхівська Л.  Двадцять  п’ять  років  українського  театру  // 
Старицька-Черняхівська Л. М.  Драматичні  твори.  Проза.  Поезія.  мемуари.  –  
Київ, 2000. – С. 726.

4  Біографічну довідку див. у додатках.
5  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – С. 288.
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ного плану, що виникає в уяві професора Івана Павловича. У 3-й дії 
зростає непорозуміння між Віктором та Ліною, яка прагне повністю  
віддатися турботам родинного життя, унаслідок чого виникає лейт-
мотив  «непотрібної»  жертви,  а  в  діалозі  професора  з  дружиною  
виникає  порівняння  самовідданості  Ліни  з  цілеспрямованістю  Ан-
тігони: «...а Антігони не вміли ніколи гаразд влаштовувати власного 
життя». У розв’язці рішення Ліни залишити Віктора, повернути собі 
право на творчу реалізацію асоціюється в рефлексіях професора з пе-
реродженням Аспазії в Антігону: «Аспазія умерла, людина ожила». 
Отже, рефлективно-образні уявлення професора утворюють у п’єсі 
символічно-ментальний  план  дії,  який,  звісно  ж,  набував  штучного 
характеру й будувався окремо від зовнішнього плану дії. 

Я. Мамонтов зафіксував помітні тенденції відходу європейської 
драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. від натуралізму й того «над-
то витонченого та непластичного психологізму», який дістав назву 
«реального символізму», а також своєрідний нахил деяких драма-
тургів  у  бік  неоромантизму;  «ясно,  що  цей  неоромантизм  не  міг 
відкинути  досвід  натуралістичного  та  психологічного  оброблення 
сюжетів  своїми  попередниками  і  тому  він  дуже  відріжняється  від 
мелодрам ХІХ ст.» 6. Це дозволяло відродити театральність, що пев-
ним  чином  блокувалася  тенденціями  літературизації  драми,  чому 
прислужилися й паростки символізації дії та ознаки психологізму. 
Опрацювання  вживаних  у  «новій  драмі»  тем,  прийомів  аналітич-
ної  техніки  розгортання  драматичної  дії  (у  п’єсах  Г.  Ібсена),  при-
йомів символізації образності вело до несподіваних змін жанрового 
сприйняття творів українських драматургів, сюжет яких відповідав 
мелодрамі, міщанській драмі, водевілю, комедії.

У  п’єсі-мініатюрі  на  1  дію  В.  Товстоноса  «Червоний  вогонь» 
(1913)  за  основу  розвитку  дії  береться  типово  мелодраматичний 
сюжет  несподіваної  зустрічі  заміжньої  жінки  Олесі  з  її  колишнім 
нареченим,  який  випадково  потрапив  на  залізничну  станцію  під 
Новий  рік.  У  діалозі  закоханих  з’ясовується,  що  вона  примусово, 
заради божевільної бабусі, після розпаду їхньої дворянської роди-
ни  і смерті батьків вийшла заміж за начальника залізничної стан-
ції, міщанина Петруненка. Подібна ситуація в Г. Ібсена (наприклад, 
у п’єсі «Жінка з моря») виявляє позасвідомі прагнення героїні, яка 
потрапляє в ситуацію вибору між чоловіком і її нареченим моряком, 
де можливість вибору визволяє приховану жадобу абсолютної волі, 
усвідомлення чого передається чоловікові, а надана ним свобода до-
помагає їй звільнитися з-під влади неусвідомлених потягів, що уза-
гальнюються в символічній владі моря. У мініатюрі В. Товстоноса 
зруйнованість душі Олесі та її справжнього кохання, неможливість 

6  Мамонтов Я. На театральних роздоріжжях. Публіцистика. – Харків, 1925. – 
С. 12.
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відродження передається в символічному образі влади буденщини, 
знаком якої стають гудок паровоза і червоний вогонь сигнального 
ліхтаря.  Момент  внутрішньої  боротьби  Олесі  відтворено  в  її  фі-
нальній репліці, коли душа рветься до навіки загубленого кохання, 
але вона вже не має сили для нового життя. 

Отже, символізація процесів свідомості та підсвідомості хоча й 
не формує драматичної дії в п’єсі, однак впливає на специфіку роз-
гортання висловлювання, що дозволяє долати примітивізм «міщан-
ської драми».

Вплив  літературних  джерел  виявляється  в  переплетенні  нату-
ралістських,  експресіоністських  і  символістських  ознак  у  драма-
тичному ескізі С. Черкасенка 7 «Жах» (1908), драматичному етюді 
«Повинен» (1908), його драмах «Хуртовина» (1907), «Казка старого 
млина» (1913), трагедії «Про що тирса шелестіла» (1916).

В експериментальних драматичних етюдах «Жах», «Повинен» 
драматург передає ситуації граничного психологічного напружен-
ня,  драматичну  дію  утворюють  вербальні  та  невербальні  засоби 
нагнітання враження, що спостерігається в настроєво-ілюстратив-
них одноактівках М. Метерлінка, Г. фон Гофмансталя. Так само як 
візуалізується  позасвідоме  відчуття  жаху  впродовж  діалогу  тан-
цівниць у п’єсі Г. фон Гофмансталя «Жах», в однойменному ескізі 
С. Черкасенка полілог членів родини володаря земельного маєтку, 
що очікують спалення, виявляє механізми наростання внутрішньої 
напруги.  Окремі  репліки  членів  родини  утворюють  деперсоналі-
зовані  вислови,  емоційне  напруження,  експресія  яких  сугерують 
відчуття жаху, кульмінацією внутрішньої дії є схід сонця. Вражен-
ня від червоного світла породжує символічні візії пожежі, що по-
збавляє цей драматичний ескіз натуралістичної спрощеності. Рух 
психологічних реакцій в авторських ремарках утворює ілюзію дії. 

У драматургії С. Черкасенка за основу береться широковідомий 
сюжет, неодноразово представлений у п’єсах різних епох та стилів, 
або характерний прийом ведення дії, що надає висловлюванню знач-
ної узагальненості, абстрагованості. Колізію драми «Казка старого 
млина» (1913) С. Черкасенка становлять руйнівні наслідки згубної 
пристрасті  інженера  Вагнера  до  поетичної  Мар’яни  Мельниківни. 
Мар’яна близька до природи, вона живе  інтуїтивними відчуттями 
наївної душі, має незатьмарену свідомість. Вагнер переживає кон-
флікт  між  розумом  і  почуттями,  відчуває  себе  зачарованим  двома 
образами краси: Мар’яни  і панни Марії. Символізація уявлень ге-
роя виявляється в його подвійному сприйнятті візії Казки: це зако-
ханість у Мар’яну і мрія про поступ цивілізації, між якими виникає 
непримиренний  конфлікт.  Відстоюючи  правду  сильного,  Вагнер 
руйнує життя Мар’яни і Марії, знищує в собі мрію про прекрасне. 

7  Біографічну довідку див. у додатках. 
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Символізація охоплює сферу особистісних уявлень героя, сфе-
ру  колізій  стану  і  пристрастей,  просякнутих  індивідуалістськими 
тенденціями  доби  й  неоромантичними  літературними  кліше,  що 
нагадують п’єси Лесі Українки, Г. Гауптмана, Л. Ріделя. Тому дра-
ми  С.  Черкасенка  здебільшого  зберігали  мелодраматичну  колізію 
й  відповідні  прийоми.  У  драмах  раннього  періоду  С.  Черкасенка 
«В старім гнізді» (1907), «Хуртовина» (1907), «Жарт життя» (1908) 
своєрідно поєднуються фабульна основа і драматичні прийоми на-
туралістичної драми з елементами «реального символізму», іроніч-
ної  драми,  відчуженої  символізації  простору.  П’єса  С.  Черкасенка 
«В старім гнізді» складається з діалогів, полілогів, які увиразнюють 
(почасти в підтексті чеховських алюзій та ремінісценцій) психоло-
гічні портрети, стан героя. Не випадково п’єсу названо «драматичні 
картини».  Виродження  дворянської  родини  Гробачевських  прояв-
ляється передусім в моральній деградації її чоловіків: дід, батько і 
син  через  розпутство  втрачають  розум,  звіріють  і  доводять  дочку 
Іполіта Миколайовича Ольгу до самогубства. 

Далі доводиться, що у драмах М. Кропивницького («Олеся», «На 
руїнах»), М. Старицького («Не судилось») зображується не психо-
логія дворянського виродження, а стосунки дворян із селом. Як за-
значав у критичному огляді Л. Пахаревський, «така тема не новою 
була б для російського драматичного письменства, але для україн-
ської сцени вона, безумовно, нова. Українські драматурги торкались 
цієї теми, як вдячного джерела, щоб змалювати прірву між кріпос-
никами-панами  та  кріпаками-селянами  та  те  лихо,  що  повстало  з 
тієї прірви» 8. У п’єсі у «В старім гнізді» «С. Черкасенко вдався до 
ретроспективного  аналітичного  методу  розгортання  сюжету,  озна-
кою якого слугує вирішальний вплив на розвиток конфлікту подій, 
що відбулися до початку дії» 9. Кульмінацією п’єси стає звинувачен-
ня Ольгою родини, яка «заїла її душу», так що елементи розв’язки 
(в 3-му і 4-му актах) відчутні вже в зав’язці. 

Резонерство  Леоніда,  студента  25  років,  містить,  як  і  вся  драма 
С.  Черкасенка,  чеховські  ремінісценції  (студента  Петра  Трофімова), 
а його пафосні монологи щоразу пародійно «знижуються» ремінісцен-
ціями з чеховської «Чайки»: «десь на дахові скількось разів кричить 
сич, вісник смерті». Риторику «високих поривань» руйнує недоречне 
пригадування паном Творогиним пікантних пригод з життя офіцерства 
(нагадує Телегіна з «Дяді Вані» А. Чехова). Комедійно-іронічне зни-
жування урочистих промов Леоніда відбувається в сцені співу роман-
су на відомий вірш Т. Шевченка «Минають дні, минають ночі», після 

8  Пахаревський Л.  С.  Черкасенко. В  старім гнізді  // Україна.  – 1907.  – Т.  3.  – 
С. 259.

9  Школа В. Драматургія Спиридона Черкасенка (еволюція індивідуального сти-
лю). – Київ, 2001. – С. 23.
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чого Творогин укотре згадує підпоручика Розкотилова 10. Чеховський 
принцип структурної іронії виявляється в нестиковці дискурсів геро-
їв: трагізм зізнання Ольги в бажанні перервати «безпросвітнє життя» 
«знімається»  несподіваною  появою  Ліни,  дружини  сина  (Всеволода 
Гробачевського), яка розповідає про непристойні витівки молодшого 
сина Сержа Гробачевського. Ці ремінісценції сприяють увиразненню 
штучності  риторичних  поривань  і  душевних  переживань  Ольги  та 
Лео ніда. Не випадково самогубство розчарованої в житті Ольги пода-
ється як буденний епізод з життя поступово деградуючих панів. Автор-
ська тенденційність виявляється в п’єсі в публіцистичних інтонаціях, 
елементах нарисовості, дидактичної заданості, що позначилося на жан-
ровій формі драматичного нарису 11. Майже відсутній рух фабульних 
подій, дію організують характеристики персонажів у діалогах, власне, 
«образки», що й відповідає жанровій специфіці «драматичних картин». 
Цю особливість перенесення драматичної дії в душі героїв неодноразо-
во констатували критики. М. Вороний, зокрема, з приводу постановки 
«Брехні» В. Винниченка зауважив: «...драматична акція розвивається 
в душі дієвих осіб, а не ззовні. З’являється вона наслідком боротьби 
не з велетенськими, сторонніми силами, а з непомітною буденщиною, 
з дрібними явищами кожного дня...» 12. Сюжет руйнування «дворян-
ських гнізд» у п’єсі «Жарт життя» набуває зовнішніх ознак лірично-
казкового дійства: дочки патріархально налаштованого дідича Білаша 
Наталя і Тося мріють «вирватися» з обтяжливого родинного середови-
ща і чекають на принца-рятівника, який визволить їх. По суті, замість 
родинного конфлікту поколінь у зав’язці розгортаються певні моделі 
чарівної  казки,  що  спричиняє  мелодраматичний  розвиток  дії.  Варто 
згадати, що і з приводу постановки п’єси С. Черкасенка «Жарт життя» 
на сцені Київського театру М. Садовського в рецензента М. Струтин-
ського виникли застереження щодо визначення жанру п’єси як комедії, 
«...до якої комічний елемент здавався штучно дочепленим, розвиток дії 
внутрішньо незавершеним, що насправді характеризує драматизоване 
оповідання» 13. Можна припустити свідому іронію над ліричною фор-
мою втілення драматичної дії А. Чехова та Г. Ібсена: казкові візії паро-
дійно співвідносяться з прийомом викриття сутності персонажів. 

Порушенню зав’язки відповідає залучення до розмови садівни-
ка, а згодом Володимира, сина управителя Хацкеля, який готує себе 
до іспиту на атестат «зрєлости» й усвідомлює трагікомічний розрив 
між своїми пориваннями і визначеним єврейською національністю 

10  Olszewska M. I. «Tragedia chіopska» od W. L. Anczyca do K. H. Rostwo-rowskie-
go. Tematyka-Kompozycja. – Idea. – Warszawa, 2001. – С. 45.

11  Школа В.  Драматургія  Спиридона  Черкасенка  (еволюція  індивідуального 
стилю). – С. 29.

12  Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. – С. 190.
13  Антонович Д. Триста  років  українського  театру.  1619–1919  та  інші  праці.  – 

Київ, 2003. – С. 155.
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місцем у суспільстві. Трагікомічна постать Володі знижується з по-
явою  в  п’єсі  його  своєрідного  водевільного  двійника,  колишнього 
провінційного актора, нинішнього конторщика в Білашевім маєтку 
Зайця,  що  називає  себе  театральним  псевдонімом  Журбін-Кохан-
ський. Комічний ефект викликає неспіввіднесеність між уявленням 
героя про себе (Прометей, володар дум і сердець...) і його сутністю 
та місцем у суспільстві. 

Водевільно-мелодраматичний  характер  цього  персонажа  ви-
являється в діалозі з Наталею. Зіштовхуванням двох людей з не-
сумісним  типом  мислення  створюється  діалог-непорозуміння  – 
типовий елемент мелодрами: увиразнюється прагнення Зайця до 
збагачення і виявляється нереалізоване бажання Наталі задоволь-
нити духовні потреби.

Типово водевільним у структурі дії є прийом викриття справж-
ньої сутності героя: у кульмінаційній сцені нездійсненої втечі (За-
єць розчаровується в багатстві Наталки і стає посміховиськом для 
Білаша)  розкривається  його  несумісність  з  вимріяним  Наталкою 
образом  лицаря.  Психологічний  та  ситуативний  водевіль  усклад-
нюється драматично загостреною розв’язкою: прибуває ігуменя, що 
має забрати дочок Білаша в монастир. Отже, типово мелодраматич-
ні інтрига, персонажі, характер дії наповнюються в п’єсі С. Черка-
сенка «Жарт життя»  іронічно-пародійним змістом, що формально 
наближає твір до трагікомедії, навіть трагіфарсу. Ця ситуація ство-
рює  ефект  пародійного  дистанціювання  від  мелодрамно-водевіль-
ної структури з елементами ліричної драми. 

Критики неодноразово звертали увагу на стилізацію ознак «нової 
драми» в п’єсах С. Черкасенка. Для сучасників видавалося загадкою, 
як може надалі еволюціонувати С. Черкасенко: чи то в напрямі на-
туралізму побутової міщанської драми (мелодрами), чи то в напрямі 
символізації драматичної дії 14. Перехідний характер його драматургії 
дається взнаки в тому, що стилізований прийом чеховської драми – 
заміна причинного зв’язку подій асоціативним зчепленням «партій» 
героїв  –  створює  передусім  настрій,  тональність,  які  й  посилюють 
враження від авторської тенденційності. 

Мелодраматичні конфлікти в українській драмі означеного періо-
ду набували узагальнено абстрактного втілення насамперед у сюже-
тах на історичну тематику М. Старицького («Оборона Буші», «Ма-
руся  Богуславка»),  І.  Карпенка-Карого  («Гандзя»,  «Бондарівна»), 
Г. Хоткевича («Пристрасті»), С. Черкасенка («Про що тирса шелес-
тіла»). Історичне тло в таких драмах сприяло відчуженню й узагаль-
ненню авторської візії, що втілювалася в уявленнях героїв. Так, у дра-
мі І. Карпенка-Карого «Гандзя» романтичний герой гетьман Ханенко 

14  Личко І. Спиридон  Черкасенко.  Дрібні  поезії.  «В  старім  гнізді»  (драма)  // 
Українська хата. – 1909. – № 1. – С. 64.
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вдається до символічних видінь «порожнього млина»,  алегоричних 
узагальнень, зумовлених зруйнованістю України і смертю Ганни. 

Серед драматичних сюжетів, які представляли «внутрішнє» життя 
індивіда, на особливу увагу заслуговували ті, що вбирали певні істо-
ріософські візії драматургів і складові колективної свідомості народу, 
а через це нагадували містичні містерійні фантазії. Драматична фан-
тазія О. Плюща «Смерть поета» (1905) є ліричною візійною монодра-
мою, інкрустованою елементами символістської поетики. В уяві укра-
їнського  поета  Петра  Докоренка  розгортається  метафізична  драма, 
яка водночас має реальний сюжет смерті і похорону співця України, 
що набуває виміру історіософських проекцій особистісної та колек-
тивної свідомості. О. Плющ вдається до поширеного в театральних 
практиках порубіжжя прийому «децентрації “я”», коли аспекти осо-
бистісної і колективної свідомості (підсвідомості) індивідуалізують-
ся як сценічні ролі, маски, голоси, алегоричні постаті. Так, у драмах 
«Варшав’янка», «Весілля» С. Виспянський вводить у драматичну дію 
персоніфіковані образи націо нального духу, постать головного героя 
в драмах С. Виспянського, С. Жеромського, Т. Міцинського набуває 
«метатекстового» характеру, оскільки герой розщеплений на багато 
сценічних  ролей  15,  і  подібним  чином  в  екзистенційному  просторі 
уяви чи фантазії героя п’єси О. Плюща розігрується містерійна дра-
ма перевтілень, у якій беруть участь передусім Музика і Поезія, пер-
соніфіковані в уяві Докоренка. Тут «драматург висуває фантазію та 
інші свідомісні та позасвідомісні елементи психіки головного героя, 
історичну пам’ять всього народу  16. Специфіка хронотопу і способи 
утворення  образів,  що  систематизуються  в  чотири  групи  згідно  зі 
сферою їх утворення і збудження (уява, пам’ять, фантазія, інтелект), 
зумовили й нові форми художнього висловлювання в п’єсі, зокрема, 
поділ  на  такі  групи  персонажів:  реальні  історичні  постаті  (Мазепа,  
Кочубей,  Сагайдачний),  а  також  персонажі-поняття  (Україна,  Пое-
зія);  алегоричні  тіні,  збуджені  інтелектом  автора,  різні  думи  і  мрії, 
створені  фантазією  Поета  17.  Позасвідомі  враження  різних  періодів 
його життя об’єднують алюзії з поезії Шевченка, які живлять мрію 
Петра Докоренка про відродження національної свідомості. 

Символічна  поява  тіней  Байди,  Остряниці,  Наливайка  актуа-
лізує  прагнення  помсти.  Сугестивне  враження  героїчної  боротьби 
створює сценічний ефект хуртовини, відповідний музичний супро-
від, на тлі якого розігруються сцени поєдинків тіней українського, 
польського  та  російського  солдатів.  Це  нагадує  вертепне  дійство 
образів колективного позасвідомого у драмі С. Виспянського «Ве-

15  Waligуra J. Młоdopolski «dramat wewnętrzny». – Kraków, 2004. – С. 100.
16  Єременко О. «Чи не служити Україні – добре...» Олексій Плющ. Літературний 

портрет. – Київ. – 2003. – С. 135.
17  Там само. – С. 135.
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сілля». Ремарки п’єси О. Плюща насичені динамікою подій, яку від-
творюють  і коментують музичні  інтонації: «Музика грає все те ж, 
тільки варіації найрізноманітні: в ній відбився віковий стогін Украї-
ни, притиснений, журливий, що бере за душу, як українська журли-
ва пісня; в ній чуються стогнання, і плач, і лемент», так що виникає 
синтез  драматичних  елементів,  прийомів  музичної  композиції  та 
музичної образності, утворюючи особливе ліричне переживання, де  
«фантазійно-музичні  елементи  доповнюються  ознаками  симво-
лічної драми і “драми ідей”, яка позначена боротьбою поглядів» 18. 
Світо глядно-ідеологічна основа конфлікту формується на основі «ста-
новлення концепції духовної цінності нації в свідомості митця» 19. 

Авторська  тенденційність  у  п’єсах  порубіжжя  проявляється  крізь 
логіку розгортання подій, структуру «драми ідей», крізь приз му автор-
ського проникнення у свідомість героїв, що в різний спосіб розчиня-
ється завдяки символізації (алегоризації) художнього простору, психо-
логізації дії. Орієнтація на психологізм «нової драми» простежується 
в драматургії С. Черкасенка, Л. Яновської, Г. Хоткевича, Є. Карпенка, 
Г.  Ващенка,  Л.  Пахаревського,  А.  Крушельницького,  Д.  Грицинсько-
го,  С.  Ніколаєва.  М.  Євшан,  розглядаючи  особливості  piéces а these 
Л. Яновської, зауважує: «Маємо враження, що краса її виходить і за-
лежить більше від самої теми, як від оброблення її письменником» 20. 
Нетрадиційні для української драми сюжети або ж незвичні підходи 
до розробки звичних тем вимагали від драматургів новаторства в тех-
ніці драматичної дії, зокрема у виробленні механізмів для переведення  
«зовнішньої» дії у «внут рішню». Критичні огляди М. Вороного, М. Єв-
шана, Г. Хоткевича, Л. Пахаревського, І. Личка окреслили коло най-
більш  популярних  новомодних  тем,  які  й  визначили  тенденції  пря-
мування української драматургії в орбіті «нової драми». Це передусім 
тема руйнування дворянських гнізд, своєрідно представлена в п’єсах 
М. Старицького, М. Кропивницького, С. Черкасенка, В. Мови (Лиман-
ського), тема руйнування моралі селянина, поставленого в маргінальну 
ситуацію, що набуває екзистенційного забарвлення через усвідомлен-
ня фатальної залежності від землі. Подібні драматичні колізії стано-
вили фабульну основу драм М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, 
Панаса Мирного, С. Черкасенка, Г. Ващенка, Є. Карпенка. Своєрідний 
акцент у розробці теми руйнування психіки селянина й патріархаль-
ного ладу зробили представники так званої малоросійщини, до яких 
М. Євшан зараховував А. Володського, С. Ніколаєва, Д. Грицинського, 
В. Товстоноса. Особливо відчутною була психологізація драматичної 
дії в родинно-побутових п’єсах з життя інтелігенції.

18  Єременко О. «Чи не служити Україні – добре...» Олексій Плющ. Літературний 
портрет. – С. 145.

19  Там само. – С. 145.
20  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – С. 211.
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У «буденних драмах» з життя інтелігенції Л. Яновської, Г. Хот-
кевича,  Л.  Пахаревського,  А.  Крушельницького  увиразнюється  
філософсько-екзистенційна  проблематика.  Характерними  ознака-
ми таких п’єс можна вважати насичення їх літературною полемікою 
й у зв’язку з тим авторською тенденційністю. Полемічна тенденцій-
ність почасти була структуротворчою основою п’єс Л. Яновської 21 
(«Noli  me  tangere»),  Г.  Хоткевича  («Вони»),  Г.  Ващенка  («Нехай 
живе життя!»). Відзначимо також намір драматургів розширити те-
матику й збагатити художні властивості творів філософсько-екзис-
тенційним компонентом, ознаками символізації дії, інтертекстуаль-
ним насиченням (алюзії до Г. Ібсена, А. Чехова, Ю.-А. Стріндберга), 
помітною психологізацією драматичної колізії. 

У ранніх родинно-побутових драмах Л. Яновської «Олена», «Без 
віри»,  «Людське  щастя»  фокус  драматичної  дії  переноситься  на 
психологізм  людських  стосунків,  внутрішню  драму  героя.  Навіть 
у  цілком  традиційній  родинно-побутовій  драмі  «Олена»  авторка 
відходить від соціальної мотивації конфлікту: героїня бере на себе 
чужу провину, зізнається в крадіжці грошей у батька, намагаючись 
врятувати Прокопа, який, повернувшись до села, висловлює недо-
віру та зрікається її. Зневіра коханого й підштовхує Олену до само-
губства. Щоправда, монологи і діалоги героїв не стільки передають 
стан персонажа, скільки констатують рішення героя, за яким про-
стежуються типові мелодраматичні кліше чи кліше «добре зробле-
ної  п’єси».  Типово  мелодраматичне  зізнання  брата  Олени  Петра 
у  скоєному  злочині  сповнене  проте  драматизму  через  батьківське 
прокляття і звинувачення Петром своєї дружини.

У наступних драмах з життя інтелігенції Л. Яновська посилює пси-
хологічний антураж дії. Цьому сприяла також спроба навіювання но-
вомодних тез, ідей, що почасти спростовувалися розвитком драматич-
ної дії, характером розв’язки. Драматична колізія в драмі «Без віри» 
(1907) набуває філософсько-етичної інтерпретації з позицій ніцшеан-
ства, які проголошує художник Лев Григорович, що змушує заміжню 
жінку Марію Дмитрівну стати його натурницею. Конфлікт між героя-
ми набуває характеру етично-естетичної полеміки. Лев Григорович за-
чаровує героїню ідеалами краси, свободи і жертовності в ім’я їх, вона ж 
інтуїтивно прагне правди для всіх. Л. Яновській не вдалося уникнути 
традиційної для мелодрами зваблення мотивації самогубства героїні: 
в  очікуванні  появи  чоловіка  Марія  Дмитрівна  пропонує  втекти,  на 
що Лев Григорович зізнається у своїй ницості. Усвідомлення того, що 
чоловік ніколи не повірить їй, підштовхує Марію Дмитрівну до само-
губства.  Критики  неодноразово  підкреслювали  схильність  Л.  Янов-
ської до ефектних ситуацій, театралізації дії. Давалася взнаки її плідна 
співпраця з тогочасними театральними товариствами, трупою М. Са-

21  Біографічну довідку див. у додатках. 
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довського, захоплення грою М. Заньковецької, якій була присвячена 
п’єса «Людське щастя». Відзначалася подібність сюжету драми «Без 
віри» до тематики драм Г. д’Аннунціо («Джоконда»), Г. Ібсена («Коли 
ми мертві воскресаємо») в межах «міщанської драми», причому дра-
матизм розвитку дії виявляє якийсь трагікомічний фарс 22. Очевидно, 
традиційне  сприйняття  психологізму  (динаміка  внутрішніх  пережи-
вань героїв, виявлення мотивації вчинків) входило в суперечку з тими 
новими формами психологізму, які вже виявилися в тогочасній малій 
прозі М. Коцюбинського, В. Стефаника, М. Черемшини, С. Черкасенка 
в різноманітних формах ліризованої прози, зокрема в «поезіях у прозі» 
Б. Лепкого, В. Стефаника, Дніпрової Чайки, Г. Хоткевича, О. Кобилян-
ської.  Ідеться  про  навіювання  авторської  візії,  емоційно-драматичне 
напруження, що виходило за межі тої «тенденційності», про яку так 
упевнено писала тогочасна критика. 

Структурні  незбіги  експлікованої  авторської  візії  та  жанро-
вої  логіки  п’єси  почасти  виявляли  авторську  іронію,  що  набувала 
різно модальної  забарвленості  (від  трагічної  до  фарсової)  залежно 
від прочитання п’єси. Іронічність властива й одній з найбільш пси-
хологізованих драм Л. Яновської «Людське щастя» (1909). У п’єсі 
застосовано прийом «нової драми» Г. Ібсена – установку на посту-
пове  з’ясування  непроясненої  в  експозиції  ситуації  –  і  ретроспек-
тивно-аналітичний метод розгортання сюжету. У 1-й дії дізнаємося 
про існування таємниці батька головного героя, професора Василя 
Петровича, зміст якої розкривається лише у 2-й дії: синові пропону-
ється відшкодувати давній картярський борг батька. Концентрація 
психологічної дії навколо аргументації цього рішення нагадує ана-
літичну будову драм Г. Ібсена під знаком морального вибору героя. 

У  2-й  дії  драматична  колізія  фокусується  навколо  реакції  дру-
жини  Віри  Андріївни  на  рішення  Василя  Петровича  порятува-
ти батьківську честь. Вона вимагає зробити вибір між родинними 
обов’язками і захистом патріархальної моралі. 

Л. Яновська вдалася до мелодраматичної композиції зовнішньої 
дії: основні події відбуваються наприкінці кожної з п’яти дій і нага-
дують новелістичний пуант; наступна дія є реакцією на попередню і 
фокусується навколо одного з героїв, несподівані думки або дії якого 
і рухають драматичну колізію. 3-я дія зосереджена навколо ідей «бо-
жевільного» лікаря Олекси Олексійовича, який мріє про реінкарна-
цію душі Віри Андріївни; у 4-й дії на перший план виходить кохання 
секретарки Ганни Архипівни й Василя Петровича, 5-та дія конструю-
ється  за  традиціями  «родинної  драми»:  мати  Василя  Петровича 
Олександра Михайлівна стає на перешкоді цьому коханню, і її апеля-
ція до родинної честі змушує Ганну Архипівну стримати свої почуття. 

22  Личко І. Л.  Яновська.  Критичні  замітки  //  Літературно-науковий  вісник.  – 
1909. – Т. 45. – Кн. 3. – С. 623.
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Розв’язка драми набуває трагіфарсового характеру: сцену прощання 
Ганни  Архипівни  з  Василем  Петровичем  позбавляє  трагізму  поява 
божевільного Олекси Олексійовича, який, тримаючи голову кістяка, 
вірить у відродження коханої Вірочки. Отож, у драматичній дії п’єси 
«Людське щастя» порушується лінійна цілісність дії, простежується 
екстенсивна розгалуженість сюжетних ліній, підкорення окремих дій 
і сцен позиціям і переживанням того чи іншого героя. Це, вочевидь, 
наближало її до «нової драми», увиразнювало план полеміки кожно-
го персонажа з однїєю й тією самою «авторською» ідеєю (ідеєю мо-
ральних обмежень щастя особистості в даному випадку).

Очевидно,  психологізації  драматичної  дії  в  п’єсах  Л.  Старицької-
Черняхівської, Л. Яновської, Л. Пахаревського суперечила значна роз-
галуженість сюжетних ліній та конфліктів. Драматурги застосовували 
переважно шекспірівський («інтенсивний») спосіб розвитку дії, що пе-
решкоджало поглибленню й увиразненню «внутрішньої» драми та, на 
думку Я. Мамонтова, породжувало суперечність: «Можна сказати, що 
Л. Яновська більш за когось іншого намагалася піднестися над тради-
ційним натуралізмом і вийти на шлях нового (як на той час) психоло-
гічного реалізму. Тільки сили її були для цього дуже малі» 23.

Драма  в  5  діях  Л.  Яновської  «Noli  me  tangere»  (1910),  що  пере-
кладається «Не торкайся мене» (слова воскреслого Ісуса Христа до 
Марії Магдалини), не випадково присвячена С. Єфремову. Заявле-
ний полемічний дискурс яскраво проявляється в тенденційних дис-
кусіях,  якими  насичена  перша  експозиційна  дія  п’єси  і  на  тлі  яких 
увиразнено  родинний  конфлікт,  зумовлений  принесенням  Настасії 
Олександрівни  себе  в  жертву  спадково  хворому  чоловікові-п’яниці 
Аркадію Нестеренку. У фіналі 1-ї дії формується мелодраматичний 
любовний  трикутник  завдяки  появі  колись  закоханого  в  Настасію 
Олександрівну лікаря-гіпнотизера Степана Антоновича, у свідомості 
якого поступово визріває рішення встановити справедливість і мето-
дом гіпнозу привести Аркадія Петровича до самогубства.

У 5-й дії фокус драматичної напруги переноситься на діалог лі-
каря  Степана  Антоновича  та  Аркадія  Петровича,  зникають  побіч-
ні сюжетні лінії, вставні епізоди, як-от сцена прийому пацієнтів у 
кабінеті  лікаря.  Упродовж  цього  діалогу  визріває  екзистенційно-
психологічний конфлікт між раціональним рішенням і емоційним 
враженням Степана Антоновича, який поступово звинувачує себе 
у праві розпоряджатися чужим життям. Це звинувачення  і відчай 
наростають відповідно до того, як Аркадій Петрович починає усві-
домлювати руйнування власної особистості. Діалог перетворюється 
на  своєрідне  змагання  лікаря,  який  прагне  зупинити  запрограмо-
ваність дій Аркадія Петровича,  і пацієнта, що зізнається у своєму 

23  Мамонтов Я. Українська драматургія передреволюційної доби (1900–1917) // 
Червоний шлях. – 1926. – № 11–12. – С. 387.
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душогубстві  стосовно  до  дружини  і  визнає  справедливість  пока-
ри.  Останній  монолог  Степана  Антоновича  містить  психологічну 
мотивацію  його  самогубства.  Цей  риторичний  присуд  відповідає 
мелодраматичному характеру розв’язки: Степан Антонович застре-
люється,  повідомивши  про  невідворотність  самогубства  Аркадія 
Петровича.  Напружений  драматизм  внутрішніх  «змагань»  героїв, 
вияви ментальних процесів, емоційно загострене рефлектування за-
кладають паростки психологізації дії, водночас п’єса містить ознаки 
«добре зробленої драми» О.-Е. Скріба: драматичну колізію утворює 
ефектна  вражаюча  інтрига,  поведінка  персонажів  значною  мірою 
відбиває принцип маріонетковості у веденні дії, створеної вибагли-
вою уявою драматурга, що дбає про видовищність своєї п’єси. 

Як відомо, принципи «нової драми» формувалися у творчості Г. Іб-
сена, Г. Гауптмана, Ю.-А. Стріндберга, д’Аннунціо, А. Чехова в проце-
сі подолання естетичних вимог «добре зробленої» п’єси і «міщанської 
драми». Нерідко типові прийоми, сюжетна основа, композиція «доб ре 
зробленої п’єси» насичувалися в драматургії Г. Ващенка, А. Крушель-
ницького,  Г.  Хоткевича,  В.  Товстоноса  елементами  психологічної  дії, 
що поглиблювало драматизм, долало спрощеність мелодрами. 

Паростки  психологічного  аналізу  вбачають  дослідники  в  драма-
тургії  А.  Крушельницького  24,  якому,  за  висловлюванням  сучасника, 
вдалося  «...поширити  межі  літературного  світогляду  внесенням  но-
вих тем», до чого ще прилучився й «відгомін великого загальноєвро-
пейського руху...» 25. Так драматичний замальовок офіцерського побуту 
в п’єсі «Чоловік чести» нагадав критику психологічні описи в повісті 
І. Франка «Для домашнього огнища», в оповіданнях О. Кобилянської 
та М. Яцкова. Драматичний діалог «Демон» («Філістер») дає змогу в 
розмові брата із сестрою не лише представити дві історії втрати кохан-
ня, а й виявити причинно-наслідковий зв’язок між ними: провина брата 
ляже тавром на того, хто полюбить сестру, яка кохала й була покинута. 
У п’єсі «Семчишини» О. Грушевський упізнав оповідання А. Крушель-
ницького «Буденний хліб». Давня легенда про заздрісну долю утворює 
притчеву основу сюжету: зневірившись у людській вдячності, Семчи-
шин після смерті дружини зневіряється в самому житті. 

Рання драма в 4 актах А. Крушельницького «Артистка» (1901) ві-
дома у двох редакціях. У першій відтворюється психологічний стан 
службовця Остапа, який, нехтуючи забороною батька, одружується 
з  артисткою  Ольгою  і  страждає  через  смертельну  хворобу  матері, 
звинувачуючи  себе  в  її  смерті.  Родинна  трагедія  змінює  ставлення 
батька до цього шлюбу, і він біля труни матері благословляє молодих. 
У віденському виданні 1920 року збільшена кількість дійових осіб, 

24  Біографічну довідку див. у додатках. 
25  Грушевський Ол. Сучасне українське письменство в його типових представни-

ках // Літературно-науковий вісник. – 1908. –Т. 42. – Кн. 6. – С. 488.
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відтворені більш напружені драматичні колізії. До 1-ї дії вводиться 
сцена  прощання  Ольги  з  акторською  трупою,  у  3-й  дії  визріває  рі-
шення Ольги покинути чоловіка, який після смерті матері дорікає їй. 
У розв’язці увиразнюється момент остаточного рішення Ольги шука-
ти іншого шляху в житті, оскільки її місце на сцені вже зайнято. 

Мелодраматична  сюжетна  канва  лежить  в  основі  однієї  з  най-
більш вдалих драм А. Крушельницького «Чоловік честі» (1904), про 
яку схвально відізвався І. Франко. У розтягненому, майже позбавле-
ному  драматичного  руху  1-му  акті  подається  побутова  замальовка 
життя  офіцерського  середовища,  увиразнено  внутрішній  конфлікт 
підпоручика Красуцького, людини честі, що потерпає у злиднях і не 
може утримувати свою нешлюбну жінку Ізиду. У 2-му акті, що нага-
дує  окремий  драматичний  малюнок,  Красуцький  обманним  шляхом 
відправляє  Ізиду  до  родичів  у  Відень.  Розлогі  монологічні  репліки- 
зізнання  героя  дозволяють  скласти  динамічний  психологічний  пор-
трет, у якому містяться протилежні почуття: докори сумління і відвер-
та гра, лицемірство. Неоднозначність переживань Красуцького вдало 
відтворена  в  окремій  сценці  рефлектування  героя,  спрямованого  до 
єдиної живої істоти в хаті – собаки Круцьо. У драматичну дію 3-го акту 
вплетена інтрига: Ізида користується з того, що Красуцький з метою 
шантажування  звів  до  смерті  лакея  Івана.  Вона  досягає  перемоги  в 
психологічному  поєдинку  з  Красуцьким,  змушує  його  дійти  афекту, 
розповідаючи про свою зраду. Красуцький знов, як і у фіналі 1-го акту, 
готовий звести рахунки з життям, від чого його рятує порада офіцера 
Герасимовича побратися з Ізидою. Отож, майже позбавлена подієвого 
руху, п’єса побудована на інтризі, яка надала драматургу можливості 
передати неоднозначність динамічного психологічного стану персона-
жа, щоправда, обмежуваного логікою мелодраматичного дійства. 

Варто  зазначити,  що  А.  Крушельницькому  загалом  вдається 
своє рідно будувати дію відповідно до майстерно виписаної  інтри-
ги.  У  драмі  в  3  діях  «Тривога»  (1904)  суто  адюльтерна  інтрига  та 
різне ставлення героїв до брехні утворюють розвиток драматичної 
дії.  М.  Євшан  мав,  очевидно,  рацію,  віднісши  цю  п’єсу  до  взірців 
«лубочної літератури». За основу п’єси взято романсовий сюжет ко-
хання героїні Олени до двох закоханих у неї: чоловіка Івана Верха 
і  його  друга  Щербатого.  Відданість  Івана  Верха  суспільній  роботі 
створює конфлікт між ним і люблячою його дружиною, яка намага-
ється утримати його від виклику громаді.

Закоханий з дитинства в Олену, Щербатий звинувачує себе в грі-
ховній пристрасті, спокутою за що стає самогубство героя. Наступна 
дія  виявляє  психологічний  план  розвитку  сюжету,  зумовлений  здо-
гадкою Івана Верха про зраду дружини й вимогами з’ясування причин 
трагедії, яка сталася зі Щербатим. Апогеєм внутрішніх перетворень у 
душі Івана є кульмінаційний момент, коли той дізнається, що Олена 
має народити дитину від Щербатого. Ефективність мелодраматичної 
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розв’язки доповнюється відтворенням особливого психологічного ста-
ну духовного зростання героя над собою, що свідчить про драматиза-
цію мелодраматичної дії, навіть стилізацію ознак мораліте в ній.

У  багатьох  п’єсах  із  життя  інтелігенції  Г.  Ващенка  («Пісня  в 
кайданах»),  А.  Крушельницького  («Тривога»),  Г.  Хоткевича  («Чи 
потрібне?»)  не  зберігається  баланс  між  театральними  прийомами 
«добре зробленої п’єси», ефективністю мелодраматичних ситуацій, 
авторською  тенденційністю  і  спробою  психологізації  драматичної 
дії, давалася взнаки штучність, умовність таких парапсихологічних 
рефлексій, переживань, хоча це й було помітним кроком на шляху 
до «нової драми». Не випадково ці хитання почасти набували ознак 
епічних замальовок, картин із життя інтелігенції, що вимагало жан-
рової  форми  «драматичних  малюнків»,  етюдів  (у  п’єсах  Г.  Хотке-
вича  «Чи  потрібне?»,  «Емігранти»,  «Люблю  женщину»,  «Вони», 
С. Васильченка «Куди вітер віє»).

П’єси Г. Хоткевича 26 відбивають вдале поєднання прийомів пси-
хологізації драматичної дії з елементами її символізації, що створює 
ефект експресивного нагнітання сугестії, настрою, певного вражен-
ня.  Фрагментарність  драматичних  малюнків  не  дозволяла  драма-
тургам простежити розвиток психологічних станів  героїв, виявити 
наслідки цієї динаміки в поведінці персонажів, відтворити гострі дра-
матичні колізії. Так, у драматичному малюнку в 2 діях Г. Хоткевича 
«Чи потрібне?» подаються окремі нариси розрізнених переживань у 
різні моменти життя молодого письменника Григорія Мазуркевича 
і трьох жінок: закоханої в нього Софії Михайлівни, що готує пом-
сту, обравши знаряддям вбивства молоду красуню Ксенію Павлівну, 
в яку закоханий герой. Ще одна молода дівчина, Марія Семенівна, 
колишня  коханка  Мазуркевича  («жертва  пекельного  щастя»,  як  її 
називає Софія Михайлівна), є його добрим генієм і попереджає про 
замислений злочин – інтригу. Розігрування дії увиразнює амплуа ге-
роїв «добре зробленої п’єси»: звабника, ангела-охоронця, демонічної 
мстительки,  спокусниці-красуні.  Відповідає  вимогам  такої  п’єси  й 
мелодраматичний фінал: розчулена риторичним монологом Мазур-
кевича, у якому він доводить необхідність свого життя всім, Ксенія 
Павлівна  застрелює  себе.  У  репліках  героїв  ретельно  озвучуються 
їхні реакції, рефлексії, переживання, але не створюється загальний 
рух драматичної дії. Як відзначив Я. Мамонтов, «натуралізм Г. Хот-
кевича відріжняється від його театральних попередників тим, що він 
більш  соціальний  і  психологічний,  а  не  побутовий»  27.  Єднальною 
ланкою  драматичної  трилогії  Г.  Хоткевича  («Лихоліття»,  «Вони», 
«На  залізниці  в  1905  році»)  слугували  різні  способи,  переважно  у 

26  Біографічну довідку див. у додатках.
27  Мамонтов Я. Українська драматургія передреволюційної доби (1900–1917). – 
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формах драматичного мовлення, створення враження, яке навіюва-
лося глядачеві. Так, у п’єсі «Лихоліття» (1906), першій частині три-
логії, простежується натуралістичне багатоголосся натовпу, епізація 
діалогів 28. Загалом п’єса відповідає ознакам драматичних сцен, цьо-
му сприяє фрагментарна будова п’яти дій, кожна з яких має назву, 
в якій фіксується тип конфлікту: «Революція і інтелігентна родина», 
«Революція і низи суспільства», «Революція і її борці», «Революцій-
ні дні і жидівська сім’я», «Апотеоза». Родинний конфлікт поколінь 
виявляє неоднозначне ставлення батьків і дітей до революції, у фі-
налі батько вбитого студента-революціонера Бориса переживає усві-
домлення ідеалів боротьби і клянеться у вірності святій справі, за яку 
вмер син. Щоправда, це прозріння видається дещо штучним, не під-
готовленим  психологічними  змінами  у  свідомості  героя.  Засобами 
епізованих полілогів драматургу вдалося відтворити багатоголосся 
вулиці, яке передає стихію революції, відбиту в назві «Лихоліття». 
Це  дозволяє  відтворити  соціальний  стан  тогочасного  середовища, 
який виявляється в несподіваних реакціях другорядних і головних 
героїв. Як і в драмах Г. Гауптмана, Бйорнсть єрне Бйорнсона, голоси 
середовища мимоволі виникають у свідомості героя, що протистоїть 
йому, але не в змозі подолати детермінуючої сили суспільства, яка 
формується на рівні інстинктів натовпу. 

У другій частині драматичної трилогії Г. Хоткевича (драматич-
ному  малюнку  в  1  д.  «Вони»)  в  контексті  полілогу  представників 
різних  верств  суспільства  розгортається  внутрішня  драма  пізнан-
ня народного волевиявлення вихованої за кордоном панни Ельзи. 
У діа лозі з Павлом, який обстоює ідеали свідомого жертвопринесення 
(його  репліки  містять  відомі  гасла  доби),  Ельза  намагається  зро-
зуміти мотиви добровільної самопожертви народу. Виникає ефект 
відчуження  незнаного  світу  революційного  народу,  що  означений 
займенником «вони». Безпосереднє спілкування Ельзи з представ-
никами народу (Гувернанткою, що виголошує адорації світлим ге-
роям  революції,  Робітником,  який  утілює  спадкову  класову  нена-
висть до панів) ще більш віддаляє її від розуміння мотивів вчинків 
народу. Досягається ефект множення точок зору, які утворюють тло 
для драматичного усвідомлення Ельзою відстані між нею і народом. 

У популярній п’єсі Л. Пахаревського «Нехай живе життя!» (1907) 
українські критики того періоду виявляли найбільш виразну стиліза-
цію ознак «драми настрою». Не випадково Г. Хоткевич наз вав її «сим-
волічною печенею на реальному маслі», типовою для перехідної доби. 
Властиві символістській драмі засоби передачі настроєвості (відтворе-
ний у ремарці музичний епізод гри та враження від виконання «Танку 
смерті»  Сен-Санса,  а  також  символічна  деталь  інтер’єру  –  малюнок 
Котарбінського «Поцілунок медузи») «... малюють не стільки психіку 

28  Там само. – С. 197.
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дієвих осіб, скільки інтелект автора»29. Типові способи навіювання пев-
ного стану душі, передчуття, очевидно, є тим композиційним стриж-
нем, що організує розвиток драматичної дії в п’єсі. Так, катастрофіч-
ні візії у сновидінні помираючого Анатоля за принципом наскрізних 
чеховських лейтмотивів-асоціацій час від часу озвучуються в репліках 
героя. Цілу гаму різномодальних вражень викликає чеховська ремініс-
ценція: звук розірваної струни, що є знаком неминучої смерті героїв.

Онірична  візія  Анатоля  за  принципом  монтажного  чергування 
мотивних  акцентів  розвивається  у  враженні  героїв,  зокрема  у  вра-
женнях  Валер’яна  Щербатого  від  пожежі  («червоне  повітря»,  «де-
рево  червоне,  місяць  червоний,  вся  ніч  червона»).  Сугестивно  на-
віюється  підозра,  ще  це  він  підпалив  прадідівський  будинок  панів 
Абрамовських.  У  площині  переживань  героїв  увиразнюється  від-
чуття фатальної кари і покути. Цей мотив розвивається паралельно 
з  лейтмотивом  апофеозу  життя,  що  й  утворює  напругу  в  розвитку  
дії.  Спогад  про  смерть  Анатоля  викликає  екзистенційний  настрій,  
і це впливає на внутрішній стан героїв, які прагнуть вирватися з цього 
«марева смерті». У кульмінації та розв’язці п’єси створюється експре-
сивне враження від принесення себе в жертву Валі, яка під впливом 
Щербатого повірила в необхідність віддати своє життя заради май-
бутньої гармонії. 

Отже, у драмі Л. Пахаревського зберігається подієва мотивація 
фабульного руху, але драматична дія насичується лейтмотивно від-
твореними  настроями,  переживаннями,  які  «цементують»  «внут-
рішню дію» доцільним увиразненням символічних деталей. 

У драматичному ескізі на 1 дію Л. Пахаревського «Тоді, як липи 
цвіли  (дідова  таємниця)»  (1914)  структуру  драматичної  дії  утво-
рюють засоби наростання психологічного напруження в очікуванні 
пізнання  тайни  вбивства  графинею  Ястржембською  свого  чолові-
ка.  Посилюється  прагнення  її  пасинка,  молодого  графа,  з’ясувати 
справжні обставини смерті батька. Він стежить за графинею та ніч-
ним сторожем Логвином, який «забрав на той світ» цю таємницю. 
Відчуття особливої драматичної напруги, яка свідчить про момент 
розкриття  тайни,  створюють  ліризовані  ремарки,  що  передають 
тугу і каяття графині, передчуття смерті діда, намір молодого гра-
фа дізнатися правду. Вдало відтворюється ефект мовчання: графо-
ві здається, що липи «мовчать, немовби яку таємницю бережуть», 
урвавши спів, мовчить графиня, мовчить до самої смерті дід Логвин, 
і «ніхто не відає, як їсть їржа його душу». Це дозволяє виявити озна-
ки «нової драми» або специфічну реакцію на це явище. 

Своєрідний поступ до оновлення простежується й у родинно-по-
бутовій українській драмі на тему руйнування патріархального ладу 

29  Хоткевич Г. Літературні вражіння // Літературно-науковий вісник. – 1909. – 
Т. 14. – Кн. 1. – С. 133.
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села, деформації свідомості селянина, його моральної деградації. Якщо 
в драматургії 80-х років ХІХ ст. (М. Кропивницького «Дві сім’ї», «За-
йдиголова», «Страчена сила», «Розгардіяш», І. Карпенка-Карого «Без-
таланна», «Суєта», Панаса Мирного «Лимерівна») подібні драматичні 
колізії  набували  соціальної  детермінації,  то  в  п’єсах  порубіжжя  має 
місце поступове переведення фокусу драматичної напруги з протисто-
яння антагоністично спрямованих зовнішніх сил на внутрішній кон-
флікт у свідомості героя. Ідеться, зокрема, про драми Г. Ващенка «Слі-
пий» (1910), Д. Грицинського «Брат на брата» (1911), С. Черкасенка 
«Земля» (1912), В. Товстоноса «Вічна пісня» (1913) і написану на межі 
20-х років ХХ ст. драматичну поему Є. Карпенка «Земля».

Подібне явище насичення дії метафізично-екзистенційним зміс-
том, психологізації драми спостерігається  і в польській драматургії 
цього ж періоду – в «людовій» («хлопській») драматургії В. Оркана, 
Я. Каспровича, Л. Стаффа, Е. Зегадловича:  трагедійні колізії,  архе-
типні  параболічні  мотиви,  реалізація  метафори  і  символу  на  осно-
ві  елементів  натуралістичної  драми,  функції  пізнання,  прозріння 
(anagnorisis) в межовій ситуації переходу від життя до смерті сприя-
ли наближенню родинно-побутових драм натуралістичного характе-
ру до трагедії і містерії (міракля, мораліте) 30. Типовий для родинної 
драми конфлікт поколінь набуває екзистенційного спрямування. Так, 
наприклад,  конфлікт  двох  братів,  зумовлений  боротьбою  за  землю, 
виявляє справжній трагізм буття селянина, зруйнованого фатальною 
залежністю від землі, що відкриває перспективи для розпізнавання 
у структурі п’єси ознак містерії або мораліте 31. У таких п’єсах кон-
струкція  інтриги  передавала  авторську  тезу,  яку  нерідко  патетично 
виголошував  один  із  персонажів.  Двобій  небесних  і  пекельних  сил 
відбувався у формі рефлексій, що тяжіє до середньовічної психомахії 
й трансформується в «жанрові сценки», «сатиричні образки» 32. 

Як  у  польській,  так  і  в  українській  родинно-побутовій  «хлоп-
ській» драмі метафізика трагедійного фатуму пов’язувалася з руй-
нуючою мораль владою землі, яка веде селян у «темряву» – мета-
фізичний  простір  зла,  так  що  дія  структурується  лінійно  на  рівні 
особистісного конфлікту й водночас відбиває міфологічне циклічне 
сприйняття подій 33. 

Відхід  від  натуралізму  давався  взнаки  в  психологічній  моти-
вації  дії,  актуалізації  ознак  класичних  архетипних  драматичних 
форм  (жанрів),  в  епізації  ремарок,  які  передавали  авторську  тен-
денційність, у впровадженні спогадів, роздумів, реплік і монологів 
сповідального  характеру.  Найбільш  послідовно  означені  чинники 

30  Olszewska M. I. «Tragedia chłopska» od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego. 
Tematyka – Kompozycja. – Idea. – Warszawa, 2001. – С. 178.

31  Там само. – С. 175.
32  Там само. – С. 186.
33  Там само. – С. 109. 
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проявилися в драмі Г. Ващенка «Сліпий». Не випадково тогочасна 
критика виділила її з-посеред значної кількості п’єс 1910 року. 

За  спостереженнями  тогочасного  критика  С.  Полуяна,  «драма 
Ващенкова носила на собі всі ті прикмети, що характеризують нашу, 
так  звану  “нову  драму”,  в  якій,  власне,  нічого  не  діється,  лише  про 
все  балакається...»  34.  Схвально  відзивається  про  п’єсу  М.  Євшан, 
відстежую чи в ній ознаки справжньої драматизації дії, на відміну від 
епічної тенденційності В. Винниченка, який «не переживає», а «тіль-
ки обсервує» колізії своїх героїв 35. Драматургізація дії в драмі Г. Ва-
щенка  поєднується  з  психологізмом  («Той  інтелектуалізм  психіки 
автора та загострена діалектика у формі драматичній сильно зближу-
ють Ващенка до Гебеля»  36; «Він зриває з схоластикою драматичної 
форми, супроводжує драматичні елементи назад до їх джерела» 37).

Структура родинної драми трансформується внаслідок фокусуван-
ня драматичного конфлікту на трагедії селянського хлопця Івана, що 
осліп через батьківську недбалість і переживає стан ізгоя, «викинуто-
го» зі звичайного хліборобського життя. Внутрішній конфлікт героя 
позначений  поступовою  втратою  особистісного  світу,  руйнуванням 
надій на одруження, злиденним існуванням у «ворожому» світі калік- 
шахраїв.  Кульмінацією  внутрішньої  дії  стає  своєрідне  «прозріння» 
героя, який переживає вибух свідомості, викликаний трагічним усві-
домленням провини за скаліченого сліпими хлопця. Виступ Івана на 
захист скаліченого хлопця свідчить про спробу героя здолати власну 
приреченість, його трагічна загибель від рук сліпих створює психоло-
гічний акцент у розв’язці, що дало підстави М. Євшану зафіксувати в 
цій п’єсі «...поглиблення елементів драми, уґрунтування їх на сильній 
підставі самих характерів людських і спровадження їх назад до первіс-
ного джерела» 38. Розв’язку драми С. Полуян інтерпретував як подо-
лання індивідуалістської психології ізгоя: «Він може в своїй свідомості 
стати вище власної індивідуальності і об’єктивно подивитися на себе, 
як на частину великого, прекрасного світу, краса якого не порушує його 
власне убозтво» 39. Відзначено вплив драматургічних прийомів Л. Анд-
реєва на архітектоніку ремарок, які «...розширені, виведені з скобок і з 
зовнішнього боку подібні до оповідання» 40. 

Своєрідно  розробляється  сюжет  морального  розтління  ко-
лишньої селянської родини, яка потрапила в місто, у п’єсі на 3 дії 
В. Товсто носа «Вічна пісня» (1913). Подано драматичні замальов-

34  Полуян С. Г.  Ващенко.  Сліпий.  П’єса  //  Українська  хата.  –  1910.  –  №  5.  – 
С. 340.

35  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – С. 271.
36  Там само. – С. 271. 
37  Там само. – С. 272.
38  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – С. 272.
39  Полуян С. Г. Ващенко. Сліпий. П’єса. – С. 340.
40  Там само. – С. 341.
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ки  поступової  деградації  чотирьох  дітей  залізничного  машиніста 
Романа Захарчука. Наскрізну дію утворює динаміка внутрішнього 
зростання опору старшої дочки Марусі, яка прагне вивчитися й ви-
рватися  з  родинного  середовища,  деспотичної  волі  батька.  Через 
численні  випробування  (згоду  на  примусовий  шлюб)  Маруся  на-
буває духовної сили, відчуває в собі готовність до боротьби. Як це 
властиве жанровій формі драматичних сцен (малюнків), драматич-
ну напругу створює діалог героя-резонера (брата Романа Максима 
Захарчука) з небожем Захарчуків Василем, образ якого нагадує вер-
ству персонажів, означених назвою «пропаща сила». 

За  відсутністю  розв’язки,  яка  становить  вирішення  конфлікту, 
дія в п’єсі умовно призупиняється в сцені тимчасового затишшя в 
родині під впливом того потрясіння, яке всі пережили, побачивши 
зіпсовану вулицею, трохи не на смерть поранену молодшу дочку За-
харчуків Орину. Фінал п’єси є моментом зростання свідомості для 
героїв, просвітління й надії.

Досить  послідовно  драматизація  дії,  актуалізація  жанрових  та 
естетичних  засад  трагедії,  містерії,  мораліте  в  родинно-побутовій 
«хлопській» драмі пов’язувалася з параболічними структурами, де 
за  реалістичним  сюжетним  планом  упізнається  притча.  Подібне 
явище спостерігаємо у двох п’єсах, що мають однакову назву: дра-
мі С. Черкасенка «Земля» (1912) і драматичній поемі Є. Карпенка 
«Земля» (1921).

Спільною  темою  обох  п’єс  є  руйнування  психіки  селянина,  що 
переживає моральну деградацію внаслідок внутрішнього роздвоєн-
ня та боротьби інстинктів з раціональним началом. У драмі С. Чер-
касенка події відбуваються в шахтарській слобідці; шахтарі Юхим, 
Сила, Тонкогласов переживають розлад із собою через відірваність 
від природного середовища (землі). Трагедійна колізія утворюється 
з  кількох  особистісних,  екзистенційно  вмотивованих  драм  героїв. 
У  центрі  драматичної  дії  –  мелодраматичний  конфлікт  пристрас-
тей: колишній селянин-хлібороб, а тепер шахтар Сила деградує від 
пристрасті до одержимої потребою влади повії Ольги, хоча й розу-
міє, що для спасіння душі від розтління необхідно повернутися до 
села разом з дружиною та сином. Типово мелодраматична розв’язка 
(Сила вбиває Ольгу, котра стає на перешкоді його поверненню до 
села) набуває трагікомедійного забарвлення: колишній дяк, а тепер 
сторож  на  складі  Тонкогласов,  який  постійно  моралізує,  проголо-
шуючи себе «лишнім» у світі, бере провину на себе. Усвідомлюючи 
подвоєння душі, Тонкогласов ніби поетизує своє страждання. 

Риторичні сентенції Тонгокласова про трагедію його душі, ство-
рюють комедійне враження. Не випадково трагікомедійна розв’язка 
викликає  ефект  комедійного  фіналу  через  абсурдні  репліки  вічно 
п’яного Юхима, що не лише проспав трагедію вбивства Ольги й від-
правлення поїзда, але й не розуміє комічності власного становища. 
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Отож,  драматична  дія  набуває  екзистенційного  характеру  вна-
слідок усвідомлення фатальної залежності героїв від землі. Як за-
значає М. Євшан, «...тільки що тут як gegenspieler супроти самиці 
Ольги виступає елементарна сила  “землі”,  інстинктивна любов до 
свого села і різних полів селянина Сили» 41.

За спостереженнями критика, «в самій драмі Черкасенка єсть ще 
“інтермедії” та інтерлюдії, такі маленькі додатки “між іншим”, щось, 
як  “маленький  фейлетон”  в  газеті,  аби  читач  мав  чим  забавитися, 
поки дійде до кінця четвертої дії і буде свідком катастрофи» 42. 

Ще  більш  виразно  ознаки  містерійності  з  відтінком  трагіфарсу 
простежуються в драматичній поемі Єлисея Карпенка «Земля». Фа-
тальна залежність героя-селянина Трохима від землі інтерпретується 
його дітьми як продаж душі дияволу (цей мотив нерідко розроблявся 
в жанрі мораліте). Зав’язкою конфлікту родинної драми є прагнення 
Трохима викупити землю, жертвою чого стає хворий на сухоти син 
Харитон, якому батько відмовляє в грошах на лікування. Драматичну 
напругу посилює втручання брата Трохима, котрий готовий закласти 
своє дворище, щоб зібрати необхідні для лікування гроші. Залежність 
Трохима від землі, його фанатичне бажання за будь-яку ціну викупи-
ти її в пана трансформується в уяві самого героя в трагедійну подію 
продажу душі й майже язичницького жертвопринесення сина.

У  3-й  дії  драматичну  колізію  посилює  несподівана  перипетія:  
дочка  Олена  розігрує  сцену  приниження  пана,  удавано  погоджую-
чись  на  його  залицяння.  По  суті,  Олена  приносить  у  жертву  честь, 
вириваючи себе і свою родину з-під влади землі. Граничне пережи-
вання  Трохима  позбавляє  його  фатальної  залежності  від  землі:  він 
хоче підпалити панів, але Дід бере цей гріх на свою душу. У структурі 
драматичної дії розпізнається сюжетна основа космогонічного міфу, 
що становив основу містерії або мораліте, і це своєрідно увиразнює 
тенденційність п’єси. Помітним кроком до «нової драми» стає в таких 
п’єсах психологічне наповнення сюжету внаслідок динаміки пережи-
вань героїв, мотивації вчинків, етапів визрівання рішень, відтворен-
ня ситуації прозріння в момент катастрофи, що помітно руйнувало 
мело драматичну основу колізії і складало умови для трагедійно-мо-
ралітетного драматизму подій у структурі родинно-побутової драми.

Отже,  ознаки  «перехідності»  української  драми  порубіжжя  за-
фіксували складну багатоаспектну ситуацію засвоєння українськи-
ми драматургами досвіду європейської «нової драми» та іманентне, 
спричинене традицією переростання «людової» п’єси до означеної 
пафосом трагедії чи мораліте «високої» драми або ж іронічної дра-
ми, насиченої авторською тенденційністю. 

41  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – С. 579.
42  Там само. – С. 579.
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ДОДАТОК 

Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна (1868–1941) 
народилася  29  серпня  1868  року  в  Києві  в  родині  видатного  укра-
їнського  письменника  Михайла  Старицького.  Її  мати,  Софія  Віта-
ліївна – рідна сестра славетного композитора Миколи Лисенка. На 
формування майбутньої письменниці мало великий вплив оточення 
театру  корифеїв,  зближення  з  Лесею  Українкою,  майбутніми  учас-
никами  «Плеяди»,  яку  Л.  Старицька  очолювала  в  1889  році.  Вона 
була активним членом Літературно-артистичного товариства в Киє-
ві, вела в «Раді» рубрику «По Росії», писала й критичні статті на но-
винки літературно-театрального життя. У 1907 році під псевдонімом 
Старенька Муха надрукувала алегоричний шарж «Вертеп. Старинна 
містерія на нові теми», спрямований проти «політичних битв» у ро-
сійській Думі. У 1917 році Л. Старицька-Черняхівська працювала в 
театральному відділі секретаріату освіти. Людмила Михайлівна очо-
лювала літературно-мистецький клуб «Родина», належала до Товари-
ства українських поступовців (ТУП), партії соціалістів-федералістів, 
була членом Центральної Ради, однією з організаторок Спілки укра-
їнок, учасницею Собору автокефальної православної церкви (1921). 
У 1929–1930 роках було заарештовано її доньку, Вероніку, а згодом і 
чоловіка, О. Черняхівського. Після розстрілу доньки  і смерті чоло-
віка  письменниці  в  Харкові  було  інкриміновано  антирадянську  ді-
яльність  й  етаповано  під  конвоєм  до  Казахстану.  У  дорозі  73-літня 
Л.  Старицька-Черняхівська  померла.  Її  перу  належать  драматична 
поема «Сапфо» (1896), п’єси «Аппій Клавдій» (1902), «Жага» (1910), 
«Гетьман Дорошенко» (1911), «Крила» (1913), лібрето до опер Мико-
ли Лисенка «Енеїда» (1910) та «Ноктюрн» (1912), переклади поезій 
з німецької, французької, російської. Разом з батьком вона написала 
романи «Перед бурею», «Останні орли». Автор повісті «Діамантовий 
перстень»,  багатьох  критичних  статей,  досліджень  «Двадцять  п’ять 
років українського театру» (1907), «Хвилини життя Лесі Українки» 
(1913),  спогадів  про  Михайла  Старицького,  Миколу  Лисенка,  Іва-
на Франка, Володимира Самійленка, Ганну Барвінок. Уже до нової 
епохи належать останні  її твори «Останній сніп» (1917), «Милость 
Божа» (1919), «Розбійник Кармелюк» (1926), «Іван Мазепа» (1929), 
розглянуті в другому томі «Історії українського театру». 

Черкасенко Спиридон Феодосійович  народився  24  грудня 
1876 року в містечку Новий Буг на Херсонщині, у селянській роди-
ні. По закінченні Новобузької учительської семінарії (1895) вчите-
лював на Катеринославщині та на Донбасі. З 1910 року жив у Києві, 
був  співробітником  київських  українських  газет  і  журналів,  пра-
цював у театрі М. Садовського. У 1919 році переїхав до Кам’янця-
Подільського і цього ж року за дорученням уряду УНР їде до Відня 
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у справах видання підручників. У 1923–1929 роках С. Черкасенко 
жив на Закарпатті, працював у товаристві «Просвіта» в Ужгороді. 
У 1929 році виїхав до Чехії, де в 1940-му помер. У 1907 році С. Чер-
касенко опублікував перші театральні спроби – драму-нарис «У ста-
рім  гнізді»,  драму  «Хуртовина»,  у  1908  –  драматичний  етюд  «По-
винен», драматичний ескіз «Жах», комедію на 3 дії «Жарт життя». 
Упродовж 1910–1914 років побачили світ п’єси «Петро Кирилюк» 
(1912), «Прометей» (1912), «Земля» (1913), «Казка старого млина» 
(1913), комедії-одноактівки «Газетна помилка» (1914), «Аматори» 
(1912). Згодом, у роки боротьби, вигнання та еміграції, його доро-
бок стрімко зростає (його буде виствітлено в третьому томі в роз-
ділі, присвяченому діаспорі): на історичний сюжет створено драму 
«Про що тирса шелестіла» (1916), драматичну версію роману П. Ку-
ліша «Чорна Рада» (1918), картини козацького життя ХVII ст., по-
вісті М. Гоголя («Страшна пімста». Драматична казка на 5 картин). 
В  еміграції  С.  Черкасенко  написав  пригодницькі  п’єси  «Вечірній 
гість» (1924), «Сміх» (1924), «Лісові чари» (1924), «Бідний Лесько» 
(1926), «Лібуша в таборі» (1925), «Хай живе життя» (1930), «Ви-
гадливий бурсак» (1937), «До світла, до волі» (1937). Повертається 
до історичної тематики в п’єсах «Коли народ мовчить» (1927), «Се-
верин Наливайко» (1928), «Ціна крові» (1930), «Іспанський каба-
льєро  Дон  Хуан  і  Розіта»  (1931).  Останньою  завершеною  драмою 
С. Черкасенка є п’єса «Северин Наливайко», перша частина замис-
леної ним драматичної трилогії «Степ».

Яновська Любов Олександрівна (1861–1933)  народила-
ся  30  липня  1861  року  в  с.  Миколаївка  Борзнянського  повіту  на 
Чернігівщині  в  родині  ротмістра  Олександрійського  гусарського 
полку. Закінчила Полтавський інститут шляхетних дівчат (1881). 
Працювала вчителькою в Лубенському повіті на Полтавщині, ор-
ганізувала там недільну школу, реалізуючі омріяні ідеї «ходіння в 
народ». Після 1905 року жила в Києві, була членом літературної 
організації  «Плуг»,  брала  участь  у  київській  «Просвіті».  З  1917 
по 1921 рік жила в Одесі, лікувалась. Померла 1933 року в Києві. 
Є авторкою оповідань «Злодійка Оксана» (1897), «Смерть Мака-
рихи» (1900), повіс ті «Городянка» (1901), п’єс «На зелений клин!» 
(Комедія в 5 діях, 1900), «На сіножаті» (жарт на 1 дію, 1901), «По-
вернувся із Сибіру» (драма в 5 діях, 1901), «Лісова квітка» (коме-
дія на 4 дії, 1903), «Олена» (драма на 4 дії, 1905), «Без віри» (драма 
на  5  дій,  1907),  «В  перед розсвітньому  тумані»  (драматичний  на-
рис на 5 дій, 1908), «В підвалі» («Жертви») (драма на 4 дії, 1908), 
«Людське щастя» (драма на 5 дій, 1909), «Noli me tangere» (драма 
на 5 дій, 1910), «Огненний змій» (драма на 4 дії, 1914), «Четвер-
та аксіома» (комедія-фарс на 3 дії,  1918), «Як вони допомагали» 
(п’єса на 4 одміни, 1924). 
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Крушельницький Антін Володиславович (А. Володиславич) 
(1878–1937) народився 4 серпня 1878 року в м. Ланцут (Польща) 
в  інтелігентній  родині.  Освіту  здобув  у  Львівському  університеті. 
Працював  журналістом,  потім  педагогом  в  українських  гімназіях. 
У 1917 році був директором гімназії в м. Городенка, а в 1918 – мі-
ністром  освіти  Західноукраїнської  Народної  Республіки.  Після 
розпаду ЗУНР жив в еміграції у Відні, де організував видавництво 
художньої  літератури  «Чайка».  Переїхавши  до  Львова,  видавав 
журнали  «Нові  шляхи»,  «Критика».  У  1934  році  А.  В.  Крушель-
ницький  разом  з  двома  синами  був  заарештований  у  Харкові  ор-
ганами НКВС УРСР за створення в Україні центру ОУН. Страче-
ний 3 листопада 1937 року. Відомі дев’ять п’єс А. Крушельницького 
(А. Володиславича): «Семчишини» (1900), «Артистка» (1901), «Ге-
рої»  (1903),  «Тривога»  (1904),  «Чоловік  чести»  (1904),  «Де  серце 
мовчить» (1904), «Зятії» (1905), «Орли» (1906), «Демон» («Філіс-
тер») (1902). Переклав п’єси Г. Гауптмана, Г. Запольської, В. Орка-
на. Автор «Літературно-критичних нарисів» (1908).

Хоткевич Гнат Мартинович  народився  31  грудня  1877  року  в 
Харкові. У 1900 році закінчив Харківський технологічний інсти-
тут. Віртуозно оволодівши бандурою, проводив культурно-освітню 
роботу на селі: влаштовував вистави, був організатором першого в 
Росії робітничого театру. Як активний учасник революційних по-
дій 1905 року, змушений був емігрувати до Галичини. У 1912 році 
повернувся  в  Київ.  Напередодні  Першої  світової  війни  разом 
з «Гуцульським театром» побував в Одесі. Невдовзі був заарешто-
ваний і висланий за межі України. Уже в перші десятиліття ХХ ст. 
Гнат Хоткевич заявив про себе як письменник, критик, літерату-
рознавець, мистецтвознавець, художник, театральний і музичний 
діяч, історик і етнограф, автор багатьох новел, оповідань, повістей, 
романів.  Окремими  книжками  вийшли  «Поезії  в  прозі»  (1902), 
драма  «Лихоліття»  (1906),  повісті  «Камінна  душа»  (1911),  «Аві-
рон» (1917), оповідання «Гірські акварелі» (1914), твори у восьми 
томах (1928–1931) та  ін. У 1938 році Гната Хоткевича заарешту-
вали  за  звинуваченням  у  націоналізмі,  а  8  жовтня  цього  ж  року 
його  розстріляли.  Драматичні  твори  Г.  Хоткевича:  «Чи  потріб-
не?» Драматичний малюнок у 2 діях (1902), драма «Пристрасті» 
(1904), «Люблю женщину». Психологічний етюд на 1 дію (1913), 
«Емігранти». Драматичний малюнок на 1 дію (1910), «Лихоліття. 
1905 рік». П’єса в 5 діях (1906), «Вони». Драматичний етюд в 1 дії 
(1906),  «На  залізниці  в  1905  році».  Драматичні  образи  на  5  дій 
(1910),  «О  полку  Ігоревім».  Історична  п’єса  на  7  картин  (1926), 
«Село в 1905 році». Драматичні картини на 4 дії (1929), «Богдан 
Хмельницький». Драматична тетралогія (1929). Автор критичних 
нарисів «Літературні вражіння» (1908, 1909).
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VI.2. ЛЕСЯ УКРАЇНКА:  
НОВЕ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 

VI.2.1. Драматургія Лесі Українки

З  двадцятирічним  періодом  творчості  Лесі  Українки  на  ниві 
драматургії  український  театр  зазнає  радикального  оновлення. 
Докорінно змінюється все – від самої проблематики творів та сю-
жетно-композиційних  рішень  до  лексико-фразеологічних  особ-
ливостей  словесного  матеріалу,  від  принципово  нових  персона-
жів,  невідомих  попереднім  українським  драматичним  творам,  до 
створених  письменницею  нових  сценічних  жанрів.  Творчий  до-
робок  Лесі  Українки  на  терені  драматургії  розпочинається  заду-
мом  драматичної  поеми  «У  пущі»  (1894–1909),  а  завершується 
«Оргією»  (1913).  Для  виконання  на  кону  призначено  принаймні 
21 твір письменниці. Це – драми «Блакитна троянда» (1896), «Ру-
фін  і  Прісцілла»  (1908),  «Камінний  господар»  (1912),  фантас-
тична драма «Осіння казка» (1905), драма-феєрія «Лісова пісня» 
(1911); драматичні поеми «Одержима» (1901), «Вавилонський по-
лон» (1903), «На руїнах» (1904), «В катакомбах» (1905), «У пущі» 
(1894–1909), «На полі крові» (1909), «Кассандра» (1907), «Бояри-
ня» (1910), «Адвокат Мартіан» (1911), «Оргія» (1913); драматичні 
діалоги  «Три  хвилини»  (1906),  «В  дому  роботи,  в  країні  неволі» 
(1906), «Айша та Мохаммед» (1907), драматичний етюд «Йоганна, 
жінка Хусова» (1909), етюд «Прощання» (1896), а також відносно 
завершений епізод «Сапфо» (1913). 

Привертає  увагу  вже  та  обставина,  що  за  трьома  винятками 
(«Блакитна троянда», «Лісова пісня», «Бояриня») жоден із цих тво-
рів не має стосунку до подій, що несли будь-яку українську атрибу-
цію. Час і простір сягають Америки («У пущі»), Іспанії («Камінний 
господар»), революційної Франції («Три хвилини»), Римської імпе-
рії з часу боротьби язичництва і християнства («Руфін і Прісцілла», 
«В катакомбах», «Адвокат Мартіян», «Одержима», «Йоганна, жінка 
Хусова», «На полі крові»), античного світу як такого («Кассандра», 
«Оргія»,  «Сапфо»),  давньоєврейського  світу  («Вавилонський  по-
лон», «На руїнах»),  ісламського світу («Айша та Мохаммед»), на-
решті,  умовно-театрального  західноєвропейського  середньовіччя 
(«Осіння казка») та позачасових обставин «вічної» тематики між-
людських взаємин («Прощання»). Отже, Україна з узбіччя Європи 
тепер проголошує свою власну історіософську концепцію, утілену 
в театральних образах. Цілеспрямовано відволікаючись від «влас-
ної»  побутової  атрибуції,  Леся  Українка  через  узагальнені  образи 
минувшини людства пропонує пророче бачення долі українського 
суспільства як цілком зрілого й самостійного для осмислення в ролі 
суб’єкта всесвітньої історії. 
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Нова  самосвідомість  визначається  не  лише  новою  історіософ-
ською концепцією, але й реальними художніми відкриттями, здійсне-
ними цілком адекватно до вимог тогочасної європейської драматургії, 
без будь-яких послаблень, що були би вмотивованими посиланнями 
на молодечий вік національної культури. З новим тлумаченням сце-
нічної проблематики як способу подання філософії історії пов’язані 
докорінні відкриття в царині драматичної фабулістики. Уже драма-
тичний дебют Лесі Українки – «Блакитна троянда» – несе лише зов-
нішні  ознаки  мелодраматичного  конфлікту,  та  під  його  оболонкою 
сховано глибинні грізні кризові рушії, що й зумовлюють казус суїци-
ду. По суті, до самогубства прямує суспільство в цілому, а не поодино-
кі наслідки мелодрами спричиняють фатальний рішенець. 

Радикально  оновлюється  модус  висловлювання.  Коли  тра-
диційно  для  української  драматургії  було  властиве  домінування 
комедійності,  то  в  Лесі  Українки  запанувала  трагедія.  «Вражає 
відсутність  комедії  та  гумористичних  ефектів»,  –  підкреслив 
І. Качуровський  43,  а  за цим постала принципово нова концепція 
драматизму  і нові постаті драматичних персонажів, яких теж ра-
ніше не було на українському кону. Леся Українка створила цілу 
портретну  галерею  персонажів,  які  визначають  новий  чин  у  роз-
гортанні  драматичної  фабули.  Серед  них  провідне  місце  посідає 
постать аутсайдера, максималіста, екстреміста, що «стає на прю» 
із суспільним оточенням, водночас прирікаючи себе на неминучу 
поразку. Романтична мартирологія висвітлюється тут вже в ново-
му  ключі  народжуваної  модерністської  поетики:  герой  як  жерт-
ва  висуває  проблему  звитяжності  або  марності  свого  героїчного 
чину,  необхідної  данини  на  вівтарі  історії  чи  безпорадності,  без-
перспективності свого жесту як жесту відчаю й розпуки. Жертов-
ність героїв Лесі Українки подається, на відміну від романтичного 
тлумачення героїчного чину, далекою від очевидності результатів, 
у  проблемному  й  нерозв’язаному  полі  історичної  конкретики  та 
суспільної  гущавини,  до  якої  занурені  поодинокі  постаті.  Може 
видаватися, що авторська симпатія на боці таких агонічних саміт-
ників, але суспільний історичний контекст їхніх чинів піддається 
випробуванню правдою буття. 

Нові персонажі, сюжетні мотиви, тлумачення конфліктів фабу-
ли  пов’язані  з  новими  структурними  рішеннями.  У  драматичних 
етюдах,  діалогах  упізнаються  форми  давньоукраїнського  бароко-
вого  театру,  зокрема  декламації.  Проте  водночас  ті  давні  бароко-
ві  діалогічні  та  декламаційні  структури  повертаються  на  новий 
ґрунт.  Відбувається  впізнавання  корінної  української  барокової 
традиції  в  найновіших  тенденціях  європейського  театру  –  у  мі-
німалістській  композиції  одноактівок.  Під  цим  оглядом  найоче-

43  Качуровськийй І. Променисті сильвети. – Київ, 2008. – С. 70.
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виднішим творчим надбанням Лесі Українки стало звернення до 
жанру драматичної поеми (упровадженої М. Костомаровим). Но-
вим цей жанр виявився і для цілої європейської традиції, де саме 
в  ті  роки  на  зламі  століть  залунали  голоси  на  користь  ліричних 
первістків драми. Досить згадати А. Гольца з його теорією драми 
як «опосередкованої лірики» або Г. Гауптмана з його вченням про 
«розщеплене Я» у драмі як першоджерело діалогу. У новому жанрі 
особливості  колишньої  «драми  для  читання»  збігаються  з  новіт-
німи  вимогами  індивідуалізованої  композиції,  зокрема,  з  умова-
ми драматичних етюдів. Наведемо ще одне влучне спостереження 
І. Качуровського, який стосовно драматичної сцени «Прощання» 
зазначив, що вона «написана … саме тоді, коли у світовій літера-
турі почали з’являтися перші спроби безфабульної психологічної 
прози» 44. Леся Українка йшла попереду свого часу. 

У цьому невимовно стрімкому художньому прогресі, у зливі ми-
тецьких відкриттів та винаходів, фундованих дивовижною інтуїці-
єю, виразно помітна органічна причетність до загальноєвропейської 
традиції, що була очевидною й не викликала жодного сумніву. Леся 
Українка наче перейняла те чуття європейськості, що було прита-
манне українському бароковому театрові за мазепинської доби так, 
наче й не було півторастолітньої штучної перерви. Тим-то її провід-
ною творчою ознакою став виразний окциденталізм, діалог з Євро-
пою мовою європейських образних систем та стилістичних засобів. 
Те, що через тридцять років було сформульовано М. Хвильовим у 
його радикальній вимозі відходу від заяложеності московщини та 
«расєйшини», було без галасу, як само собою зрозуміла творча про-
грама, реалізовано Лесею Українкою. 

Тому,  коли  спробувати  визначити  твір,  що  міг  би  знаменувати 
основні  досягнення  драматургії  Лесі  Українки  та  її  провідні  тен-
денції,  то  таким  слід  було  б  назвати  «У  пущі»  –  не  лише  перший 
за задумом, але й найдовше створюваний (1894–1909). Твір вражає 
пророчою проникливістю, творчою інтуїцією, що уможливлює про-
зирання  не  лише  американської  перспективи  європейської  історії 
на початку ХХ ст. (коли такі перспективи були ще далекі від зрозу-
мілості), але й дивовижним умінням збагнути суть характерів украй 
маловідомого  тоді  американського  народу.  Леся  Українка  зуміла 
створити  портрет  справжньої  американської  дівчини:  саме  обра-
жена жіноча гордість Дженні стає основною «винуватицею» краху 
незалежного  митця  Річарда  з  його  зухвалими  викликами  громаді, 
а не конфлікт між художнім індивідуалізмом та пуританським ду-
хом. Вироком стають слова Дженні, яка викриває натурщицю-інді-
анку: «Вже Річард Айвор має жінку в хаті / нехай же він тримається 
її!». Таке переведення дискусії з площини абстрактних загальників 

44  Качуровський І. Променисті сильвети. – С. 68.
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щодо  свободи  творчості  в  «гендерний  ключ»  для  часу  створення 
драматичної  поеми  був  неймовірним  психологічним  відкриттям, 
так само як і образ Дженні в цілому – не лише гордої та незалежної, 
але й розсудливої жінки, яка наче уособлювала собою американські 
цінності свободи і пошани до жіночості. 

Утім, цим крахом творчій долі Річарда ще аж ніяк не кладеться 
край,  і  саме  після  вичерпання  конфлікту  починає  окреслюватися 
подальша перспектива. В уста Річарда в останньому акті, коли він, 
після сварки з пуританами, знайшов оселю в Род-Айленді, вкладе-
но слова на честь мрії, що знову-таки засвідчують дивовижну інтуї-
цію  Лесі  Українки:  «Так,  мрія  нас  вела  за  океан  …  Свята,  велична 
мрія, / що ніби люди можуть вільні бути». Щоб зрозуміти значення 
цих  слів,  згадаймо,  що  концепція  «американської  мрії»  становить 
одну з основ національної самосвідомості США, набувши значен-
ня  своєрідної  ідеологеми.  Річард  подається  як  митець-бунтівник 
романтичного  типу,  та  саме  в  Род-Айленді,  уже  на  новому  шляху, 
устами Магістра проголошується реальна перспектива його нового 
покликання: «…ваша праця / марудна і невидна, приготує / розцвіт 
блискучий хистові в громаді … ви станетесь, колего, / невидним під-
мурівком храму хисту». Тому видається поверховою оцінка твору, 
де звичайно вбачають лише конфлікт гордовитого самотнього мит-
ця з простуватими недолугими пуританами: справді, письменниця 
зуміла  помітити  тут  переваги  американського  суспільства,  які  за-
безпечили його історичну перспективу. 

Під пером Лесі Українки цілковитого, радикального переосмис-
лення  зазнала  світова  міфологема  Дон  Жуана.  Провідне  місце 
уособ лення  чоловічих  вад  і  чеснот  переймають  тепер  інші  сили  – 
жіночі взаємини, якими саме й визначається доля постаті заголов-
ного  героя.  Закроєний  як  полемічний  виклик  проти  пушкінської 
драми «Камінний гість», твір «Камінний господар» може розгляда-
тися чи не якнайперший у світовій драматургії психоаналітичний 
драматичний твір. Адже неважко угледіти у двобої Долорес та Анни 
типові  барокові  сперечання  пристрастей  душі,  та  Леся  Українка 
скористалася  стилістичними  ретроспекціями  для  цілком  нового 
трактування відомого сюжету. Ці жіночі постаті, як уособлення під-
свідомих прагнень душі Дон Жуана, визначають його вчинки, а від-
так  центр  ваги  перенесено  з  нібито  самостійного  героя,  яким  він 
звичайно уявлявся в традиції, на узалежненого від жіночої основи 
персонажа. Такий собі «еротичний гігант», яким Дон Жуана подава-
ли в традиції, тут перетворюється на іграшку жіночих взаємин. Тут 
геніально  випереджаються  ті  концепції,  які  відкриваються  Фрей-
дом і Юнгом уже через багато років після написання цього твору. 

Загибель Дон Жуана закорінена в його ж учинках – у відмові від 
волелюбства на користь властолюбства. Заміна волі спокусою вла-
ди, якої герой не витримує, засвідчено поворотним моментом його 
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зустрічі з Долорес (сцена 3), котра ціною власної честі здобула йому 
королівське і папське прощення. Саме тут Дон Жуан вимовляє ро-
кові слова, якими засвідчує своє переродження: «Уже ж я не баніт, 
а гранд іспанський, / і вам не сором буде стать до шлюбу / зо мною». 
Відповідь Долорес, де з гіркотою вказується, що «іспанський гранд / 
дочці гідальго кине шлюбний перстень» як відплату за щиру любов, 
указує саме на переродження, а з таким новим властолюбцем вона 
розриває стосунки,  стаючи черницею. Про падіння героя свідчить 
також репліка слуги Сганареля до Дон Жуана в кінці сцени: «Пішла 
в черниці ваша доля, пане». 

Підготовка цього переродження відбувається в попередній сцені 
маскараду. Спочатку Дон Жуан не впізнає Долорес під маскою Чор-
ного доміно, коли вони обмінюються репліками: «Хто ти, жалобна 
маско? – Тінь твоя». Замість того герой залицяється до господарки 
балу Анни, і тут починається перший крок до падіння, засвідчений 
знаменними  словами:  Дон Жуан:  «Я  дуже  поважаю  неприступ-
ність, / як їй підвалиною не каміння, / а щось живе», Анна: «Стояти 
на живому / ніщо не може, бо схибнеться хутко». Відвернувшись від 
Долорес, Дон Жуан відмовляється і від живої волі на користь «ка-
міння» влади. Саме до того веде Анна у фінальній сцені, заперечую-
чи героєві, що «волі й так немає, /  її давно забрала вам Долорес», 
і проголошуючи імператив «нема без влади волі». Саме скорившись 
цьому імперативові, герой кам’яніє, гине як особистість. 

До кола творів, позначених виразним окциденталізмом, належить 
також «Осіння казка». Тут зовні хаотичне нагромадження типових 
казкових мотивів (ув’язнений лицар, визволення служницею, прин-
цеса на горі зі  скла, про руку якої побиваються змагуни) створює 
часопростір театральної,  сценічної умовності. Спочатку Служебка 
виводить  ув’язненого  Лицаря,  даючи  «шмаття»  «перебратись...  на 
старця».  У  наступній  сцені  служниці  говорять  про  Принцесу,  яка 
зараз на турнірах повинна «найгіднішого надгородити / своїм він-
цем», а колись «прийшла сюди найматись на роботу / король узяв 
як панну до палат». Далі виступає Принцеса, що нарікає на долю: 
«Мене ж саму з них кожен хоче взяти, / а я не хочу нічиєю бути». 
Нарешті, фінальна сцена виразно поділяється на два розділи. У пер-
шому Лицар, схований разом зі свинями в брудній стайні, спробує 
чинити опір домагання своєї «визволительки», далі надходить Пас-
тух, що вимагає виганяти худобу, оскільки «по темних закутках не 
трудно заховатись / тим лицарям, що не бояться бруду». Тут Лицар 
втікає, натомість надходить Будівничий разом з помічниками, який 
стає  чільною  дійовою  особою,  з’являється  Принцеса  і  починаєть-
ся  вирішальна  дія.  Саме  згадці  Пастуха  про  лицарів,  не  розбірли-
вих щодо бруду, протиставляються слова Принцеси: «Не так мене 
дій має біль, як бруд». Саме Будівничий стає антиподом Лицареві, 
очолюючи штурм скляної гори: «…рубаймо / в горі щаблі, щоб нам 
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стояти твердо / і щоб дістатися на гору». Саме йому пропонує Прин-
цеса: «Візьміть моє червоне покривало». Так окреслюється сценічна 
алегорія сучасних революційних подій 1905 року. 

З революційною тематикою пов’язаний також діалог «Три хви-
лини». Монтаньяр, скориставшись необачною фразою Жірондиста 
про Цезаря і Брута, запроторив того до в’язниці, а тепер, як тюрем-
ник,  проголошує  своєму  в’язневі  нігілістичну  філософію:  «Тільки 
в тому річ, хто перший зогниє, а хто останній», «кожний мозок має 
власний світ», «я найсильніший, поки я живу, і через це я житиму 
найдовше». Щоб довести свою точку зору, він спокушає Жірондис-
та втечею з тюрми: «От я тепер даю тобі життя, / і ти його прийнять 
від мене мусиш / так, як прийняв усі мої софізми…». Та після втечі 
на еміграції Жірондист ставить, по суті, екзистенційне питання ви-
бору: «…чи в той потік, / аби хоч раз його невинна піна / почервоні-
ла від живої краски, / чи на дорогу з волі у неволю?». Його вибір – 
повернення на батьківщину. 

На відміну від окцидентальних творів, позначених театральною 
умовністю  часопростору,  твори  української  тематики  мають  чітко 
визначену  історичну  атрибуцію.  «Блакитна  троянда»  демонструє 
наочний шлях до символістської драми, коли «примітивізм подіє-
вої  схеми  долається  текстуалізацією  культурних  контекстів»  45. 
Власне,  мелодраматична  фабула  самогубства  нареченої  від  кон-
флікту  з  оточенням  коханого  становить  лише  привід  і  поверхню 
для висловлення вироку хворобливій суспільній ситуації. Прообраз 
такої  фабули  досить  очевидний;  зокрема,  один  з  її  варіантів,  най-
ближчий до цього твору, реалізований у «Щирій любові» Г. Квітки-
Основ’яненка.  Утім,  великим  художнім  відкриттям  Лесі  Українки 
стало виявлення грізної дієвості саме згаданих контекстів, що ста-
ють  реальними  привидами,  примарами,  здатними  визначати  пи-
тання  життя  і  смерті  персонажів  або  ж,  удаючись  до  термінології 
постмодерну, симулякрами, які діють як реальні життєві сили. Гра 
в куртуазне кохання за книжними взірцями, а поряд з ним знову- 
таки  книжні  мотиви  успадкованого  лиха  спрямовують  героїню 
драми  Любов  Гощинську  до  самогубства.  На  відміну  від  Галочки 
Г.  Квітки-Основ’яненка,  у  якій  перед  Л.  Захер-Мазохом  було  від-
крито  відповідні  психологічні  особливості  характеру,  ця  героїня 
належить до нового суспільного шару й виявляє його вразливість. 
Тепер упроваджуються цілком нові для українського театру моти-
ви романтичної «трагедії фатуму», і водночас виконується подвійне  
завдання їх переосмислення вже в дусі «нової драми». Недаремно ж 
упродовж самого лише 1-го акту персонажі згадують не тільки са-
мого Г. Ібсена та Е. Золя, але й Данте, М. Робесп’єра, Жанну д’Арк:  

45  Малютіна Н. П.  Українська  драматургія  кінця  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  –  
Київ, 2010. – С. 102.
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суспільство вже досвідчене щодо мотивів, і йдеться про гру з ними, 
яка саме й обертається трагічними наслідками. 

Загрозливі  мотиви  самогубства  виринають  в  устах  Любові  ще 
тоді,  коли  їх  фатальний  сенс  незбагненний,  посеред  невимушеної, 
веселої  світської  розмови  1-го  акту:  «Я  малюю  якраз  настільки, 
щоб  повіситись»,  –  мимохідь  зазначає  вона  й  додає,  посилаючись 
на Золя, що в того «маляр вішається з розпачу, бо не може барвами 
змалювати свій ідеал». В останньому акті Любов отруюється, бо не 
може  реалізувати  ідеал  свого  куртуазного  кохання.  Такий  ретель-
но схований багатозначущий натяк становить типовий символіст-
ський прийом, що був розвинений, зокрема, у театрі М. Метерлінка. 
Однак згадаймо, що «Блакитний птах» бельгійця був написаний че-
рез півтора десятиліття після твору Лесі Українки! 

Далі в тому ж таки 1-му акті устами Любові висловлено програ-
му куртуазного кохання, яке приводить її до загибелі: «Єсть же інша 
любов, ніж та, що веде до вінця». Коли ж починаються сперечання 
щодо перипетій такого кохання, вона вдається до фатальної помил-
ки: «Коли буде повертати на драму, можна покинути гру». Подальші 
події свідчать про те, що гру покинути не можна, вона стає силою, 
що  визначає  вчинки  її  учасників.  Як  розгортається  це  підкорення 
грі, свідчить зворотний момент драми – обмін репліками закоханих 
Ореста і Любові в 2-му акті – на слова Ореста: «Будеш моєю зорею, 
моїм коханням!» лунає відповідь Любові: «Ох, нащо се слово? Тепер 
все пропало!». Однак вирішальний крок до катастрофи надходить у 
наступному акті, де назріває мотив ревнощів. Спочатку Любов за-
кидає  Орестові:  «Сьогодні  цілий  ранок  тобі  було  даремнісінько», 
а в кінці, у сцені божевілля, з її уст лунає: «Геть. Я сама тебе не хочу, 
лютий, бери собі Саню! Цілуйтесь!». Так простежується повільне й 
глибоко  сховане  в  підсвідомості  наростання  конфліктів,  що  вибу-
хають  катастрофою.  Не  кажучи  про  майстерність  психологічного 
аналізу, слід відзначити й те, що узалежнення людини від власних 
іграшкових витворів – це відкриття лише екзистенціалістської фі-
лософії з її центральною концепцією відчуження, випереджене Ле-
сею Українкою принаймні на півстоліття. 

Ще  один  взірець  психологічної  майстерності  демонструє  вже 
згаданий  безсюжетний  етюд  «Прощання».  Розповідається  про  від-
відування Дівчиною хати Хлопця, у якій вона бачить прикрашений 
портрет  іншої  жіночої  особи,  натомість  її  власний  портрет,  дарова-
ний Хлопцеві, за його словами, схований «через те, що» він боїться 
«профанації».  За  цим  з’ясовується,  що  Хлопець  одержав  листа  від 
цієї особи, що вона його знайома шкільних років. Хлопець намага-
ється справити враження, нібито в нього стосунки до подруги лиша-
ються незмінними. Проте все розвіюється від  іронічного запитання 
Дівчини про особу на портреті: «Однак ти все зо сміхом про неї, чи 
так всім друзям дитячих літ від тебе така шана?». Незграбні спроби 
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Хлопця виправдатися зазнають поразки. Він звертається до Дівчини: 
«Ти наче душу наскрізь пробиваєш тим поглядом, до самого дна». Він 
одержує від неї дуже прозорий натяк: «…в надгороду за минуле я тобі 
обіцяю, що я не буду допитуватися ні про що». Здається, що подано 
лише звичайний обмін буденними фразами, та за кількома заощадли-
вими натяками окреслюється виразна трагедія зрадливого кохання. 

Обидва ці твори, з якими ім’я Лесі Українки вперше з’явилося на 
кону («Блакитну троянду», зокрема, уже 1899 року виставила трупа 
М. Кропивницького), прикметні не лише далекосяжними художніми 
відкриттями.  Вони  водночас  подають  свідчення  того,  що  в  Україні 
склалося таке середовище, яке готове до співучасті в європейському 
художньому процесі та для якого реалії «нової драми» стали не лише 
зрозумілою проблематикою, але й свого роду загальним місцем. Досі 
інтелігенти  як  персонажі  української  драми  належали  до  просвіт-
ницького типу, до носіїв здобутків прогресу, які надавали їм значення 
природних лідерів суспільства. Тепер подається інтелігентне середо-
вище як цілком сформована і зріла суспільна сила, і це сприймається 
як само собою зрозумілим глядацьким середовищем. Сценічний де-
бют Лесі Українки знаменував собою не лише відкриття символіст-
ської та екзистенціалістської драми: з ним утверджувався також соці-
альний портрет національної інтелігенції, яка впізнала себе на сцені і 
сприйняла свій образ як адекватний. Від цієї події починається новий 
відлік не тільки в історії українського театру, але й знаменується нова 
фаза розвитку національної самосвідомості. 

Інші два твори Лесі Українки, зорієнтовані на національну тема-
тику,  теж  виразно  відрізняються  від  попередніх  здобутків.  Порів-
няно з історичними драмами М. Старицького, новим словом стала 
«Бояриня», зокрема, у тому сенсі, що тепер історична тематика по-
дається в ключі символістської драми, де першорядну роль відігра-
ють фразеологічні засоби. По суті, фразеологія значною мірою по-
будована саме як витлумачення наскрізного концепту БОЯРИНЯ, 
вияв його семантичних суперечностей, а через нього пролягає шлях 
до провідного концепту твору – ВОЛЯ. Цілий вузол семантичних 
ліній, пов’язаних із цими концептами, постає вже в 1-й сцені, в обмі-
ні репліками між Перебійним (батьком Оксани) та Степаном: Пере-
бійний: «…заберу тебе в полон / поки не визволять бояри». Степан: 
«Боже! / Такий полон миліший од визволу». 

Тут, по-перше, майстерно обіграно двоїстість сенсу слова «боя-
ри», яке виявляє принаймні дві лінії референції: одна – до весілля, 
інша – до загибелі серед боярства. Оскільки, як одразу з’ясовується, 
Степан з дитинства знає Оксану, а невдовзі вони одружуються, то 
бояри з репліки її батька пов’язуються з персонажами традиційного 
українського весільного обряду, а не з представниками московсько-
го чиновництва. З терміном «бояри» тут поводяться грайливо, наче 
за ним ще не прозирає інший, зловісний сенс. По-друге, з’являється 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



514

концепт МИЛИЙ ПОЛОН – образ, що віддавна служив утіленню 
уявлень про кохання (приміром, вираз «у полоні серця»). Він у та-
кому сенсі не протиставляється волі. По-третє, уже можна запідо-
зрити, що не все так безхмарно з отим боярством, коли оказіональне 
словосполучення  –  концепт  БОЯРСЬКЕ  ВИЗВОЛЕННЯ  викли-
кає негативну оцінку героя. 

Цей  епізод  обігравання  двох  сенсів  концепту  БОЯРИ  виразно 
акцентує їх протилежність, коли починається розгортання характе-
ристик саме того сенсу, що його винесено в заголовок твору. Спо-
чатку він постає як позначення оболонки, штучної шкіри, яку зму-
шена натягати людина серед чужинців, у розмові Оксани з матір’ю 
Степана: Мати: «…як ти бояриня московська, / неначе то б воно й 
тобі годиться / вбиратися по-їхньому» Оксана: «…І навіщо / Степан 
убрався в те боярське фантя?» Тут вражає лексична чутливість Лесі 
Українки. Адже слово «фантя» (польське fant) – це позичка з нім. 
Pfand у значенні ‘заклад, позика’ (за семантикою подібне до спорід-
неності «плаття» та «платити», оскільки плати – відтини тканини – 
у давнину служили мірою розрахунків). Якщо прочитати останній 
вислів в етимологічному значенні, то йтиметься не про вбрання, не 
про одяг, а про віддане в заклад тіло – тіло заручника. 

Наступний аспект концепту БОЯРИН розкривається, коли впро-
ваджується  ще  один  його  варіант  –  поняття  «бояришня»  в  діалозі 
Оксани з Ганною: Оксана: «А ти хіба товаришок не маєш?». Ганна: 
«Товаришок? От декого там знаю / З бояришень… та як до їх ходити? 
…Сидять по теремах, як от і я, / не бачать світу». Атрибутом бояриш-
ні, отже, виявляється «сидіння по теремах», яке аж надто суголосне з 
поточним виразом «сидіння по тюрмах». До речі, за одним із припу-
щень обидва слова виводяться з давньотюркського джерела, що озна-
чає ‘мур, стіна’, отож ефект парономазії тут історично вмотивований. 
Стан бояришні в такому разі постає як стан окремішності, відособ-
лення,  вимушеної  ізоляції.  Таке  трактування  має  підстави,  про  що 
свідчить також одна з останніх реплік Степана: «Хто засланий, в тур-
му замкнутий був, / а ми несли кайдани невидимі». Вочевидь, терем 
і становить ті невидимі кайдани, що прирівнюються до ув’язнення. 

Нарешті, кульмінацію розгортання атрибутів концепту БОЯРИНЯ  
становить діалог Степана та Оксани з приводу відвідування їхньої 
домівки московським боярином. Степан: «Оксаночко, передягнися 
швидче / в московське вбрання. Там прийшли бояри … / … уклониш-
ся, боярин поцілує / тебе в уста». Оксана: «Степане! Що ти кажеш! / 
Мене бояри цілувати мають?». Вирішальним аргументом у розмові 
виявляється розповідь Степана про реальну загрозу: «Ба, ти не зна-
єш / які тут люди мстиві … За зневагу / старий боярин візь ме, як 
не  вийдеш».  Отже,  атрибути  заручництва  та  ув’язнення  доповню-
ються тепер мотивом злої мстивості та насильства. Тому саме в цей 
момент  повертається  обговорення  концепту  ВОЛІ,  антитеза  якої 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



515

тепер пов’язується з чужинськістю, «бусурменством». Оксана: «Та 
це ж якась неволя бусурменська?». Степан: «Я й не казав тобі, що 
тута воля… … а як я повинен / «холопом Стьопкою» себе взивати / 
та руки цілувати, як невільник…». 

У  цьому  самому  місці  виникає  оказіональний  концепт  НЕ-
ВОЛЬНИЧИЙ  (НАСИЛЬНИЦЬКИЙ)  ПОЦІЛУНОК.  Неволя 
протиставляється не лише волі, але й коханню, тому саме вона стає 
джерелом  колізій  взаємин  Оксани  і  Степана.  Про  таку  невідділь-
ність кохання та волі свідчить і те, що вперше увага персонажів до 
цього питання привертається саме у зв’язку із заручинами. Розмову 
про волю розпочинає Степан, освідчуючись у коханні. Згадуючи па-
ничів, які «вибирають квітку для забави, /і тілько ждуть, щоб краще 
розцвілася», Степан протиставляє себе їм: «Мені була б не для заба-
ви квітка, / я бачу в ній життя і волі образ», а далі застерігає Оксану: 
«… Я забув, / що ти живеш на волі, що для тебе / привабного нема 
нічого там, / де я живу». Звідси випливає, що невільництво, відпо-
відно, рівнозначне смерті. І саме цей висновок реалізується у фіна-
лі, в обміні репліками обох провідних персонажів: Степан: «Вже ж 
тепера на Вкраїні / утихомирилося». Оксана  (гостро): «Як ти ка-
жеш? / Утихомирилося? Зломилась воля, … / Отак і я утихомирюсь 
хутко / в труні». Рівнозначність неволі та смерті визначає й завер-
шення  твору.  За  обрієм  сідає  сонце,  Оксана  прощається  з  ним  і  з 
чоловіком: «Отже, треба вмерти». 

З мотивом «воля як життя» пов’язується ще один мотив, вира-
жений концептом ЧИСТІ РУКИ, який обрамлює драму. Спочатку 
він з’являється в репліці Оксани, яка пояснює відмову численним 
прихильникам: «Простягне лицар руку, щоб узяти / мене до танцю, 
а мені здається, / що та рука червона вся від крови…». У фіналі ці 
слова  нагадує  їй  Степан  і  отримує  відповідь:  «От,  здається,  чисті 
руки, / проте все мариться, що їх покрила / не кров, а так… немов 
якась  іржа».  Реалізації  цього  концепту  в  цьому  світі,  отже,  немає, 
але промовистим є зіставлення того, чим занечищуються руки: це – 
іржа та кров, добре відомі атрибути мотивів оспівування зброї (на-
приклад, про те, як шабля ржавіє без вжитку). Тут неявно містить-
ся висновок: руки рівнозначні зброї, вони повинні працювати, а не 
вкриватися тим, що їх занечищує. Так фразеологічною символікою 
з  історичної  минувшини  робиться  вельми  актуальний  висновок  у 
переддень великих визвольних змагань. Очевидні натяки і складні 
алегорії, закорінені в історичному контексті, висловлюються в дра-
мі так, що чи то через відкриту свідомість, чи то неусвідомленими 
здогадами виявляють авторську програму. 

Особливе місце серед національної тематики драм Лесі Українки 
займає містерія «Лісова пісня», де здійснено чи не найпершу спро-
бу системної реконструкції національної міфології. Міф про україн-
ського Орфея – Лукаша (де Евридиці відповідала б Мавка, натомість 
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фуріям, від яких він гине, – Килина) подається в системі мотивів пе-
ретворення. Коли «міфопоетична ситуація тяжіє до архетипу ініціа-
ції»  46, то саме цей архетип подається в класичному вимірі уявлень 
про преображення героїв. Зустріч Мавки з Лукашем відкривається 
її промовистою реплікою: «Ну, як-таки, щоб воля – та пропала? / Се 
так колись  і вітер пропаде!». Саме мотив волі визначає подальший 
перебіг подій. У цій же (1-й) дії, коли Мавка рятує Лукаша від Потер-
чат, подано своєрідний сценічний компендіум демонології, в осередді 
якої – містерія кохання. Та саме 2-га дія містить випробування Лука-
ша на вірність ідеї волі, якого той не витримує – відтак ініціація уне-
можливлюється.  Починається  з  нарікання  Лукаша  на  те,  що  «мати 
все  гризуть  за  тебе».  Вжитий  тут  вираз  («гризуть»)  стає  ще  одним 
мотивом, який відгукнеться у фіналі. Далі Лукаш зневажливо оцінює 
свій музичний хист, одержуючи відсіч Мавки: «Той цвіт від папороті 
чарівніший – він скарби творить, а не відкриває». І нарешті, конфлікт 
визріває до краю: Мавка вказує Лукашеві на його ваду – «смутно, що 
не можеш ти / своїм життям до себе дорівнятись». Так виникає той 
самий  мотив,  з  яким  стикаємося  в  «Пер  Гюнті»  Г.  Ібсена  –  віднай-
дення свого власного єства, буття за власним покликанням, справж-
нього існування, до якого Лукаш не готовий. Тим-то вмотивований 
і  подальший  крок  до  катастрофи,  коли  обурена  й  ображена  Мавка 
згадує «незрозуміле слово – “віддячуся”». І коли Лукаш перед роз-
ривом з Мавкою говорить: «По волі ж і піду, як тільки схочу», – він 
уже в полоні самоомани, бо ж не його то воля і не його єство визна-
чає обраховані мірою «віддячування» вчинки. Тож справді до заги-
белі іде Лукаш, натомість Мавка присягається: «Муку свою люблю і 
їй даю життя», чим здобуває запоруку відродження. Фінал знаменує 
загибель  світу  обрахованого  «віддячування»,  і  знаменне  відтворен-
ня в устах Килини саме слів Лукаша про його матір – «залізо. Й те 
перегризе». Та цілком інший мотив виринає в долі Мавки і Лукаша. 
У 2-й дії дядько Лев згадує, що «треба тільки слово знати, / то й в 
лісовичку  може  уступити  /  душа…».  Тепер  воскресла  Мавка  каже 
Лісовику: «В серці / знайшла я теє слово чарівне…». Це й становить 
основу преображення. Так само і Лукаш тепер – цілком інша постать, 
що розкривається в розмові з Долею. Слова  із  завершальної реплі-
ки Мавки («Стане початком тоді мій кінець») визначають програму 
преображення, утілену в демонологічній драмі. 

Основний  корпус  текстів  сценічних  творів  Лесі  Українки 
пов’язаний з тематикою давньої історії, яка тлумачиться як знаряддя 
розумового  експерименту  для  узагальнень  про  актуальні  суспільні 
події. Окремий цикл творів з давньоєврейської історії подає насампе-
ред постаті протестантів, проводирів опору гнобителям – це Елеазар 
у «Вавилонському полоні», Тірца в «На руїнах», Гебрей у «В дому ро-

46  Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. – С. 158.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



517

боти». Одноактівки, фактично сценічні новели, дають нагоду для ви-
явлення конфліктів у їх стислому, оголеному вигляді. Репліки героїв 
прибирають часом форми гасел, як у відповіді Гебрея на запитання 
його товариша-раба з єгипетського полону, що б він зробив після ви-
зволення: «Розруйнував би усі ті храми ваші й піраміди!». Так само 
репліка  Діда  з  «Вавилонського  полону»,  звернена  до  Елеазара,  ви-
значає  поворотний  момент  у  його  сповіді  перед  громадою:  «Так  ти 
за чужоземними словами / забудеш промовлять Єрусалим!». Це під-
водить пророка до твердого осуду власних помилок: «І нечесть пой-
няла мої уста, бо з голоду уста сі не замовкли, а промовляли мовою 
чужою…».  Тірца  («На  руїнах»),  втопивши  арфу,  закликає  громаду 
«повсякденною й невтомною працею» будувати «в новім Єрусалимі 
храм новий» 47 і знаходить обурення натовпу, очолюваного «законни-
ком», для якого «закон потрібний для закону». До тематики історії 
семітських  народів  належить  також  драматичний  діалог  «Айша  та 
Мохаммед», де «представлено два типи кохання» – до Хадіджи та до 
Айші, що втілюють ідеали «небесного» і «земного». Саме тут «ситуа-
ція мовчання є однією з форм комунікації. […] Мовчання Мохаммеда 
у відповідь на запитання Айші про Хадіджу поглиблює ситуацію ко-
мунікативного розриву між ними, викликаного неспівмірністю їх ду-
ховних світів. У мовчанні Мохаммеда криється й таїна спілкування 
з Хадіджою» 48. Мініатюра дає нагоду для багатозначного підтексту 
і під цим оглядом може зіставлятися з етюдом «Прощання», де так 
само кількома словами в лаконічному діалозі коханців окреслюється 
постать третьої відсутньої особи. 

Серед  циклу  творів  з  тематики  античного  світу  провідне  місце 
посідає  «Кассандра».  Тут  висловлено  нове  слово  в  розвитку  дав-
ньої польсько-української традиції тлумачення троянського та сар-
матського  міфів  –  традиції,  що  сягає  «Відправи  грецьких  послів» 
Я.  Кохановського  та  «Енеїди»  І.  Котляревського.  Насамперед  чо-
ловічим персонажам відводяться другорядні, епізодичні ролі, тому 
вони фактично постають іграшками в грі фатальних сил, відкритих 
візіонерській уяві головної героїні. Відповідно ознаки романтичної 
трагедії фатуму (відзначені також і в «Блакитній троянді») тут ста-
новлять тло для розгортання драматичної акції. Утім, визначальним 
стає  характерний  для  Лесі  Українки  конфлікт  одиначки  з  грома-
дою, для демонстрації якого особливо вдячний матеріал становить 
сюжет Кассандри. Водночас, і це також становить стилістичну осо-
бливість письменниці, цей конфлікт подається передусім у міжосо-

47  Банацька Н. А.  Християнські  мотиви  та  образи  в  драматургії  Лесі  Україн-
ки  (морально-ціннісні  аспекти)  :  автореф.  дис.    на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  
філол. наук. – Київ, 2000. – С. 9.

48  Кузьма О. Ю.  Екзистенціальна  модель  світу  в  драматургії  Лесі  Українки  :  
автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  філол.  наук.  –  Івано-Франківськ, 
2009. – С. 14.
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бистісних стосунках, насамперед через двобій: Кассандра – Гелена 
та Кассандра – Андромаха. Останньої, зокрема, стосується презир-
ливий осуд в завершальній репліці Кассандри: «Не еллінка вона та 
й не троянка». З іншого боку, у Гелені відкривається «смертельний 
поцілунок» 49, тобто типова ознака того, що згодом стало позначати-
ся психоаналітичним комплексом Ерос – Танатос. Відтак, коли «фа-
тальність наслідків пророчого слова породжує протест оточення» 50, 
то опосередковується цей протест через особистісний, інтимний мо-
дус висловлювання, через суто міжлюдські взаємини. 

Одним із таких свідчень інтимізації конфліктів може бути епізод 
з лідійцями, цар яких, Ономай, зажадав руки Кассандри за допомогу 
після перемоги. Коли Деїфоб сповіщає її про це, то одержує у відпо-
відь міркування про жіночу жертовність, що завершується специфіч-
ним висновком: «Якби схотів ти / від мене жертви крові, певне б, я / 
її здолала дати, але сеї – / не можу …» (сцена 5). Проте далі, перед-
бачаючи неминучу поразку, Кассандра висловлює Ономаєві згоду за 
умови «як голову нести, губити військо ти готов». Тут знову поєднан-
ня Ерос (згода на одруження) – Танатос (готовність лідійців до заги-
белі як умова заручин) прибирає вже химерних форм. Такою є прав-
да Кассандри, і Андромаха, шукаючи альтернативу, благає: «Ой, дай 
мені хоч сон, хоч мрію, сестро!». Утім, у діалозі з братом Кассандри 
Геленом (сцена 6), з’ясовується, що не сама по собі правда визначає 
перебіг подій. коли на його репліку «я з правдою борюсь» та відпо-
відає: «А Мойра, брате, невблаганна Мойра? Її ж бо воля світом всім 
керує». Отже, річ не у викритті правди, а у виявленні фатуму, а відтак 
у самонавіюванні, приреченні цим виявленим фатумом. Так фактич-
но вона підтверджує звинувачення в лиховісному наврочуванні, тим 
більше, коли твердить в кінці сцени, що «Мойра… кує з народів зброю 
світу, а я і ти – ми тільки цвяхи в зброї», але очевидно, що й від цвя-
хів залежить, як діятиме ця «зброя». Відтак окреслюється приховане 
протиставлення Правда – Доля (Мойра), що висуває питання про те, 
як розкрита Доля через Правду, висловлену віщункою, тобто визна-
чається трагічна провина самої віщунки – Кассандри. Саме ця внут-
рішня розщепленість «обертається стражданям від трагічної провини 
за наслідки» 51 висловлених пророцтв. 

В  інтимну  психологічну  площину  переноситься  конфлікт  ра-
дикала з тими, хто схильний до компромісу, в «Оргії», де у вигля-
ді  вбивства  через  ревнощі  здійснюється  помста  жінці  героя,  яку 
він  вважає  зрадливицею.  Міжособистісний  модус  конфлікту  дра-
ми  виявляється  «у  формі  агонального  зіткнення  грецького  співця 
Антея з його учнем Хілоном, скульптором Федоном та дружиною 

49  Малютіна Н. Б. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. – С. 126. 
50  Там само. – С. 128.
51  Там само. – С. 134.
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Неріссою»  52.  Антей  сам  сповнений  суперечностей.  Він  заповідає 
Хілонові пораду «ніколи не кажи до себе / Я вже скінчив науку», 
проте водночас з уст матері дізнаємося, що, одружуючись на дочці 
рабині-танцівниці, він «дав на викуп за Нерісу / всю спадщину по 
батьку»; натомість коли йдеться про рідну сестру, то «на посаг на-
шій Евфрозині навряд чи стягнемось». Таке становище сина і брата 
одразу ж обмежує його моральні права вказувати іншим. Слушний 
докір Антей чує і від Неріси: «І ти ж укритий скарб, а я ж, Антею, 
тим  не  радію,  що  твоєї  ліри  не  чує  світ  широкий…»,  підводячи  до 
підсумку – «...скільки ще ся хата поховає / в собі укритих скарбів, 
мов гробниця». Далі мотив «хата-могила» лунає ще в одній її реп-
ліці: «Так затхнутись можна / в могильному повітрі сеї хати». Так 
само,  як  у  «Боярині»  або  в  «Блакитній  троянді»,  тут  героїня  вже 
просторікує  власну  загибель.  Однак  вирішальний  аргумент  проти 
Антея висловлює Федон: «Все ж краще будувати мавзолеї / хоч би 
і не собі, ніж просто бути…». Це фактично закид Антеєві в бездіяль-
ності  та  споглядальності,  прихованих  гучною  фразеологією.  Тому 
й  остаточний  жест  самовбивці  засвідчує  розпуку  та  відчай  Антея, 
спростовуючи його непримиренний радикалізм. 

Ще  в  одному  «античному»  творі,  у  сцені  «Сапфо»,  знаходимо 
жіночу реакцію на необачний вислів чоловіка, яка вже траплялася 
у відповідях Любові Оресту («Блакитна троянда») та Долорес Дон 
Жуану («Камінний господар»). Коли Фаон, одержавши твір Сапфо, 
зазначає, що «шкода / для одного мене палити той вогонь», та од-
разу раптово змінює своє поводження: «Віддай назад!». Тут знахо-
дить відбиток загальна текстуальна стратегія письменниці, де ледь 
помітні  деталі  визначають  значеннєві  зсуви,  що  тягнуть  за  собою 
повороти цілого перебігу подій. 

Зауважмо,  що  центральне  місце  серед  усіх  драматичних  творів 
Лесі Українки займають тексти з тематики раннього християнства. 
Тут письменниця засвідчила добру обізнаність у двох дуже популяр-
них у сучасній їй літературі проблемах – по-перше, у зіставленнях 
тогочасних суспільних рухів та загальної ситуації з християнськими 
громадами перших років нашої ери, по-друге, у зацікавленнях тлу-
маченнями християнства з позицій так званого паулінізму – спадку, 
утвореного апостольською діяльністю св. Павла,  з якою пов’язане 
формування церковної організації. Саме в ключі цієї проблематики 
події, прибрані в шати пізньої Римської  імперії, набувають злобо-
денного вигляду, суголосного сучасності. 

Найближче до надбань історичного аналізу християнства, здобу-
тих саме в роки життя Лесі Українки, стоять «Одержима» і «В ката-
комбах», де постаті Міріам та Неофіта унаочнюють психологічні та 
світоглядні обставини виникнення так званих єресей, що стало су-

52  Там само. – С. 136–137.
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проводжують увесь історичний шлях світової релігії. Так, стосовно 
«Одержимої»  важливим  видається  спостереження,  що  «саме  сво-
бода духу виокремлює Міріам з юрби прихильників Месії», відтак 
«актуальним є мотив пошуку буття», де «вибір Міріам загинути за 
Месію  був  водночас  прагненням  зберегти  власну  автентичність»; 
навпаки, «Месія діє у творі як сформована особистість» 53. Рушій-
ною силою стають мотиви самовизначення, самоідентифікації, шу-
кання  власного  єства,  що  й  зумовлює  рішення  про  вчинок.  Прик-
метним є також те, що «останнє слово Міріам про любов звернене 
до натовпу, що закидав її камінням» 54. Шукання шляху до себе за 
взірцем «сформованої особистості» Месії стає способом існування, 
і своїм вчинком, зовні безглуздим, Міріам здійснює своє покликан-
ня, нагадуючи юрбі про слова любові. За  історичними алегоріями 
прозирає  відвертий  натяк  на  контекст  сучасних  письменниці  по-
дій, де позірна абсурдність безнадійних актів індивідуального теро-
ру, здійснюваних такими характерами, як Міріам (і подібних до  її 
безсилих прокльонів), знаходила обґрунтування й виправдання не 
лише як актів особистісного самоутвердження, але і як стратегія да-
лекосяжної мети пробудження людей  55. Адже риторичне питання 
Міріам «Хіба минає все минуле?», у якому висловлено тлумачення 
акту Воскресіння, власне вказує на незнищенність взірців вчинків, 
які  глибоко  вкоріняються  в  душах  людей,  спричиняючи  врешті-
решт їхнє перетворення. Постать Неофіта демонструє ще один ас-
пект народного перетлумачення християнства в дусі так званих єре-
сей, а саме критики догматів з позицій повсякдення. Слова Неофіта 
про те, «чи не краще залишити мрії / про вічне і піти на часове», або 
«чи не краще було б мені в самій геєнні вічній, ніж у такому рабстві 
безнадійнім», містять саме протиставлення реалій буття порожнім 
абстракціям. Водночас така критика не містить нічого нігілістично-
го: навпаки, Неофіт висуває вимогу того, що людині «мало / самого 
хліба й слів, їй треба волі», а далі, розвиваючи цей самий мотив, по 
суті, висуває вимогу первинних християнських чеснот, насамперед 
любові: «Не хліба хочу я не слова прагну – любові чистої без плям 
бажаю». Так реконструйовано рушійні сили розвитку народно-релі-
гійного тлумачення християнства, відбитого в апокрифічній літера-
турі, містичних уявленнях, теократичних утопіях. 

53  Кузьма О. Ю.  Екзистенціальна  модель  світу  в  дрматургії  Лесі  Українки  :  
автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  філол.  наук.  –  Івано-Франківськ, 
2009. – С. 13.

54  Банацька Н. А. Християнські мотиви та образи в драматургії Лесі Українки 
(морально-ціннісні аспекти). – С. 6.

55  Можна згадати і про безпосередні «моделі» для узагальненого «портрета» Мі-
ріам, приміром, про засуджену до страти, заміненої довічним ув’язненням, Софію 
Присецьку – матір майбутнього академіка Богомольця, яка заповідала синові «Коб-
зар», збережений нею на сибірській каторзі.
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Коли «Одержима» і «В катакомбах» містили дуже прозорі алюзії до 
сучасності, то історичну панораму «з погляду вічності» подано пере-
дусім в «Руфіні і Прісціллі» – драмі, що мала тривалу творчу історію. 
У спеціальному дослідженні Г. Гаджилової наголошується, зокрема, на 
тому, що «драма створювалася впродовж 1907–1910 років: до написан-
ня тексту першої редакції Леся Українка приступала двічі, до редагу-
вання – кілька разів, останні втручання в текст відбувалися вже під час 
переписування і за вимогою редакції Літературно-наукового вісника. 
[…] Первісний задум був набагато ширшим, він називався “Великі роз-
доріжжя. Драматична поема в двох образах. Образ перший – Руфін і 
Прісцілла”» 56. Фабула елементарна, але вона дає нагоду для доклад-
ного художнього дослідження пізньоримського суспільства: у респуб-
ліканця  Руфіна  дружина  Прісцілла  –  християнка;  щоб  урятувати  її 
товаришів, Руфін пропонує зібратися в себе вдома, але їх викривають, 
ув’язнюють, страчують. Поширеність подібної сюжетної колізії в то-
гочасній літературі про конспірацію (вона присутня, зокрема, у вкрай 
популярній у роки створення драми новелі російського письменника 
Л.  Андреєва  «Повість  про  сімох  повішених»),  засвідчуючи  витлума-
чення християнської теми через паралелі із сучасністю, водночас ста-
новить лише привід для змалювання розмаїття характерів, зіткнення 
їхніх поглядів, аргументації їхніх вчинків. Саме про актуалізацію свід-
чать  зміни,  внесені  Лесею  Українкою  в  редакційних  версіях  драми. 
Скажімо, в остаточній редакції «причиною руйнації держави є цезар-
ська  влада,  через  свавілля  і  неспроможність  якої,  частково,  і  почало 
ширитись християнство.  [...] Наголос переноситься на злободеннішу 
для Лесі Українки проблему імперії й одноосібної влади» 57. 

Особливо  цікавим  під  цим  оглядом  виявляється  виведення  та-
кої  постаті,  як  «Парвус  –  християнин  невідомого  роду-племені». 
«Практично  всі  негативні  характеристики  образу  Прісцілли  з  пер-
шої редакції авторка переносить на Парвуса» 58, наводячи образ зло-
го, нетерпимого, неосвіченого фанатика. Питанням є, чи не запози-
чила  письменниця  ім’я  для  свого  персонажа  в  псевдоніма  відомого 
міжнародного  авантюриста,  більшовицького  діяча  А.  Л.  Гельфанда 
(1869–1924), який в ті роки перебував у Росії і брав участь у роботі 
Державної думи. Є також ще одна прозора алюзія: у першому ж сло-
весному двобої Парвуса, якого запросила до себе додому Прісцілла, 
з  її  чоловіком  Руфіном,  стає  принесений  Парвусом  християнський 
твір проти Цельса. Однак саме трактат проти Цельса належить Оріге-
ну, з поглядів якого виводить свій відлік історія народних містичних 
«єретичних» рухів. Відстоювання Парвусом таких поглядів пов’язує 

56  Гаджилова Г. О.  Драма  Лесі  Українки  «Руфін  і  Прісцілла»:  проблемати-
ка,  поетика,  становлення  тексту  :  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  
філол. наук. – Київ, 2001. – С. 5. 

57  Там само. – С. 6–7. 
58  Там само. – С. 11. 
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його з тим народницьким (успадкованим згодом більшовиками) дог-
матизмом, полеміку проти якого провадила Леся Українка. Сентен-
ції Парвуса засвідчують саме його «партійну» налаштованість: «Вся 
ваша ідолянська красномовність / … – порох, цвіль / проти писання 
праведників божих…» – типова теза про «класовість» культури, що 
згодом була оцінена як вульгарний соціологізм; «іде свята війна за 
оборону / небесної держави, і боротись ми всі за неї мусим до заги-
ну» – слова, що провіщають фразеологію майбутніх «революційних» 
пісень. Характер Прісцілли дає нагоду судити про психологічну май-
стерність  письменниці,  зокрема,  у  виявленні  вразливості  жіночо-
го характеру. Фактично Прісцілла втрачає власну  ініціативу й стає 
слухняною зброєю таких, як Парвус. Уже її перші слова в драмі міс-
тять промовисте зізнання: «Якби могла промовчати – охоче / про-
мовчала б…». І хоча з її наступної репліки – «Чого ж, мій друже, так 
уже боятись?» – може скластися враження сміливості, насправді ж 
саме страх становить підсвідому рушійну силу її вчинків. Пересвід-
читись у цьому можна з її реплік з кінця акту, з яких дізнаємося, на-
приклад, що «сумна оселя наша, бо в ній не чутно голосків дитячих», 
а репліка Руфіна («не стала / всіх шлюбних обов’язків виповняти») 
викликає  її  відповідь  «ти  виявив  би  тільки  правду,  /  сказавши  се», 
та, на продовження, «моя душа забороняє / мені сей шлюб» і навіть 
більше,  «не  можна,  друже,  /  нам,  християнам,  слухати  прохання». 
Ситуація бездітної жінки, яка поринає у вигадану систему заборон, 
дає підстави залишити осторонь усі фразеологічні двобої між язич-
ницьким  та  християнським  таборами.  Окреслюється  реальне  пси-
хоаналітичне підґрунтя конфліктів, коли монстр Парвус оволодіває 
душею Прісцілли, позбавленої справжньої чоловічої уваги і турботи. 
За звичайним «трикутником» Парвус – Прісцілла – Руфін просту-
пає фатальна неминучість суспільного розвитку, зброєю якого стають 
фанатики, що руйнують нестійку рівновагу родинного затишку. Утім, 
і Руфіна не минає фатальність підсвідомих мотивів: він іде слідом за 
дружиною, не виявляючи сили спротиву навіяній їй чужій волі, опи-
няючись фактичною жертвою такого свого антагоніста, як зловісний 
Парвус. Можна подивляти психологічному реалізмові Лесі Українки, 
яка за багато років до психоаналітичних концепцій зуміла навпрочуд 
влучно виявити ті мотиви, які керують вчинками персонажів. 

Певну подібність до уярмлення Руфіна Парвусом через Прісціл-
лу можна знайти в «Адвокаті Мартіані», де також «головний герой 
стає інструментом чужого розуму» 59 – у даному разі єпископського 
посланця Ізогена. Водночас кориться він не Ізогенові як особистості, 
а  уособленій  ним  історичній  неминучості,  долі,  фатуму  в  цілкови-
тій відповідності з головною настановою стоїцизму amor fati (люби 
долю).  Тому  ситуація  в  цій  драмі  набагато  складніша,  ніж  у  взає-

59  Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. – С. 142. 
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минах згаданого «трикутника» Руфін – Прісцілла – Парвус. Знову 
пом’янувши І. Качуровського, якому ця драма дала підставу ствер-
джувати, що «Леся Українка – перша екзистенціялістка», позаяк тут 
постає «замкнене коло, з якого немає виходу» 60, властиве саме для 
відчуження, додамо, що вихідним пунктом для такого пророчого ба-
чення драматургії стало саме звернення до стоїцизму. Головний герой 
драматичної поеми – це насамперед типовий пізньоримський стоїк, 
і саме в його настановах письменниця зуміла побачити зародки того 
стилю життя, що згодом одержало найменування «екзистенціалізму». 
Тут герой опиняється на самоті вже від початку, коли його слідом за 
дружиною залишають син Валент і дочка Аврелія: діти йдуть від ньо-
го  під  приводом  відсутності  належної  свободи  волевияву,  оскільки 
дальше  перебування  з  батьком  рівнозначно  тому,  щоб  «замкнутися 
і зникнути од світу» (за словами Аврелії), або ж через те, що «тільки 
бути смієм, а жити нам не можна» (за Валентом). Коли ж він про-
сить Ізогена, якому потай допомагає як адвокат у суді, прийняти їх 
до християнської громади та згасити конфлікт, то одержує відмову 
через те, що йому невільно розкривати свою приязнь. Мало того, саме 
через це Мартіану він забороняє дати притулок для його прийомно-
го сина Ардента: «.. ти зовсім не признавайся / до нього перед людь-
ми». Коли після цих заборон Ізоген ще запитує про згоду боронити 
в суді єпископа, то одержує відповідь: «Авжеж, про се не може буть 
питання». Така відповідь засвідчує стоїцизм героя, його непохитність 
перед випробуваннями долі, вірність обов’язку. Додамо, що слідом за 
кульмінацією трагедії, коли герой відмовляє в притулку переслідува-
ному Арденту та від обшуку помирає дочка його щойно прибулої се-
стри Альбіни, у його завершальній репліці лунають промовисті слова 
«Я мушу бути сам». Це саме формула стоїцизму, за яким непохитне 
виконання покликання становить порятунок від хаосу світу. 

Нарешті, ще два тексти пов’язані з художнім аналізом раннього 
християнства. У «Йоганні, жінці Хусовій» перебіг подій становить 
свого роду зворотне віддзеркалення того, що було в «Оргії», можли-
во, навіть пародію на цей твір. Чоловік тут не лише забороняє жінці 
спілкуватися з «меценатами», як Антей, а навпаки, змушує допома-
гати на бенкеті на їхню честь. Тут можна було б убачати елементи 
пародійного й гротескного комізму, що, як відзначалося, цілковито 
відсутній у драмах Лесі Українки. «На полі крові» містить розвінчу-
вання софістики зрадництва: Юда тут постає як носій вульгарного 
погляду на життя, неспроможний вийти за межі егоїзму. 

Отже, драматичні тексти Лесі Українки виразно відрізняються від 
усього попереднього величезною багатозначністю сенсів, розмаїттям 
можливостей  їх  витлумачення.  Насамперед  слід  рішуче  відкинути 
наївні прагнення вбачати в деклараціях головних героїв, переважно 

60  Качуровський І. Променисті сильвети. – С. 73.
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радикалів і екстремістів, суспільних аутсайдерів, єдине можливе ви-
словлення авторської інтенції. Здебільшого правда життя, відтворена 
в цілому тексті, спростовує ці декларації. Так, попри всю красу моно-
логів Річарда на захист творчої волі й натхнення,  історична правда 
виявилася  на  боці  тих  непомітних,  безіменних  братчиків  пуритан-
ських громад, чиї «малі справи» склали фундамент величної амери-
канської  цивілізації.  Попри  позірну  «всю  правду»,  яку  проголошує 
Кассандра, виправдовуючись тим, що долю не змінити, стає зрозумі-
лим, що ця правда таки не «вся». Твердячи про прийдешнє Кассан-
дра бере також обов’язок витлумачення проголошеної долі, донесен-
ня її власними словами, і пасивність в цьому покликанні визначає її 
фатальну  трагічну  провину.  Антей  проголошує  правильні  слова,  за 
якими здійснює незграбний чин подвійної жертви, убиваючи дружи-
ну і себе, що виглядає як побутове вбивство з ревнощів такого собі 
античного  Отелло,  камуфлюючи  справжні  мотиви  чину;  однак  від-
чайдушність завжди безпорадна, а з історичного досвіду відомо, що 
Грецію врятували не жертви, а саме здатність до компромісу, яка до-
зволила навіть асимілювати останніх римських імператорів, таких як 
Марк Аврелій, що писав грецькою мовою, та врешті-решт відродити 
державність у Візантії. Про те, що саме осуд радикалізму належав до 
авторської  інтенції, може свідчити химерна постать Парвуса з «Ру-
фіна і Пріcцілли», в якому вгадуються сильветки майбутньої загрози 
більшовизації. Тим більше уславлюється непомітна, буденна героїка 
в трагічній постаті адвоката Мартіана – стоїка, який сумлінно вико-
нує свій обов’язок, утрачаючи всіх близьких, у той час коли позірні 
героїчні  жести  Ардента  залишаються  вигуком  розпачу.  Твори  Лесі 
Українки  вимагають  різнопланового  витлумачення,  урахування  то-
тальної  складності  контексту  з  усіма  його  значеннєвими  тонкоща-
ми, уникання спокуси простолінійного розуміння слів.  Їм властива 
парадоксальність,  де  закладено  можливості  нескінченних  інтерпре-
тацій.  Для  них  звичайна  ситуація,  коли  протагоністи,  головні  герої 
виявляють самовпевненість  і самозасліплення; позбавлені сумнівів, 
вагань, скептичної оцінки власних вчинків, вони не помічають влас-
ної вразливості, натомість аргументи антагоністів виглядають значно 
переконливішими. Прочитання цих творів відкриває простір для роз-
маїття витлумачень. Інакше кажучи, вони несуть усі ознаки того, що 
стало властивістю драматичного мистецтва ХХ ст. Тому стосовно них 
особливо вагомо виглядає проблема модернізму. 

VI.2.2. Леся Українка і модернізм 

Український модернізм, на відміну від західноєвропейського, не 
зазначив своєї появи концептуальними деклараціями чи маніфеста-
ми, за винятком відозви до українських письменників Миколи Во-
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роного (1901) та пізнішого «Маніфесту» Остапа Луцького (1907) 61. 
У 1902 році часопис «Киевская старина» друкує статтю літературо-
знавця та літературного критика, одного з патріархів народницької 
ідеології  Сергія  Єфремова  «В  поисках  новой  красоты»,  де  автор 
аналізує,  а  переважно  критикує  творчість  Ольги  Кобилянської. 
Стаття спрямована проти символізму та декадентства, які, на думку 
вченого, «отруювали» тогочасну українську літературу. На ранній 
стадії  становлення  українського  модернізму  головною  проблемою 
для більшості митців залишалося визначення їхньої власної позиції 
стосовно нового мистецтва. Опозиція була іноді настільки гострою, 
що навіть незалежна у своїх поглядах Леся Українка не наважила-
ся  відкрито  назвати  свою  творчість  «модерною»,  а  вжила  значно 
м’якший термін – «новоромантизм».

Своєю естетичною свідомістю Леся Українка стояла ближче до 
модернізму. Неоромантизм, у стихії якого вона почувалася впевне-
но і в якому найбільше реалізувався її духовно-мистецький потен-
ціал, письменниця пов’язувала з модернізмом 62, хоча водночас таке 
пов’язання  для  неї  не  означало  цілковитої  тотожності  з  модерніз-
мом. Леся Українка розуміла, що насправді існує цілий комплекс на-
прямів, котрі загально окреслюються як модернізм. Зрештою, у той 

61  Існує  кілька  поглядів  на  початки  українського  модернізму.  Більшість  до-
слідників  схильні  датувати  цей  період  1894–1903  роками.  Вважають,  що  його  за-
початковує  стаття  Івана  Франка  «Доповіді  Міріама»,  у  якій  автор  аналізує  бель-
гійський  символізм  на  основі  доповідей  польського  літературознавця  Зенона 
Пшесмицького, прочитаних у Львівському університеті 1894 року, а також стаття 
Івана Франка «Старе й нове в українській літературі», що була опублікована в Лі-
тературно-науковому  віснику  у  1904  році,  де  йдеться  вже  про  таке  цілком  сфор-
моване  і  органічне  явище  української  літератури,  як  нове  покоління  письменни-
ків  –  прихильників  естетики  модернізму.  Загалом  історію  раннього  українського 
модернізму можна поділити на три періоди – підготовчий (1894–1903), львівський 
(1906–1910) та київський (1912–1914). У 1900 році в журналі «Жизнь» виходить 
стаття Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине», у якій авторка робить 
огляд творчості Юрія Федьковича, Василя Стефаника та Ольги Кобилянської. Го-
ловним недоліком Ю. Федьковича вона вважає намагання дотримуватися старого 
народницького стилю, абсолютно не враховуючи віянь нового часу. В. Стефаника й 
О. Кобилянську Леся Українка вже називає письменниками нової школи, у творчос-
ті яких присутній елемент «модерну». Зокрема, багато уваги вона приділяє постаті 
О. Кобилянської, адже саме вона, як ніхто інший до того, зуміла не лише виписати в 
українській літературі соціальнозалежну жінку, а й показати її психологію, внутріш-
ній світ, інтелектуальну/вольову рівність з чоловіком. Цією статтею Леся Українка 
чітко визначила своє позитивне ставлення до модернізму й бажання відстоювати 
цей  напрям  у  численних  літературних  полеміках.  Детальніше  див.:  Павличко С.  
Дискурс модернізму в українській літературі. – Київ, 1999.

62  Про це вона писала в листі до брата Михайла від 25.02.1891 р.: «Щодня мушу сти-
натися з “січовиками” [члени віденського товариства “Січ”, головно студенти-україн-
ці. – Л. Д.-Б.] за неоромантизм, за поезію, і вчора така заставила їх признати, що в лі-
тературі мають вартість портрети, а не фотографії, що без “видумки” нема літератури»  
(див.: Леся Українка. Твори : у 12 т. – Київ, 1978. – Т. 10. – С. 72).
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час ніхто, не тільки з українських, але й з європейських теоретиків 
літератури, так і не дав чіткого формулювання неоромантизму.

Лесі Українці належить особливе місце в історії українського мо-
дернізму. Володіючи іноземними мовами, вона була добре обізнана 
з європейською літературою, драматургією зокрема, перебувала під 
враженням від творчості Моріса Метерлінка та Герхарда Гауптмана. 
На її творчості помітно позначилися впливи символізму. Її перша і 
єдина прозова драма «Блакитна троянда» (1896) за своїм характе-
ром є наскрізь символістською. Твір написаний цілком у руслі нової 
європейської драми – трапляються в ній певні перегуки то з М. Ме-
терлінком  («Блакитна  птаха»),  то  з  Ю.-А.  Стріндбергом  («Панна 
Юлія»), то з Г. Ібсеном («Нора», «Дика качка», «Примари»). Драма 
Лесі Українки «Блакитна троянда» має характерні для естетики за-
хідноєвропейського натуралізму риси, наприклад, там використано 
поширену на той час тему хворої психіки. Леся Українка була од-
нією з перших в українській літературі, хто зумисне звернувся саме 
до психологічного в проблемі генетичної спадковості. 

Коли західноєвропейські символісти, чи то вживаючи, чи то тво-
рячи певні символи, здебільшого користувалися класичною семан-
тикою  кожного  символу,  Леся  Українка  досить  часто  (на  власний 
розсуд) змінювала цю семантику, надаючи цілком нове, досі не вжи-
ване смислове навантаження символам. Письменниця наче підсві-
домо не могла не рахуватися з мобільністю культурного мислення, 
не могла не відчувати й не розуміти, що символи самі по собі не мо-
жуть залишатися постійно статичними в той час, коли самі ідеї сві-
ту, до яких вони прив’язані, змінюють своє смислове навантаження 
з ходом історії, розвитком філософських учень та збільшенням за-
гальнолюдського досвіду. Звідси можемо певним чином витлумачи-
ти «неісторичність» її, здавалося б, історичних драматичних поем.

Захоплення  історією давніх цивілізацій виразно позначилося на 
тематиці її драматичних творів, де письменницю захоплює тема про-
тистояння окремої пристрасної та сильної духом особистості обста-
винам – з’являється герой внутрішнього неспокою. Основна колізія 
зазначених  драматичних  творів  розгортається  довкола  проблеми 
полону,  яке  в  Лесі  Українки  далеко  неоднозначне;  до  нього  можна 
віднес ти й поняття духовного, культурного та національного полону. 

Проте занурюючись у колорит різних часів та епох, Леся Укра-
їнка постійно залишалася на етичних та естетичних позиціях свого 
часу. Тобто її історичність була дуже умовною, часто декоративною, 
а той чи інший історичний час використовувався як символічне ви-
раження  або  ж  декорація  її  ідей.  Наприклад,  ідея  політичної  сво-
боди обігрується на епохах поневолення Ізраїлю та Староримської 
окупації  («На  руїнах»,  «Вавилонський  полон»,  «В  дому  роботи  – 
в  країні  неволі»,  «Йоганна,  жінка  Хусова»,  «Оргія»);  внутрішнє 
протистояння  розуму  та  серця  на  епохах  загострення  історичного 
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конфлікту – переслідування раннього християнства («Руфін і Пріс-
цілла»,  «В  катакомбах»,  «Адвокат  Мартіан»)  тощо.  Звідси  маємо 
право твердити, що Леся Українка, зокрема, у своїй драматургії, по-
части є представником саме символістського напряму в літературі 
неоромантизму,  творячи  такий  синтез,  де  конфлікт  твору  тлума-
читься на основі принципу ідейності світу.

Письменниця  активно  шукала  себе  в  новітній  естетиці,  що  по-
мітно  в  акценті  на  індивідуальному,  у  намаганні  відтворювати  та 
аналізувати внутрішній світ героя, особливо жінки. Леся Українка 
осмислювала героя не в психологічному плані, як це робила біль-
шість її сучасників-модерністів, а в морально-філософському. Мож-
на казати про струмінь глибокого морального й філософського не-
спокою, який пронизує всі її твори.

У своїй драматичній творчості Леся Українка багато в чому про-
довжила  традиції  романтизму.  Скажімо,  залишаючи  поза  увагою 
побутову  драму,  вона  звернулася  до  тих  етичних  питань,  до  яких 
зверталися  драматурги  ще  періоду  романтизму,  акцентуючи  увагу 
не так на історичності подій, як на релігійних та духових мотивах 
індивідуальних вчинків персонажів.

Завдяки  європейській  освіті  Леся  Українка  зуміла  інтегрувати 
у свою творчість новітні тенденції мистецьких віянь із Західної Єв-
ропи, водночас урахувавши кращі здобутки національної культури. 
Унікальність  творчого  феномена  Лесі  Українки  полягає  в  тому,  що 
він органічно виростав не тільки з національної, а й зі світової куль-
тури. Письменниця також цікавилася новою європейською драмою 
і з критичного погляду. До нас дійшла незакінчена стаття письмен-
ниці  «Новейшая  общественная  драма»  (кінець  1900  р.  –  початок 
1901 р.). У цій роботі Леся Українка аналізує феномен нової соціаль-
ної драми і дає оцінку драматургії Г. Ібсена, Б. Бйорнстьєрне, Г. Гаупт-
мана, Ю.-А. Стріндберга та багатьох інших сучасних їй драматургів. 
Так, на думку письменниці, в основі нової європейської драми лежить 
передусім  прагнення  виявити  й  засудити  негативні  явища,  унаслі-
док чого більшість творів цього жанру перетворюються на діалогічні 
проповіді,  а  характеризуючи  творчість  Генриха  Ібсена,  Леся  Укра-
їнка  вказує  на  жанрову  близькість  його  драми  до  драми  ідей:  «Все 
драмы Ибсена проникнуты обличениями, каждая из них написана на  
какой-нибудь нравственно-философский тезис, и только громадный 
художественный  талант  “северного  богатыря”  не  допустил  его  
превратить  свои драмы просто в диалогический проповеди» 63.

Письменниця  високо  оцінила  драматичну  творчість  Герхарда 
Гаупт мана.  Вона  вважала,  що  саме  в  його  творчості  найяскравіше 
втілена  естетика  модерної  драми,  зокрема  концепція  драматично-
го героя. Більшість персонажів її драм і є тими відмінними людьми, 

63  Леся Українка. Твори : у 12 т. – Київ, 1977. – Т. 8. – С. 233–234.
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які  знаходять  у  собі  сили  звільнитися  від  натовпу,  морально  й  ду-
ховно  піднятися  над  ним.  Особливо  показовими  в  цьому  плані  є  її 
драматичні  герої,  як  наприклад:  Міріам  («Одержима»),  Кассандра  
(«Кассандра»),  Річард  Айрон  («У  пущі»),  Антей  («Оргія»).  До 
західно європейської драми Леся Українка зверталася неодноразово 
в  літературно-критичних  статтях,  у  рецензіях,  у  листах  до  друзів  і 
рідних. Проте показовим залишається той факт, що у творчості інших 
драматургів вона, як правило, підмічала й високо оцінювала все те, 
що було близьким її творчому духові. Крім Гауптмана, серед новіт-
ніх драматургів Леся Українка цікавилася творчістю М. Метерлінка, 
який викликав у неї чимале захоплення, про що свідчать Лесині пере-
клади його драм та філософського есе «Оливкове гілля» 64.

Для глибшого розуміння внеску драматургії Лесі Українки в ста-
новлення «нової європейської драми» на українському ґрунті, варто 
уважніше зосередитися на міфологічній тематиці у творчості поете-
си. Леся Українка також через звернення до міфів європейської ци-
вілізації прагне залучення до цього контексту й української культу-
ри, як культури цього ж цивілізаційного кола. Саме із цього погляду 
вона звернулася до загальноєвропейського культурницького образу 
Дон Жуана, створюючи його український варіант. Однак на перше 
місце письменниця ставить не пригоди спритного ловеласа, а коло 
тих  етичних  проблем,  що  розгортаються  довкола  вчинків  героя. 
Леся Українка робить те, чого до неї ніхто ще не робив так вираз-
но, – виводить на перший план не класичного Дон Жуана, а жінку, 
яка доти перебувала на маргінесі цієї культурної історії 65.

Для  естетики  модернізму  трагедія  нероздільності  добра  і  зла 
була  характерною  та  важливою.  Леся  Українка  також  звертається 

64  У  листі  до  редактора  Літературно-наукового  вісника  В.  Гнатюка  вона  пише: 
«Згодом пришлю свій переклад одноактної драми Метерлінка “L’intruse”. Хотілось би 
мені дуже, щоб наша публіка русько-українська познайомилася би з сим новітнім дра-
матургом в його найкращих творах, а до того ж в українськім перекладі. Нехай Ваша 
хвальна редакція поборе відому мені свою нехіть до “модерністів” і прочитає мій пере-
клад, я певна, що ся оригінальна і тонко написана річ не може не звернути на себе уваги 
навіть “пристороннього читача”. Я не абсолютна (далеко ні!) поклонниця Метерлінка 
і взагалі “модерни”, але в трьох драмах сього автора я справді бачу нові елементи шту-
ки, скомбіновані з великим талантом» (див.: Леся Українка. Лист до В. М. Гнатюка від 
30.05.1909 // Леся Українка. Твори : у 12 т. – Київ,1979. – Т. 12. – С. 180–181). 

65  Ця спроба частково не вдалася авторці, оскільки в центрі творчої уваги опи-
нився  не  той  тип  жінки,  як  цього  спершу  хотілося  письменниці.  Леся  Українка 
сама ж зізналася в листі до Ольги Кобилянської: «Шкода мені теж, що я не вміла 
поставити Долорес так, щоб вона не здавалася блідішою проти Донни Анни, – се не 
було моїм заміром, і я навіть якийсь час вагалася, хто має бути справжньою героїнею 
драми – вона чи донна Анна,  і дала перевагу Анні не з симпатії (Долорес ближча 
моїй душі), а з почуття правди, бо так буває у житті, що такі, як Долорес, мусять 
відходити в тінь перед аннами і стають жертвами властиво, не дон жуанів, а власної 
надлюдської  екзальтації»  (див.:  Леся Українка.   Лист  до  Ольги  Кобилянської  від 
03.05.1913 // Леся Українка. Твори : у 12 т. – Т. 12. – С. 461–462). 
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до цієї проблеми у власній драматичній творчості. Своїм доробком 
письменниця наче демонструє, що спроби нового мистецтва подо-
лати прірву між дійсністю та  ідеалом – це шлях у драму. Разом із 
західноєвропейськими  інтелектуалами  вона  переосмислює  ідею 
романтичного ідеалу. Під цим поняттям у Лесі Українки часто ви-
ступає уявна можливість героя подолати конфлікт поміж власним 
та навколишнім світом. Вражає сила її життєвого оптимізму, віра в 
можливість виходу (прориву) із цієї ситуації. На нашу думку, Леся 
Українка розмежовує дві природи  ідеалу – естетичну й етичну, де 
під першою розуміємо прагнення індивіда до реалізації власних ба-
жань, а під другою – утвердження певної, якісно кращої, з погляду 
героя, моралі. Гадаємо, що авторка схильна вважати етичний ідеал 
вищим, ніж естетичний. З іншого боку, Леся Українка розуміє, що 
тільки  внутрішньо  сильний,  вільний,  непересічний  індивід  спро-
можний бути рушієм  і учасником драматичних колізій. Не дивно, 
що її герої глибоко відмінні від оточуючого їх загалу.

Драматичний світ Лесі Українки наповнений етичними й есте-
тичними  ідеалами,  довкола  яких  «обертаються»  внутрішні  кон-
флікти персонажів. На початку твору ідеал постає у винятково по-
зитивному світлі, але з розвитком дії щораз більше проступає його 
двоїста природа. Драматизм полягає ще й у тому, що герої почина-
ють  відчувати  цю  двоїстість,  але  не  розуміють,  коли  й  чому  ідеал 
перетворився на примару. Як з’ясується згодом, вони постійно при-
носили в жертву самих себе: вони самі належали до тієї реальнос-
ті,  яку  намагалися  зруйнувати  в  ім’я  утвердження  певного  ідеалу. 
За такого суперечливого світогляду драматичні герої Лесі Українки 
часто опиняються в абсурдній ситуації: існують поміж знищеним і 
ще незбудованим світами, тобто там, де зміщуються причини та на-
слідки, де особисте заглушується масовим, де стремління до ідеалу 
проходить в атмосфері тотальної моральної задухи. Вибір письмен-
ницею драматичного жанру виявився найвдалішим для зображення 
в екзистенційному бутті індивіда саме таких збочень.

Ще  один  аспект,  який  одержав  широке  розкриття  в  драматур-
гії  Лесі  Українки  –  роль  і  місце  жінки  в  новому  часі.  У  модерно-
му  суспільстві  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.,  зокрема  в 
літературі, наявною була спроба письменників подолати класичну 
філософську опозицію «розуму  і тіла» як чоловічої та жіночої ха-
рактеристики. Такі спроби пов’язані передусім з розвитком ідей фе-
мінізму.  Героїні  Г.  Ібсена,  Ю.-А.  Стріндберга,  Г.  Гауптмана  та  Лесі 
Українки є насамперед людьми дії, які намагаються відстояти своє 
право рівності з чоловіками, звільнитися від тиску патріархальної 
традиції й відтак стають новими героями.

А. Войтюк, аналізуючи свого часу єдину прозову драму Лесі Укра-
їнки «Блакитна троянда» в загальному драматичному доробку пись-
менниці, здійснив умовний поділ усіх жіночих типів Лесі Українки 
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за принципом характеру їхньої любові. Дослідник запропонував два 
символи  на  позначення  цих  типів  –  блакитної  та  червоної  троянд: 
«Почуття на рівні “червоної троянди” характерні для таких жіночих 
типів,  як  Гелена,  Поліксена,  Неріса,  Килина,  Айша,  Ізольда  Злото-
коса. Високодуховний рівень “блакитної троянди” характеризує по-
чуття Мавки, Долорес, Кассандри, Йоганни, Вілли-посестри, Ізольди 
Білорукої.  У  жінок  першого  ряду  підкреслюється  зовнішня  краса, 
скоріше навіть красивість, звабливість, зате в них немає тієї духовної 
глибини,  того  “вічного”,  що  було  в  Хадіджи,  першої  дружини  Мо-
хаммеда, й усіх  інших жінок другої  групи»  66. Таке протиставлення 
краси внутрішньої та зовнішньої – є характерним для творчості Лесі 
Українки. У письменниці часто відбувається зіставлення й водночас 
протиставлення краси зовнішньої як пристрасті, тілесності та краси 
внутрішньої як любові, вияву душі та одухотвореності героя.

Не відкидаючи цієї тези й аналізуючи вчинки героїв Лесі Укра-
їнки,  часто  доходимо  ще  одного  висновку:  на  думку  письменниці, 
любов  пристрасна,  чуттєва  вносить  у  внутрішній  світ  героя  пев-
ну  деструкцію,  а  любов  одухотворена  є  конструктивним  началом. 
Пристрасть  поневолює,  любов  звільняє,  дає  можливість  виходу 
із  замкнутого  простору  приземленого  життя,  як  це  відбувається  з 
Мавкою в «Лісовій пісні». Така одухотвореність модерної жінки в 
художній концепції Лесі Українки ставить її на один щабель із чоло-
віком, привносить у ситуацію глибину тих самих страждань та при-
страстей, що характеризують модерного чоловіка.

Драматична поема «Одержима» Лесі Українки є показовою з цьо-
го погляду й водночас однією з найвизначніших у творчому доробку 
письменниці.  Драматична  поема  розпочинається  акцентуацією  на 
атмосфері самотності, яка подана в тексті через символ пустелі. Від-
чуття самотності людини, причетної духом до сакрального, але оточе-
ної пустелею відчуження, світом низького і профанного, стане лейт-
мотивом  не  лише  «Одержимої»,  а  й  більшості  драматичних  творів 
Лесі Українки («У пущі», «Адвокат Мартіан», «Кассандра») 67. Тут її 
герої цілком схожі з драматичними героями Гергарда Гауптмана. Усі 
події твору подаються крізь призму Міріам, яка, можливо, більше са-

66  Войтюк А. Корифеї народного слова. – Дрогобич, 1991. – С. 20–21.
67  Рая Тхорук, аналізуючи контекст «Одержимої», виокремлює такі домінантні 

теми-мотиви: «(1) мотив дива; (2) спокою; (3) покинутості; (4) непотрібної жертви. 
Текст драматичної поеми дозволяє говорити, що названі теми стають простором для 
обох головних героїв, причому долати їм доводиться сумнів, переконаність, розча-
рування й певність, пройти через втрату й набуття спокою (і тривоги), покинутості 
(й вірності), дива (і приречення)», а принагідно дослідниця зазначає: «Теми-емоції – 
непримітні попутники шляху героя у смерть, але саме вони перетворені на знаки- 
символи  наближення  до  межі  розгадки,  на  якій  дивитися  можна  тільки  в  душу» 
(див.: Тхорук Р. До питання інтертексту «Одержимої» Лесі Українки // Український 
модернізм  зі  столітньої  відстані.  Актуальні  проблеми  сучасної  філології.  –  Рівне, 
2001. – Вип. 10. – С. 79). 
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мотня, ніж Месія. Адже коли Він одержав любов тих, кого прагнув, 
то вона своєї любові не дістала. Із самого початку твору відомо, що 
Міріам одержима духом, а присутність духу у творчій концепції Лесі 
Українки є знаком духовної вищості над іншими людьми. Це збли-
жує героїню з пророчицею Тірцою з  іншої драматичної поеми Лесі 
Українки – «На руїнах». 

У ситуації  зіткнення світоглядів Міріам та Месії прочитується 
зіткнення культурних площин Старого та Нового Завіту 68, чолові-
чого і жіночого, адже Христос прийшов не лише врятувати людей, 
а й звершити та завершити Старий Завіт. Водночас прихід Христа – 
це початок історії Нового Завіту. Примітним є також те, що в Ново-
му Завіті Святий Дух уже більше не говорить через пророків. Зако-
хана Міріам чи не остання, через кого Святий дух говорить. Месія 
розпізнає Його, коли визнає мовлення духу через Міріам. Одначе 
оскільки  цей  дух  вибрав  закохану  в  Месію  Міріам,  Він  не  просто 
говорить чи співає, він страждає її стражданням. Міріам усвідомлює 
свою приреченість і страждає від неможливості реалізувати свої по-
чуття, свою свободу вибору.

Міріам  недарма  наголошує  на  нещасті  бути  самотньою,  бо  це 
також і її трагедія. Закохана жінка постійно заперечується: спершу 
сама собою, вдруге – Месією і втретє – середовищем. Конфлікт її зі 
світом та собою полягає передусім у тому, що вона єдина, хто сприй-
має Месію як звичайну людину, котра взяла на себе вищу відпові-
дальність за вибір любові. Вона любить його не як «сина Божого», 
а як Сина людського, як чоловіка. Месія стає для неї тим, ким не 
став  більше  ні  для  кого.  Їй  не  потрібне  «царство  Боже»,  вона  по-
требує лише Його любові, і коли Він відкидає її як закохану жінку, 
Міріам відчуває себе знищеною і йде від Нього. Відтак Міріам єди-
на, кого Він неспроможний порятувати, оскільки вона сама також 
не  приймає  Його  жертви  69  й  водночас  не  розуміє  сакральної  суті 
спасіння. Як і Він за неї пролив свою кров, вона проливає свою за 
Нього, тим самим стаючи Йому рівною. Це наче врівноваження й 

68  У згаданій статті Раї Тхорук також знаходимо думку про переплетення в тексті 
Лесиної драматичної поеми апокрифічних та євангельських мотивів, де перші пов’язані 
з постаттю Міріам, а другі – Месії: «На нашу думку, авторка вдалася до перехрещення в 
конфлікті двох джерельних оповідей (наративів): євангельської та апокрифічної. Перша 
з оповідей – це тема одержимої, яка намащує олією Христа; молитви в Гетсимансько-
му саду; тема радісної вістки про Воскресіння (усе спрямовано на образ Месії). Друга –  
мотив невіри Богородиці в чудо Воскресіння (IV ч.), мотив грішних душ у пеклі (IV ч.), 
мотив страстей Христових, версія пісні Stabat Mater (ІІ ч.), мотив грішної дівки Сама-
рянки (І ч.), мотив грішної матері (І ч.). Це теми Міріам». Див. : Тхорук Р. До питання 
інтертексту «Одержимої» Лесі Українки. – С. 80–81.

69  «Не приносячи сама жертв, я не хочу приймати їх від інших», – скаже в од-
ному зі своїх листів Леся Українка, як декларацію власних принципів (див.: Леся 
Українка. Лист  до  О.  П.  Косач  від  22.03.1898  //  Леся Українка.  Твори  :  у  12  т.  – 
Т. 11. – Київ, 1978.  – С. 30). 
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водночас протистояння пристрасного Духу Старого Завіту та етики 
християнства Нового Завіту.

В  «Одержимій»  простежуємо  неоднозначне  ставлення  Лесі 
Українки до жертви Христа. Її героїня вважає гріхом мати на своє-
му  сумлінні  кров  «Божого  Сина».  На  суспільство,  що  допустило 
Його розп’яття, дивиться як на злочинне. Для того, щоб стати врі-
вень з Месією, треба дорівнятися його жертві. Міріам не приймає 
«дармової крові», вона є не «прихильницею» Христа, як Йоганна 
(«Йоганна,  жінка  Хусова»),  а  рівною  Йому.  Міріам,  як  і  Месія, 
спроможна  пролити  кров  за  ближнього  в  ім’я  любові.  Як  наслі-
док, вона стає тим самим світлом, що й Месія, і  їх обох поглинає 
темрява: Месію розпинають, Міріам каменують. Вони обоє гинуть 
за  ближнього  (чи  одне  за  одного)  і  стають  гідними  свого  вибору 
й своєї любові. Їхня свобода, властиво, і полягала в добровільній 
усвідомленій жертві в ім’я її самої.

Парадоксальним, на нашу думку, є те, що, не приймаючи й запере-
чуючи ніцшівський тип Надлюдини, Леся Українка створила літера-
турний  образ  Наджінки.  Усі  її  героїні  –  Мавка,  Долорес,  Кассандра, 
донна Анна – це ті жінки, які ввійдуть в інтелектуальну прозу ХХ ст., 
і хто згодом змінить погляд на місце жінки в українській культурі. 

Досліджувати  духовну  еволюцію  героїв  Лесі  Українки,  немож-
ливо без звернення до культурно-філософського контексту, у межах  
якого формувалися головні світоглядні позиції сучасного  їй світу. 
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. європейська думка звернулася 
до проблеми цінностей у культурі та цивілізації. Проте, як зазначав 
основоположник французького персоналізму Ш. Пеґі, «цінності не 
додаються до реальності, як констатуючі її принципи, а виявляють-
ся у надрах свободи» 70. Відтак, виходячи із цитованого твердження, 
можна сказати, що ціннісна орієнтація особистості визначає той тип 
свободи, до якого ця особистість прагне. 

Звідси  й  та  боротьба,  що  постійно  точиться  у  внутрішньому 
світі  драматичного  героя  Лесі  Українки.  З  одного  боку,  прагнен-
ня піднятися над собою й дотриматися вищого морального зако-
ну,  з  другого  –  спокуса  задовольнити  індивідуальні  почуття  ці-
ною свободи іншого. З такого протистояння народжується цілий 
ряд комплексів, з якими зіштовхується індивід у ситуації етичної 
(моральної) свободи. Перший з них, найпоширеніший, та, мабуть, 
найбільш вагомий, на нашу думку, – це ситуація відчуження, з якої 
своєю чергою виникають проблеми внутрішньої та зовнішньої емі-
грації або ж «пустелі моральної самотності». Другий – комплекс 
жертви, «моральна казарма». Адже рано чи пізно індивід починає 
відчувати й розуміти, що, вибравши свободу дотримання мораль-
ного закону, він приносить власне «Я» в добровільну жертву. Мож-

70  Вдовина И. Персоналізм французький. – Москва, 1981. – С. 38.
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на навіть говорити про існування певного усвідомленого фатуму, 
бо коли для героя античної драми фатум був незмінною даністю, 
якої неможливо уникнути, то для героя нової європейської драми 
він є даністю, яку той обирає добровільно – через власне почуття 
відповідальності за свій вибір.

Проблему  внутрішньої  та  зовнішньої  еміграції  можна  вважати 
однією з провідних у драматичній творчості Лесі Українки. З одно-
го боку, образи Річарда Айрона («У пущі»), відкинутого середови-
щем  митця,  який  через  внутрішню  еміграцію,  змушений  вибрати 
зов нішню, а також Марітан («Адвокат Мартіан»), котрий змушений 
приховувати свої переконання, прирікаючи цим себе на внутрішню 
еміграцію та самотність. З другого боку – Оксана («Бояриня»), Жі-
рондист («Три хвилини»), герої, які добровільно обрали зовнішню 
еміграцію,  що  обернулася  на  внутрішню.  Усі  названі  твори  також 
відносимо до властивого Лесі Українці жанру драми ідей, що харак-
теризуються показом внутрішньої боротьби героїв.

Так, драматичний етюд «Три хвилини» можна водночас назва-
ти  не  лише  драмою  ідеї,  а  й  психологічним  твором.  У  ньому  ми 
стаємо  свідками  розвитку  та  становлення  характеру  головного 
героя.  Загалом  схему  драматичного  етюда  можна  окреслити  так: 
падіння – дорога в духовне рабство – бунт – повернення на «поле 
свободи». У центрі сюжету – постать Жірондиста, відданого своїм 
політичним переконанням та ідеям. Герой залишає за собою пра-
во вільно обирати свої переконання й відстоювати їх. Згодом ця ж 
свобода вибору приведе його до в’язниці як політичного злочинця. 
Там  він  зустрічається  зі  своїм  політичним  супротивником,  Мон-
таньяром, за наклепом якого і був ув’язнений. Останній пропонує 
йому втечу. Коли Жірондист приймає із рук ідейного ворога волю, 
саме в цей момент відбувається його зрада власних ідеалів, пере-
конань, внутрішньої свободи, яка не давала йому права миритися 
із зовнішнім терором та насильством. Це схоже на міфічну казку, 
де взамін за душу одержують довге й щасливе життя, але залиша-
ється питання, чи можливий такий обмін ціною втрати власної ду-
ховної ідентичності. Отже, справжня внутрішня свобода підміню-
ється формальною, зовнішньою.

Мовиться вже не про зраду, а про справжнє духовне падіння Жі-
рондиста.  Утікаючи  в  еміграцію,  герой  остаточно  відрікається  від 
своєї землі, друзів, того духового ґрунту, на якому його ідея могла 
жити  й  повноцінно  реалізуватися.  Опинившись  в  еміграції,  по-
між  людей,  яким  чужі  його  погляди,  Жірондист  розуміє,  що  його 
зовнішня  еміграція  поволі  переходить  у  внутрішню:  так  само,  як 
він віддалився від своєї батьківщини, батьківщина віддалилася від 
нього. Аналіз цієї ситуації наводить героя на думку, що ціною його 
формальної свободи з рук ідейного ворога стала внутрішня свобода, 
чистота ідейних переконань. Звідси й виникає бажання виправити 
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цю ситуацію й повернутися до висхідної точки. Проте тепер Жірон-
дист розуміє, що цього разу він може викупити свою зраду лише ці-
ною смерті за ідею. Тільки вірністю внутрішній свободі він зможе 
воскресити дух із полону внутрішнього рабства.

Важливість поняття «індивідуальної свободи» цілком виправдна 
в системі естетики модернізму, яка проголошувала свободу митця 
та самого мистецтва. Проте, гадаємо, проблема свободи залишалася 
актуальною лише для раннього модернізму з його неромантичним 
характером. Драматична творчість Лесі Українки в українському лі-
тературному контексті та й загалом у контексті нової європейської 
драми є чи не найяскравішою демонстрацією такого неромантично-
го ідеалу – особистості з правом вільного вибору та усвідомленням 
етичного обов’язку.

Значне місце в драматургії Лесі Українки займають психологічно- 
емоційні  конфлікти.  Основні  колізії  побудовано  на  протиставлені 
індивідуальних бажань та суспільної моралі (наприклад, «Блакитна 
троянда», «Одержима», «Прощання», «Айша та Мохаммед», «Лісо-
ва  пісня»,  «Бояриня»,  «Камінний  господар»,  «Йоганна,  жінка  Ху-
сова»)  і  розгортаються  вони,  як  правило,  на  ґрунті  протистояння 
любові – ненависті. Відповідно до психологічних ситуацій, у яких 
опиняються персонажі, і сам феномен індивідуальної свободи в цих 
драматичних  творах  набуває  іншої  авторської  інтерпретації  –  це 
вже та свобода, в основі вибору якої лежать особисті почуття.

Драматичні  твори,  у  яких  наголошено  на  проблемі  естетичної 
свободи в авторській концепції Лесі Українки, – це часто твори про 
стремління душі у світ прекрасного (як про це свого часу говорили 
романтики Єнської школи). Це наче намагання «оприлюднитися» 
через  вибір  любові.  Більшість  героїв,  котрі  у  своїх  вчинках  керу-
ються саме цим типом свободи, прагнуть передусім подолати тиск 
традиції, суспільної норми, зрештою, навіть певні обставини, які об-
межують їхні пристрасті. Примітно, що в усіх цих творах головні ді-
йові особи – жінки. Художній концепції цих творів героїчне не при-
таманне. Хоча головні герої й здійснюють ті чи інші вольові вчинки, 
проте у своїй суті вони вмотивовані егоїстичними прагненнями, що 
суперечить ідеології героїчного.

Утіленням  такого  підходу  є  також  «Лісова  пісня»  Лесі  Україн-
ки  –  казка  про  одухотворену  любов  вільних  особистостей,  яка  на 
має  права  на  існування  в  земному,  спрофанованому  світі.  Коли 
«Одержима» є драмою двох індивідів, змушених вибирати внутріш-
ню свободу як передумову для подальшого духовного існування, то 
в «Лісовій пісні» Леся Українка показала всю трагедію втрати інди-
відуальної внутрішньої свободи через добровільний вибір несвобо-
ди, що призводить до загибелі головних героїв.

У  драматичній  поемі  «Лісова  пісня»  все  побудоване  на  цілко-
витому протиставленні, але навіть не позитивного чи негативного, 
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а  радше  як  переходу  речей  з  одного  стану  в  цілковито  протилеж-
ний. Така трансформація відбувається як на конкретному, так і на 
абстрактному  рівнях.  На  конкретному  рівні:  пишні  кольори  вес-
ни  –  білість  зими;  багатий  одяг  героїв  –  нужденний  вигляд;  збу-
дована хата – зруйнована хата; дуб – пень тощо. На абстрактному 
рівні: народження – смерть; любов – ненависть; відданість – зрада; 
душевні пориви – практична заземленість. Спершу перед нами по-
стає гармонійний образ світу Мавки, що живе чуттєво-пристрасним 
життям, де кожен порух серця виривається назовні, де героїня є ще 
справжньою,  вільною,  не  скутою  цивілізаційними  та  культурно-
моральними  законами.  Природний,  багатий  на  почуття  світ  Леся 
Українка асоціює з вогнем.

Щодо світу Лукаша, то вже в пролозі, коли ще люди не присутні 
у творі, Русалка визначає їх як істот із «солом’яним духом». Коли ж 
люди з’являються в лісі, то відразу вносять різкий контраст у доти 
згармонізований світ природи. З 1-ї дії стаємо свідками спроби ін-
теграції  одного  світу  в  інший.  Ця  інтеграція  відбувається  завдяки 
дядькові Левові, котрий виступає посередником між обома світами, 
та з його смертю мирний процес співіснування і взаємопроникнен-
ня природи й людини припиняється. Людина починає загарбниць-
кий наступ, але сама ж і програє в цій боротьбі. Переплетення ду-
ховного світу лісу й меркантильного світу людей нагадує ситуацію, 
коли в людині співіснують і рівночасно протистоять високе і низь-
ке. Феноменальним у «Лісовій пісні» є те, що «тваринний поклик» 
притаманний  не  істотам  лісу,  а  людям.  Ворожість  або  ж  опозиція 
між двома світами полягає передусім у тому, що Лукаш не визнає 
світу Мавки як рівного і трактує його як мертвий; він не відчуває 
тієї справжності життя, де любов і воля є найвищими цінностями. 
Однак саме втратою цієї волі погрожує Лісовик Мавці, коли вона 
хоче піти до людей.

Отже,  два  світи,  що  протистоять  один  одному.  Їхнє  єднання 
можливе  тільки  через  красу,  вищі  почуття,  спільне  прагнення  до 
естетичної насолоди. Головні герої драми, Мавка  і Лукаш, мають 
єдиною спільною точкою дотику любов, що народжується завдя-
ки музиці й потягу до краси, через схильність обох до естетизму. 
Свобода почуттів дозволяє їм любити й відчувати музику. Музи-
ка є продовженням душі Лукаша, що, перелившись у Мавку, теж 
пробуджує  в  ній  досі  не  існуючу  душу.  Та  між  ними  існує  надто 
велика прірва, яка потребує надпотужного почуття, щоб спромог-
тися її подолати. Бачимо, як у момент злиття їхніх душ у любові 
розквітає й сама природа, живлена цією внутрішньою красою духу. 
Проте така гармонія швидко закінчується, бо все ж таки світ Мав-
ки – це світ краси, волі, естетики, а світ Лукаша – неволя, полон 
прагматичного,  бездуховного  життя.  Звідси  така  характерна  для 
Лесі Українки ситуація відсутності порозуміння між героями че-
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рез  відмінне  осмислення  світу.  Наприклад,  поєднання  закоханих 
людей для Лукаша бачиться як одвічні кайдани, певна неволя; на-
томість для Мавки – це найвищий апогей любові, коли вже не має 
значення ні минуле, ні майбутнє, важлива тільки теперішня мить, 
яка  може  тривати  вічно.  Для  Лукаша  й  Мавки  існує  навіть  від-
мінний часовий поділ. Він оперує поняттями «вчора», «сьогодні»,  
«завтра», для неї існують тільки «мить» та «вічність».

Властиво,  народження  (чи  пробудження)  душі  і  в  Лукаша,  і  в 
Мавки Леся Українка пов’язує в сюжеті драми з музикою та фено-
меном волі. Спершу,  злегковаживши, вони обоє втрачають власну 
свободу, а потім, перейшовши крізь випробування, піднімаються до 
неї. Мавка через любов до Лукаша переходить до людського світу 
й внаслідок цього втрачає свою волю. Втрата свободи стає ціною за 
вибір любові до нерівного собі за духом, адже Лукаш виявився не 
тим «одержимим прекрасним», кого колись полюбила Мавка. Зреш-
тою, трагедія Лукаша не в тому, що він не гідний Мавки, а в тому, 
що він не може втриматися на тій височині, на яку піднесла його її 
любов 71. Ця любов до нерівного за духом обезволює й серце Мавки. 
Її  первісні  сильні  почуття  вже  не  мають  тієї  сили,  що  спроможна 
«перетворити мить на вічність»,  і чергова зустріч з Русалкою під-
тверджує те. За її словами, Мавка, пішовши до людей «солом’яного 
духу» (символ «мокрої соломи» як неспроможність горіти вогнем), 
сама набралася цього «гнилого духу».

Проте  Леся  Українка  прагне  знайти  вихід  із  цієї  драми.  Коли, 
здавалося б, усе втрачено, письменниця перетворює смерть на від-
родження, наповнюючи заключні сцени драматичної поеми перед-
чуттям  катарсису.  Після  того,  як  Мавка  й  Лукаш  пройшли  через 
падіння  й  зради  самих  себе  та  одне  одного,  у  них  пробуджується 
душа, і ми стаємо свідками двох перетворень. Перше диво полягало 
у викупленні душі Мавки душею Лукаша (через прокляття Лукаша 
лісом).  Унаслідок  цього  чудесного  переродження  вже  в  істоту  ду-
ховну, душа Мавки здійснює таке перетворення – обертає Лукаша 
із  звіра  в  людину.  Звідси  формально  однакове  з  початком,  однак 
цілком протилежне у своїй суті закінчення твору. Коли драма роз-
починалася злиттям двох закоханих сердець, то закінчується вона 
вічним злиттям двох душ, що народилися із страждання. У такому 
символічному злитті вони помирають. 

71  Однією  з  найбільших  трагедій  модерного  героя  Леся  Українка  вважає  його 
одинокість  через  те,  «что  стремятся  к  слишком  тесному  единению,  что  слишком 
идеальные требования ставят окружающим, настолько идеальные, что сами не мог-
ли бы удоволетворить им со своей стороны. Они даже сознают, насколько их идеалы 
выше их самих, и в этом, пожалуй, их главное мученье, и все же этим самым созна-
нием они выше средних, уравновешенных натур, потому что в этом недовольстве за-
лог лучшего будущего». Див. : Леся Українка. «Михаэль крамер». Последняя драма 
Гергарта Гауптмана // Леся Українка. – Твори : у 12 т. – Т. 8. – С. 138. 
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Стосовно  філософської  концепції  драматичної  спадщини  Лесі 
Українки, то тут важливими виявляються певні етичні чинники, які 
лежать  в  основі  виборів  героїв.  В  ієрархії  індивідуальної  системи 
цінностей героїв драматичних поем Лесі Українки на найвищий ща-
бель і щодо вибору персонажів, і щодо авторської концепції світоба-
чення, поставлено саме етичну свободу, адже саме вона оприявнює 
ставлення драматичного героя до таких цінностей, як Батьківщина, 
духовні ідеали, історія тощо. Ці та схожі проблеми авторка розгля-
дає  в  драматичних  поемах  «Руфін  і  Прісцілла»,  «У  катакомбах», 
«На  полі  крові»,  «Йоганна,  жінка  Хусова»,  «Адвокат  Мартіян», 
«Три  хвилини»,  «Бояриня»,  «Камінний  господар»,  «Кассандра», 
«У пущі», «Оргія». Ці твори можна поділити ще на дві підгрупи – 
ті, у яких основний конфлікт відбувається на ґрунті християнської 
моралі, і ті, у центрі яких колізії в площині індивідуальної моралі.

Основній  проблематиці  драматичних  творів,  у  центрі  яких  ав-
торка ставить передусім моральний конфлікт, властивий показ мо-
рального  обов’язку  та  відповідальності  героя.  У  цих  творах  пись-
менниця зосереджується насамперед на межових ситуаціях, у яких 
змушений діяти її герой, використовуючи для цього художньо від-
точений діалог на зразок агону в античній трагедії. Це наче посилює 
драматизм дії. На тлі такого драматичного загострення Леся Україн-
ка прагне показати долю людини, яку та сама собі свідомо вибрала.

З цього огляду як окрема група виділяються у драматичній спад-
щині  Лесі  Українки  твори  християнської  тематики.  Особливо  ці-
кавою  є  драматична  поема  «Адвокат  Мартіан».  У  творі  закладено 
цілий комплекс проблем, унаслідок яких герої опиняються в межо-
вих  ситуаціях:  стосунки  батьків  та  дітей,  абсурдність  буття  через 
сліпе дотримання обов’язку, зіставлення і протиставлення індивіду-
альних етичних законів. Сюжетно цей твір міг би бути органічним 
продовженням  іншої  драматичної  поеми  християнського  циклу 
Лесі  Українки  –  «Йоганна,  жінка  Хусова».  Драматичний  етюд  за-
кінчується тільки початком задушливого існування вільного душею 
героя  в  духовно-підневільному  домі.  Натомість  сюжет  «Адвоката 
Мартіана» розпочинається саме з цього місця, де закінчується попе-
редній: також дім, у якому протікає життя людини, що готова жерт-
вувати всім заради сповнення свого обов’язку.

Поява  цього  твору  в  доробку  письменниці  спонукає  до  певних 
припущень.  Відомо,  що  драматична  поема  «Адвокат  Мартіан» 
з’являється в Лесі Українки відразу після написання «Лісової піс-
ні». Однак сам задум виник раніше, ще під час опрацювання науко-
вих матеріалів з життя перших християн і десь паралельно з напи-
санням драматичної поеми «У катакомбах». Дослідники вважають, 
що ці два твори, хоч і створені в різний час, багато в чому перегу-
куються (зокрема, у критиці християнства: Єпископ («У катаком-
бах») – Ізоген («Адвокат Мартіан»)). Специфічною також є постать 
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самого адвоката Мартіана, який виступає одиничним і за природою 
вчинків та характером не має жодного суголосного собі персонажа в 
драматичній спадщині Лесі Українки.

У драматичній поемі кілька базових конфліктів: 1) суперечність 
душі та обов’язку; 2) батьки – діти; 3) старше покоління – молодше 
покоління; 4) два брати; 5) життя – смерть. Складність аналізу по-
лягає, зокрема, у тому, що всі ці опозиції напрочуд тісно переплетені 
між собою, що майже не дає можливості розглядати їх окремо. Пси-
хологічна  ситуація  драматичної  поеми  «Адвокат  Мартіан»  багато 
чим схожа із психологічною ситуацією драматичної поеми «Руфін і 
Прісцілла», де між Мартіаном і дітьми стає те саме, що й між Руфі-
ном та Прісціллою: серце сповнене бажанням віддатися служінню 
високій ідеї. Трапляються й «духовні пастирі», що своїм диктатом 
пригнічують вільний порив, часто спрямовуючи його на служіння 
власним цілям.

Майже  вся  перша  частина  твору  присвячена  показу  опозиції 
«батьки – діти». Це протиставлення подано і на внутрішній, і на зов-
нішній характеристиці героїв. Бачимо, що діти є менше стриманими 
й пристраснішими, ніж їхній батько. У момент, коли вони відходять 
з родинного дому, вмотивовуючи своє рішення неможливістю зали-
шатися там, де можна тільки існувати, але не жити, конфлікт сягає 
своєї кульмінаційної точки. Вільні молоді серця більше не можуть 
існувати в атмосфері задушливої неволі. Якщо Мартіан прирівнює 
свою долю до міма, то його донька, Аврелія, прирівнює свою до тіні. 
Метафора тіні стає символом людей у цьому домі. Тінь повинна або 
зникнути, залишившись у просторі мертвого дому, або матеріалізу-
ватися,  пішовши  геть  з  нього.  Отже,  напрошується  асоціація  про-
стору дому не тільки з духовною смертю, а й із фізичною. Валент та 
Аврелія вибирають життя, тому відходять. Вони виявилися надто 
сильними й вільними духом, щоб схилити свою внутрішню свобо-
ду під залізним кулаком незрозумілої для них батьківської волі, що 
створює для них ситуацію духовного полону.

У  цій  самій  частині  твору  виявляють  себе  ще  дві  опозиції: 
«душа – обов’язок» (на прикладі ситуації Мартіана) та «старше по-
коління  –  молодше  покоління».  Зовнішня  та  внутрішня  ситуації 
головного  героя,  Мартіана,  окреслюються  відразу,  до  того  ж  вони 
глибоко суперечні одна одній. Ця суперечність настільки жахлива, 
що як наслідок, Мартіан від постійних душевних терзань посивіє. 
Можливо, він би й збожеволів, коли б душа не була цілковито при-
душена залізною волею обов’язку. Ззовні це зразковий громадянин, 
успішний юрист, батько, що живе з люблячими дітьми, лише стиль 
його життя дещо відчужений від звичного життя інших громадян. 
Мартіан не бере участі в громадському житті  і не приймає гостей, 
водночас не особливо признається до нехристиян. З іншого боку, як 
християнинові клір заборонив йому признаватися до своїх одновір-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



539

ців. Саме на це становище вказує і його син, Валент, говорячи бать-
кові про своє прізвисько «межививірок». Однак автоматично може-
мо перенести це прізвисько й на Мартіана, який наче стоїть осторонь 
від одних та інших, чекаючи, «коли його згадають при потребі». Цей 
стан «межививірства» є неприродним, у певному сенсі його навіть 
можна окреслити як патологічний. Атмосфера зовнішньої пустелі, 
що оточує Мартіана, зливається зі станом внутрішньої пустелі, коли 
всі ті, хто був дорогий його серцю, відходять, залишаючи його сам 
на сам з обов’язком. Ця метафора пустелі підсилюється словами Ав-
релії, яка порівнює мешканців цього дому з вигнанцями.

У  другій  частині  драматичної  поеми  конфлікти  сягають  сво-
го  апогею  й  драматичної  розв’язки.  Якщо  на  початку  твору  стає-
мо  свідками  причин  драматичної  колізії,  то  згодом  перед  нашими 
очима проходять її наслідки. На порозі Мартіанового дому вмирає 
Ардент, проклинаючи того, хто мав замінити йому батька (Марті-
ана). У цьому ж домі вмирає «слаба духом» племінниця адвоката, 
Люцілла. Символічно, що її ім’я в перекладі з латини означає світ-
ло, і це світло гасне в цьому ж мертвому домі. Сивіє від надмірного 
насильства над самим собою Мартіан. Від’їжджає сестра, щоби брат 
нарешті  залишився  в  найідеальніших  умовах  для  служіння  мерт-
вій  вірі  –  у  пустелі.  Цей  дім,  підпорядкований  бездуховній  волі, 
стає притулком смерті. Загалом, у цьому творі перед нами – доволі 
складний  тип  символізації,  коли  абстрактне  поняття,  утілюючись 
у  конкретному  предметі,  передає  йому  свої  характеристики.  На-
приклад, смерть не тільки витає в домі адвоката Мартіана, а й стає 
символом цього дому. Усі, хто перебуває в його межах, приречені на 
духовну або фізичну смерть.

Символічним  продовженням  теми  фізичної  смерті  внаслідок 
духовного  полону  можемо  трактувати  й  драматичну  поему  Лесі 
Українки  «Бояриня».  Це  єдиний  драматичний  твір,  створений  на 
матеріалі національної історії (зазвичай Леся Українка зверталася 
до інших історико-культурних пластів). Події твору відбуваються в 
Москві в XVII ст., коли Україна переживала історичний період так 
званої Великої Руїни. Звернення до того часу в національній історії 
стало однією з найулюбленіших тем української літератури XIX ст. 
(вірш  Т.  Шевченка  «Заступила  чорна  хмара  та  білую  хмару»,  де 
опрацьовано  сюжет  із  життя  гетьмана  Дорошенка,  «Чорна  Рада» 
П. Куліша, згодом повість М. Костомарова «Черніговка», історична 
драма  Л.  Старицької-Черняхівської  «Гетьман  Дорошенко»  та  ін.). 
Відтак ця тема приходить і до Лесі Українки. 

Драматичну поему Лесі Українки «Бояриня» зараховуємо до тих  
творів, де історичні особи та події відступають на задній план, ство-
рюючи історичне тло, на якому автор порушує певні психологічні 
проблеми. У цьому творі постійно переплітаються два мотиви: зра-
ди та репресії (психологічної, національної, культурної, гендерної). 
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Коли Жірондист («Три хвилини») опиняється у вимушеній емігра-
ції,  то  еміграція  Оксани  («Бояриня»)  є  наслідком  добровільного 
вибору  без  тиску  зовнішніх  обставин  «межових  ситуацій».  Проте 
Оксана потрапляє в дискримінаційний щодо неї простір. Спершу на 
неї  давить  чужина,  згодом  вона  змушена  підпорядкуватися  іншій, 
докорінно відмінній від національної, культурній традиції, і врешті 
наштовхується на повну дискримінація жінки як особистості та ціл-
ковите розчарування.

Головна  героїня  драматичної  поеми  –  колись  козачка,  а  тепер 
бояриня – Оксана. На самому початку твору – це вільна й горда 
українська дівчина. Однак її прагнення зосереджені лише на тому, 
щоб бути з коханим чоловіком, який, за словами її брата, є зрад-
ником. Отже, шлях героїні до осягнення ідеалу можливий тільки 
через зраду, якої вона поки що не усвідомлює. Ця любов до зрад-
ника й стане її головним злочином, за який згодом прийде неми-
нуча кара. Оксана, одружившись із «зрадником», і сама займає по-
зицію пасивної зради, і першим її наслідком стає втрата батьків та 
Батьківщини.  Проте  фатальність  долі  боярині  полягає  в  тім,  що 
кожна зрада вимагає наступної. Спершу доводиться відмовитися 
від родини, національної традиції, а з часом і від почуття власної 
гідності. Кара приходить до неї у вигляді нестерпного існування в 
умовах  дискомфортної  психологічної  ситуації.  З  вільної  людини 
вона перетворюється на безвільного раба під постійним тиском чу-
жої культури і чужих традицій.

Слід зауважити, що до того ж виникає ситуація подвійної емігра-
ції – зовнішньої та внутрішньої. З одного боку, фізичне існування на 
чужій землі, а з другого – духовне існування на далекій рідній зем-
лі. Це відчуття показано через образ сонця, за яким слідує погляд 
боярині на Захід, в Україну. Звідси в Оксані починає поволі нарос-
тати бунт етичної свободи. Несподівано на перший план виступає 
почуття власної гідності та туга за втраченим. Героїня усвідомлює, 
що втрачено справжню свободу. Її почуття до Степана не стали най-
вищою, визначальною цінністю в  індивідуальній шкалі цінностей. 
Полон зовнішній і полон внутрішній – так дослівно можна охарак-
теризувати ситуацію головних героїв «Боярині».

Однак усвідомлення втрати власного «Я» приходить до бояри-
ні  запізно.  Справжня  свобода  не  пробачає  зради  передусім  само-
му собі. Зрештою, розуміє це й Степан. Та він вже давно виніс собі 
вирок і змирився з ним. Його шабля покрилася іржею (символ па-
сивності  на  противагу  символу  крові)  72.  Оксані  ж  не  під  силу  ця 
внутрішня порожнеча. Відчуття втраченої свободи із психологічно-

72  Мирослав Шкандрій порівнює цей образ з політичною та сексуальною імпо-
тенцією героя (див.: Шкандрій М. В обіймах імперії. Російська і українська літерату-
ри новітньої доби. – Київ, 2004. – 494 с.).
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го  страждання  переростає  у  фізіологічне,  давить  важким  тягарем. 
Вільнолюбний козацький дух під постійним тиском неволі знищує 
душевну рівновагу і веде героїню до логічного завершення – смер-
ті. Розв’язка цієї драми дуже подібна до розв’язки «Блакитної тро-
янди», коли вихід  із ситуації духовного полону можливий лише у 
смерть. Потреба реалізації індивідуальної свободи настільки вкорі-
нена у підсвідомість, що є головним і визначальним фактором го-
ловної героїні. Цікавим є те, що коли для Оксани смерть ще є цілком 
досяжною реальністю, то для Степана цей досвід залишається не-
доступним. Адже смерть, як і народження є, поряд з онтологічним, 
ще й сексуальним досвідом. Крім того, неодноразово зазначено, що 
в художній концепції Лесі Українки смерть виступає цінністю, до 
якої  слід  дорости,  «дорівнятися  своїм  життям».  І  якщо  для  Окса-
ни смерть стане викупленням її вини, то Степан смерті не гідний. 
Відтак головні герої стають наче продовженням свого історичного 
часу – разом з країною руйнуються й окремі особистості.

Саме таким чином у драматичних поемах Лесі Українки розкри-
ваються істинні природа й характер людини з індивідуальною шка-
лою цінностей, де на найвищому щаблі стоїть не задоволення влас-
них потреб чи пристрастей, а вищий моральний закон, не нав’язаний 
їй ззовні, а обраний нею добровільно. Отже, з огляду на проблему 
внутрішньої свободи, визначальним є те, що по-справжньому віль-
ною людина може бути тільки в умовах зовнішньої та внутрішньої 
свободи, коли для реалізації власного «Я» не існує зовнішніх пере-
шкод та коли прагнення серця не суперечать моральним актам духу. 
Якщо для героя найвищим прагненням є дотримання власної етики, 
то його власна свобода постійно знаходить виходи до повної само-
реалізації, з опорою на служіння душею і тілом певній ідеї. Цю ідею 
можна сформулювати так: свобода етична – це завжди боротьба, що 
вимагає мужності, відповідальності та добровільної жертовності, на 
які спроможний лише по-справжньому вільний індивід. І саме та-
кий  тип  свободи  можна  назвати  найближчим  та  найорганічнішим 
для світогляду Лесі Українки.

Головна  колізія  нової  європейської  драми  часто  обмежувалася 
проблемою вибору індивіда між собою (героєм-нонконформістом) 
і комфортним світом. Трагізм полягав ще й у тому, що вибір обох 
шляхів  визначально  не  був  оптимістичним,  бо  насправді  герой 
обирав  лише  те,  наскільки  високим  і  красивим  буде  його  трагізм. 
Драматурги нової європейської драми намагалися реанімувати в її 
структурно-змістовій схемі елемент античного катарсису, коли ге-
рой свідомо прямує назустріч загибелі, проте робив спробу утвер-
дити інші, відмінні й часто вищі від загальноприйнятих у його ото-
ченні, цінності. Зі свідомим вибором героя власного духовного світу 
пов’язана була духовна, а інколи й фізична загибель, через що відбу-
валося подолання кризи ідентичності, усвідомлення вірності духові 
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та неподоланності його міщанським спрофанованим середовищем. 
Особливо трагічно ця криза ідентичності й спроба подолати її від-
бувалася в духовному просторі жінки, яка значно більше від чолові-
ка, через певну історичну та культурну традиції, перебуває під тис-
ком стереотипів та умовностей.

Усі вищевказані проблеми тісно переплелися в останньому дра-
матичному  творі  Лесі  Українки  –  «Оргія».  У  цьому  творі  можна 
знайти поєднання всіх трьох типів свободи – фізичної, естетичної 
та етичної, а також майже всі актуальні для творчості авторки проб-
леми – зради, внутрішньої та зовнішньої еміграції, відчуження, ге-
роїв активного та пасивного типу дії, комплексу вини й проблему 
вибору  в  межових  ситуаціях.  Тут  чи  не  найголосніше  прозвучала 
думка Лесі Українки про те, що насправді вільною може бути осо-
бистість тільки в умовах зовнішньої та внутрішньої свободи, коли 
бажання  серця  та  етичні  прагнення  не  суперечать  одне  одному  73. 
Отже, цей твір став ніби завершальним акордом та цілковитим син-
тезом усіх естетично-етичних поглядів Лесі Українки в її концепції 
філософського світобачення.

Головний  герой  драматичної  поеми,  грецький  поет-співець  Ан-
тей,  перебуває  в  ситуації  формальної  свободи:  він  «вільний»  ми-
тець окупованого Римом народу, проте він, людина вільного духу, 
не може прийняти такої свободи. За канву твору обрано ставлення 
окупанта до мистецтва й митців окупованого народу. Тема на той час 
цілковито не опрацьована в українській літературі, та й саме розгор-
тання  сюжету  відзначено  поступовим,  але  впевненим  розкриттям 
трагізму й цілком закономірною трагічною розв’язкою. У цій дра-
матичній поемі немає майже жодного другорядного персонажа, бо 
смислове навантаження вчинків дійових осіб перетворює кожного з 
них на носія певної ідеї.

Антей не займає належного йому місця в суспільстві лише тому, 
що  залишився  вірним  ідеалам  та  прагненням  свого  народу.  Проте 
для нього, як і для Річарда Айрона («У пущі»), мистецтво та краса 
є найвищими цінностями. Його навіть можна вважати щасливішим 
від Річарда, адже в нього є учні й сприйняття середовищем, хоча на-
справді це тільки зовнішнє враження. В етиці Антея існує ще одна 
цінність, котра є для нього найвищою за всі інші – це Батьківщина. 
Як рівна за переконаннями та системою цінностей, виступає Антеє-
ва сестра, Ефрозина. У її серці також живуть два найвищих почут-
тя – любов до брата та любов до Вітчизни. В ім’я цих почуттів вона 
готова принести себе в жертву. Недарма ж авторка вводить порів-

73  Підтвердженням цього може слугувати погляд Р. Інгардена на природу свобо-
ди. Так, філософ розділяє свободу як феномен і свободу як щось, що є зреалізоване 
в  певному  укладі  умов,  коли  людина  може  бути  вільною,  а  не  тільки  почуватися 
вільною.
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няння Ефрозини з Антігоною, адже та також розривалася між розу-
мом та душею, залишаючись вірною власному моральному закону. 
Третя помітна постать в «Оргії» – Неріса, колишня рабиня-танців-
ниця, тепер дружина Антея. Ситуація Неріси вже цілком протилеж-
на до ситуацій двох попередніх героїв. Вона зросла донькою рабині 
й сама довгий час була рабою, усі її бажання сягали лишень задово-
лення власних бажань. Неріса навіть шкодує, що тепер, як вільна, не 
може танцювати для римлян, фактичних окупантів її народу.

Через увесь твір проходять внутрішні ситуації трьох героїв. Пер-
ший – Антей, людина непокірного духу з високими ідеалами любо-
ві, вірності, краси, послідовний у своєму виборі. Для нього відчут-
тя  справжньої  внутрішньої  свободи  не  сумісне  зі  зрадою  етичних 
ідеалів. Друга – сестра Ефрозина, дуже близька у своїй ситуації до 
ситуації брата; її моральний закон так само високий у своїх ціннос-
тях, як і почуття. Ефрозина здогадується, що на неї чекає доля Ан-
тігони – вибір між розумом і серцем (певний вимушений вибір, про 
який  йшла  мова  в  попередньому  розділі  роботи).  Третя  –  Неріса, 
яка, незважаючи на фізичну свободу, подаровану  їй Антеєм, нада-
лі залишається рабинею за своїм світоглядом. Яскравим символом 
цієї постаті виступає кам’яна скульптурка богині танцю Терпсіхори, 
для якої позувала Неріса, і яка була продана Меценату.

Уся 1-ша дія побудована на діалогах між Антеєм та  іншими ді-
йовими  особами.  У  цю  ж  дію  Леся  Українка  вводить  постать  Фе-
дона,  грецького скульптора, котрий,  за словами Антея, «віддався» 
загарбникам. Властиво, у цьому діалозі чітко вимальовується тра-
гедія митця окупованої нації. Антей та Федон – це два різні шляхи, 
перед вибором яких постає митець у ситуації фізичного рабства: це 
або шлях непокори й відданості своїм ідеалам; вірність внутрішній 
свободі як символ духовної нескореності, що часто призводить до 
загибелі,  або  ж  шлях  зради,  примирення  зі  своїм  рабством  заради 
тимчасової слави.

2-га дія переносить нас на оргію в домі Мецената. Ми стаємо свід-
ками розмови між Меценатом, прокуратором та префектом, де цілко-
вита зневага та погорда до «впокорених духом». Неріса хоче виконати 
«танок мавпи», щоб здобути собі славу в домі Мецената. У жодному 
іншому хисті так не проявляється душа, як у танці. Мистецтво танцю 
збудоване на почуттях, силі пристрастей, свободі вираження власно-
го «Я». Добровільне оголення дружиною своєї душі перед окупанта-
ми стає індивідуальною поразкою віри героя у високість його ідеалу. 
На думку ж Антея, якщо Греція й була скорена окупантом фізично, 
то  духовно  вона  повинна  залишитися  нескореною.  Меценат  слу-
жить  Римові  тим,  що  перетворює  фізичних  рабів  на  духовних,  що,  
зрештою, видно на прикладі Антеєвого учня – Хілона.

Антей  відмовляється  від  «славетного  рабства».  У  його  душі 
живе те високе відчуття  індивідуальної свободи (не мислиме без 
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свободи  фізичної  цілого  народу),  яку  він  не  може  і  не  вміє  зра-
джувати. Альтернативою для митця в цій ситуації можлива тільки 
смерть.  Водночас  смерть  для  є  нього  й  цілковитим  визволенням 
від  рабства  відповідно  до  настанов  стоїцизму.  Як  і  драматична 
поема «Адвокат Мартіан», цей твір також позначений естетикою 
смерті. Символічно чи фізично помирають усі герої: учень Антея 
Хілон  вмирає  для  грецького  мистецтва;  сестра  Ефрозина  вмирає 
для  суспільства  –  не  одружившись  та  не  народивши  дітей,  вона 
залишається  поза  традиційним  патріархальним  світом;  у  Нерісі 
вмирає кохання Антея та віра в ідеал; сам Антей у кінці твору вчи-
няє самогубство. Важливим є те, що всі ці смерті надиктовані при-
страстю, а не розумом. «Оргію» можна назвати драмою про індиві-
дуальну поразку модерного героя. У кожному разі наслідком його 
добровільного  вибору  є  смерть.  Питання  лише  в  тому,  наскільки 
такий вибір гідний смерті.

У драматичних поемах Леся Українка часто вдавалася до ситуа-
цій, де герой перебуває між двома моральними полюсами – «мораль-
ної самотності» та «моральної казарми» (Річард Айрон («У пущі»), 
Кассандра («Кассандра»), Міріам («Одержима»), Адвокат Мартіан 
(«Адвокат  Мартіан»),  Йоганна  («Йоганна,  жінка  Хусова»)).  Їхнє 
життя сповнене самотності та відчуття безсилля перед розпадом од-
них цінностей  і появою нової, неприйнятної для них моралі. Осо-
бливість драматичних героїв Лесі Українки полягає в тому, що за-
звичай  ними  є  інтелектуалізовані  особистості,  котрі  опиняються 
перед  проблемою  вільного  вибору  між  добром  і  злом.  Переважно 
це герої межових ситуацій,  зумисне створених письменницею для 
якнайглибшого  висвітлення  проблем  індивідуальної  етики,  яка  є 
центральною проблемою драматичного твору. У художній практи-
ці  Лесі  Українки  простежуються,  зокрема,  два  типи  героїв:  жіно-
чий  (Кассандра)  –  пристрасний  і  вольовий  сексуально,  активний 
та  чоловічий  (Фауст)  –  розгублений,  невпевнений,  схильний  до 
сумніву. Часто жіноче і чоловіче в письменниці міняються місцями: 
чоловіки в неї опиняються лише носіями слова, натомість жінки за-
мінюють власний «голос» реальними вчинками. Такими є, зокрема, 
Тірца  («На  руїнах»),  Міріам  («Одержима»),  Кассандра  («Кассан-
дра»), Мавка («Лісова пісня»), донна Анна («Камінний господар»), 
Оксана («Бояриня»). Опанування жінкою чоловічої природи є вод-
ночас кризою жіночої ідентичності, яскраво помітною в новій євро-
пейській літературі. Дійсність, у яку потрапляли героїні, часто ви-
являлася доволі незатишною, а то й ворожою, і що найфатальніше, 
спроектованою і сформованою коханими чоловіками, заради яких 
вони так довго залишалися на маргінесах культури.

Такий  підхід  письменниці  до  зображення  героя  виокремлює  її 
творчість у цілковито окрему нішу в тогочасному драматургічному 
процесі, робить близькою до драм В. Шекспіра, нової європейської 
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драми Г. Ібсена та Г. Гауптмана, у сюжетну основу яких покладено 
моральну колізію, а не добре розраховану інтригу. Однак, увібравши 
найкращі традиції нової європейської драми, письменниця залишає 
поза  увагою  «скрібівську  техніку».  Можливо,  що  основна  відмін-
ність драматичної творчості Лесі Українки від творчості її сучасни-
ків полягає у створенні нею власного художнього простору, де герої 
живуть  і  намагаються  самореалізуватися  за  іншою,  ніж  оточення, 
шкалою  цінностей,  згодом  приходять  до  проблеми  усвідомлення 
індивідуальної  свободи  як  джерела  власних  вчинків.  Через  показ 
їхніх вчинків утілюється авторська концепція буття особистості в 
історії  та  культурі,  що  було  новим  кроком  у  розвитку  української 
літератури,  подоланням  позитивістсько-народницьких  принципів 
відображення людини. Драматичний характер Лесі Українки – це 
передусім індивідуальність, у якій суто національні й загальнолюд-
ські риси підпорядковані особистісній унікальності.

Леся Українка, як і більшість її західноєвропейських сучасників, 
зробила центром творчих пошуків людину, цікавлячись саме духов-
ною історією як виявом життя індивідуальності. Власне еволюцію 
духовної  культури  найяскравіше  помітно  на  генезі  певних  систем 
цінностей. Уважно аналізуючи індивідуальні ціннісні орієнтації, за 
якими діють Лесині персонажі, легко помітити, що домінують два 
основних  принципи:  важливість  самоосмислення  індивідуального 
«Я»  в  певній  соціальній  структурі  та  відповідальність  за  вільний 
вибір способу реалізації. «Типовий» драматичний герой Лесі Укра-
їнки – людина, інтегрована в суспільство, змушена обирати, з якої 
життєвої позиції їй доведеться реалізовувати власну свободу. Ана-
ліз драматичної спадщини Лесі Українки дає змогу зробити висно-
вок про побудову її драматичних текстів на таких основних засадах: 
світовому і національному, історичному та культурно-мистецькому 
досвіді; традиціях національної драматургії; філософських шукан-
нях у європейському мистецтві кінця XIX – початку XX ст. (зокре-
ма в царині індивідуалізму, міфологізму, фемінізму); теорії й прак-
тиці символістської та нової європейської драми.

На  їх  перетині  утворився  драматичний  феномен  Лесі  Укра-
їнки.  Із  загальноєвропейського  мистецько-культурного  досвіду 
письменниця  запозичила  передусім  тематику,  сюжети  й  мотиви, 
звертаючись до старозавітних книг («Вавилонський полон», «На 
руїнах»,  «В  дому  роботи  –  в  країні  неволі»),  античної  спадщини 
(«Кассандра», «Оргія»), переказів з часів раннього християнства 
(«Йоганна,  жінка  Хусова»,  «Одержима»,  «Руфін  і  Прісцілла», 
«Адвокат Мартіан», «У катакомбах»), середньовічної західноєвро-
пейської  («Камінний  господар»),  новоєвропейської  та  американ-
ської («У пущі») і мусульманської культур («Айша і Мохаммед»), 
національних фольк лорних та історичних джерел («Лісова пісня», 
«Бояриня»).  Однак,  як  зауважує  Микола  Євшан,  «її,  переважно 
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античні і чужі, теми, особливо в останні роки, не відчуджували від 
України; вглиблюючись у душу старинного грека чи гебрея, вона 
думала про Україну, серцем була при нас, писала навіть про наш 
час  і  наші  обставини.  А  що  вибирала  такий,  власне,  екзотичний 
одяг для своїх творчих задумів – то не тому, щоби віддалюватися 
від нас, а потому, що так їй було краще, мала більше внутрішньої 
свободи» 74.

Усі драматичні твори Лесі Українки написані в руслі ідейно-есте-
тичних шукань нового європейського мистецтва кінця XIX – почат-
ку XX ст. На це вказують, зокрема, такі чинники, як схильність по-
міщати в центрі розбудованих нею конфліктів внутрішню ситуацію 
індивіда; звертання до давньої міфології, яка стає органічною част-
кою  її  художнього  мислення;  зображення  тип  інтелектуалізованої 
та  індивідуалізованої особистості. Зрештою, вибір такого наскрізь 
модерного драматичного жанру, як драма ідей. Ті проблеми й теми, 
до яких вона зверталася у своїй творчості, були центральними для 
художнього-естетичної парадигми модернізму. Цим самим вона не 
лише привносила елементи нового, модернізуючого в сучасну їй лі-
тературу, а й піднімала українську культуру до рівня європейської, 
робила її цінним надбанням скарбниці всієї світової культури.

Драматичні твори Лесі Українки можна розглядати як критику 
національної  культурної  традиції  й  водночас  як  пошук  нових  орі-
єнтирів для творення високої культури. Авторка запропонувала не-
пересічного героя, що прагне утверджувати етичні цінності, індиві-
дуальні вибори якого в межах етичної свободи зазвичай постають у 
діапазоні: духовна свобода – духовне рабство, чи духовний полон. 
У цьому разі немає вже комплексу жертви, натомість постійно фі-
гурує проблема зради, відчуження й внутрішньої та зовнішньої емі-
грації. Зраду етичної свободи Леся Українка асоціювала зі зрадою 
власної ідентичності.

Для письменниці цінним є лише народжене з душі через духов-
не просвітлення: якщо любов – то одухотворена, якщо слово – то 
перетворене духом на зброю, якщо свобода – то та, що виникає із 
потягу до жертовності, до вибору передусім духовності, до сповне-
ної віри в правильність свого вибору. У її драматичних творах про-
стежується постійна еволюція особистості, яка прагне до висот ес-
тетичного ідеалу, сповнена любові та вірності своїм переконанням, 
свободи духовного вибору. До цієї ідеї Леся Українка йшла все сві-
доме життя впродовж довгих років фізичних і духовних мандрів, 
крізь часи і континенти. Декларувала її не тільки для свого народу, 
а й для всього людства, історія якого є постійним протистоянням 
рабства і свободи.

74  Євшан М. Леся Українка // Критика. Літературознавство. Естетика. –  С. 160.
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VI.3. ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО:  
УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИК ТЕАТРАЛЬНОГО МОДЕРНІЗМУ. 

VI.3.1. Драматургія Володимира Винниченка

Якщо Леся Українка заклала підвалини модернізму в драматур-
гії, то впродовж 1906–1914 років з’явився цикл творів Володими-
ра Винниченка, де модернізм постав як природний заповіт епохи 
романтизму для наступного часу. Корпус текстів з-під пера автора 
в ці роки охоплює тринадцять творів: «Дисгармонія» (1906), «Ве-
ликий Молох» (1907), «Щаблі життя» (1907), «Memento» (1909), 
«Чужі люде» (1909), «Базар» (1910), «Брехня» (1910), «Співочі то-
вариства» (1911), «Чорна Пантера і Білий Медвідь» (1911), «Доч-
ка  жандарма»  (1912),  «Натусь»  (1912),  «Молода  кров»  (1913), 
«Мохноноге» (1914). Коли в Лесі Українки головні герої постають 
як  наново  переосмислені  романтичні  протестанти,  то  персонажі 
Винниченкових  драм  позначені  водночас  «романтичним  відчут-
тям ворожості навколишнього світу прагненням одиниці і далеко 
не романтичним усвідомленням її власної єдності з тим світом, її 
залежності від нього» 75. Коли драматургія Лесі Українки впрова-
дила український театр до європейського модернізму, то Володи-
мир  Винниченко  вже  почувався  там  як  у  себе  вдома,  створюючи 
феномени, досі ще не відомі не лише українській театральній тра-
диції, а й самій «новій драмі». 

Тематичні  обрії  драматургії  В.  Винниченка  визначалися  його 
громадянською позицією революціонера-підпільника, який зазнав і 
ув’язнення, й еміграції Відповідно, у творах цих років є п’єси, де та-
кож діють революціонери («Великий Молох», 1907; «Базар», 1910; 
«Дочка жандарма», 1912) або колишні революціонери («Щаб лі жит-
тя», 1907; «Memento», 1909). Варто звернути увагу й на те, що, за ви-
нятком деяких окремих сцен, усі персонажі творів В. Вин ниченка – 
і революціонери-підпільники з названих п’єс, й інтелігенти з таких 
творів,  як  «Брехня»  (1910),  «Співочі  товариства»  (1911),  «Чорна 
Пантера  і  Білий  Медвідь»  (1911),  «Memento»  (1911),  «Натусь» 
(1912) діють у побутових (домашніх) умовах. До того ж більшість 
із них перебувають у сімейних – подружніх та родинних – зв’язках 
між собою. Тобто зовні ці п’єси мають вигляд родинно-побутових 
драм,  як  і  чимало  п’єс  Г.  Ібсена,  Ю.-А.  Стріндберга,  Г.  Гауптмана, 
А. Чехова. Відмінність полягає в тому, що герої В. Винниченка став-
лять своє сімейне, особисте, інтимне щастя в пряму залежність від 
громадської  діяльності  –  своєї  чи  свого  коханого  (коханої).  Гово-
рячи про  їхній громадянський, соціальний статус, слід зауважити, 

75  Гуменюк В. І.  Драматургія  Володимира  Винниченка.  Проблеми  поетики  :  
автореф. дис. на здобуття ступеня д. філол. наук. – Київ, 2002. – С. 9.
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що революціонери-підпільники з названих драм – переважно інте-
лігенти. Тому  їх проблематика наближається до традиційного для 
української літератури питання про місце інтелігента в житті, про 
обов’язок його перед «простими» людьми та його взаємини з ними, 
адже освіта й розумова діяльність часто утворювали прірву між пер-
шими й другими. Персонажі з протилежного табору служать панів-
ній  владі.  На  початку  це  лише  ледь  окреслені  постаті,  котрі,  най-
імовірніше, виконують функцію тла для основних героїв (як у п’єсі 
«Базар»). Чіткішою, але ще невиразною, тільки загально означеною 
є роль батька героїні п’єси «Дочка жандарма». Змістову суть твор-
чості В. Винниченка становлять болісні роздуми над невідповідніс-
тю ідеалу дійсності, спостереження неймовірної складності людини 
(як істоти соціальної й водночас безмежного індивідуаліста), здат-
ної на безоглядну самопожертву й шалений егоцентризм. 

Ближчими – за суто зовнішніми ознаками – до класичної україн-
ської драматургії критика вважала п’єси «Чужі люде» (1909) – про 
неймовірно  тяжкі  умови,  в  яких  опинялися  селяни-заробітчани  в 
чужих  краях,  «Молода  кров»  (1913)  –  про  спробу  поміщицького 
сина-інтелігента одружитися з наймичкою-селянкою, «Співочі то-
вариства»  (1911),  де  висміювалася  нерішучість  і  навіть  боягузтво 
лібералів-мужикофілів. Проте спільного з традиціями в цих творах 
не більше ніж відмінностей. 

Драма  «Дисгармонія»  відкрила  В.  Винниченка  як  драматурга. 
Вона вміщувала майже всі мотиви, які розвинуться й поглибляться 
в його подальшій творчості. Про неї І. Франко зазначив у річному 
«Огляді»  (друкувався  в  газеті  «Рада»  1907  р.):  «Найбільше  заці-
кавила  мене  драматична  поема  «Дисгармонія»,  бо  тут  автор  узяв-
ся  змалювати  психологію  тої  суспільної  групи,  що  була  головною 
активною силою недавніх рухів, групи революційно настроєної ін-
телігенції. І мусимо віддати справедливість д[обродієві] Винничен-
кові: хоч не дав нам повної і пластичної картини, то все-таки кинув 
багато світла на настрій  і життя тих кружків, що в останніх роках 
звернули на себе увагу всієї Європи». І. Франко, порівнявши п’єсу 
В. Винниченка з творами російських письменників на ту саму тему, 
вважав «Дисгармонію» значно вищою за них. 

Пізніше  критики  М.  Павловський  («новий  твір  Винниченка  є 
коштовним  придбанням  нашої  драматичної  літератури»)  і  Д.  До-
рошенко  («...дає  дуже  цікавий  і  художній  образ  тієї  внутрішньої 
дисгармонії, яка все дужче запановує в душах нашої революційної 
молоді,  безперечно,  під  значним  впливом  пережитої  всіма  вели-
кої  катастрофи»)  в  київській  газеті  «Рада»,  А.  Крушельницький 
(«... змальовує свіжу, повну життєвої правди артистичну картину») 
в «Літературно-науковому віснику» (Львів) також високо оцінили 
твір.  Не  відставала  й  цензура  –  вона  заборонила  ставити  п’єсу  на 
сцені. Утім, найцікавішим, найдивнішим є те, що п’єсу різко крити-
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кував відомий тоді знавець історії українського театру й драматургії 
Іван Стешенко (він і надалі не пропускатиме жодної п’єси Винни-
ченка  поза  колючими  стрілами  своєї  критики).  Так  ревно  оборо-
няючи  марксистів  –  і  українських,  і  російських,  –  «діячів  ідеаліс-
тичного  руху»,  яких  зображено  в  п’єсі  «в  досить  темних  фарбах», 
він роздратовано твердив: «...не можемо назвати її художнім твором. 
Вдатні окремі місця [все ж таки! – Л. М.] не закривають виразної не-
правдоподібності виведених автором образів». Що саме так обури-
ло того, хто ніколи не належав до середовища марксистів, на відміну 
від В. Винниченка? 

Обравши за героїв свого твору революціонерів, членів підпільної 
організації, а за основні фабульні моменти їхню антиурядову, анти-
державну діяльність і широко подаючи з’ясування ними своїх ідей-
них позицій, драматург, проте, вивчає світ почуттів  і думок героїв 
не  з  погляду  вірності  чи  невірності  революційній  ідеї,  а  в  аспекті 
загальнолюдському – у кількох площинах одразу. П’єса «Дисгармо-
нія» наскрізь полемічна, кажучи сьогоднішньою мовою – публіцис-
тична, і не суттєво, чи писав її драматург комусь відповідаючи, чи, 
сказати б, превентивно, а чи й просто зібравши разом свої спосте-
реження за живим середовищем, з яким сам був тісно пов’язаний. 
Автор  утверджує  важливу  думку:  у  революцію  йдуть  не  святі  з 
крильцятами, не аскети (хоч у деяких творах є й по одному такому 
персонажеві  –  то  цілком  умовні  фігури,  та  про  них  мова  окрема), 
не супермени-інтелектуали, які все на світі збагнули, усе знають на-
перед  і  мають  чіткий,  так  би  мовити,  розписаний  по  особах  план. 
Можна з певністю сказати, що В. Винниченко не доклав зусиль до 
вкорінення на початку XX ст. фатального протиставлення револю-
ціонера  та  обивателя.  Він  належав  до  тих  митців-мислителів,  які, 
зображуючи людей найрізноманітніших і найзвичайніших, застері-
гали, що кожен має власні звички й уявлення про життя та способи 
поліпшення його. І проблема для письменника не в селекції їх, – та 
й за якими критеріями і, головне, хто мав би моральне право її про-
вадити! Змістом творів стають пошуки, сумніви, прагнення людини 
зрозуміти себе (що передусім є проблемою найвищої трудності, яка 
складається з багатьох проблем) та свої взаємини з іншими людьми 
(від взаємин  із близьким оточенням до власного місця як особис-
тості  в  суспільстві),  відшукування  шляхів  до  гармонії  й  водночас 
причин постійно відчутної дизгармонії у своїй душі й у позаособис-
тісних  контактах.  Дихотомія  «гармонія»  –  «дисгармонія»,  що  має 
різні тлумачення, пов’язана в п’єсі Винниченка, імовірно, з понят-
тям, що вперше було введене І. Кантом як проблема узгодженості 
між розумом і чуттєвістю. 

Головні герої п’єси – люди молоді; за деякими натяками можна 
зрозуміти, що це – студенти. Вони ще не готові до розв’язання гло-
бальних світоглядних проблем. Подекуди молодечий максималізм 
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заважає їм прийти до мудрих урівноважених рішень чи хоча б узяти 
до уваги мислительний досвід попередніх поколінь. Моральні колі-
зії, у яких вони борсаються, дуже близькі до того, про що писав ще 
один сучасник В. Винниченка оригінальний філософ Лев Шестов 
у  книзі  «Апология  беспочвенности».  Книжка  вийшла  на  початку 
1905 року й викликала бурю дискусій, а отже, не могла бути не про-
читаною майбутнім драматургом. 

Караючись  відчуттям  і  розумінням  відсутності  в  собі  й  у  своїх 
товаришів – «у нас» – гармонії між розумом і «кров’ю», з нервами, 
з тілом», Грицько (один з головних героїв драми), ясна річ, не поді-
ляє, а може, та й, імовірніше, не знає про існування тези Канта про 
те, що не згода, а розлад із собою є істинно моральний умонастрій, 
не  самозамилування,  а  самокритика  перед  неймовірно  складними 
завданнями, поставленими перед людиною вищими силами. (Анти-
тезою до цієї тези будуть і міркування персонажів подальших творів 
Винниченка – тих, що обстоюватимуть своє право на «чесність з со-
бою»).  Утім,  для  практичної  діяльності  важливіше  знання  не  цієї, 
загалом  заспокійливої  (однаково,  мовляв,  нічого  не  вдієш...)  тези, 
а іншої – тієї, яка містить у собі програму на майбутнє: «Знищення 
капіталізму є засіб, а ідеал соціалізму є гармонія життя, життя ши-
рокого, повного, великого!» – як каже той-таки Грицько. Біда, од-
нак, і в тому, що в процесі реалізації найкращих намірів відбуваєть-
ся змішування ближчої мети з віддаленою, проміжної  з кінцевою, 
а до того ще й підміна мети засобами. Це чітко розумів В. Винничен-
ко. Тривожачись за дальший розвиток подій, письменник, очевидно, 
передав своє розуміння суті справи своєму персонажеві (Грицько-
ві), який продовжує монолог: «Це нещасна доля всіх великих ідей, 
що вони попадають до маленьких людей. Спершу ці маленькі люди 
жахаються її, ненавидять, бояться, соромляться дивитись на її блис-
кучу наготу. Далі вони насмілюються. Потім набираються одваги й 
хапають її. От тоді настає каюк їй. Вони тягнуть її на базар, одягають 
її кожний в своє лахміття й так завішують її своїми брудними латка-
ми, що творець її, напевне, не пізнав би. А в нас таких хоч одбавляй. 
Він схопиться за один палець ідеї й дума, що тут усе, бо нема ж сили 
підвести голову й побачити всю ідею». Ще й донині залишились ак-
туальними ці думки про причини й передумови всіх суспільних дис-
гармоній, адже пігмеї-виконавці здатні лише здрібнити, а зрештою, 
і довести до абсурду навіть найкращі та найвищі ідеї, не кажучи вже 
про інші, не найдосконаліші. 

Герої драми, неначе перед сотворенням світу, обдумують найріз-
номанітніші проблеми: філософські (сенс життя, гармонія – дисгар-
монія,  совість,  співвідношення  добра  і  зла,  у  зв’язку  з  проблемою 
сили, обов’язку та свободи) і, конкретніше, етичні, у найширшому 
спектрі (правда – брехня, інтимні взаємини статей тощо), політичні 
(взаємини з владою, становище націй та  ін.). У невизначеності  їх-
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ньої  програми,  вочевидь,  знайшли  своє  відображення  тодішні  по-
гляди В. Винниченка, прихильного до соціалістичних теорій, які на 
той час він сприймав. У своїх болісних намаганнях осягнути суть 
взаємин особистості з суспільством, віднайти рівновагу її інтересів 
із загальнолюдськими герой драми В. Винниченка «Дисгармонія» 
Грицько змушений заглибитися в такі проблеми буття, де його розум 
і уява загрузають, і замість пізнання істини, яка стала б йому психо-
логічним опертям, знаходить порожнечу, нестерпну для звичайної, 
хоча й мислячої людини. «Іноді небезпечно засовувать далеко ніж 
самоаналізу..., – каже він. – Дуже довго ковиряв і в серці вже дірка, 
через яку випадає всяка віра... Правда... Правдивість... Я пам’ятаю, 
у мене серце замирало й билось, коли я уявляв собі, як я буду на-
стільки дужий, що зможу буть правдивим!.. Буть правдивим!.. Буть 
гордим перед усіма, сміливо дивиться собі в душу!.. Це, значить, зна-
ти правду, знати, що є чистота й істина. Треба злити, згармонізувати 
почування й розуміння... Звідки я знаю – може, правдивість справді 
є убогість, а зло не є зло, а тільки сила? Може, справді, правда в силі, 
а не сила в правді?..». І буквально через кілька рядків, у відповідь на 
репліку Ольги: «Ти ж не зневірився в потребі організації?» – додає, 
наче уточнює: «Та ні... Але ж цього мало. Я не хочу бути чиновником 
революції. Я хочу всею істотою робить. Я хочу бути гордим, я хочу 
знать, на що я повинен опертись, щоб почувать себе гордим і чистим 
перед самим собою». 

Цей  чималий  монолог  наведено  (хоча  й  зі  скороченнями),  бо 
в  ньому  підкреслено  важливі  основоположні  моральні  категорії. 
Найближче філософське джерело такої позиції персонажа можна 
добачити в політичній думці І. Канта, яка «етизується», тобто зво-
диться до думки про етичні суперечності суспільного життя. Доки 
немає чіткості в розумінні їх (зазначених категорій), у співвідне-
сеності  їх  із  життям,  не  може,  ясна  річ,  бути  не  лише  душевного 
комфорту, а й можливостей для дальшого руху особистості, а саме 
його, можливо, найбільше потребує натура схильного до самоана-
лізу Грицька. Без такого самоусвідомлення він не може, зрештою, 
почуватися особистістю. Він прагне впевненості в собі, права ша-
нувати себе, «почувати себе гордим і чистим перед самим собою», 
а для цього йому необхідні правда й чистота. Водночас він розу-
міє, що для утвердження правди необхідна сила («буду настільки 
дужий,  що  зможу  буть  правдивим»),  тільки  не  зовсім  зрозуміло, 
фізична чи духовна, а чи обидві разом. 

Один з парадоксів сприйняття творчості Винниченка полягає в 
тому, що саме цього героя йому чи не найбільше доводилося захи-
щати від критичних нападів. Над тими проблемами, що й Грицько, 
розмірковує також, щоправда, з дещо інших позицій, інший персо-
наж драми – Мартин. Ось так, наприклад: «Брехня, насильство не-
моральні тільки тоді, коли не маєш сили для того. Дужого брехуна 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



552

бояться і поважають, а з безсилого сміються і зневажають...». Зага-
лом, це дуже цікавий персонаж. Він уособлює суттєву й поширену 
тенденцію  розвитку  революційних  подій,  яка  забезпечила  значну 
частину  наших  суспільних  трагедій.  Варто  зауважити,  що  з  усіх 
персонажів  драми  лише  про  Мартина  подаються  деякі  відомості. 
За  зов нішніми  фактами  біографії  (а  саме  вони  були,  та  ще  й  досі 
залишаються в нас єдиною підставою для поваги й довіри громад-
ської), це людина рішуча, стійка, ідейно переконана й навіть само-
віддана:  адже  він  пожертвував  особистим  матеріальним  добробу-
том, розірвав взаємини з родиною. Лише матері він жаліє, але на її 
слізні прохання повернутися до університету або хоч до володіння 
батьківським спадком – чайною,  звісно, пристати не може. З бра-
том – шинкарем Петром – у нього взаємна й непогамовна ненависть 
такої  сили,  за  якою  проглядаються  обриси  майбутньої  громадян-
ської війни. Цікаві спостереження про цього персонажа читаємо в 
праці А. Крушельницького: «Коли кинемо оком на Мартина, поба-
чимо дивну постать. Завзятий революціонер, що із-за своїх ідей веде 
боротьбу з ріднею, а попри се до тої міри засліплений у своїй фізич-
ній силі, що на взір наймізерніших індивідів не вагається брехнею 
причиняти  собі  й  сторонництву  сили,  коли  се  може  з’єднати  при-
хильників: фізична сила – отеє його девіз, в його ім’я він відносить 
побіди. Але рівночасно з тим він такий слабий, що лежить у ніг Оль-
ги. Та тої “дисгармонії” у своїй душі він не відчуває, не задумується 
над нею. Він далекий від усякої душевної аналізи, і під сим зглядом 
не рівнятися йому з Грицьком» 76. 

Цю  характеристику  варто,  гадаємо,  доповнити.  Саме  в  ньому, 
Мартинові, переважає деструктивне начало. Письменник не про-
сто констатує це, але й простежує генезу ідеї. Починається все ніби 
й логічно, ніби й з прагнення до справедливості, з такого начебто, 
як і в Грицька, самокритичного усвідомлення невизначеності своїх 
(своєї групи) позицій. Ось він критикує нечіткий, на його думку, 
текст уже підготовленої для розповсюдження прокламації: «...тре-
ба  писать  виразно,  а  не  затуманювать  усякими  фразами  змісту... 
Правда, неправда, справедливість... Тут тон такий, ніби ми знаємо, 
що таке правда, і вона в нас давно вже є, а от тільки її забиває не-
правда...». Наступне міркування також наче справедливе й логічне 
(принаймні з уявлення про класове гноблення й ази класової бо-
ротьби): «Буржуазія, аристократія панують над нами через те, що 
вони дужі. Брехня, насильство, неправда є прояв їхньої сили. Коли 
ми хочемо, щоб над нами не панували, треба бути дужими, треба 
побільшувати  свою  силу.  От  і  все».  Коли  ж,  у  яку  мить  первісно 
нормальна для певного моменту людська логіка робить небезпеч-

76  Крушельницький А. Літературно-критичні  нариси.  –  В  Станіславові,  1908.  – 
С. 210.
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ний поворот – і з яких причин? Чи не тому, що, уникаючи таких 
понять,  як  душа,  інтелект,  він  робить  ставку  на  фізичну  силу? 
Словами  «от  і  все»  ставить  крапку  у  своїх  переконаннях,  прово-
кує Ольгу на посилення наміченого ним перекосу: «І собі бреха-
ти, насильничати, красти і т. д.?» – обурюється вона й у відповідь 
одержує підтвердження (вище процитовані слова про моральність 
брехні й насильства дужого). Остаточно все прояснює подальший 
хід розмови: 

Грицько. І крім сили нема нічого?
Мартин. Нема.
Грицько. Хм... Ґрунт твердий... Тільки для того, хто дужі ноги має.
Мартин. Всі повинні дужі ноги мати. Безногих не треба.
Ольга (гнівно). Паскудство! Слабим, значить, не місце на землі?
Мартин (твердо й холодно). Не місце.
Ольга.  Дивно.  Чого  ж  ви  тоді  не  записуєтесь  в  жандарми? 

З вас чудовий вахмістр був би.
Мартин. Якби я виріс у жандармській среді, я був би чудовим 

вахмістром.

Тут він, щоправда, кокетує, адже виріс у шинкарському середо-
вищі, але ж не став шинкарем...

Культ  сили  і,  зрештою,  антигуманна  мораль  походять  од  від-
сутності душі й інтелекту. У своїй тривозі тут – і згодом – Винни-
ченко йде далі від Достоєвського, який розумів, що без морально-
го  контро лю  думка  може  й  зло  виправдати,  і  подати  так,  що  воно 
сприйматиметься наче й не як зло, а вже коли й думка маніпулює в 
таких вузьких межах, то й поготів.

Симптоматично, що цей самий персонаж – Мартин – виступає 
й апологетом брехні – спочатку наче й з добрими намірами: щоб 
не «виставлять себе [тобто, організацію. – Л. М.] з гіршого боку», 
задля авторитету тощо. «Не знаю... , – заперечує йому Грицько. – 
Мені  здається,  що  в  брехні  нема  ніякої  сили.  Я  кажу  –  не  знаю, 
бо... Мені здається, що бути правдивим – то є надзвичайна сила. 
Що  тільки  дужий  може  бути  правдивим».  (Цю  думку  він  розви-
ває в наведеному вище монолозі. Варто звернути увагу на те, що 
Винниченко не боїться повтору, очевидно, бажаючи наголосити на 
своїй точці зору.) Поки що це суперечка культурних людей. Мар-
тин  так  само  чемно,  не  нав’язуючи,  висловлює  свою  думку:  «Ну, 
а мені здається, що правдивість – тільки вбогість, що правдивість 
обмежує,  примушує  розвиватись  тільки  в  одному  напрямі.  Розу-
міється,  кожний  має  свій  погляд.  В  даному  разі,  я  думаю,  краще 
збрехати для того, щоб не одбити прихильних до нашої організації. 
Ніколи не треба, по-мойому, показувати свого безсилля. В цьому 
теж є своя сила».
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Отже, брехня в ім’я ширших можливостей розвитку, в ім’я єднос-
ті й залякування ворогів... 

Лія (власне, її думки поділяють і Ольга, і Грицько) намагається 
заперечити  цей  культ  сили,  нагадуючи,  що  в  житті  ще  «є  красота, 
любов, чистота, чесність...». Мартин «насмішкувато» (це авторська 
ремарка) продовжує перелік порожніх для нього понять: «щирість, 
добрість, правда, справедливість... Хм...»  і вибухає роздратованим, 
уже без будь-яких «я думаю», «мені здається-бачиться» тощо моно-
логом. Тут слід виокремити з нього лише деякі нові для цього пер-
сонажа моменти. «Чому хитрість, лукавство, брехня гірше? Чого я 
повинен здержувать свої сили? Я нічим не хочу зв’язувать себе і – 
наплювать мені на всі моралі, на всі ржаві кайдани, що чіпляють на 
себе  люди!..».  І  пов’язане  із  цим:  «...мораль  видумана  дужими  для 
безсилих. Коли безсилі робляться дужими, вони заводять свою мо-
раль, як новий хазяїн заводить нові свої шпалери на квартирі». Ба-
чимо тут не лише суто прагматичний підхід до поняття «мораль», 
а й заперечення її як засобу регулювання поведінки людини серед 
людей.  Тут,  до  речі,  Мартин  сам  же  й  заперечує  свою  попередню 
думку, тому що прагматичний підхід, з абсолютизацією практичної 
користі, звужує можливості як пізнання, так і розвитку.

Виявляючи  позиції  одного,  сказати  б,  полюса,  ця  тирада  дає 
Грицькові  поштовх  для  висновку:  «Тут,  мені  здається,  корінь  на-
ших...  Я  думав  про  це...  Ми  страшенно  дисгармонічні.  От  що!  Да! 
Страшенно! Ми ростемо розумом і не ростемо душею. Ми тікаємо 
буржуазної, старої етики і з водою вихлюпуємо й дитину». Біда, слід 
додати, і в тому, що ця втеча поширювалася також на етику народ-
ну – наслідки того згубного процесу ми ще й сьогодні не спроможні 
оцінити в усій повноті...

З усього видно, що Мартин, по суті, є головним персонажем тво-
ру – принаймні головним, так би мовити, антагоністом. Своїми ви-
словлюваннями він провокує інших персонажів на ідейну полеміку, 
а  вчинками  –  на  активізацію  їхніх  дій.  Це  своєрідний  Яго  XX  ст., 
тобто те Зло, яке мусило б стимулювати (і тут, у п’єсі, стимулює) 
активізацію  Добра,  але,  за  пасивності  Добра,  може  перетворитися 
на страшну загрозу. Міркування його, точніше – безапеляційні за-
яви, заслуговують на увагу хоча б тому, що надалі Винниченко ви-
вчатиме такого роду мотиви й тенденції пильно й у різних ракурсах. 
А деякі з них можна зрозуміти як зародок тих розумувань, які діс-
тануть розвиток пізніше, – вже як певне психологічне, а далі – і як 
соціальне  явище.  Наприклад,  з  безневинного,  на  перший  погляд, 
«Чого я повинен здержувать свої сили? Я нічим не хочу зв’язувать 
себе...» – безневинного саме тут, бо пов’язане з тим, що поки що є 
«тільки слова», – цілком логічно виросте «теорія» чесності з собою, 
причому в її антигуманістичній інтерпретації. Та про це буде мова 
окремо. Утім, тут Винниченко не «відкривав» цілком нової пробле-
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ми, а, найімовірніше, вступав у давню дискусію. Зрештою, і Л. Тол-
стой не припускав «посередника між людиною та її совістю». 

З  якого  ж  боку  підійдуть  до  такої  філософської  позиції  герої 
В.  Винниченка,  який  зроблять  вибір  –  напрямку,  мети,  засобів 
тощо,  –  залежить  від  багатьох  обставин  і  передумов.  Найсклад-
ніші  колізії  виникають  у  середовищі  революціонерів  та  розчаро-
ваних  у  революції.  Найдивовижніші  –  виправдання  часом  явних 
збочень. З першої появи постає викінченим себелюбцем Кривенко 
(«Memento»), який  іде до вбивства власної дитини закономірно й 
невідворотно. Та це крайній, майже клінічний випадок. Марно бор-
сається в пошуках морально-етичних орієнтирів Грицько («Дисгар-
монія»), відчуваючи охолодження дружини й гризучись тим, що він 
не може дати їй повного щастя, – не тільки тому, що хворий, а й тому, 
а може, передовсім тому, що не знає (як і ніхто не знає), що таке щас-
тя. І що є правда, а що – неправда. І як досягти душевної гармонії. 
«Ви думаєте, – каже він, – що я справді правдивий... Бо сказав?.. Це 
значить тільки, що я хочу бути правдивим... А у мене дисгармонія 
одного  “хочу”  і  другого.  “Хочу”  розуму  і  “хочу”  почування...  Ага!.. 
Хм... Інстинкт... Повинен буть інстинкт правдивості і чистоти... Як 
інстинктивно не покладеш рук в огонь, так інстинктивно не пови-
нен брехати... А ми... інстинктивно брешемо... Хм... Хто правдивий?.. 
Шопенгауер, песиміст, котрий після обіду грав на флейту? Чи Хрис-
тос?.. А для чого Христос пішов на хрест?.. Для іскуплєнія?.. Ні-і... 
Дисгармонії злякався, брехні!.. Бо він чув, що довго не видержить 
свого розуму і брехатиме... А хто ж правдивий?.. Хіба я знаю?.. А що 
я знаю?.. А чи треба знать?..». Грицько навіть радіє, коли по нього 
приходять жандарми, а ще ймовірніше, що йому це байдуже... 

Ось які думки – гарячкові й не зовсім послідовні, але глибокі за 
суттю  –  надає  Винниченко  своєму  героєві  Грицькові  в  «Дисгармо-
нії»: «Власне кажучи, за що ми боремося?.. За те, щоб одні люди мали 
до обіду курку [чи не буквально запозичені слова з гасел діячів Па-
ризької Комуни. – Л. М.], а другі щоб не мали за обідом шампансько-
го. А те, що якраз нас робить людьми, зоставляється “без виймання”... 
Ми менше боремося за те, щоб зробить свою істоту гармонічною, гар-
ною, дужою...». І далі – про суто економічну боротьбу західноєвро-
пейських робітників: «...їхні демонстрації, їхня боротьба... Вони при-
ходять в ентузіазм од своїх перемог, од того, що здобули закон про 
робочий день не в десять годин, а в дев’ять. А це, власне, що значить? 
Те, що ті робітники зможуть цю годину просидіти в пивній і випити 
лишню кружку пива... Ентузіазм од кружки пива! Перемога! [...] Річ 
не в курці, а в нашій крові, серці, розумі. А кров наша переливається 
дуже мляво, серце б’ється як важкий, довгий маятник – рівно, тихо... 
Розум  лізе  в  інший  бік...  Розгардіяш  і  єрунда!».  Грицько  не  знає, 
в чому мав би бути сенс їхньої колективної справи й, зрештою, самого 
життя, але інтуїтивно відчуває потребу в сенсі самого буття. Логіка 
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цих роздумів підводить нас до п’єси «Великий Молох», героями якої 
є так само інтелігенти-революціонери-підпільники. Як виглядав со-
ціалістичний ідеал молодого Винниченка-політика, слід ще вивчати. 
Проте в тексті його творів бачимо нещадну правдивість художника, 
який буквально дивиться в корінь. 

Пєса «Великий Молох» (1907) майже зовсім позбавлена дії – 
то суцільні з’ясування позицій, героїв,  їхнього душевного стану. 
Основний конфлікт:  інтереси особистості –  інтереси колективу, 
якому  особистість  мусить  підпорядковувати  все  своє  життя  – 
і  «зовнішнє»,  і  внутрішнє.  Як  відзначалося  в  одному  із  санкт-
петербурзьких  видань,  протягом  1908  року  «найцікавішою  поя-
вою був, мабуть, “Великий Молох” – п’єса на три дії Винниченка. 
Нове  російське  життя  і  нова  молодь,  яка  ставиться  до  завдань 
цього життя з різних точок погляду, дуже оригінально відтвори-
лися  в  глибокій  душі  молодого  автора,  а  слідом  за  цим  і  в  його 
творі». Пишучи її услід «Дисгармонії», драматург наче поспішав 
висловити недосказане, розвинути ледь прокреслену аргумента-
цію і контраргументацію.

Дія відбувається в середовищі молодих революціонерів. Зінько 
любить Катрю й ревнує її до Василя, котрий перебуває у в’язниці. 
Група під керівництвом старшого товариша (сухий резонер з умов-
ним ім’ям Абстракт) готується визволяти Василя з в’язниці. Зінько 
відмовляється  брати  участь  у  ризикованій  операції,  бо  це  супере-
чило б його почуттям, а чинити насильство над собою він не хоче, 
вважаючи  це  неморальним.  Товариші  вважають,  що  він  злякався, 
а Катря умовляє його, виголошує просторі діалоги про поняття то-
вариськості  й  егоїзму,  про  її  власне  розуміння  «чесності  з  собою» 
(таке,  зазначимо,  що  його  мусила  би  підтримати  й  марксистська 
критика, яка, утім, частіше полемізувала з автором). Зрештою, Кат-
ря  вирішує  йти  замість  Зінька.  Під  її  впливом  група  зголосилася 
звільнити Зінька від небажаного для нього доручення, але він змі-
нює свої позиції і йде разом з товаришами.

Розгляд змісту твору слід почати з того моменту, коли в мірку-
ваннях Зінька виникають нотки голосу Мартина, але у вищому, по-
рівняно,  регістрі:  «Ви  хочете  насильства  над  моєю  душею,  хочете, 
щоб  я  сам  розірвав  свою  волю,  своє  серце,  свій  навіть,  як  хочете, 
і розум на дві половини і примусив їх гризти одне одного. Це – не-
морально.  І я цього не зроблю. Плювать мені на те, що хтось, хоч 
би це була сама людськість, человічество вважали це неморальним. 
Коли я сам з собою в гармонії, коли і воля, і розум, і серце всі разом 
штовхають,  тягнуть  мене  кудись  і  те,  що  я  зроблю,  одобряють  всі 
три, тоді я роблю морально, хоч би я і вбив чоловіка». 

Із цього уже видно, що проблема внутрішньої гармонії в людині 
й засобів досягнення її залишилася в полі зору письменника – змі-
нився ракурс. Напрям тієї зміни показує сам заголовок твору. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



557

Складну  дистанцію  між  протилежними  розуміннями  внутріш-
ньої чесності долає Зінько. Молохом на початку називає він підпіль-
ну організацію, у правила якої ніяк не може «вписатися». «... Кра-
ще... померти в гармонії з собою, ніж жити розриваючись», – скаже 
він у фіналі, вирішивши все ж таки піти з друзями на ризиковану 
операцію. Сутність тієї гармонії досить повно розкрито в просторих 
монологах Катрі. «Ми, – каже вона, – хочемо зробити “я” великим, 
як “ми”, широким, як “ми”, дужим, як “ми”. Молох? Да, “ми” є Мо-
лох, але великий, прекрасний Молох!..». 

Тут  Молох  є  колектив,  інтереси  людей.  Далі  це  поняття  набу-
ває  розвитку,  забарвлюється  емоційно,  пов’язуючись  із  поняттям 
особистості  специфічними  зв’язками.  «...Не  вбити  хочемо  ми  “я”, 
говорю ще раз, – каже Катря переконано, – а зробити його таким, 
щоб кожний рух, кожна радість, кожна мука, велика мука велико-
го Молоха були його радістю і мукою! Богами – Молохом хочемо 
ми зробити людей!..». Початок цього монологу міг викликати навіть 
захоплення прагненням єдності людей: «Да, “ми” є Молох, але вели-
кий, прекрасний Молох! І я хочу, щоб Зінько, щоб всякий ввійшов 
у його, щоб серце його стало таким великим, щоб змогло, зуміло (це 
не  легко)  вмістити  в  собі  всі  страждання  і  радощі  цього  Молоха. 
Да! Я хочу, щоб всі стали такими, щоб люди стали богами». І після 
зневажливих слів про «маленьких людей зі своїми манюсенькими 
переживаннячками,  з  манюсенькими  мозочками,  з  манюсенькими 
язвочками», про «знервованих буржуйчиків, істеричних баришень, 
аристократів духа в лохмотях» вона ніби й звертається до них: «Чом 
ви бачите в “толпі” тільки маленьке і погане? Чи у вас немає органів 
для воспріятія великого? Вам хочеться лизать, смакувать язви? Вам 
хочеться великих гнойних язв? Так ідіть у “толпу”, лижіть її язви, 
вони великі! Спустіться з висот жалкої, бутафорської “самоти” своєї 
і купайтесь у морі сліз... Воно широке! Коли ви любите смрад, то лю-
біть же хоч великий смрад, ідіть туди, де смердить велике соціальне 
страховище, що починає гнити...». Натуралістична образність із «га-
лузі» неприємного цим ще не закінчується, а завершується монолог 
метафорами протилежного емоційного плану: «Не сентиментальної 
любові до ближніх хочу я, ні! Не знищення себе, а вищої любові до 
себе, до свого “я”, любові здорової, любові, яка любить сонце, ріст, 
боротьбу,  любові  смілої,  відважної.  Зроби  свій  мозок  таким  вели-
ким, щоб в йому помістився весь минулий досвід людей, зроби своє 
серце таким широким, щоб ти міг плакати над страданнями тих, що 
були перед тобою, зроби все своє “я” таким широким, як минуле й 
будуче, як вічність!». [...]. Не в калюжці хвилини, моменту полоска-
ти свою душу, а пустити її на великі хвилі великого моря вічності! 
От якої любові ми хочемо!». 

Ці патетично виголошені вимоги до кожного бути суперменом, 
ніби ж то і для блага всіх і кожного, поєднуються в дівчині (яка є 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



558

надто далекою від українського традиційного образу) з нелюдською 
жорстокістю, чи не спартанським розумінням буття: «Я жалію тіль-
ки тих хворих, яких можна вилічити. А тих безнадійних, що ще впи-
раються  і  розносять  скрізь  заразу,  треба  нищить...».  Вона  розуміє 
біль лише тоді, коли боляче їй самій...

Героїня, щоправда, виявляє непослідовність, очевидно, під впли-
вом свого кохання до Зінька, а не з ідейних міркувань: «Ми не може-
мо, ми не маємо права вбивати “я”, нам для цеї самої колективності, 
да,  для  самої  колективності  невигодно  робити  його  маленьким,  ву-
зеньким, ми повинні його побільшувати, а не вбивати. Мала колек-
тивність із великих “я” краще, ніж велика колективність із малих “я”».

Зробивши огляд надрукованого в «Літературно-науковому віс-
нику»  протягом  1907  року,  Д.  Дорошенко  звернув  увагу  на  1-шу 
дію п’єси: «Автор вихоплює героїв своєї драми з самого виру су-
часного  кипучого  життя  і  порушує  проблеми,  які  в  більшій  або 
меншій  мірі  хвилюють  зараз  трохи  не  кожну  інтелігентну  лю-
дину».  Важливо  відзначити,  що  до  своїх  художніх  та  моральних 
вис новків письменник дійшов через ретельний аналіз, точніше –  
самоаналіз своїх героїв. 

Цей самоаналіз триває в наступній драмі. Заплутується, не знахо-
дить виходу, втрачає розуміння мети свого життя й боротьби Маруся, 
по-своєму  витлумачивши  поведінку  товаришів  по  підпіллю.  П’єсу 
«Базар» (1910) можна трактувати як трагедію втрати взаєморозумін-
ня між людьми, що роблять одну справу, а можна –  і як розуміння 
драматургом тієї невтішної істини (яку в радянській пресі визнано аж 
напередодні розвалу більшовицької держави): «... метафізичної само-
достатньої цінності людського життя для пролетаріату не існує, для 
нього існують лише інтереси пролетарської революції» 77.

Що ж відбувається в п’єсі? Молоду революціонерку-агітаторку  
Марусю  охоче  слухають  робітники  й  переймаються  її  думками. 
Проте в неї виникає підозра, що увага і їхня, і її товаришів-підпіль-
ників викликана не повагою до неї як до людини – відважного бор-
ця, а лише її надзвичайною (це весь час підкреслюється) вродою. Це 
ображає її. Вона хоче, щоб навіть коханий любив її не за зовнішню 
красу. І вона спотворює своє прекрасне обличчя сірчаною кислотою, 
зрізає розкішну косу. Її товариші вражені, а відтепер кожний їхній 
погляд, вчинок вона витлумачує переінакшено. У неї навіть зміню-
ється характер, хоча раніше вона була дуже привітна й доброзичли-
ва до всіх. Під час ризикованої операції, визволяючи в’язнів з тюр-
ми, Маруся гине, надто близько підійшовши (можна думати, що не 
випадково) до того місця в стіні, де було закладено вибухівку. Чи не 
підказано цей сюжет, а заодно й деякі ідеї – або ж полеміка з ними – 
вже згаданою книжкою Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности»? 

77  Феофанов Ю. На базаре принципов и догм // Известия. – 1991. – 8 июля.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



559

Драма  В.  Винниченка  «Базар»  про  те,  як  «поезія  існування» 
змагається  з  реальним  життям  і  до  яких  трагічних  наслідків  те 
змагання може призвести. Як слушно зауважував польський кри-
тик Станіслав Здзярський, «драма Винниченка – це неначе жива 
ілюстрація,  як  ті,  що  з  таким  запалом  закликали  скинути  кайда-
ни, самі найревніше трудилися, щоб окріпити ці кайдани» (ідеть-
ся, ясна річ, про кайдани психологічні). Суть твору пов’язана  і  з 
проблемою  самопізнання,  самоусвідомлення  людини  в  аспекті 
ціннісному (аксіологічному), соціально-моральному, а конкретні-
ше – у діалогічній сутності людського «я».  Ідеалізмом обарвлені 
пориви  до  ідеалу  юної  Марусі  –  головної  героїні  драми,  –  яка  у 
своїй  молодості  й  чистоті,  а  можливо,  і  житейській  недосвідче-
ності, прагне взаємин піднесених, суто духовних, саможертовних. 
У своєму молодечому максималізмі вона йде ще далі: прагне пов-
ної,  абсолютної  самореалізації  –  саме  й  винятково  в  духовному 
плані.  Для  неї  важливо  не  те,  як  люди  сприймають  зовнішність, 
дану їй природою, а те, як сприймають її творчість – тобто те, що 
вона  робить,  її  пропагандистські виступи,  а  також  її  самовіддану 
діяльність  на  користь  громадської  справи.  Однак  дівчина  з  усім 
жаром  молодості  протестує  проти  того,  що  робітники,  як  їй  зда-
ється, не так слухають її, як... дивляться на неї. Вона просто нена-
видить свою небуденну вроду. Утім, ця напруга легко знімається 
безкорисливими  симпатіями  Марусиних  слухачів  до  неї;  у  самій 
Марусі  ще  так  багато  дитячого:  вони  дарують  їй  гарний  вінок  – 
і вона, збентежено-засоромлена, уже готова забути весь свій гнів. 

Однак тут конфліктна ситуація ускладнюється й загострюється 
введенням постійного для драматурга мотиву: співвідношення ду-
ховного й тілесного в інтимному житті людини; але на цьому мо-
тиві він «сконцентровується» ненадовго. Зовні традиційний «лю-
бовний трикутник» має в «Базарі» зовсім не традиційний зміст  і 
навіть  не  подібний  до  того,  що  було  в  попередніх  п’єсах  Винни-
ченка. Власне, і самого «трикутника» ще немає, є лише двоє чоло-
віків, закоханих в одну дівчину, яка й чути не хоче ні про які інші 
взаємини, окрім товариських, ні про які почуття, окрім піднесено- 
душевних. Коли ж вона під впливом палких пестощів Трохима від-
чуває  якесь,  нове  для  неї,  незвідане  ще  й  тому  незрозуміле  хви-
лювання, збентеження її стає надто сильне, таке, що переходить у 
гнів. Спокійно й затишно їй лише поряд з Леонідом, але ж і він, як 
з’ясувалося, не має наміру обмежуватися в їхніх взаєминах розмо-
вами.  Маруся,  отже,  опиняється  перед  проблемою  вибору,  точні-
ше – перед початковою її стадією, проблемою осягнення свого «я» 
і  ще  конкретніше  –  з’ясування  того,  як  сприймають  люди  її  осо-
бистість і за що її цінують. В. Винниченко дає два полюси вибору: 
суто  раціональний,  що  межує  із  цинізмом  (у  персонажі  з  вираз-
ним умовним іменням Цінність Маркович), та щирий, але наївно- 
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обмежений,  що  невідворотно  призведе  до  трагічних  помилок 
(у постаті Марусі). 

Трохи старший за своїх «партійних товаришів» (так автор пред-
ставляє головних героїв у переліку дійових осіб), Цінність Марко-
вич  виконує  функції  (саме  так!)  керівника  організації  й  водночас 
вихователя:  намагається  стримувати  їх  від  нерозважних  вчинків. 
Проте робить це з позицій суто прагматичних, ототожнюючи цін-
ність з її оцінкою, а саме поняття «оцінка», що має й ширший, уза-
гальнюючий  зміст,  з  надзвичайною  легкістю  зводить  до  одного  з 
його вузьких значень – тих, що пов’язані з торгівлею. І з’ясовується, 
що зникає відстань між безсумнівним для кожної нормальної люди-
ни його твердженням: «У всякого свої цінності» (це про Марусину 
вроду,  яка  всіх  зачаровує)  і  повчально-попереджувальним:  «Треба 
все  своїми  власними  руками  обмацать,  своїми  очима  обдивитись, 
а  тоді  купувать»  (це  вже  про  точність  інформації,  про  те,  кому  ж  
усміхалася Маруся). Щоб уже зовсім не залишалося жодних сумні-
вів щодо напрямку його думок, він викладає ази своєї «теорії» наївно- 
гарячкуватому Трохимові у відповідь на його сердите «Не можу під-
рахувать. Ніколи не торгувавсь і торгуватись не буду»: «Невже не 
торгувались? (Сміється). Ех, ви, дворянчики! Ну, а як ви думаєте, 
через що Леонід більше подобається Марусі? Га? [...] Того, любчику, 
що Леонід уміє торгуватись. «Накипить і всю правду скажу». Ех, ви! 
Їй ваша правда потрібна, як сироті трясця. Ви їй дайте ту цінність, 
що дає Леонід, от тоді й сторгуєтесь. Дайте  їй любов до  її високої 
душі, не кажіть, що вона програму перебріхує, от і побачите...».

Перервемо  цитування  монологу  для  невеликого  коментарю. 
Адже тут вжито прийом, який згодом стане основним у драматур-
гії  абсурду:  парадоксальне  зближення  протилежних,  несумісних 
понять – висока душа і торг. Оскільки людська психіка має таку 
особливість,  що  низькі  поняття  сприймаються  легше  й  засвою-
ються  краще  від  високих,  та  й  загалом,  високе  перекривається 
низьким (ще Сократ казав, що скочуватися донизу легше, ніж ви-
дряпуватися нагору, до досконалості, до духовних висот), то чис-
ленні критики Винниченка навіть не помітили в цьому контексті 
слів про «любов до її високої душі». Далі Цінність Маркович дає 
роз’яснення – воно ж і узагальнення його позиції: «Життя, любчи-
ку, базар. Хочеш бути багатим? Виходь з товарами, торгуйся, обмі-
нюй, рости, сам давай і у других бери. А як сам не маєш ні чорта, то 
й візьмеш чорта пухлого. Так було, так буде до кінця віку». 

Намагання  Цінності  Марковича  начебто  спростити  проблему, 
зробити  зрозумілішою  обертається  спробою  перенести  людську 
психіку зі світу цінностей до світу вартостей, тобто цінностей утилі-
тарних, не прийнятною для Марусі. Вона, вочевидь, не усвідомлює 
ще, але інтуїтивно відчуває, уловлює тут підміну понять, що загро-
жує духовним засадам людини. Не бачачи належної відсічі цій за-
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грозі, вона обриває своє життя: духовна істота не може перебувати 
в царстві істот вульгарно-матеріальних. Вона ж бо ступала тернис-
тим шляхом пізнання світу душею, про який, до речі, надзвичайно 
цікаво  міркував  С.  Пшибишевський.  («Загадки  таїть  Пшибишев-
ський», – занотує Винниченко в Щоденнику 1911 року. Неоднора-
зово трапляється там це ім’я, отже, не лише читано цього письмен-
ника, а й чимало передумано...). 

Маруся мислить емпірично й тому причину своєї драми (як їй 
здається, раптового нерозуміння  її оточенням) вбачає в тому, що 
лежить на поверхні й видно неозброєним оком: у своїй вроді. Так 
у твір входить тема, точніше – проблема краси та її цінності, яка 
стає тут основною для письменника і яка одразу ж ускладнюється 
проблемою маски, тому що вихідною настановою для героїні ви-
являється  її  намагання  відокремити  свою  сутність  від  свого  об-
личчя – спочатку в плані умовно-словесному, а потім і буквально. 
Неможливо  поки  що  сказати,  що  ж  зробила  вона,  спотворивши 
себе: чи скинула ту маску краси, яку раніше носила  і яку вважа-
ла  зайвою,  не  усвідомлюючи  відповідність  її  своїй  сутності,  чи,  
навпаки, усвідомлювала – й заховала свою прекрасну суть маскою 
потворності... Може, у тому й сила творів Винниченка, що в кож-
ному  з  них  приховано  загадку?..  Осмислюючи  сюжет  п’єси  «Ба-
зар», можна побачити приховану полеміку з поглядом Ф. Ніцше, 
у якого поняття маски означало, найімовірніше, зв’язок (а не су-
перечність) між суттю й зовнішністю. 

Маруся не хоче навіть чи вже й не може (заморочена) згадати, 
якою могутньою – доброю! – перетворюючою силою була її краса, 
як змінювала вона тих, що пов’язані з найгидкішим місцем на зем-
лі – в’язницею: і служників, і ув’язнених – кримінальних злочинців, 
у яких відтавали зчерствілі серця, які раптом згадували, що й вони 
теж люди... Спотворивши себе, вона збільшує світову тугу за недо-
сяжною красою, висловлену ще в «Сповіді» Августина Блаженного. 
Драму  побудовано  так,  що  всі  учасники  подій  скоріше  складають 
тло для головної героїні, точніше – для її душі, яка, відокремлюю-
чись від обличчя-«маски», займає свою позицію у двобої між двома 
підходами до життя – етичним та естетичним. Проблеми вибору тут 
практично не стає, вона знищує свою красу. Важко сказати, яка мета 
була для неї важливіша: чи експеримент для перевірки ставлення 
товаришів  до  неї,  чи,  може,  прагнення  до  того,  аби  ніщо  не  відво-
лікало і  їх,  і  її від головного – звільнення ув’язнених. Природну в 
цій ситуації реакцію товаришів – болісне здивування, гіркий жаль 
(світ-бо збіднів!) – Маруся сприймає як підтвердження своєму не-
приємному припущенню: так,  їхня увага була зумовлена лише на-
явністю  її  привабливої  зовнішності.  Ця  думка  утверджується  для 
неї як постулат і більше не підлягає жодному сумніву, навіть спробі 
аналізу. Зникає можливість мирного розв’язання колізії. 
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Шляхом  роздвоєння,  однак,  драматург  свою  героїню  не  повів: 
п’єса не є романом, та й завдання своє він, вочевидь, бачив лише в 
постановці проблеми, над якою думатимуть прийдешні покоління 
митців. Роздвоєння залишилося своєрідним поштовхом до пережи-
вань дівчини: засумнівавшись у собі, у силі своєї духовності й, отже, 
впливу на аудиторію, а затим у переконливості свого слова, Маруся 
вбачає  спочатку  причину  уважності  робітників  до  її  промов  лише 
в її зовнішній привабливості, а далі вишукує чи й вигадує підстави 
ображатися,  що  її  начебто  сприймають  як  самку.  Тим  самим  вона 
втрачає віру в «ідеальне» начало в людях, недооцінює як певною мі-
рою розумові здібності своїх слухачів, так і рівень їхньої політичної 
свідомості: внутрішній конфлікт виходить за межі особистості, ви-
никає  певне  протистояння  –  хай  на  початку  й  вигадане  чи  перед-
чуте нею – героїні та оточення. Далі підозра Марусі поширюється 
й на її товаришів по підпільній роботі й, зокрема, на  її коханого – 
Леоніда. Тут вступає в силу проблема, яка постійно цікавила пись-
менника, – співвідношення в людині біологічного (первісно-дико-
го) та морального («ідеологічного») начал. Після здійсненого нею 
«експерименту»,  суто  суб’єктивного  її  тлумачення  поведінки  то-
варишів починається драма взаємонерозуміння: спровокувавши її, 
Маруся фактично прирекла себе на самотність, бо все навколишнє 
вона однині трактує лише в одному аспекті. У підсумку захована під 
маскою сутність героїні, зосередженої відтепер на одному, починає 
зазнавати змін під негативним впливом цієї маски. Вражене само-
любство гордої, проте колись привітної й товариської людини по-
ступово виходить на перший план, відтісняючи всі інші її інтереси. 

Підійшовши до небезпечної (для своєї особистості, точніше – «са-
мості») межі, Маруся знаходить сили обірвати своє життя й припи-
нити сповзання сього «я» в прірву приниження. (Відтак знімається 
й найменша можливість звинуватити її в егоїзмі як мотиві самогуб-
ства.). Гине вона в бойовій операції визволення групи ув’язнених ре-
волюціонерів. Ситуативно виправдано те, що неможливо (принайм ні 
в межах сценічної дії) ані посумувати за нею, ані пошанувати її муж-
ність, ані осудити за нерозважливість. Та й загалом, це нещастя пе-
рекривається, з одного боку, радістю як звільнених, так  і учасників 
успішної  ніби  операції,  і,  з  другого  –  вимушеністю  негайно  тікати, 
бо ж от-от з’являться переслідувачі... Чи випадково все це? Чи тільки 
необхідністю сценічної динаміки диктується? Може, так, а може, і ні. 

У п’єсах «Дисгармонія», «Великий Молох» та «Базар» основною 
проблемою є розуміння мети соціального перетворення суспільства, 
а також взаємодія її з можливими засобами здійснення. Було б вели-
кою помилкою намагатися на підставі аналізу цих творів показати 
В. Винниченка як противника революційної боротьби, принаймні в 
ті роки. Ні, революції жадали люди найрізноманітніших політичних 
орієнтацій, і кожен розумів її місію чи функцію в суспільному бутті 
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по-своєму. Неминуче мусив виникнути зв’язок – сутнісний! – дра-
матургії В. Винниченка з філософською течією XX ст. – екзистен-
ціалізмом. У його творах досить розвинене трагічне начало, зумов-
лене тим, що герої постійно опиняються перед проблемою вибору, 
часто – перед необхідністю поєднувати непоєднуване, узгоджувати 
антагоністичні, непримиренні явища,  і найчастіше вони безсилі те 
зробити. Це є, мабуть, найістотнішою відмінністю його драматургії 
від  екзистенціалістської  драматургії  пізнішого  періоду,  яку  підда-
ють критиці за «готові рішення». 

У драмі «Чужі люде» (1909) діють представники специфічного 
соціального прошарку – наймитства, що має надзвичайно істотні 
відмінності від селянина, «прив’язаного» до землі, нехай навіть  і 
найбіднішого.  Загалом,  у  національній  традиції  –  від  фольклору 
(наймитські та бурлацькі пісні) до творів Т. Шевченка («Гайдама-
ки», «Наймичка» та ін.), І. Нечуя-Левицького («Микола Джеря»), 
І. Тобілевича (Карпенка-Карого) («Наймичка») – утвердилася по-
стать дещо ідеалізована. Це – невсипущий трудівник (трудівниця) 
з  щирою  і  чистою  душею,  людина  здебільшого  беззахисна  перед 
безсердечним хазяїном. У драмі В. Винниченка «Чужі люде» є такі 
персонажі – Ганна та її батько, проте переважають особи люмпені-
зовані,  морально  здеградовані,  здатні  вже  на  найгидкіші  вчинки. 
У цьому гірка правда, яку бачив драматург, його жорстокий реа-
лізм (де проглядають і риси натуралізму). І чи не найгіршим у цій 
ситуації є поява й наростання взаємної злоби, а далі й ворожнечі 
поміж собою в середовищі наймитів, пролетарська, сказати б, со-
лідарність  яких  є  явищем  надто  рідкісним.  Варто  відзначити  й 
таке художнє відкриття Винничнка, що випереджає появу «епіч-
ного  театру»,  як  пісенне  «коментування»  подій,  оскільки  «пісні 
в “Чужих людях” є якоюсь мірою предтечею брехтівських зонгів. 
Тільки Винниченко на відміну від Б. Брехта не руйнує “четвертої 
стіни” (себто життєвої достовірності), а лише надає  їй особливої 
конструктивної вишуканості та ажурності» 78. 

Можна припустити, що п’єса «Чужі люде» була своєрідним від-
гуком на «обережні й вдумливі», за власним визначенням, роздуми 
С. Петлюри в статті 1907 року «Пам’яті Івана Тобілевича (Карпенка-
Карого)»:  «...переглядаючи  галерею  психічних  типів,  змальованих 
нашим драматургом, ми, в становищі історика літератури, здивова-
но констатували в ній брак цілого ряду типічних фігур, створених 
останніми десятиліттями. Це фігури селянської голоти, як кляси, як 
цілої спеціальної групи, з властивими їй психологією, психічними 
рисами, соціяльними і політичними змаганнями. [...] Вона за остан-
нє десятиліття давала про себе знати іноді в бурхливих і грізних і, 

78  Гуменюк В. І.  Драматургія  Володимира  Винниченка.  Проблеми  поетики.  – 
С. 12.
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в кожнім разі, в помітних для об’єктивного спостерігача формах» 79. 
Ті «помітні форми» драматург і довів до крайнього, проте художньо 
вмотивованого сюжетного вияву. 

У  п’єсі  діють  заробітчани  з  різним  «стажем»:  одні  –  селяни  з  
Поділля – прибули до економії щойно, інші вже й забули своє коріння, 
та й здобути гроші намагаються не так працею в наймах, як шахрайством, 
а то й крадіжкою. «Босяк» Семен закоханий у селянку Ганю й найма-
ється туди, куди й вона. Там, в економії, до Семена починає «в’язнути» 
донька  управителя  Серафима,  що  безтямно  закохалася  в  нього.  Ганя 
сподобалася панові, і він хоче взяти її за економку. Їй шалено заздрять 
інші наймички, наймити і наговорюють на неї, а заодно і їй на Семена, 
нібито він злодій, волоцюга, ніби в нього погана хвороба. Ганя повірила 
наклепам, а Семен переконаний, що вона, погодившись на пропозицію, 
продалася панові. Ображений у своїх найкращих почуттях, Семен запа-
люється ненавистю. Він п’є-гуляє із Серафимою й думає, як зліше пом-
ститися Гані. Помста його так само безглузда, як і жорстока: він зумисне 
заражає її «поганою болєстю», яка, виходить, передається від управите-
ля, через наймичок, і знов до його ж (управителя) дочки.

Такі  основні  моменти  сюжету  п’єси,  якою,  за  спостереженням 
М.  Данька,  письменник  «знайомить  нас  з  частиною  громадянства, 
досі невідомого українському читачеви, – з босяками. Силою худож-
ньої творчости викликає автор з глибин суспільного дна ряд босяць-
ких типів. Їх в п’єсі декілька: Семен, Чиркун, дядюшка Палькарась, 
Душа. Вдачі їх ріжняться, кожен з них має своє власне обличчя, але 
всі  вони  мають  спільні  характеристичні  риси  босяків.  Вони  не  по-
збавлені певної групової моралі, і всіх їх з’єднує ненависть до не бо-
сяків “чесних”, “гадів і мурлів”. Друга група дієвих осіб – заробітчане: 
вони ще не справжні пролетарії, зберегли деякі риси “добрих хазяїв”, 
се особливо помітно в їх презирстві до босяків. Серафима і її батько 
являються цікавими представниками верхів громадянства» 80. 

Газета «Рада» (29 вересня 1909 року) (уже після першої подачі в 
«Літературно-науковому віснику») відзначала: «Драма написана в 
таких самих тонах, як і “Щаблі життя” та “Memento”». В огляді жур-
налу Д. Дорошенко зупинився на оповіданні В. Винниченка «Зіна» 
і його п’єсі «Чужі люде»: «Є щось невидержане, недороблене в обох 
цих творах, написаних узагалі сильно й талановито. Їх не можна на-
звати цілком викінченими художніми творами, хоч автор і розгор-
нув тут усі фарби своєї багатої палітри, і широким розмахом своєї 
творчої фантазії дає ряд образів, які носять прикмети високохудож-
ньої правди. Щодо п’єси, то тут бачимо живий розвиток дії, багату 
галерею типів... Але поруч з тим – нагромадження деталей, без по-

79  Петлюра С. Статті. – Київ, 1992. – С. 15.
80  Данько М.  Володимир  Винниченко.  Проба  літературної  характеристики  // 

Літературно-науковий вісник. – 1910. – Кн. 7. – С. 70.
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треби ускладнена цими деталями розв’язка драми і якась штучність 
і вигаданість, екстравагантність цієї розв’язки».

М.  Сріблянський  (М.  Шаповал)  в  огляді  літератури  за  минулий 
рік зазначав, що постать В. Винниченка «приковує до себе найбільшу 
увагу». «Винниченко на кораблі українського мистецтва, – підкреслив 
критик, – не служащий, не пасажир, не турист, а верховода, що рішуче 
та твердо держить стерно і направляє ним усю будівлю через прірви в 
таємні області. Сміливий корсар-лицар, він з великим запалом літає 
понад безоднями сучасної думки, кружляє понад берегами гнилої мо-
ралі,  порожньої  філософії  міщан».  І  конкретніше:  «Конфлікт  моралі 
індивідуальної з громадською – позиція, з якої В. Винниченко розгля-
дає сучасний уклад думання і поступовання. П’єси “Memento” і “Чужі 
люде”, що вийшли минулого року, співають на той же мотив, що й рані-
ші: слава сильному, дужому, творчому, красивому...».

До відзначеного критиком необхідно додати, що думка драматурга 
сягає глибше: багато – надто багато, аби цей фактор недооцінювати! – 
залежить від того, хто «співає», за чиїм «замовленням» і, отже, з якою 
метою – чи й не думаючи про мету, не замислюючись, до яких наслід-
ків можна таким «шляхом» прийти. Адже одна річ, коли Ф. Ніцше, 
абстрагуючись від реального життя, «співав хвалу» сильному й гар-
ному і переконував, що кволе й потворне не має права на існування, 
бо воно принижує людину як таку. І зовсім інша, коли, вирвавши цю 
думку  з  контексту,  з  цілої  його  філософської  системи,  його  ж  таки 
співвітчизники заповзялися в середині XX ст. «реалізувати» її своїми 
засобами: винищувати все, що не відповідало арійським стандартам.

В.  Винниченко  замислювався  над  дещо  іншим  співвідношенням 
людських якостей: гарний, але не надто сильний (та все ж таки не кво-
лий) – і сильний, але не вродливий (хоча й не потворний). Фігурува-
ли там персонажі з одного соціального середовища. У його п’єсі «Чужі 
люде» розвивається подвійний конфлікт: між хазяїнами й наймитами 
та між самими наймитами, котрі диференціюються за багатьма ознака-
ми (про які вже йшлося). Але то є конфлікт зовнішній. Внутрішньо тих 
та інших характеризує те, що Ф. Ніцше в памфлеті «Генеалогія моралі» 
називав «мораллю рабів», яка, за його твердженням, «для виникнення 
свого завжди потребує передовсім ворожого й зовнішнього світу, вона 
потребує, мовлячи фізіологічно, зовнішнього подразника, щоби зага-
лом діяти». Нічого шляхетного немає в наявних тут «представниках 
верхів  громадянства»,  але  письменника  більше  цікавить  психологія 
покалічених бідністю. Ось Семен – своєрідна модифікація тієї «пропа-
щої сили», з’яву й сутність якої так проникливо свого часу зобразили 
Панас Мирний та Іван Білик. Утративши прихильність Ганни, він не 
лише втрачає стимул напружувати зусилля, аби вибратися зі злиднів, 
зі свого босяцького стану; він, кажучи, знов-таки словами Ф. Ніцше 
(«Нариси несвоє часного»), «відчуває жахливу прірву, яка їх відокрем-
лює від усіх звичайних, – усіма шанованих людей». 
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Заглиблення В. Винниченка в психологію люмпена, просто кажу-
чи, босяка, вочевидь, було зумовлене трагічним передчуттям того, що 
саме такого «сорту» люди можуть стати вибухонебезпечним середо-
вищем,  і  їхніми  руками  може  бути  знищено  багато  чого,  насампе-
ред істинно цінного. Десь одночасно жахався наступу «хуліганства,  
босяцтва, чорної сотні», як «найстрашнішого з усіх трьох лиць» того, 
кого він назвав «Грядущим Хамом» (книжка опублікована 1906 р.) 
правнук військового старшини з українського міста Глухова Дмитро 
Мережковський. П’єсу В. Винниченка «Чужі люде» можна вважати 
закономірним  етапом  здійснюваного  ним  художнього  дослідження 
першопричин і першовитоків революційних вибухів – некерованих, 
стихійних.  Це  виявляє,  зокрема,  найістотнішу  відмінність  персона-
жів В. Винниченка від романтизованих босяків М. Горького. 

Сповнена гіркої іронії п’єса «Співочі товариства» (1911) сюжет-
но близька до історії про те, як дуже симпатичний київський інтелі-
гент, великий любитель української пісні, збирав щотижня співаків-
аматорів у своєму «козацькім курені», тобто своєму помешканні, та 
зачувши, що ті зібрання викликали підозру поліції, одразу ж їх при-
пинив.  Цей  дивовижний  факт,  зокрема,  наводив  М.  Грушевський 
у  статті  «Самоотверженіє  малоросіян»,  а  його  книжку  «З  біжучої 
хвилі.  Статті  й  замітки  на  теми  дня.  1905–1906  рр.»,  надруковану 
1907 року в Києві, мабуть, читав В. Вин ниченко. Хоча в п’єсі йдеть-
ся  не  про  «самоотверженіє»,  а  швидше  –  про  «благоразуміє»,  як 
каже один із персонажів публіцист Тихенький (і прізвище відповід-
не в нього) і додає: «...ризикувати даремно не варто».

«Поменше балачок, – каже поміщиця Секлетія Назарівна, – це 
гріх наш, ми багато балакаємо». У її мовній партії звучать  і нотки 
самокритичності, аж до самобичування: «Такої нації в світі немає. 
От що я вам скажу. Ледачі, неробітники, боягузи, зависливі,  себе-
люби.  А  розпуста?  А  молодь  наша?  А  література  її?  Одне  сміття, 
порно графії!, сороміцьке щось. От до чого дожилася Україна!». Але 
в  її тирадах – небезпідставних (цікаво, що в критиці все це не ви-
кликало жодних думок про доведення до абсурду, про надмірні пе-
ребільшення  тощо)  й  дещо  навіть  патетичних,  відчувається  певна 
штучність, а то й безґрунтовність. І це тонко відчуває ще зовсім юна 
Ася, розуміє прониклива Оксана, наділена ще й могутнім почуттям 
гумору.  Адже  лише  така  наївна  («Цвіт  України!»  –  вигукує  щодо 
учасників зібрання на початку п’єси) людина, як названий батько 
Оксани Захар Назарович Пилипенко (також, до речі, поміщик  81), 
може не розуміти неорганізованості й млявості тутешніх «діячів», 

81  Окремі поміщики в кількох п’єсах Винниченка, як бачимо, виявляються най-
більш порядними й часто безпомічними людьми. Це, очевидно, тому, що ті люди, як 
правило, зайняті своїм господарством і не беруть участі в жодних політичних угрупо-
ваннях, серед яких можуть виникати найрізноманітніші шахрайства та інтриги. 
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може сприймати за чисту монету все те, що чує від будь-кого, бо ним 
самим керує його людяна душа, його совість: «Треба ж щось робить? 
Ми ж таки інтелігентні люди, ми, так сказать, зобов’язані щось ро-
бить, раз узялись за це... Хазяйнувать – так хазяйнувать! Помагать 
народу – так помагать!..». Ідея організувати «по всій Україні» спі-
вочі товариства, в абстрагованому сенсі гарна й приваблива, у кон-
кретній реальності виявляється для одвертих хапуг, як Михалевич 
чи Хацкель, ширмою, приводом видурити (для себе!) в довірливо-
го Пилипенка гроші, а для добродушних нероб Гаврила Івановича 
Кендюха  (поміщик)  чи  Кіндрата  Пилиповича  Несторця  («чинов-
ник» – як зазначено в переліку дійових осіб) – приводом для жартів 
і загалом поліпшення власного настрою. Одразу ж біжить викону-
вати задум і приводить семінаристів для участі в співочому товари-
стві лише емоційний Дримба, якого ще звуть «Безумная Лічность».

Серед  інших  епізодичних  персонажів  –  русофілів-шовіністів, 
жевжиків,  самозакоханих  «професорів»  –  помітна  постать  Євмена 
Симоновича Тихенького (як музично звучить ім’я цього «публіцис-
та» – у цьому виявляється майстерність драматурга, як і в інших ви-
разних іменах). У нього вистачає і патріотизму, і ентузіазму піти на 
робітничу околицю й навіть спробувати – обережненько – поагіту-
вати зденаціоналізованих (чи тих, що лише прикидаються такими) 
молодих людей за чисте українське слово,  за пісню тощо. Проте за 
найменшої ознаки небезпеки (яку розігрують місцеві дотепники) він 
блискавично ховається, наче равлик, у свою «черепашку», навіть по-
чинає говорити російською мовою. Проте згодом, серед своїх, хваль-
ковито розповідає про свій мужній поєдинок із «чорносотенцями».

Значна кількість персонажів  і різноманітність типів робить ко-
медію  «Співочі  товариства»  своєрідною  сатиричною  хронікою 
часу. Пізніше її думки та образи вже на новішому матеріалі розвине 
С. Васильченко в небагатолюдній трагікомічній одноактівці «Куди 
вітер віє» (1919). Незабаром історичні події розгортатимуться так, 
що для цієї теми придатнішим стане жанр трагедійний – «Між двох 
сил» (1919) В. Винниченка.

На появу п’єси «Співочі товариства» одразу відгукнувся М. Во-
роний, ознайомивши читачів київської газети «Рада» з її змістом і 
підсумовуючи: «Талановитий автор з надзвичайним гумором та сар-
казмом малює серію художніх типів і характерів». З’явилися й кри-
тичні, аж до повного заперечення, відгуки. Так, О. Ярема у львівській 
газеті  «Діло»  назвав  «Співочі  товариства»  зразком  ...порнографії, 
разом із п’єсами «Чужі люде», «Memento» й оповіданням «Чужий 
епізод».  І.  Стешенко  –  постійний  опонент  В.  Винниченка  –  щодо 
«Співочих  товариств»  твердив,  що  драматург,  «захопившися  про-
повіддю, себто абстракцією, що є смерть для мистецтва,  [...]  забув 
найважливіші завдання і умовини художньої творчості: щоб пропо-
відники всяких абстракцій були живими людьми», що «в творі нема 
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ні  одного  характеру,  ні  одного  топічного  образу,  ні  одної  яскравої 
риси», що творові притаманна «блідість і хаотичність». М. Сріблян-
ський (М. Шаповал) в «Українській хаті» дотепно відповів таким 
критикам,  іронічно  імітуючи  їхні  закиди  письменникові,  а  згодом 
довів, що п’єса не є пасквілем (як дехто вважає), а влучною сатирою. 

Дещо м’якшим був погляд В. Винниченка на справжні «верхи 
громадянства»,  які  справді  мали  глибоке  коріння,  виховані  дав-
ньою  моральною  традицією.  Щодо  його  комедії  «Молода  кров» 
(1913)  анонімний  автор  у  львівській  газеті  «Діло»  27  березня 
1931 року писав: «У цій п’єсі Винниченко з його соціяльними по-
глядами  побив  самого  себе:  вивів  на  сцену  все,  шо  є  найгірше  в 
селянах і осмішив те, що ідеалізують навіть представники інтелі-
генції (поезію і красу побуту)».

В  українській  літературі  був  популярним  сюжетний  мотив  ко-
хання  молодого  панича  й  простої  селянки,  який  мав,  як  правило, 
трагічний фінал. Поступово він трансформувався в мотив кохання 
молодого інтелігента та селянської дівчини, з якою він одружується 
й допомагає їй вивчитися на вчительку (перший-ліпший приклад: 
«Нахмарило» Б. Грінченка). Саркастична комедія «Молода кров» є 
твором внутрішньо полемічним у цьому плані. Тут справді ніхто й 
ніщо не ідеалізується – ані добропорядна поміщицька родина (Мо-
рочинські  –  красномовне  прізвище!),  ані  панич-«хлопоман»  Ан-
тось, ані його наречена – наймичка Ївга. Свій ґандж мають і Антось, 
який уже звів Килину (й «одкупився» новою хатою для неї); і його 
дядько Макар Макарович, що прагне, як він каже, «урятувати наш 
рід», освіживши «стару» дворянську кров «молодою» селянською, 
і  з  його  любов’ю-ненавистю  до  «сільської  ідилії»,  де  забагато,  як 
на нього, антисанітарії та криків худоби (у 1925 р. В. Винниченко 
опублікує  близьке  до  цих  настроїв  іронічне  оповідання  «На  лоні 
природи»); і другий дядько Степан Макарович, з його панською за-
розумілістю  (здатний  навіть  вилаятися  так:  «Мазепня  чортова!») 
й водночас із послідовною вимогою до своїх – дотримуватися вимог 
закону й совісті, а якщо наважився увійти в чуже середовище – при-
ймати його закони. І поміщиця-вдова Морочинська, котра панічно 
боїться  шлюбу  сина  з  мужичкою  (хоча  проти  його  походеньок  не 
заперечує),  та  ще  й  «таким  лукавим  створінням,  таким  ледачим, 
брехливим», а надто ж – самого весілля, але цікаво, з яких мотивів: 
«А то ж, я знаю, вони зараз, щоб пить, щоб сватів, гульню... І коли б 
ще не такі неприятні люди... Коли б хоч проста бідна мужича сім’я, 
а то ці багатії, я не виношу їх. А ще й Клим, там просто така п’явка, 
такий павук...». Поміщиці з такими поглядами справді ще не було в 
українській літературі. 

Сюжет п’єси «Молода кров» подібний до вивернутого варіанта 
сюжету «За двома зайцями» М. Старицького з тією відмінністю, 
що жонолюб Голохвостий свою наївну авантюру «прокручував» 
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сам-один, а Ївгу в її намаганнях «обкрутити» панича підпирають 
і батько («п’явка» Клим), який спромігся пограбувати навіть рід-
ного  брата,  і  ціла  зграя  сільських  парубків,  більш  подібних  до 
босяцького «товариства», аніж до добрих хліборобів. Тут «паро-
діюються шаблони старої української мелодрами», що дає наго-
ду  до  «використання  принципу  “театру  в  театрі”…  з  особливою 
яскравістю й витонченістю» 82. 

Чи  не  найгучніші  дискусії  викликали  ті  твори  Винниченка, 
де так чи  інакше звучали тези теорії «чесності з собою» (від п’єс 
«Щаб лі  життя»  й  «Memento»  та  роману  «Чесність  з  собою»  цей 
мотив з різною силою звучав досить часто). Письменника звину-
вачували в проповідуванні її, а він просто хотів усебічно її проана-
лізувати, спостерегти, куди може завести ця стежка. З численних 
публікацій на цю тему наведу лише одну, на мою думку, найкрасно-
мовнішу. З просторою статтею «Гнучка чесність» у київській газеті 
«Рада» в 1909 році виступив С. Єфремов (за визначенням Г. Кос-
тюка, «традиціоналіст і етичний соціолог»), де, зокрема, зазначав: 
«Memento» – це reduction ad absurdum, це довершене осоромлення 
цієї “нової моралі”, зроблене так бездоганно, що мимоволі закрада-
ється думка – чи не містифікація це й чи не навмисне автор такої 
штуки доказав над своїм героєм, щоб виявити все убожество й без-
глуздя його моральної позиції?». С. Єфремов, по суті, виявив один 
із художніх принципів драматурга, але чомусь не захотів визнати 
правомірність такого художнього прийому. Сама ж ідея «чесності 
з собою» не містить у собі нічого негативного. Корені її – у Біблії. 
Двадцяте  століття  розвинуло  її  як  одну  з  основоположних  ідей 
екзистенціалізму. Письменник вірив, що людина повинна завжди 
дія ти чесно або ж – як кілька десятиліть пізніше висловив ту саму 
ідею Сартр – у добрій вірі. Винниченко згодом розвинув цю ідею 
«внутрішньої  гармонії»  або  «чесності  з  собою»  у  філософську 
систему «конкордизму». На повну силу ця ідея зазвучала в драмі 
«Щаблі життя» (1907). 

Про п’єсу «Щаблі життя» найделікатніше висловився Д. Доро-
шенко, зазначивши в «Раді», що драматург «...доводить до крайніх 
меж  ідеал  так  званої  вільної  індивідуальності,  звільненої  від  усіх 
признаних  принципів  моралі  й  етики».  Міркування  одного  з  пер-
сонажів твору – Мирона Антоновича (до речі, колишнього револю-
ціонера, але цього, здається, вже ніхто не помітив, бо відволікались 
на те, що найбільш впадало в око) – про те, що «професія» (чи «ро-
бота») повії так само нормальний рід занять, обслуговування сус-
пільних потреб, як і будь-яка інша робота (від роботи вантажника 
до творчості поета), викликали серед критиків таку само реакцію,  

82  Гуменюк В. І.  Драматургія  Володимира  Винниченка.  Проблеми  поетики.  – 
С. 13.
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як  і  серед  персонажів  твору.  Письменника  «дружним  хором»  зви-
нуватили в пропаганді проституції. Проте відомо, що ця соціально- 
моральна проблема широко осмислювалася в європейській літера-
турі. Можна назвати багато творів – від «Нана» Е. Золя й «Воскре-
сіння» Л. Толстого до «Для домашнього огнища» І. Франка і його ж 
одноактівки «Чи вдуріла?». 

У  статті  «Літературний  намул»  («Рада»,  1908  р.)  С.  Єфремов 
писав:  «Чи  цим  йому  великий  в  грудях,  що  заступає  перед  очи-
ма  письменника  дійсність  і  надає  їй  ненатуральної,  покаліченої 
форми, чи, може, чад, що саму творчість роз’їдає?.. Далеко гірше, 
якщо чад – гнилий отруйніш чад, бо вчадіти ж навіки можна, до 
смерті. Я таки серйозно боюся, що цей чадний настрій, який спло-
див “Щаблі життя”, може згубити нам талановитого і коштовного 
письменника». Винниченко змушений був захищатися від на диво 
одностайних (за всієї різноманітності їхніх «платформ») критич-
них нападів. Він видав цілу книжечку 83, де передусім нагадав, що 
порушив  усі  «інтелігентські»  проблеми  задовго  до  появи  збірки 
«Вехи»  (злісним  впливом  якої  дехто  пояснював  його  «відхилен-
ня») в повісті «Моє останнє слово» (1903–1904) та вже з більшою 
рішучістю в драмі «Дисгармонія». 

«Витворена»  Мироном  Антоновичем  (персонаж  п’єси  «Щаблі 
життя»), теорія «чесності з собою» оперта на його своєрідний раціо-
налізм  –  на  його  переконаність  (і  тим  небезпечнішу,  що  твердішу) 
у  всемогутності,  не  так  навіть  розуму  (бо  йдеться  не  про  пізнання, 
а про мораль), як невідворотно-логічних аргументів. Щоправда, у си-
туації із сестрою беруть гору емоції (хоча також не без ratio: адже се-
стра молода,  її життя ще попереду), жах від думки про те, що юна, 
прекрасна дівчина пішла продавати себе. Коли ж ідеться про матір – 
стару, невиліковно хвору, якій, власне, з усіх людських відчуттів за-
лишився тільки біль, – тоді репліки цілком інші: «Яка рація в цьому 
всьому?», «...що, будучи чесним з собою, треба зробить? Ждать, щоб 
бог послав смерть?», «Ну скажи сам: хіба ми не робимо з того дикого, 
страшного безглуздя. Хіба ми не мучимо нашу матір, хіба ми не му-
чимо себе? І во ім’я чого ж це? Во ім’я чого ж це, я тебе питаю?!». Він 
логічно  доводить:  «... значить,  ми  самі  повинні  послать  їй  смерть!». 
Мирон Антонович, врешті, майже спокійно здійснює це. 

Сюжет про вбивство матері сином виник ще в античності й уже 
там зазнав суттєвих змін. У XX ст. з’являється пов’язане з давніми на-
родними уявленнями, з традиційною народною етикою оповідання  
М.  Коцюбинського  «Що  записано  в  книгу  життя».  Персонажеві 
Винниченка не доводиться переживати складну драму, робити такі 
тяжкі  зусилля,  щоб  вчинити  так,  як  він  вирішив.  Він  не  почуває 
жодної потреби щось переступати в собі, а «зовнішній» закон для 

83  Винниченко В. О морали господствующих и морали угнетенных. – Львів, 1911. 
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нього начебто й не існує. Навпаки, він іде на моторошне вбивство 
саме  для  того,  щоб...  відновити  внутрішню  рівновагу  в  собі,  щоб 
узгодити своє життя зі своїм принципом і до того ж відчувати себе 
вершителем добра: адже тоді він може вирятувати сестру з будин-
ку розпусти, куди вона змушена була піти, аби заробити на утри-
мання тяжкохворої матері. 

Солідаризуючись  з  позицією  С.  Єфремова,  присвятила  йому 
свою п’єсу «Noli me tangere» Л. Яновська (твір опубліковано окре-
мим  виданням  у  1910  р.).  «Се  відповідь  на  питання,  поставлене  в 
нашій літературі В. Винниченком в “Щаблях життя”, – зазначав у 
“Літературно-науковому віснику” М. Сріблянський. – Винниченко 
поставив питання: чи мають право жити ті, що не мають свідомос-
ті життя, і на підставі того, що хто не має свідомості життя, той не 
має і свідомості смерті. Мирон Антонович отруїв ідіотку матір. Се 
питання  сучасності,  що  вже  не  йме  віри  християнській  філософії 
милосердя  до  всяких  одкидьків  життя.  На  практиці  ця  християн-
ська філософія вбиває здорових, чесних людей і виказує сим свою 
елементарну  фальш,  брехливість,  от  Винниченко  і  замахнувся  на 
сю  “шкаралупину”.  Наша  українська  критика  поставилася  нега-
тивно  до  винниченківського  експерименту,  звернувши  свої  стріли 
в один бік – оборони “ісконних” основ полової моралі... тепер п’єса 
д.  Яновської  “Noli  me  tangere”  устами  героя  Степана  Антоновича 
дає відповідь Миронові Антоновичу на питання про право на жит-
тя чоловіка. П’єса має своїм завданням осоромити Винниченкового 
героя. Але замах цей не вдався» 84. Не вдаючись до аналізу деяких 
сумнівних формулювань у процитованому, підкреслимо: тут важли-
ве розуміння експерименту драматурга й того, що Л. Яновська мала 
намір «осоромити» не Винниченка, а його героя, а разом з тим і сам 
принцип,  який  полягає  у  чиїхось  претензіях  на  право  вирішувати 
долю людини, виносити їй присуд тощо. Адже в людині вміщується 
так багато протилежного: нині вона є буквально уособленням зла й 
усілякої гиді, а завтра – вважає письменниця – раптом на неї схо-
дить просвітлення, яке змінює її докорінно. 

Л. Яновська, отже, дає пряму відповідь на питання, поставлене 
В.  Винниченком  і  залишене,  вочевидь,  зумисно  відкритим.  Про-
те  її більше цікавить внутрішній стан того, хто взяв на себе роль 
вершителя чужої долі, нехай навіть у пориві праведного гніву, спо-
нуканий  добродійним  прагненням  захистити  невинно  скривдже-
ну, котра терпляче несе свій хрест. Збагнувши, що він, по суті, став 
душо губом,  Степан  Антонович  намагається  зупинити  заведений 
ним механізм уповільненої дії, але з жахом відчуває, що став без-
силим проти власних гіпнотичних чар. Не маючи сил споглядати,  
як  засуджений  ним  виконає  його  вирок,  цей  совісний  чоловік  –  

84  Літературно-науковий вісник. – 1910. – Кн. XII. – С. 636–637.
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повна  протилежність  холоднокровному  персонажеві  Винничен-
ка – обриває своє життя. 

Для  характеристики  «Щаблів  життя»  доцільно  згадати  про  ще 
одну  можливість  витлумачення  твору  в  ключі  лялькового  театру, 
де  маріонетки  стають  носіями  окремих  характеристичних  ознак, 
уособленням узагальнених ідей. Відзначалося, зокрема, що «сюжет 
родинної  драми  досить  міцно  злютований  із  переплетених  ліній 
життєвих доль окремих персонажів…, перегук окремих сцен родинно- 
побутового  сюжету  надає  драматичній  дії  особливої  глибини  та 
об’ємності. Чи не кожен із персонажів твору, чітко окреслений з до-
помогою пластично виразних психологічних штрихів, разом з тим 
тяжіє  до  особливої  підпорядкованості  своїй  провідній  характер-
ній  рисі,  а  відтак  до  узагальненої  маски,  до  засобів,  близьких  для 
театру маріонеток. Миронова ідея «чесності з собою» за всієї своєї 
нестандартності виявляється суголосною ідеї прибуткового госпо-
дарювання  (Сидір  Маркович),  ідеї  відмови  від  власного  коріння 
задля  примарного  аристократизму  (Акулина  Автономовна),  ідеї 
свободи від будь-яких ідей (Жорж)» 85. Водночас «на рівні взаємо-
дії “нижчого” й “вищого” сюжетів, на рівні окреслення персонажів 
здебільшого превалює тонка гра… натуралістичних та узагальнюю-
чих  аспектів»,  так  що  стає  рухомою  межа  між  справжнім  і  удава-
ним. Але в тому й ховається двозначність, а звідти й загрозливість 
ситуації: зокрема, «прагнення Мирона до нових обріїв криє й захоп-
лення,  і осторогу. Постать Мирона експериментальна, причому ця 
експериментальність  є  не  просто  способом  досягнення  художньої 
образності, а невід’ємною рисою цієї образності» 86. Інакше кажучи, 
постає  вівісектор,  якщо  скористатися  образом  (винесеним  до  за-
головка) знач но пізнішого роману Патріка Уайта, – людина з від-
вертими  садомазо хістськими  схильностями,  для  якої  експеримен-
тування стає вже манією, нав’язливою ідеєю. Тож хоча «сприйняття 
“Щаблів життя” як реалістичної драми, в якій Миронові відводить-
ся роль резонера, призвело до непорозумінь», та заміняючи тлума-
чення резонера вівісектором, ми одержуємо ще більше підстав для 
тих висновків, які зробила, зокрема, Любов Яновська. 

В. Винниченко випробовує означений принцип – «чесність з со-
бою» – у найбільш крайніх ситуаціях: персонаж п’єси «Memento» 
(1909) виявляється здатним заради нього... вбити дитину, хоча й не 
одразу  наважується  на  таке.  «Може,  я  примирюсь,  –  розмірковує 
він цинічно, – з тим, щоб ця дитина була вроді memento, щоб була 
живим нагадом, як не треба робить...». Кривенко є істота особливо 
страшна, бо себе він усіляко оберігає – свій душевний (якщо тіль-
ки припустити, що в такої  істоти може бути душа) комфорт, свою 

85  Гуменюк В. І. Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики. – С. 3.
86  Там само. – С. 10.
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впевненість, яка, зрештою, межує зі слугуванням примарам. Адже 
заради чого він піддає тяжким моральним тортурам вагітну (!) жін-
ку: доводить, що давати дитині життя без дотримання принципу не 
можна, потім висловлює намір забрати майбутню дитину від матері, 
доводить  (об’єктивно  доводить  –  хоч  словеса  проголошує  проти-
лежні)  Антоніну  до  твердого  наміру  самогубством  обірвати  своє, 
нікому не потрібне, життя! Його розумування вибудовуються в до-
сить струнку теорію, основні засади якої – звернімо увагу! – не по-
збавлені логіки й навіть певної привабливості, тим паче переконли-
вості: «Ти знаєш, як я дивлюсь на дітей. Це – питання мого “я”. Щоб 
мати дитину, я повинен жити з нею. Жити ж нам разом обом після 
всіх наших кошмарних непорозумінь, після всіх страждань – просто 
неможливо. Це буде пекло і для нас, і для дитини. Обмежитись же 
тим, що давать тобі грошей на дитину, як роблять “порядочні”, я не 
можу. Не можу, бо цим піду проти самого себе. Далі... Довірити тобі 
дитину я теж не можу. Почекай, вислухай же спокійно... Ти – люди-
на хороша,  ідейна, з гарними змаганнями, але... те, що я хочу дати 
своїй дитині, те – чуже тобі. Я хочу зробити її, перш усього, чесною 
з с о б о ю, хочу зробить вільною од старого, зайвого, хочу скинуть 
з душі її лахміття пережитків, які заважають вільно рухатись. Хочу 
через те, що дитина – це я, продовжений вглиб будучого... (Антоні-
на хоче щось сказати). Почекай. Крім усього, ти – занадто м’ягка, 
непристосована  до  боротьби  за  життя,  тобі  в  теплиці  б  жити,  там 
би ти була бадьора. Ти з панської сім’ї, до праці не звикла, я ж хочу, 
щоб моя дитина тільки в праці, тільки в затвердженні себе, свого “я” 
в світі шукала смислу життя. Як же ти можеш навчить її цьому, коли 
сама ніколи не працювала?». 

Щодо  суті  цього  монологу  може  виникнути  лише  одне  запере-
чення принципового плану – саме там, де й Антоніна хоче заперечи-
ти, – адже дитина є продовженням матері, такою мірою, як і батька. 
Дальші просторікування Кривенка виявляють ніби його високу від-
повідальність – і не лише перед собою, а й перед можливою дити-
ною і навіть людством. «Та що ти собі думаєш, що таке дитина? Це – 
людина! – вигукує він, наче щойно зробив це відкриття. – Розумієш 
ти? – Лю-ди-на! Це – людськість, про яку всі так турбуються... Щоб 
чоботи робить, для цього готуються, вчаться, а дітей роблять випад-
ково, як попало, не думаючи, як скоти...». І далі: «Чесність з собою – 
це гармонія думок, почувань, досвіду, це – сила і цільність». 

Має значення навіть місце й час висловлення: коли воно не-
вчасне  й  не  на  ту  аудиторію  (так,  скажімо,  новоявленому  «про-
повідникові»  Кривенку  не  спадає  на  думку  рахуватися  з  тим, 
що Антоніна – майбутня мати його дитини – перебуває в тако-
му  стані,  який  відзначається  підвищеною  вразливістю),  то  ви-
кликає рішучий протест Антоніни. Не довіряючи своїм емоціям, 
ця, можливо, не надто освічена, але мудра (усупереч уявленням 
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Кривенка про неї) жінка влаштовує своєрідну експериментальну 
перевірку: розповідає своїм друзям про те, що нібито прочитала 
в газеті, як якийсь батько задушив свою крихітну дитину «через 
те, що вона родилась не такою, як йому хотілось...». Цим фактом 
до глибини душі обурюється «ходячий принцип» – талановитий 
молодий учений-хімік Бурчак, на диво непривабливий зовні (да-
леко не завжди краса внутрішня й зовнішня поєднуються в одній 
особі!): «...мені здається, що цей добродій нарушив перш усього 
право  кожної  живої  істоти  на  існування...  Це  раз.  А  вдруге,  він, 
мабуть, був ненормальний, патологічний тип, з порушенням і, на-
віть, коли хочете, атрофованим батьківським  інстинктом. А то  і 
просто божевільний...».

Насправді  ж  усе  значно  складніше.  Зі  слів  тієї-таки  Антоніни, 
сказаних  уже  після  народження  сина,  Кривенко  його  «...дуже  лю-
бить... Правда, він всього раза два бачив його. Виїжджав він... Він 
взагалі  страшно  любить  дітей.  Завжди,  бувало,  коли  гуляємо,  ло-
вить дітей на вулиці і цілує... а пам’ятаєте, Пашо, як він хвилював-
ся, коли дивився перший раз на Василька? Лице таке бліде, чудне і 
ніжне разом з тим...».

Наведене ніяк неможливо поєднати зі  здатністю вбити дитину. 
Чи,  може,  тут  виступає  на  перший  план  спотворення  (чим  і  як  – 
проблема інша) жаги ідеалу? Згадаймо, що Кривенко є художник, 
що в 3-й дії п’єси є вражаючі, сповнені сарказму колоритні сцени, 
пов’язані  із  замовленням  йому  вивіски  ковбасної  лавки,  власник 
якої хоче бути зображеним подібним до... Шевченка – у таких самих 
кожусі і шапці... І в цій самій дії він знищує своє духовне дитя – на-
писану ним картину, за яку друзі називають його генієм, ту, про яку 
каже Орися, що вона «радістю своєю всмоктує в себе душу...». «Кри-
венко помалу бере ніж, ніби граючись ним, пробує, чи гострий. По-
тім ліниво встає, підходить до мольберта й зупиняється. Якийсь мо-
мент непорушно стоїть, далі спокійно, в’яло підносить руку з ножем 
і помалу розрізає картину згори донизу. На губах чудна посмішка». 
Згадаймо і пов’язану з тим розмову:

Антонюк (строго). Вона «Майбутнє» називалась?
Кривенко (все більш і більш впадаючи в апатію). Іменно... Ве-

села  картинка,  правда?  Майбутнє  завжди  малюється  веселим... 
А іноді...  іноді не дуже... (Раптом несамовито, скажено схоплю-
ється, з перекошеним люттю лицем б’є кулаком об стіл, зваливши 
пляшки додолу, і прудко ходить по хаті.).

У цій дії, до речі, він зодягнений у вишиванку, грає на бандурі, 
співає  гарних  українських  пісень.  Справжнє  уособлення  складної 
розшарпаної натури митця, котрий перебуває в несприятливих для 
творчості, щоб не сказати нестерпних, умовах.
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Та не поспішаймо зі схематичним висновком: у людині поєдну-
ються, власне, співіснують, роздираючи її, Добро і Зло. Для Вин-
ниченка важливішою, драматичнішою є неспроможність – навіть 
такої  талановитої,  високоінтелектуальної  людини  –  розрізнити 
Добро  і  Зло.  І  корінь  цього  жахливого  явища  –  у  такому  начеб-
то неістотному, непринциповому моменті, як підміна понять. Від-
бувається  вона  часто  на  найпримітивнішому  рівні,  але  наслідки 
може мати катастрофічні.

Ось один приклад.

Орися (жорстко). Хто його зна... Може, й убила б, якби хо-
тілось. Переважило б друге хотіння, не убила б. Не знаю... Во 
всякому разі не роздумувала б, погано це чи ні з морального, чи 
принціпіального боку...

Кривенко (до Антоніни). Так само, як ти.
Антоніна. Як я?
Кривенко. Розуміється. Сліпий інстинкт чи сліпе бажання... 

Не все одно?

Незбагненним  поворотом  думки  ототожнюється  прагнен-
ня  дарувати  життя  (материнство,  щедротне  й  саможертовне  у 
своїй  суті)  з  бездумно-егоїстичним  ставленням  до  життя  за-
галом  і  до  чийогось  конкретного  життя.  А  перед  тим  Кривенко  
переконував-допитувався: «Скажи, невже, будучи чесною з собою, 
будучи  в  гармонії  зі  своїм  розумом,  серцем,  досвідом,  ти  можеш 
родить і лишить жить таку дитину, як наша?.. Невже тебе не про-
ймає  сором,  що  твоя  дитина  буде  така?  Невже  тебе  не  бере  гнів, 
що ти не хотіла її, а хтось, якась сліпа сила нахабно, без твоєї згоди 
втелющила її?».

То навіть не є егоїзм чи й егоцентризм, як може видатися з пер-
шого  враження.  Мабуть,  щиро  каже  Кривенко  Антоніні,  що  йому 
боляче дивитися на її страждання, і додає: «...коли в будучому дам 
тобі ще страждання, то не по моїй вині, а по вині того, що весь цей 
час дає нам страждання. Чуєш, Тосю? Запам’ятай ці слова і вір їм – 
од душі говорю». Він справді переконаний, що не Антоніні завдає 
мук він сам, а обоє вони страждають (ще й чи не однаковою мірою) 
від  «якоїсь  сліпої  сили».  Тобто  свій  абстрагований  від  реальності 
принцип він вважає всесильним і до того ж більш цінним за живе 
життя,  намагається  життя  підкорити  принципові,  який  має  здат-
ність обертатися на догму. Його помилка в тому, що він, замість по-
шуку засобів узгодити, ув’язати принцип із життям (тобто ідеальне 
з матеріальним), навпаки, ще далі загострює суперечність між ними, 
а це веде не лише до поглиблення дисгармонії в його душі, а й до 
повного  спустошення.  Сліпою  гонитвою  за  логічно  сконструйова-
ною примарою він винищує в собі емоції, і тому стає можливою та 
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страхітлива акція, яку він «з виразом суворої муки» здійснює над 
сином, перед тим «жагуче» поцілувавши його. Крім процитованого 
з  ремарки,  тут  немає  більше  жодних  ознак  внутрішньої  боротьби, 
сумніву, зрештою, страху за дитя: є лише страх за себе – за те, що 
можуть застати в момент здійснення злочину.

Драматург  торкається  тут  найпотаємнішого,  найзагадковішо-
го:  перетворення  нормальної,  навіть  творчо  обдарованої  людини 
на холоднокровного, патологічного вбивцю, що розправляється з 
абсолютно беззахисним малям. Виходить, отже, повторимося, що 
річ не в принципі як такому, а в людині, здатній у ситуації вибору 
робити кроки в напрямку до пекла... 

Дещо осібне місце в спадщині В. Винниченка як за тематикою, 
так і за життєвим матеріалом посідає п’єса «Чорна Пантера і Білий 
Медвідь» (1911): житгя й проблеми родини молодого українського 
художника  в  еміграції.  Суть  конфлікту  цього  твору  –  на  перетині 
сімейних  обов’язків  і  покликання  художника.  Утім,  проблематика 
його ще ширша – не лише тому, що сім’я, зокрема сім’я Корнія Ка-
невича, є не тільки обов’язок, а передовсім палке взаємне кохання, 
а воно, як і свята любов до дитини, теж може бути для художника 
натхненням, а може – і завадою. Тут, як і в інших творах Винничен-
ка, розкидані по тексту різного роду сентенції, кожна з яких може 
відіграти роль ключової в розумінні його ідейного стрижня. Для ре-
жисера Алли Бабенко, котра створила виставу у Львівському театрі 
ім.  М.  Заньковецької,  ключовими  сентенціями  було:  «Мистецтво 
повинно  відображувати  все,  а  передусім  життя  і  страждання  лю-
дей»; «Митець не має нації. Насамперед – форма. Що таке форма?»; 
«Одне мистецтво має вічність». 

Про що ж, справді, п’єса? Про екцентричне кохання і палку рев-
нивість, своєрідність натури неординарної жінки, названої Чорною 
Пантерою? Про зіткнення таланту художника з жорстокою реаль-
ністю? Про становище української еміграції в нерозв’язних склад-
нощах і проблемах? Усе це є в п’єсі, але помилково було б зосере-
джуватися на одному із цих моментів. 

Існує легенда про художника, який катував свого раба для того, 
щоб правдивіше зобразити муку людини на полотні. Мимоволі це 
робить  і Корній, принаймні так виходить за парадоксальним при-
чинно-наслідковим ланцюжком, початок якого в найшляхетнішому 
прагненні митця створити досконале полотно, небажанні продавати 
те, яке ще не завершене. Він уперто відкидає всі пропозиції, а тим 
часом унаслідок відсутності  грошей виявляється неможливим ви-
везти на курорт небезпечно хворого сина. Урешті, син помирає, і аж 
тоді в обличчі вбитої горем дружини художник уловлює те, що так 
давно й марно шукав. 

Твір цей далеко не абстрактний. Дійові особи в ньому склада-
ють своєрідний інтернаціональний колектив: француз Мулен, іс-
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панець Мігуелес, англієць Блек, очевидно, датчанин Янсон та ін. 
Головні ж герої – Корній Каневич, його дружина Ріта, мати Ганна 
Семенівна – українці, як і примхлива красуня Сніжинка, яка нос-
тальгічно  розмірковує  про  так  званий  творчий  кодекс  запорож-
ців.  Неможливо  та  й  непотрібно  розділяти  риси  національного 
характеру  й  загальнолюдські,  роздумуючи  про  живу,  напрочуд 
яскраву особистість Корнія. Слід, проте, зазначити, що текст цьо-
го персонажа є важливим засобом його характеристики – люди-
ни  запальної,  одержимої,  але  наче  позбавленої  розкішного  дару 
мовного спілкування з іншими людьми. Лексичний запас Корнія 
вкрай  скромний,  аж  до  бідності:  свій  багатий  внутрішній  світ, 
своє  –  завжди  оригінальне  –  ставлення  до  всього,  що  відбува-
ється навколо, він краще висловив би на полотні барвою, лінією, 
бо він так створений, його думки знаходять не такий вираз, як у 
більшості людей. Для актора (першим виконавцем цієї ролі був 
Лесь Курбас) зіграти роль Корнія, простодушного й безпосеред-
нього у вияві своїх почуттів, – то надзвичайно складне завдання, 
своєрідне  випробування,  адже  подавати  глядачеві  позицію  сво-
го героя й переконувати в його правоті доводиться без допомоги 
слів-аргументів, а безпосередньо через серце. Серце ж йому під-
казує  й  розуміння  Добра  і  Зла  –  здебільшого,  справедливе,  за-
сноване на підсвідомому чи на генетично запрограмованому, гу-
маністичному чутті, з давніх-давен виплеканому народом. Лише 
один  раз  він  зривається  із  цього  морального  стрижня,  і  тоді  з  
нього  вивергається  потік  слів,  цілком  чужий  йому  як  людині: 
«... Годі  од  сім’ї  до  всього  підходити...  Так-так!  Що  се,  справді, 
таке? Того не можна, того не можна, те  їй давай, се  їй давай. Та 
що? Хіба я якийсь крамар, що має лавку для сім’ї? Маєш! Хіба я 
живу  для  того,  щоб  сім’ю  содержувати?  Сім’я  мені  головне?  Та 
з якої речі?..»  і т.  ін. Але письменник не осуджує за те свого ге-
роя, розуміючи одвічність трагедії Художника, що полягає в не-
здоланності прірви між високістю злету творчого Духу та зазем-
леністю  життя  людського,  у  щоденній  боротьбі  за  існування,  за 
виживання, між вічністю творчого буття й короткочасністю зем-
ного життя. Згадана сцена стає однією з вершин трагізму в цій, 
зовні побутовій, родинній драмі. 

Тому й виникає конфлікт, який часом навіть набирає антаго-
ністичного характеру, між Корнієм і його дружиною Рітою, чию 
творчу  сутність  уособлено  в  їхньому  маленькому  синові,  істоті 
найбеззахиснішій, приреченій до надто швидкого кінця. Прина-
гідно слід зауважити глибокий підтекст твору, де драматизм зу-
мовлено  не  відсутністю  грошей,  про  які  так  багато  говориться: 
справді, якби в молодих батьків були гроші на оздоровлення ди-
тини, суть драми збереглася б, хіба що виникли б інші фабульні 
повороти.
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Подружжя Каневичів єднає щире кохання – взаємне. Але він ча-
сом наче заплутується, наче забуває, хто в ній більше вабить його – 
жінка чи модель: він може торкати пучками її лице – не так пестячи, 
як помацки вивчаючи кожну рисочку; утім, той жест буває прита-
манний і закоханим надміру, коли їх охоплює невтримне бажання 
осягнути, пізнати таємницю коханого обличчя. Тож Корній як ху-
дожник справжній, художник від Бога (це, до речі, прямо сказано 
в тексті Мігуелесом про його полотно: «...Тут – Бог! Розумієте? Ви 
можете Бога купити?..»), жертвує всією своєю житейською влашто-
ваністю заради святого мистецтва, але трагедія в тому, що водночас 
він мимоволі жертвує й сином... І тоді з жахом усвідомлює, що «...є в 
хаті три трупи: Лесик, полотно і я...», бо ж кожне з них в його ро-
зумінні може бути живим тільки разом з двома іншими. Тому й не 
можна осуджувати його, коли, побачивши нарешті на обличчі дру-
жини неймовірно виразну рису невимовного (у первісному значен-
ні цього слова) болю і знайшовши спосіб перенести ту рисочку на 
полотно, тобто увічнити її, Корній переживає відчуття, близьке до 
щастя. Його тріумф митця – зрештою ж, хвилинний (принаймні для 
нього, але не для наступних поколінь реципієнтів цього твору) – не 
мусить  бути  сприйнятий  як  блюзнірство  в  присутності  новопрес-
тавленого сина; про все це слід судити зовсім за іншими, нежитей-
ськими, критеріями. Адже в таку хвилину  і думками,  і почуттями 
митця керує «хтось другий», хто «сидить» у ньому. 

Усе  це  розуміє  Ріта  –  людина,  безперечно,  неординарна,  і  саме 
тому з готовністю позує йому... востаннє, адже в неї вистачає рішу-
чості покласти край (убиваючи його й себе) сьому неприродному, чи 
й антиприродному, станові їх обох. Вона ж бо справді є носієм того 
стихійно-природного начала, яке, ще за стародавніми уявленнями, 
внутрішньо чуже чоловікові і яке тільки й зв’язує його з Природою, 
з Космосом. Загалом, за нюансами переживань і всієї поведінки по-
дружжя Каневичів можна простежити конкретний, але й водночас 
художньо  узагальнений  В.  Винниченком  вияв  докорінної  відмін-
ності  в  «переживанні  вічності».  Душа  Ріти  тут  надскладна:  адже 
вона і розуміє, і цінує талант чоловіка, але й ненавидить те полотно, 
що ним він так дорожить і якому (вона передчуває) неминуче буде 
принесено  в  жертву  її  дитину,  її  вічність...  Ще  далі,  глибше:  вона 
чинить неймовірні зусилля, намагаючись подолати фатальну супе-
речність, і досягає лише негативної реакції чоловіка, бо задля такої 
фантастичної, по суті, мети обирає примітивний, аж до банальності  
(яку,  до  речі,  усвідомлює,  але  нічого  кращого  вигадати  не  може),  
засіб – імітацію зради. 

Слід відзначити й те, що художній конфлікт твору відбиває віч ну 
суперечність  трансцендентального  плану  –  між  жіночим  началом, 
яке  в  людській  біологічній  формі  виконує  функцію  накопичення 
якості, і чоловічим, яке призначене для вибудування порядку, ієрар-
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хічності. Однак найбільшою помилкою інтерпретатора п’єси була б 
спроба звести її змістову суть до цієї суперечності, тому що вона є 
чи не єдиним твором у спадщині драматурга, присвяченим утвер-
дженню Сили Кохання. Єдина в драмі  героїня без  імені,  а лише з 
назвиськом «Сніжинка», є своєрідним антиподом Ріти, передусім у 
наполегливому відстоюванні права Художника на абсолютну волю 
від  усіх  обов’язків  і  будь-якої  відданості  комусь  чи  чомусь,  окрім 
мистецтва.  Сліпучо-принадна  зовні,  вона  володіє  силою  магічно-
го  впливу  на  чоловіків,  а  свої  справжні  почуття  вміє  і  приховати, 
і затамувати, аби лише справити враження людини цілком вільної 
та незалежної. Закохана в Корнія, вона водночас розуміє, відчуває 
його  незглибимий  талант  і  прагне  відшукати  чи  створити  можли-
вості для того, щоб він міг розгорнутися; а з якою метою (корисли-
вою чи од своєї душевної щедрості) – невідомо: то є одна із загадок, 
що їх так багато розсипано у творах Винниченка. Драматичне зерно 
цієї постаті в тому, що, незважаючи на всю проникливість героїні, 
на інтелектуальну вищість її над усіма іншими (виняток становить 
хіба Мулен, та й то частково), у головній таїні вона – перед зачине-
ними дверима. Простіше кажучи, Сніжинка є особа інтелектуальна, 
але бездуховна. 

Водночас  це  людина,  яка  наче  постійно  бачить  себе  збоку,  яка 
розуміє  недосяжність  для  неї  тих  вищих  сфер,  у  яких  перебуває 
Художник (тому й не порожньою, хоча, може,  і не зовсім справед-
ливою є її фраза, кинута Ріті: «До того, що я розумію, ви ще не до-
росли...»), – і тяжко мучиться тим. Сила її принадності – тутешньої, 
земної – мусить давати їй утішну впевненість у просторікуваннях 
про  красу  (маючи  на  увазі,  певна  річ,  себе  ж),  яка  дає  сміливість  
повчати всіх, чого не без підстав побоюється Ріта (хоча в кінцевому 
підсумку її, Ріти, внутрішня сила виявляється незрівнянно потуж-
нішою, принаймні для Корнія).

Глибоким, сказати б, провидчим знанням у п’єсі володіє Мулен, 
адже він і лише він бачить усю внутрішню розгубленість, розсипа-
ність  Сніжинки,  безсилої  заховатися  під  зовнішньою  самовпевне-
ністю та безтурботністю. Це – епізодичний, та, можливо, найбільш 
багатогранний персонаж драми. «Знаменитий критик», що справді 
є  тонким  поціновувачем  мистецького  твору,  і  водночас  ділок,  для 
котрого  поняття  «цінність»  має  цілком  конкретний  матеріальний 
зміст, він здатний і на людяний порив (почувши про тяжкий стан 
дитини,  пропонує  допомогу  у  віднаходженні  покупця  безцінного 
полотна, відмовившись від власної вигоди, на якій щойно був зосе-
реджений). Сюжет, що розгортається в кабаре, «складений» Рітою: 
це вона притягла його, Мулена, сюди, з надією «випадково» побачи-
ти Корнія, для якого артистично демонструє всю свою розкутість і 
жіночу принадність – не принадність моделі для художника, а саме 
жіночу,  в  яку,  здавалося,  вже  перестала  була  вірити,  але  ж  покла-
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ла собі змусити коханого більш ніколи не відпустити її від себе, бо 
інакше  –  «кінець  усьому...».  Ця  ситуація  дає  Муленові  (як,  утім, 
і  всім  іншим  учасникам)  значно  більше  можливостей  виявити  й 
неабиякий темперамент, і навіть певне уподібнення його до «Пан-
тери» (з огляду на необхідність уміти стримувати себе, вичікуючи 
на «здобич»),  і непростий стан шалено закоханого чоловіка, якого 
на наших очах кілька разів то кидає в прірву безнадії, то знов під-
хоплює нове сподівання. Коли він веде карточну гру на поцілунки 
Чорної Пантери (нею ж затіяну, аби піддражнити Білого Ведмедя, 
викликати його ревнощі), здається, ніщо не зможе зупинити його в 
разі виграшу,  і навіть програвши, він ще сподівається залишитися 
хоч би примхою цієї дивної жінки. Але й пережити повну поразку 
він спроможний гідно.

П’єса, здатна своїм сюжетом ввести в шоковий стан, постійно ва-
бить режисерів театру й часом кіно, сценічна історія її (як і «Брехні») 
надзвичайно  барвиста  (ще  від  вистави  театру  товариства  «Руська 
бесіда»  в  Станіславові  (нині  Івано-Франківськ)  1914  р.  з  Катери-
ною Рубчаковою й Лесем Курбасом у головних ролях) і географіч-
но широка – її перекладено багатьма мовами. Відгуки ж критики є 
вкрай суперечливими, аж до цілком протилежних. Постійний опо-
нент В. Винниченка І. Стешенко зі своїх емпіричних позицій не по-
бачив у творі «жадного колориту – ні національного, ні клясового, ні 
професійного, ні навіть загальнолюдського» 87. Не сприйняв твору й 
А. Ніковський. У київській газеті «Рада» він відзначив «мораліза-
торську тенденцію», «фальшивий тон», «неймовірні ситуації» й на-
віть «зовсім слабеньку» техніку драматичну, а в петербурзькій газеті 
«Речь» (15 серпня 1911 р.) виступив М. Могилянський зі статтею, 
де зазначив, що «драма захоплює своїм напруженим тоном, драма-
тизмом  наростаючої  дії»  і  «свідчить  про  великий  мистецький  та-
лант Винниченка». Однією з кращих у творчості драматурга назвав 
її М. Рудницький у газеті «Діло». Зауваживши, щоправда, численні 
русизми в  її мові, він у досить оригінальному стилі писав: «... про-
блема  конфлікту  між  обов’язком  артиста  супроти  творчої  праці  і 
родини не пережилася так хутко, як псевдореволюційні принципи 
полової  (сексуальної)  моралі,  переведені  Винниченком  з  різкістю 
партійної програми». 

Усі, хто висловлював щодо художнього рівня п’єси «Базар» різні 
докори й сумніви (так і не зрозумівши її художньої природи), в один 
голос, проте, пророчили їй сценічний успіх. За тенденційність під-
давали  критиці  й  інші  драми  Винниченка  цього  періоду,  зокрема, 
«Натусь»  і «Дочка жандарма». Останню, скажімо, критики-естети 
«Української хати» сприймали як написану для аматорського теат-
ру, очевидно, унаслідок чіткої виявленості, «двоколірності» (чорно- 

87  Сяйво. – 1911. – № 1. 
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білий)  політичних  та  етичних  позицій  героїв,  виразності  харак-
теристик  їх,  незважаючи  на  їхню  аж  надмірну  небагатослівність. 
(В  останньому,  зрештою,  можна  вбачати  вплив  тодішнього  кіно, 
з титровими написами – репліками персонажів.) Персонажі твору 
розкриваються через вчинки: подій у цій двоактівці чимало й дина-
міки в розгортанні їх також не бракує. Сюжет, як для Винниченка, 
незвичайно простий.

На  невеликій  залізничній  станції  страйк.  Дочка  жандарма  Оля 
відмовляється від батька і бере участь у події на залізниці. На ро-
бітників  нападають  жандарми.  Батько  й  донька  буквально  цілять 
одне в одного. Жандарм, стріляючи, тяжко поранив доньку. Щоб її 
врятувати,  треба  з  міста  привезти  хірурга.  Для  цього  представни-
ки  влади  дозволяють  робітникам  скористатися  «заарештованим» 
паровозом, але в листі до міста вороги робітників приховують май-
стерно  зашифрований  текст,  щоб  викликати  карателів.  Робітники 
викривають  цю  хитрість,  проте  не  знають,  як  запобігти  можливій 
новій небезпеці. Оля, до якої час від часу повертається свідомість, 
категорично забороняє товаришам рятувати її ціною такого ризику. 
Зрештою, один з робітників виїжджає на паровозі ... у протилежний 
від міста бік – до тієї станції, звідки може привезти підтримку пов-
сталим. Приречена, по суті, Оля радісно вітає такий поворот подій.

Критичних відгуків на п’єсу було мало, оцінку давали негативну. 
М. Євшан (М. Федюшка) вважав, що «ніякого ширшого інтересу не 
може мати “Дочка жандарма” – найслабша з усіх п’єс Винниченка. 
Читач, який свій літературний смак виробив собі не на аматорських 
виставах, не може вдоволитися ані такою драматичністю сцен, ані 
такими  паперовими  особами  драми,  ані  тими  мелодраматични-
ми  ефектами,  які  ослаблюють,  а  не  підносять  ефект  поодиноких 
сцен»  88.  Це  була  знищувальна  оцінка,  але  й  на  неї  можна  знайти 
заперечення: і для аматорів хтось мусить писати п’єси. До честі Вин-
ниченка, який уже мав гучне ім’я, те, що він потрудився для тих, про 
кого, як правило, багато мовиться, та не багато робиться. Слід, що-
правда, відзначити, що така заангажованість мимоволі вплинула й 
на образний стиль твору: в ньому таки відчутний момент гри. Тому 
навіть можлива (хоч уже й за межами дії) загибель головної героїні 
не сприймається у всій її трагедійності. 

Історія  останньої  перед  вибухом  Першої  світової  війни  драми 
«Мохноноге» (1914) викликає думку не лише про непрості «взаєми-
ни» письменника зі своїми творами, але й про постійний неспокій, 
шукання його як мислителя. Вона ж допомагає й дещо зрозуміти у 
складнощах долі інших його творів. Ось ця історія в подачі Г. Кос-
тюка.  У  щоденних  записах  за  18  січня  1917  року  читаємо:  «Коли 
свята творчість даватиме й надалі такі приємні переживання, які я 

88  Українська хата. – Київ, 1912. – Кн. 7, 8.
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маю  тепер,  то  доведеться,  мабуть,  вибирати  якусь  іншу  професію. 
За кілька днів вистава “Мохноногого”. Та п’єса, якою я місяців чо-
тири тому був задоволений, тепер викликає таку огиду й сором за 
неї,  що  не  знаю,  що  робити?  Страшенно  дивно,  як  я  міг  так  різно 
цінити  її?  Що  я  в  ній  знаходив  доброго?».  Пізніше,  за  два  місяці, 
«Вісник  Союзу  Визволення  України»  у  Відні  (12  березня  1917  р., 
с. 175) подав таку інформацію: «Новий твір В. Винниченка “Мохно-
ноге”. П’єсу включено в репертуар театру Нєзлобіна». Посилаючись 
на московську газету «Биржевые ведомости», «Вісник» цитує: «Сам 
автор означує  істоту “Мохноногого” в таких словах: “Воно живе в 
кожнім  з  нас,  живе  раніше  ніж  свідомість  і  воля.  Раніше  того,  шо 
зветься людським, добрим або злим. Коли у згоді з нашими бажан-
нями, цілим світоглядом – добре, коли противне – то вже зле. Тому 
воно  многолице,  мінливе,  невловиме.  Ми  завше  в  боротьбі  з  ним, 
хоч несвідомі цього. Але бувають інколи моменти, коли наша увага 
яскраво ставить питання про цю боротьбу”». Це художнє відкриття 
залишив драматург у спадок новій історичній добі. 

VI.3.2. Сценічна історія драм Володимира Винниченка 

Вийшло чимало розвідок про долю спадщини Володимира Вин-
ниченка  таких  світових  учених,  як  В.  Панченко,  М.  Жулинський 
(Україна), Л. Онишкевич (США), В. Ревуцький (Канада), М. Лас-
ло-Куцюк (Румунія), М. Молнар (Чехія). У їхніх дослідженнях про-
стежується еволюція творчих шукань митця. Усі вони сходяться на 
тому,  що  його  п’єси  суголосні  модернізму,  а  про  те,  чи  ж  відобра-
зилося подібне на сцені, хитромудро обходять мовчанкою. І тут, до 
речі, необхідно згадати М. Садовського, котрий і любив В. Винни-
ченка і по-батьківському до нього ставився, але доручав ставити в 
Першому стаціонарному українському театрі в Києві його новітні 
драми  лише  молодим  режисерам.  Чому  саме  так,  уперше  спробу-
вав відповісти професор Таврійського Національного університету 
ім.  В.  І.  Вернадського  та  Люблінського  університету  ім.  М.  Кюрі-
Склодовської (Польща) Віктор Гуменюк у своїй книзі «Сила кра-
си» 89, у якій чи не найкраще за всі попередні часи простежуються 
й найважливіші сценічні підходи до інтерпретації п’єс Винниченка-
драматурга в провідних театрах України кінця ХХ ст.

Письменник виступив на кону тоді, коли виник не тільки термін 
«нова драма», але й засвідчилися цілком виразні її художні зміни, 
оновлення зображально-виражальних засобів, властиві для всього 
цього мистецького напряму. Світовий, у тому числі й український, 
театральний інтелект тоді розширив поняття драматичної дії, яка не 

89  Гуменюк В. Сила краси: проблеми поетики драматургії Володимира Винни-
ченка. – Сімферополь, 2001. – 340 с.
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покривалася тільки сумою вчинків персонажів, інтригою чи зовніш-
ньою динамікою, а й почала виразно випромінювати наскрізну для 
героя – одиниці – думку, настрій, чуттєвий рефлекс, мистецьку лі-
нійність, психологічний нюанс. Душевні тривоги і болі, сподівання 
і мрії людини стали в епіцентрі не тільки п’єс, але й усього культур-
ного тодішнього розвитку,  і найбільше – театрального. Саме тому 
ціла плеяда українських майстрів слова, що йшли за В. Винничен-
ком, не копіюючи майстра, працювала в цьому напрямку й посіла 
в європейському гуманістичному розвитку своє місце. Але згодом 
спадок  цих  майстрів  був  викинутий,  закритий  спочатку  царськи-
ми  цензорами,  а  потім  ще  й  обпльований  радянськими  ідеолога-
ми. Сюди запакували насправді всі художні драматургічні набутки 
В.  О’Коннор-Вілінської,  С.  Черкасенка,  Л.  Яновської,  Олександ-
ра  Олеся,  Т.  Сулими,  Л.  Старицької-Черняхівської,  Г.  Хоткевича, 
а особливо їхнього ідеолога з 1908 року – самого В. Винниченка – 
блискучого новатора та експериментатора.

Розпочавши свою мистецьку діяльність у 1900-х роках в різних 
художніх  жанрах,  майстер  поступово  підходив  до  усвідомлення 
важливості драми. Актуальна соціальна проб лематика, тема проце-
су  пролетаризації  села,  народження  протесту  в  широких  верствах 
тогочасного  суспільства  проти  гніту  й  експлуатації,  проти  духов-
ного  закріпачення  людини,  її  закутості  в  соціальні  шори  надали 
Винниченкові можливість якнайбільше подбати про розкриття се-
редовища інтелігенції, і це щільно поєднувалося в нього з манерою 
письма  –  лаконічно  стислою,  художньо-експресивною.  У  п’єсах 
1906–1951 років як з боку естетичного, так і соціального змальова-
но миттєво-правдиво контрасти того часу, де волелюбні прагнення 
українського народу розбивалися на жандармське свавілля цариз-
му. Це дуже імпонувало М. Коцюбинському, і він схвально й не один 
раз щиро, сердечно і тепло відгукувався на появу його багатьох тво-
рів, зокрема і п’єс 90.

Однак  треба  визнати  справедливим  і  сучасне  твердження,  що 
після поразки народних виступів 1905–1907 років у творчості Вин-
ниченка  превалюють  мотиви  індивідуалізму,  а  в  кількох  драмах  є 
спроба  розвінчати  гуманістичні  ідеали  світової  спільноти.  Саме  в 
цей  період  роман  В.  Винниченка  «Заповіт  батьків»  був  нещадно 
розкритикований і В. Леніним.

В. Винниченко звернувся до написання таких творів якраз у той 
час, коли сам почав ретельні самостійні пошуки утвердження пев-
них моральних устоїв, об’єктивних взаємостосунків, гармонії люди-
ни та суспільства. Це дні, коли набули поширення різноманітні фі-
лософські та естетичні теорії, серед яких нерідко виправдовувалося 
зрадництво,  ренегатство,  колабораціонізм,  відверто  оспівувалася 

90  Радянське літературознавство. – 1988. – № 2. – С. 89.
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гола  еротика,  майже  повністю  знецінювалися  попередні  демокра-
тичні  надбання  чи  засади.  Такі  явища,  мабуть,  є  закономірними  в 
період  соціальних  крутозламів  чи  перетворень,  коли  поруч  з  про-
гресивними  моментами  розвитку  піднімається  й  каламутна  хвиля 
якихось занепадницьких настроїв. У цей час відбулася зміна ідей-
них орієнтирів і в самого В. Винниченка: він майже все перше деся-
тиліття ХХ ст. був одним зі стійких борців проти царського режи-
му, тим самим революціонером, у якого після 1908 року захитався 
ґрунт під ногами, а душу почали заполонювати протилежні думки 
щодо результатів революції. 

Серед такого сум’яття 1906 року і в період переоцінки своїх ціннос-
тей  В.  Винниченко  друкує  першу  гостро  психологічну  драму  «Дис-
гармонія»,  у  якій  і  відбилися  настрої  та  протиріччя  у  свідомості  ав-
тора, його плюсові й мінусові відтінки. Не буде перебільшенням, що 
вже з першої драми «Дисгармонія» (1906) розвиток і нагрів подій та 
залюбленість у позитивного носія доброти став виразною стильовою 
ознакою драматурга, набув у подальшому жанрового визначення. Од-
нак  В.  Винниченко  саме  тут,  як  і  побратими  по  перу,  не  відмовився 
від досягнень своїх вітчизняних попередників (скажімо, Т. Шевченка, 
М. Кропивницького, М. Старицького чи І. Тобілевича) та воднораз із 
цим пішов дальше: у суспільному розвитку він угледів найперше яви-
ща контрасту, ввів таку діалогічність, що виявлялася не лише безпо-
середньо в розмовах дійових осіб, а й у внутрішніх монологах, мовних 
паузах, незакінченості думки, навіть в авторській ремарці, у якій кожне 
слово сповнене художньої філософічності. Слід зауважити, що це вже 
йшло від манери творення його сучасників – Г. Ібсена, М. Метерлінка, 
Г. Гауптмана, Л. Андреєва, А. Чехова, І. Вазова, С. Пшибишевського.

В.  Винниченко  у  своїх  драмах  чи  комедіях  не  копіював,  а  по-
глиблював, уточнював ними віднайдене, а найголовніше – брав за 
основу національне тло, ідею, характер свій же, український, у його 
багатобарвності виявів. І як усі європейські майстри того часу вбо-
лівав за нього, а значить, не відмовлявся навіть від подачі натура-
лістичних рис у зображенні, особливо чуттєвих, морально-етичних 
взаємостосунків (і статевих у тому числі) між чоловіком та жінкою. 
За це йому особливо найбільше дісталося від прихильників мето-
ду соціалістичного реалізму. Утім, і нинішня вітчизняна театральна 
критика теж багато чого не прощає митцеві, хоча саме В. Винничен-
ко у складні та похмурі часи початку ХХ ст. вивів уже українське 
письменство,  найбільше  його  драматургію,  а  ще  більше  театр,  до 
найкращих європейських, а то й світових зразків 91, і саме так стало-
ся з драматургічним дебютом письменника – «Дисгармонією». 

Для  сценічної  історії  «Дисгармонії»  істотним  є  те,  що  в  центрі 
драми  опинилася  постійна  й  дуже  улюблена  тема  моралі  панів-

91  Панченко В. Магічний кристал. – Кіровоград, 1995. – С. 93.
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ної  верхівки  і  моралі  пригнічених,  невідповідність  революційного 
світо гляду  зі  щоденним  побутуванням  (революціонерка  Лія),  або, 
як справедливо констатував О. Ставицький, виявилася «неприми-
ренна  суперечність  між  ідеєю  загальної  справедливості  та  резуль-
татами  практичного  її  застосування,  між  високими  моральними 
принципами і дійсною поведінкою людей, які проголошують і від-
стоюють їх» 92. На той час це був сміливий крок і прорив у драма-
тургії на терені імперії. Проблема, як і сюжетні колізії, склала осно-
ву  вистави,  а  драма  була  вперше  проінтерпретована  театральною 
трупою О. Суслова в 1907 році в Херсоні й трималася ним на кону 
понад  десять  літ.  Герої  організовують  мітинги,  пишуть,  розповсю-
джують прокламації, перебувають у підпіллі, готуються дати відсіч 
чорносотенним загонам й водночас раз у раз дискутують уперто, на-
полегливо про революцію та її особливості й здебільшого слова зни-
кають безплідно, незважаючи на те, що кожен з  героїв нібито від-
стоює свою позицію або й має індивідуальний погляд на неї. Окремі 
з  них  висловлюють  сумніви  в  доцільності  ведення  революційної 
боротьби і чи взагалі варто жертвувати власним життям, коли це не 
зробить усіх людей щасливими, матеріально забезпеченими, а сус-
пільство  високорозвиненим,  заможним  –  завжди  будуть  багаті  та 
бідні,  і ця нерівність супроводжує людство впродовж усіх його ві-
ків. Та й у громадянстві ніколи немає гармонії, і жоден із соціальних 
ладів недовершений, а людина взагалі недосконала класова постать. 

Отаке  окреслення  революціонера  було  несподіваним,  бо  ще  з 
французьких революцій їх вважали добрими перетворювачами сві-
ту, борцями за гуманістичні ідеали, особливо справедливість, а тут 
раптом  така  сентенція.  Слід  також  додати,  що  сам  автор  у  п’єсі 
«перш  всього  самого  себе  вивів,  свій  сором,  свої  сумніви».  Це  він 
ствердив у згаданій уже книзі «О морали господствующих и мора-
ли угнетенных» , виданій у Львові як відкритий лист до читачів та 
критиків. Саме тому О. Суслов, коли взявся за постановку «Дисгар-
монії», вивів на сцену особу від автора, який раз у раз продовжував 
окремі діалоги чи репліки героїв. Таке твердження не пробачили не 
тільки діячі (політичні, громадські, мистецькі) в Україні, але й ра-
дянська влада протягом усього свого існування. У 1978 році Н. Ку-
зякіна стверджувала: «…В роки реакції його [Винниченка. – Л. Б.] 
п’єси викликали різкий осуд через занепадницькі настрої, за інди-
відуалістичні сентенції, за знущання над російськими революціоне-
рами. Він показав зневірених революцією інтелігентів, які шукають 
самозаспокоєння в ніцшеанському культі “надлюдини”» 93. Гадаємо, 

92  Історія української літетатури : у 8 т. – Київ : Наукова думка, 1969. – Т. 5. – 
С. 466.

93  Кузякина Н.  Украинская  драматургия  начала  ХХ  века.  Пути  обновления.  – 
Ленинград, 1978. – С. 10.
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що в драмі прихована не тільки дисгармонія самого драматурга чи 
життя його улюблених героїв, але й дисгармонія суспільства тих ро-
ків, і це, безперечно, постійно викликає суперечки й досі. 

У фіналі «Дисгармонії» кожного підводять до висновку, що мо-
раль не може бути міцною основою в будівництві будь-якого сус-
пільства,  і  соціалістичного  теж,  бо  в  боротьбі  з  неправдою,  злом 
необхідно  завжди  відступити,  поступатися  перед  постійним  мас-
куванням  наскрізь  фальшивих  та  лицемірних  закликів,  лозунгів. 
Проте в цій (такій добре поставленій) проблемі не знайшлося чіт-
кого слова про справжнього трударя, власне землероба, творця ма-
теріальних благ на землі, пошукача добра, бо навіть серед переліку 
дійових  осіб  постаті  селян  мають  лише  якусь  абстраговану  озна-
ку – Дядько з батогом, Дядько в чумарці, Хмурий дядько, Дядько 
у свиті. Та й усі вони постають якимись затурканими, відсталими, 
наївними,  простакувато-улесливими  й  у  своїй  більшості  виклика-
ють більше жаль та співчуття, але такими їх тоді бачив В. Винни-
ченко – відірваними від загальних справ, байдужих і дивакуватих 
стосовно громади. Отож треба погодитися з О. Ставицьким, котрий 
писав, що, «протестуючи проти хуторянщини, Винниченко пересту-
пав ту межу, якої не можна було переступати, бажаючи лишитись в 
демократичному таборі» 94.

«Дисгармонія»  стала  гострою  за  проблематикою  драмою,  різ-
ко відрізнялася від п’єс ХІХ – початку ХХ ст., часто ставилася на 
кону тогочасного українського театру і, безперечно, певною мірою 
демонструвала постійну надалі авторську позицію «чесності з со-
бою». Тобто все, що допомагає в здійсненні поставленої мети, що 
перебуває в тісній взаємодії людини та суспільства, її особистими 
бажаннями  та  почуттями,  –  потрібне,  а  сильна  особа  завжди  ви-
творює свою власну (іноді дуже егоїстичну) мораль і тільки з нею 
рухається  вперед.  Така  рецепція  «Дисгармонії»  була  в  театраль-
них  трупах  початку  ХХ  ст.  й  базувалася  вона  на  тому,  що  немає 
об’єктивної істини, немає загальних правил для всіх сущих, існує 
тільки «я» і власне почуття героя. Покладатися на правду, справед-
ливість,  демократію,  гуманність  можуть  тільки  слабкі,  бо  іншого 
захисту в них немає. Зрештою, це засвідчила революція 1905 року і 
згодом революційний переворот 1917-го. Революціонер і жандарм, 
робітник  і  підприємець  вважали  себе  чесними,  виконавши  свій 
обов’язок, хоча цілі в кожного абсолютно протилежні. Тобто все, 
що  допомагає  в  досягненні  поставленої  цілі  чи  мети,  що  перебу-
ває в злагоді з особистими бажаннями, якими б низькими вони не 
були,  –  істинні,  підкріплені  власною  виробленою  мораллю.  «Ду-
жого  брехуна  бояться  і  поважають,  а  з  безсилого  сміються  і  зне-
важають», – резюмується кредо драми устами Мартина. Його роз-

94  Історія української літератури : у 8 т. – Т. 5. – С. 497.
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чарування  в  революції  було  підхоплене  акторами  й  режисерами 
10-х років ХХ ст., тож не випадково «Дисгармонія» стала в кращих 
постановників на сцені театральних труп України початку цих ро-
ків своєрідним еталоном.

Тому в своїх подальших п’єсах автор продовжує аргументувати 
свою  позицію  про  нову  мораль  і  революційну  діяльність.  Одна  за 
одною виходять друком і ставляться в театрах в цьому плані глибо-
кі, мудрі, талановиті психологічні драми та комедії «Щаблі життя» 
(1907),  «Великий  Молох»  (1907/1908),  «Мементо»  (1909),  «Чужі 
люди» (1909), «Базар» (1910), «Брехня» (1911), «Чорна Пантера і 
Білий  Медвідь»  (1911),  «Співочі  товариства»  (1912).  Ними  й  по-
чався  справді  тріумфальний  шлях  В.  Винниченка  як  драматурга  і 
його вихід на театральні підмостки – і цей сценічний наступ відразу 
щиро підтримали Д. Дорошенко, С. Бердяєв, І. Франко, Д. Антоно-
вич, Олена Пчілка, С. Петлюра, С. Єфремов, Панас Мирний, М. Єв-
шан, а трохи пізніше – О. Кисіль, В. Чаговець, А. Крушельницький, 
М. Рудницький. 

Особливу популярність з творів 1900-х років мала драма «Брех-
ня». Героїня драми – звичайна жінка Наталія Павлівна, котра по-
кликанням долі творить добро іншим і аж ніяк не для себе, а тому 
й терпить страшну поразку у фіналі. Іван Стратонович виступив як 
безпосередній учасник здійснюваної жінкою тієї чи іншої акції, як 
антитеза до всіх справ Наталії. Можливо, він і посприяв її загибелі. 
Дія  п’єси,  за  твердженням  режисера,  вільна  від  будь-якого  підви-
щеного пафосу, самопожертви та мучеництва –  і в цьому найбіль-
ша привабливість головної героїні. Брехня, яка стверджується нею, 
за певних обставин може обернутися правдою, але ніколи й не ви-
правдовувана сама брехня, бо мова йде про людську чесність, висо-
ку жертовність як засіб сходження до правди. В Україні «Брехню» 
майже одночасно показали два добрих професіональні колективи – 
театр «Руської Бесіди» в режисурі Й. Стадника в Чернівцях і театр 
Миколи Садовського в Києві, яку здійснив І. Мар’яненко. Відбуло-
ся це в 1911 році. Писали про неї С. Єфремов, М. Вороний, С. Чар-
нецький,  пізніше  Ю.  Смолич,  К.  Буревій,  П.  Богацький,  В.  Ча-
говець  та  ін.  І.  Мар’яненко  за  моральною  проблематикою  драми 
висвітлив і філософське питання про істину, над виявленням якої 
тисячоліттями трудиться людський розум  і думка. Вистава ствер-
дила, що центральна героїня Наталія Павлівна йде на компроміс із 
совістю й утворює цілу апологію брехні  і робить так, що будь-яка 
брехня в певний час може стати істиною. Вона переконує, що коли 
«знаєш, що не для себе брешеш, а для того, кому брешеш, то се зо-
всім неважно, треба тільки, щоб ся брехня давала радість».

Оцінка обох вистав дуже різна, немає й досі об’єктивного її роз-
гляду,  хоча  треба  пам’ятати,  що  виконавці  залишилися  в  обох  те-
атрах  на  висоті  –  і  найперше  Л.  Ліницька  (Наталія),  С.  Паньків-
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ський (Андрій Карпович), І. Мар’яненко (Тось), Й. Стадник (Тось), 
С. Стадникова (Наталія). Вони прекрасно ввійшли слідом за драма-
тургом у течію ритмізованої метафоричності, ефектності та настро-
євості, яка домінувала в п’єсі.

Якщо в «Дисгармонії» В. Винниченко пунктирно викладав пог-
ляди на мораль, і як йому здавалося, саме на нову мораль, то в «Щаб-
лях життя» головний герой Мирон Антонович не тільки виступав 
проповідником  авторської  концепції  моралі,  а  й  вщент  розбивав 
аргументи будь-якого співбесідника. Як сильна особа, якій усе доз-
волено, він не керується нормами поведінки цивілізованої людини, 
а тільки своїми інстинктами та бажаннями, якими б недостойними 
вони  не  виявлялися.  Мирон  урешті-решт  вбиває  великою  дозою 
морфію свою стару безнадійно хвору матір, аби не витрачатися на 
її  утримання  та  лікування.  Вчинок  героя  підносився  як  вияв  ви-
щої людської доблесті та потрібності. Усі вищеназвані п’єси, хоча й 
різно манітні тематично, усе ж таки мають єдину авторську концеп-
цію. Акумулює всі думки висловлення Катрі: «Я жалію тільки тих 
хворих, яких можна вилічити. А тих безнадійних, що ще впирають-
ся і розносять скрізь заразу, треба нищить…» («Великий Молох»).

Постійно виявляючи сміливість, В. Винниченко у виборі тема-
тичних обріїв у цей період навмисно вдавався до полемічно загостре-
них ситуацій, ставив своїх героїв в екстремальні моменти, постійно 
прагнув  вдарити  по  обивателю,  психології  і  вдачі  різношерстного 
чиновництва, а найбільше – міщанина. Усе це викликало супереч-
ливі  оцінки  п’єс  і  вистав,  навіть  обурення,  як  було  з  «Натусем». 
Найбільш точно й об’єктивно оцінювали і п’єси,  і вистави С. Бер-
дяєв, С. Петлюра, С. Єфремов, І. Стешенко, М. Данько 95, Ю. Сірий. 
Їх  не  лякала  парадоксальність  ситуацій,  абстрагованість  окремих 
типів. Якщо в «Дисгармонії» явно підкреслено стверджувалася не-
можливість досягти в житті гармонії, суперечність між бажанням та 
обов’язками, здатністю, можливостями, то тут і далі у своїх п’єсах 
драматург акцентував моменти душевної невлаштованості. Один з 
героїв, Мартин, виголошував: «Я нічим не хочу здержувати себе  і 
наплювати мені на всі моралі, на всі поржавілі кайдани, якими ско-
вують себе люди», тобто правду і неправду, моральність і амораль-
ність вчинків він оцінює з точки зору сили чи безсилля. Отже, його 
діяльність не творча, а руйнівна.

Ці  життєві  засади  Мартина  драматург  розвинув  у  подальших 
образах – Зінько («Великий Молох»), Мирон Антонович («Щаблі 
життя»), Кривенко, Супрун («Memento»), Леонід («Базар»), Єв-
мен Тихенький («Співочі товариства»), Панас Мусташенко («За-
кон»). В основу  їхніх моральних принципів знову ж таки покла-

95  Данько М.  Володимир  Винниченко.  Проба  літературної  характеристики  // 
Літературно-науковий вісник. – 1910. – Кн. 7. – Т. 51. – С. 52–70.
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дено  справді  «чесність  з  собою»,  яка  легко  виправдовує  поряд  із 
добротою й негідні вчинки, зречення обов’язків, ігнорування етич-
них  норм,  недотримання  слова.  Той  самий  Зінько  відмовляється 
допомогти  товаришеві  по  спільній  праці,  і  його  нібито  чесність 
стає  врешті-решт  об’єктивно  шкідливою.  Партійна  діячка  Кат-
ря дає йому таку оцінку: «В тебе, я бачу, нема вищого  інстинкту. 
У тебе інстинкт твого “я”,  інстинкт самця,  інстинкт дикого звіра, 
що за кістку міг загризти свого товариша».

Так само й герой драми «Щаблі життя» Мирон Антонович, про-
повідуючи свої критерії, прагне розметати старі моральні та етич-
ні  норми  між  людьми.  Замість  старої,  традиційної  норми  –  «як 
усі»  він обстоює ту-таки чесність із собою, відкидаючи норматив-
ні  устрої  сімейних  взаємостосунків,  порядність,  бо  в  них,  мовляв, 
завжди панує нещирість, вигода, шлюбні невпорядкованості, а на-
томість пропонує вільне незалежне кохання. Саме тому він  і вбив 
рідну матір. Нічим не різниться від нього й художник Кривенко з 
«Memento». Хизуючись своїми моральними устоями, він підносить 
до відчиненої кватирки розповите хворе немовля – власне дитя, аби 
зимовий  холод  та  жорсткий  вітер  доконали  його,  бо  дитина  зава-
жає йому гарно жити, воно – memento – тобто пам’ять про інтимні 
зв’язки з нелюбою жінкою.

У  1912  році  на  сторінках  «Літературно-наукового  вісника» 
з’являється особлива драма «Натусь», яка викликала неабияку дис-
кусію в Україні 96. Основним героєм тут виступив семилітній хлоп-
чик Натусь з батьками, і навколо їхніх взаємостосунків вибудовано 
весь конфліктний вузол, у якому йдеться про вічну проблему батьків 
і дітей. Про це й увесь сюжет. Молодий учений Роман Возій одру-
жився  з  неприємною,  міщанської  поведінки,  дівчиною  Христею, 
тому в сім’ї часто виникають суперечки через матеріальні нестатки. 
Христя  змушує  свого  чоловіка  кинути  кар’єру  вченого  заради  ви-
сокооплачуваного секретарства в банку. Роман уже кілька разів на-
магався з нею розлучитися, але повертався, глибоко люблячи свого 
сина-однака. Романів брат Петро спільно з актором Чугуєнком за-
думали одружити Романа з актрисою Дзижкою, щоб тим полегши-
ти його остаточне розлучення з дружиною. Аби зробити можливим 
розлучення,  Чугуєнко  удавано  привабив  Христю  до  себе,  змусив 
її навіть закохатися, прийти на квартиру, де їх обох побачили сусі-
ди. Ці сцени дуже виграшні, й театральні колективи постійно мали 
успіх,  якщо  бралися  за  реалізацію  «Натуся».  Сюжетна  ситуація 
ускладнювалася ще й тим, що Роман, який  і раніше неодноразово 
заходив до Дзижки попрацювати в спокої, тепер зовсім переселився 
до неї, але туга за сином постійно осідає на його плечі. Він наважу-
ється написати додому листа, щоб син сам зробив вибір між матір’ю 

96  Літературно-науковий вісник. – 1912. – Т. 60. – С. 403–450.
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та батьком і домовляється про зустріч. Христя приходить на зустріч 
з  дитиною,  але  напередодні  навчений  матір’ю  Натусь  не  визнає 
батька. Тоді Возій, не маючи сил дальше боротися проти сімейно- 
побутових недоладностей, заради Натуся кидає все й повертається. 
«Родинна драма “Натусь” саме через свою “родинність”, камерність 
стає плідним кроком на шляху дальшого освоєння сценічної сати-
ри, яку “введено в лоно жанрового поліфонізму” завдяки ефектно-
му  застосуванню  принципу  “театру  в  театрі”»  97,  –  відзначалося  у 
зв’язку з використанням удаваних і оманливих взаємин персонажів 
(Чугуєнко  –  Христя,  Роман  –  Дзижка).  Отже,  передбачається  ба-
гатошаровість  поданих  на  сцені  подій,  а  відтак  багатозначність  їх 
витлумачення, яке відкриває не лише необмеженість інтерпретації, 
але й фіктивність віднайдених сенсів, випереджаючи «віртуальний» 
простір гри з «симулякрами» постмодерну. 

М. Садовський першим підтримав В. Винниченка у сценічній ре-
алізації «Натуся» (ставив виставу І. Мар’яненко), що був близьким 
до  класичних  репертуарних  п’єс  з  їх  психологічними  ситуаціями, 
але сюжет у драмі, у порівнянні з попередніми, міцніший компози-
ційно та більш емоційно забарвлений. Однак і в ній не обійшлося 
без  традиційного  винниченківського  образу  егоїста-циніка,  який 
відкидає загальноприйняту мораль в ім’я «чесності з собою», що до-
зволяє будь-який вчинок, аби лише «воля, розум і серце» його одно-
стайно схвалювали. У гострих колізіях виступили майже всі герої 
драми, нерідко хисткі у своїх переконаннях та поведінці.

Іван  Стешенко,  один  з  кращих  тодішніх  театральних  критиків, 
писав, що в цій драмі автор по-справжньому визволяється від фаль-
шивої  тенденції  і  вперше  хоче  стати  близько  до  життя,  а  не  пока-
зувати  неможливі  фокуси  з  видуманими  фігурами-автоматами  98, 
а Леся Українка, яка в 1906 році щиро привітала входження в дра-
матургію В. Винниченка, при появі саме цієї драми висловила своє 
невдоволення всім ідейно-тематичним розгалуженням і навіть сю-
жетом  п’єси  –  вона  назвала  її  бридкою  та  нудною:  «Чогось  більш 
вульгарного й гидкого я ніколи не читала» 99. Загалом уся театраль-
на критика була якоюсь настороженою, але «Натусь» успішно за-
войовував кін, приваблював глядача й давав матеріальні прибутки 
всім театральним колективам. 

Михайло  Комаров  у  своїй  збірці  бібліографічних  знадобів  до 
історії української драми і театру за 1906–1912 роки свідчив, що 
«Натусь» витримав кілька видань. П’єсу рецензували багато в га-
зетах; з 1907 року при появі «Дисгармонії» відразу на неї відгук-

97  Гуменюк В. І.  Драматургія  Володимира  Винниченка.  Проблеми  поетики.  – 
С. 12.

98  Сяйво. – Київ, 1913. – № 10–12. – С. 248.
99  Квітка К. На роковини смерті Лесі Українки // Спогади про Лесю Українку. – 

Київ, 1971. – С. 231.
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нулася газета «Рада» (1907, № 286); писали А. Крушельницький, 
А.  Омельченко. Чимало  відгуків  зібрав  і  «Великий  Молох»,  осо-
бливо вистава «Щаблі життя», яка вийшла у збірнику. Про п’єсу 
писали Г. Хоткевич, І. Дичко, М. Данько 100. Вона, як і всі попередні 
п’єси, несла в собі оригінальну тематику. Слово про ці п’єси най-
більше сказали М. Євшан, А. Вечерницький, М. Вороний, С. Чар-
нецький, В. Старий. Утім, про що б не писали театральні критики 
тих  літ,  усі  вони  крутилися  навколо  проблематики  «Натуся»,  бо 
драма привернула увагу театральних труп і мала успіх на кожній 
сцені. Відзначалося, що герої у виставі за драмою залюбки копир-
саються в найтемніших куточках власної душі, стають в незалеж-
ну позу охоронця моралі, але ледь протистоять егоїстам і цинікам. 
Закидалося, що навколо Романа Возія створено багато надуманих 
штучних  ситуацій,  і  це  відгонить  наперед  заданою  схемою.  Дис-
кусії  підігрівали  публіку,  а  В.  Василько,  говорячи  про  репертуар 
театру М. Садовського в Києві 1912–1913 років, навіть не згадує 
її, хоча вона матеріально дуже виручила театр, адже в драмі йшло-
ся про невідкладні проблеми сім’ї, а таких в Україні існувало тоді 
багато й не бракує тепер. Неодноразово талановиті одиниці зму-
шували себе пірнути в тихе міщанське життя, так  і не виявивши 
своїх можливостей. Нарешті треба визнати, що в художньому ви-
рішенні цієї проблематики В. Винниченко хоча й не відійшов від 
наперед  заданого  трикутника,  однак  розв’язав  його  несподівано 
хитро, уникаючи повчань та моралізаторства.

І.  Мар’яненко  в  театрі  Миколи  Садовського  в  Києві  дбайливо 
ставив  п’єси  В.  Винниченка,  намагаючись  ними  розширити  гори-
зонти режисерської та акторської майстерності. Прем’єра «Натуся» 
відбулася 12 жовтня 1913 року, саме він грав Романа Возія, актор-
ська  обсада  виявилася  дуже  вдалою.  Дзижку  виконувала  М.  Ма-
лиш-Федорець,  брата  Христі  Мішеля  –  М.  Петлішенко,  актора 
Чуй-Чугуєнка – О. Корольчук, Романового приятеля – Є. Рибчин-
ський. В. Чаговець мав право ствердити: «П’єса мала гучний успіх: 
я думаю, що її парадоксальність, її пристрасність, її безпощадність є 
причиною» 101.

Свідчення справедливе, бо саме сімейно-побутовий аспект най-
більше  зацікавив  широкі  трудові  маси,  суперечки.  Безперечний 
успіх і в цьому театрі,  і в інших завжди мала Христя – така ж ци-
нічна,  нахабна,  сповнена  практичної  спритності,  ненаситності  та 
хитрості. Власне кажучи, Христя завжди на сцені театральних труп 
початку ХХ ст. виростала в узагальнений художній образ, за яким 
вгадувалися певні конкретні риси таких сімейних взаємостосунків, 

100  До  «Української  драматургії»  за  1906–1912  роки  /  зібрав  і  впорядкував 
М. Комаров. – Одеса, 1912. – С. 11.

101  Чаговец Вс. Театр Народного дома // Киевская мысль. – 1913. – 15 окт. – С. 4.
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коли замість милосердя в душі жінки чи чоловіка домінантне міс-
це займав голий практицизм. Слід зауважити, що В. Винниченко в 
цьому образі не торкався такого дуже складного питання, як інтим-
ні стосунки чоловіка і жінки, тобто Христі з Романом, а йому саме 
це згодом інкримінувала майже вся радянська критика. Чи любить 
вона його, а чи тільки прикидається добропорядною, та й до малого 
Натуся вона теж не завжди щиросердна. Кохання цієї жінки певною 
мірою  зумовлене  тільки  обставинами.  Разом  з  тим  через  Христю 
віддзеркально трансформувалася винниченківська теза про чисто-
ту душі й помислів, про те, що в сім’ї іноді аж ніяк не обійтися без 
лицемір’я, якщо хочеш досягти результативності.

Видатна актриса Любов Ліницька, яка грала Христю в «Натусі» 
більше десяти років (то в театрі М. Садовського, то в  інших теат-
ральних колективах до 1922 року), ніколи не оголювала негативних 
рис вдачі Христі, і, на перший погляд, навіть приховувала їх, однак в 
її трактовці завжди поступово виростав, міцнів, набирав ваги образ 
лихої, хитрої та улесливої міщанки, для якої ніщо не дороге. Утім, 
Л.  Ліницька  не  могла  не  сказати  роллю,  що  саме  такі,  як  Христя, 
у суспільстві зиску мають неабияку вагу, іноді дуже цінуються ко-
лективом, а то й піднімаються до ролі ватажків.

З  1912  року  драма  «Натусь»  стала  зразком  найбільш  вдалої 
психологічно-модернової  лінії  в  українській  драмі,  входила  в  різ-
ні гімназичні хрестоматії для учнів і мала чимало послідовників у 
вітчизняній драматургії, зокрема таких як І. Дніпровський, Л. Ста-
рицька-Черняхівська,  І. Кочерга, М. Куліш. Про драму та вистави 
за нею багато писали і згодом 102. Критика тепло відгукувалася про 
І. Мар’яненка в ролі Романа, поціновувала образ за його глибинну 
любов до сина, водночас з ніжною жадобою тихого кохання й домаш-
нього спокою писалося про актрису М. Малиш-Федорець з її гірким 
драматизмом у розкритті образу Дзижки. На початку 1920-х років 
чимало говорилося (особливо на сторінках газети «Вісті») про інди-
відуально-своєрідний підхід О. Корольчука до ролі Чуй-Чугуєнка, 
відзначався епізодичний образ Мішеля в трактовці М. Петлішенка 
з його нічогонеробленням, побутовою розпустою, брехнею, різного 
роду  кримінальностями  та  байдужістю.  Колоритними,  за  свідчен-
ням театральної критики, були О. Полянська – Тітонька, та Л. Ле-
бедєва – Марта: спочатку в театрі М. Садовського, а потім в інших 
театральних трупах України.

1912  рік  для  В.  Винниченка  був  особливим,  повернулися  на 
сцену майже всі попередньо написані п’єси. Вони йшли в найкра-
щих  тодішніх  театральних  трупах  О.  Суходольського,  Д.  Гайда-
маки, О. Суслова, М. Ярошенка, С. Глазуненка, І. Сагатовського, 
Т.  Колесниченка,  Б.  Оршанова,  до  виконання  ролей  залучалися 

102  Сяйво. – 1913. – № 11. – С. 259–260; Рада. – 1913. – 28 жовт.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



593

найкращі артистичні сили. Успіх мала не тільки драма «Натусь», 
але  й  «Дисгармонія»,  «Великий  Молох»,  «Щаблі  життя»,  «Чужі 
люди» (особливо).

Провідні театральні критики відзначали, що драматургія В. Вин-
ниченка не вкладається в рамки реалізму минулого століття, і автор 
справедливо вдається до пошуків нового творчого методу, залучаю-
чи  правомірно  символізм  і  неоромантику.  Вони  додавали,  що  він 
як  справжній  неоромантик  зневажає  не  сам  натовп,  тобто  не  осіб, 
людських одиниць, що складають цей натовп і мають свої морально-
етичні критерії, а той рабський дух, котрий змушує людину добро-
вільно приєднати себе до розбурханого натовпу, як до чогось сти-
хійного,  неорганізованого,  всепоглинаючого,  нівелюючого,  котрий 
завжди стирає, нищить конкретну індивідуальність 103.

Суттєвим у виставах за драмами В. Винниченка справді стало 
те,  що  вони  почали  з’являтися  саме  в  часи  нового  наступу  реак-
ційних сил, коли дух незалежності й свободи був загнаний у глу-
хий  кут,  у  період,  коли  частина  інтелігенції,  нового  робітництва, 
а  серед  них  якраз  перебував  і  сам  драматург,  почала  піддаватися 
настроям розчарування, зневіри, ревізії життєвих цінностей, вда-
ватися до ренегатства. Мусимо додати, що це практично й позна-
чалося  на  ідеологічних  суперечностях  його  драм  і  комедій,  зміст 
яких охоплював якраз це широке коло життєвого матеріалу. Уже з 
«Дисгармонії» до кожної п’єси автор уводив різноманітні (не схо-
жі між собою) соціальні та психологічні типи, намагався показа-
ти життя різних станів, класів, прошарків суспільства, а найбіль-
ше детально оглянути найпотаємніші закутки душі. Тепер можна 
твердо  сказати,  що  звідси  йшло  його  звернення  не  лише  до  про-
блем соціальних, а й гостро політичних на той час (вони й дотепер 
не втратили своєї актуальності), морально-етичних, до конфліктів 
ідей і переконань одиниць – складників громади.

З 1913 року, поряд з «Натусем» і «Молодою кров’ю», набирають 
нової  сценічної  сили  драми  «Брехня»  і  «Базар».  Остання,  правда, 
найкраще була поставлена 1917 року київською Студією, що невдов-
зі  реорганізувалася  в  Молодий  театр  під  режисурою  Леся  Курбаса. 
Пекучі складності й темні сторони буття окреслені у виставі чітко й 
виразно: «Життя, мій любчику, базар, – говорив один із персонажів, 
а саме Цінність Маркович, – хочеш бути багатим? Виходь з товаром, 
торгуйся, обмінюй». І таким товаром виявилася гарна, чарівна й кра-
сива дівчина – Маруся, а позбувшись цієї привабливості, вона втра-
тила вартісність на життєвому ярмарку й серед свого оточення.

Мораль і затхлий побут міського обивателя, міщанина та інте-
лігента викривалися й у «Брехні», особливо в діях Наталії Пав-
лівни – головної героїні драми, обмеженої й дріб’язкової натури. 

103  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – С. 241–250.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



594

Вона  обплутує  всю  себе  й  навколишніх  неправдою  в  ім’я  задо-
волення власних егоїстичних та біологічних  інстинктів, разом з 
тим виправдовує кожен свій вчинок чи дію, нібито брехня – про-
довження правди. Це був присуд псевдопатріотам, байдужим ін-
телігентам, їхньому фальшивому народолюбству, чванству перед 
нижчими,  дрібничковим  чварам  під  маскою  свободолюбства  й 
патріотизму.  Це  саме  виносилося  в  яскравій,  досі  ґрунтовно  не 
проаналізованій критикою й театрознавством, соціальній комедії 
«Співочі  товариства»,  сповненій  високого  громадянського  ви-
кривального пафосу щодо окремих одиниць і громад, які прикри-
валися національною ідеєю.

З 1912 року одна за одною з’являються різко критичні статті й навіть 
на оригінальні та високохудожні спектаклі за його п’єсами. З’явилася 
полемічно  спрямована  драма  Л.  Яновської  «Не  займай  мене»  проти 
ідей, які розробляв В. Винниченко в «Дисгармонії», «Щаблях життя», 
«Брехні», «Чужих людях», особливо – у «Молодій крові».

Треба сказати, що В. Винниченко в цих своїх п’єсах навмисне 
обирав  щось  парадоксально  несприйнятливе  для  багатьох  про-
шарків суспільства. Так, приміром, його звинувачували у викрив-
ленні  образів  селян,  а  насправді  такі  драми  чи  комедії  спрямо-
вувалися  проти  ідеалізації  хлібороба  драматургією  ХІХ  ст.  Цей 
новий хлібодар уже протистояв не тільки п’єсам Б. Грінченка чи 
тієї-таки Л. Яновської,  але навіть образам з творів  І. Тобілевича. 
Бійка, власне, і розгорнулася після появи «Молодої крові» на сце-
ні  Театру  Миколи  Садовського.  Беручи  за  основу  традиційний 
для драматургії корифеїв сюжет (інтелігент, виходець із заможніх 
верств закохується в просту дівчину із селянської родини й вирі-
шує одружитися з нею), В. Винниченко розв’язує аж ніяк нетради-
ційно. Він насамперед показав, що страждає від нерівного шлюбу 
не селянська дочка, а поміщицький син, студент Антось. Відразу 
після одруження він дізнається, що став жертвою підступної аван-
тюри.  Ставши  дружиною,  тиха  та  сумирна,  ласкава  дівчина  Ївга 
в  перший  же  день  на  очах  враженого  панича  стає  зовсім  іншою. 
З’ясувалося, що вона його зовсім не кохала, а вийшла заміж лише 
для того, щоб дістати право на частку маєтностей. Коли ж під час 
суперечки надходять її батько Клим і справжній наречений Семен, 
з відома яких і діяла Ївга, то спантеличений Антось чимдуж утікає 
до міста, залишивши псевдодружині та її спільникам значну суму 
грошей. Отож, ошуканими виявилися й поміщиця Морочинська, її 
брати Степан та Макар і сам Антось.

В. Винниченко пішов дальше в розробці характеру Клима, який має 
чимало землі, худоби і не з бідних, однак хоче збагатитися ще й шляхом 
шантажу, брехні, ошуканства. Це не той сумирний, богобоязливий селя-
нин, далекий від меркантильності, що був у драмах М. Старицького та 
М. Кропивницького. Суспільний розвиток наприкінці ХІХ-го і в пер-
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ших роках ХХ ст. зробив свій жорсткий вплив на кожного, не поминув і 
землероба, що теж мріє збагатитися за рахунок ближнього. Тоді подібне 
зображення традиційного селянського характеру стало художнім від-
криттям, та й саму тему ошуканства автор розробив своєрідно, на про-
тивагу, скажімо, п’єсі «Сто тисяч» І. Тобілевича.

Трагікомедія  «Молода  кров»  друкувалася  в  газеті  «Дзвін»  у 
1913 році (№ 7, 8) і швидко завоювала симпатії; перевидавалася й 
багато ставилася на сцені до 1927 року. «Український театр, – писав 
критик Ю. Сірий, – збагатився новою п’єсою В. Винниченка, яка, 
безперечно,  займе в репертуарі почесне місце. Для сього вона має 
всі дані, а найголовніше те, що ся п’єса дає справжній малюнок жит-
тя, як взяв для своєї праці автор. В ній сміливою рукою він розкри-
ває перед нами завісу і показує, яка справді безодня лежить у від-
носинах поміщицького кола і селянського, принаймні частина його, 
тою культурою міста, яка, якнайлютіша пошесна хвороба, калічить 
його душу»  104. Високу оцінку одержала першопостановка в театрі 
Миколи Садовського. «Молода кров», – писав театральний критик 
Benevolus, – зробила на публіку величезне вражіння» 105.

За свідченням театральної критики, у композиції вистави (ста-
вив її сам І. Мар’яненко, і він же грав Антося) виділялося дві сцени, 
жахливі за своєю побутовою правдою. Перша – це страшна розпра-
ва сільських парубків-розбишак, за попередньою домовленістю з Їв-
гою, над Антосем, його шантажування та примушення одружитися 
з дівкою. Друга – подача весілля, тобто моменту одруження. Один з 
кращих тодішніх знавців сцени В. Чаговець стверджував, що митці 
подавали «не весілля, а п’яний і дикий розгул, де не видно було дав-
ньої красивої обрядовості, де не чути гарних весільних пісень, що 
відлунюються первозданністю слов’янського язичництва, і ставало 
моторошно від наявної жорстокої реальності» 106.

Тогочасні й сучасні театрознавці засвідчили, що надовго кращими 
ролями не лише в спектаклі, а й у всьому творчому доробку залиши-
лися для  історії театру – І. Мар’яненка (Антось), С. Паньківського 
(Макар Макарович), Ф. Левицького (Микита), Я. Долі (Явдошка), 
Є.  Захарчука  (Панас),  Ю.  Миловича  (Семен),  Н.  Горленко  (Ївга), 
О. Полянської (Морочинська), О. Корольчука (Степан Макарович).

Протягом  усього  життя  театрознавці  закидали  В.  Винничен-
ку, що в його драматургії поряд з окремими (немов вихопленими 
з  живого  середовища)  характерами  та  епізодами  присутні  ще  й 
багато  надуманих,  штучних  ситуацій,  переходів,  від  яких  відго-
нить тільки його індивідуалістичною теорією «чесності з собою». 

104  Літературно-науковий вісник. – 1913. – Кн. 11. – С. 378–379.
105  Сяйво. – 1913. – № 10–12. – С. 261.
106  Чаговец В. «Молода кров». Драма Винниченко // Киевская мысль. – 1913. – 
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Звичайно, доля істини в закидах проривається, адже драматург не 
крився, що на нього ще в молодості сильне враження справила фі-
лософія Фрід ріха Ніцше, яка ґрунтується у двох соціальних пло-
щинах: усе, що допомагає в досягненні поставленої мети й перебу-
ває в певній згоді з особистими бажаннями та почуттями, якими б 
низькими  вони  не  були,  –  завжди  виправдане.  Немає  загальних 
для  всіх  правил  і  норм,  а  існують  тільки  моє  індивідуальне  «я» 
й мої почуття. Сильна ж особа творить свою мораль, свої закони і 
тільки ними користується у своєму подальшому існуванні. Звідси 
виникає  пристосовництво  й  тому  особливим  моментом  в  драма-
тургії В. Винниченка слід вважати ще й виведений художній тип 
ренегата,  що  зрікся  своїх  недавніх,  нещиро  сприйнятих  ідеалів, 
а знайшов теплий побутовий затишок і втік від будь-якої сутички 
зі злом. Такий образ став утіленням дрібнобуржуазних чеснот. Він 
не має прикмет, але існує й у ХХІ ст., як-от Департамент в «Дис-
гармонії»,  Абстракт  з  «Великого  Молоха»,  Цінність  Маркович  з 
«Базару» та ін., що відмовилися не тільки від високих ідеалів, а й 
не мають навіть елементарної порядності, етики у взаємостосунках 
з оточенням. Такими ж безликими пристосуванцями виступають 
Козолуп  у  «Memento»,  Антін  Михайлович  у  «Брехні»,  Мігуелес 
у «Чорній Пантері та Білому Ведмеді», Голубець у «Пригвожден-
них», Качуренко в «Дочці жандарма», Круглик у «Законі». Ці об-
рази  складні  за  своєю  внутрішньою  мистецькою  вибудовою  і  су-
перечливі у власних діях. Проте вони були полемічно спрямовані 
проти  драматургії,  у  якій  ішлося  про  патріархальне  село,  вихва-
лялася сільська старшина, обстоювалась улесливість. Тому кожна 
п’єса В. Винниченка спрямована проти хуторянства в національній 
культурі, де автор виступив своєрідним інсургентом (повстанцем) 
проти застою в сценічному мистецтві, яке тоді тільки кохалося в 
показі  сільської  дійсності.  О.  Кисіль  справедливо  писав,  що  «усі 
без винятку постаті, виведені в п’єсах В. Винниченка, здебільшого 
живі, типові й складають цілу галерею типів української револю-
ційної й буржуазної  інтелігенції доби поміж двох революцій»  107. 
І справді, автор у своїх образах зафіксував цілий етап життя нашо-
го громадянства, коли з розвитком капіталістичного ладу в Україні 
почали виявлятися й ті ненормальності та соціальні суперечності, 
які носить у собі цей лад і які й досі хвилюють людність, що живе 
в його формах.

Причина надзвичайної популярності п’єс В. Винниченка початку 
ХХ ст. крилася ще й у тому, і це краще усіх помітив той-таки О. Ки-
сіль, що «вони були й своєю формою і своїм змістом тісно пов’язані 
з новішими течіями європейської драми, становлячи собою ніби її 
українську галузь, і тому переходили вже вузькі межі лише націо-

107  Кисіль О. Український театр. – Київ, 1925. – С. 139–140.
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нального театру, як це було з п’єсами побутовими» 108. З 1913 року 
п’єси В. Винниченка набирають ширшого інтересу як драматургічна 
продукція не тільки для української сцени, а й для театру інших на-
родів. У перекладах вони почали виставлятися на російській сцені, 
зокрема в Санкт-Петербурзі, Москві, перетнули кордони й дійшли 
до Болгарії, Чехії, Німеччини, Франції, чим засвідчили про справді 
культурне відродження України початку ХХ ст. У 1916 році «Брех-
ню»,  наприклад,  поставив  найпрестижніший  тоді  Александрин-
ський театр в Санкт-Петербурзі, а згодом Ярославський драматич-
ний театр, театри Орла і Воронежа. 

У  2000  році  стала  відомою  героїчна  драма  «Мохноноге».  Як 
свідчать  щоденникові  записи  В.  Винниченка,  особливо  французь-
кого  періоду  життя,  цю  п’єсу  він  вивершив  наприкінці  трагічного 
1914  року.  Вона  швидко  здобула  популярність  у  багатьох  театрах 
Російської  імперії,  перекладалася  іншими  мовами,  але  ні  за  жит-
тя автора, ні в пізніші роки текст драми не публікували і в театрах 
України  не  ставили.  Згодом  текст  вважався  повністю  втраченим. 
Лише 1997 року за кордоном вдалося відшукати рукопис. Першим 
його опублікував кіровоградський часопис «Вежа», а ретельно про-
аналізував на сторінках «Літературної України» професор В. Пан-
ченко. Уже в ХХІ ст. остаточно з’ясувалася концептуальність дра-
ми,  її  жанрова  стилістика  та  мистецькі  виміри,  а  найбільше  дуже 
виявився своєрідний образ Тетяни. У цій постаті (зовсім ще не зна-
йомій нашим дослідникам драматургії й театру) митець сягає осо-
бливого  рівня  внутрішньої  психологічної  глибини  й  вишуканості, 
виразного  мажорного  звучання  й  репрезентує  похвалу  жінці,  що 
зуміла вийти з усіх екстремальних ситуацій не тільки благородною, 
але й оновленою. Таких образів ще з античності нараховується не-
багато. В. Винниченко уник у ній сухості, стандартизації думки ге-
роїв, якихось голих абстрагованих теоретизувань, що були  іноді в 
попередніх п’єсах, хіба що мелодраматизував останні моменти дій 
героїні.  Однак  це  не  знімає  драматизму  постаті,  і,  зрештою,  висо-
кість трагедійності тут єднається з усім винниченківським поліфо-
нізмом стосовно його сучасниці. Істотно, що «героїка тут має перш 
за  все  не  соціальну,  а  психологічну  зумовленість,  тут  на  першому 
плані конфлікт людини з самою собою» 109, тож автор будує типовий 
для наступної епохи ХХ ст. характер роздвоєної особистості, охоп-
леної сумнівами та ваганнями. 

Драматург Володимир Винниченко створив неперевершені зраз-
ки  дійових  осіб,  досяг  рідкісного  окреслення  характеру,  художньо 
осягаючи при цьому й передбачаючи соціальні проблеми, які при-

108  Там само. – С. 140.
109  Гуменюк В. І.  Драматургія  Володимира  Винниченка.  Проблеми  поетики.  – 
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несло людству й так і не розв’язало все ХХ ст. Створені ним обра-
зи стали художнім відкриттям не лише українського, а й світового 
теат ру,  розкриваючи  невідомі  можливості  й  схильності  людської 
душі. Відкриті ним властивості сценічного експерименту вторува-
ли шляхи для здобутків театрального мистецтва нової епохи. Драма 
В. Винниченка приховує в собі життєствердний катарзистичний за-
ряд, а отже, ще далі розвиває вікові гуманістичні традиції європей-
ської сценічної культури, прокладаючи шляхи до ХХІ ст.

VI.4. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ:  
ГАРМОНІЯ ОНОВЛЕННЯ І ТРАДИЦІЙ 

Починаючи з критичних суджень М. Вороного, в українському 
літературознавстві  утвердилася  позиція  осмислення  символіст-
ської драматургії Олександра Олеся в ракурсі розриву з традиція-
ми позитивістського українського театру та успадкування питомої 
для нашої культури фольклорної традиції, а також надбань україн-
ського  романтизму  й  неоромантизму  в  царині  поезії  та  поетичної 
(ліричної)  драми.  Драматургія  Олександра  Олеся  послідовно  до-
сліджувалася  як  виключний  для  української  літератури  феномен 
символістської драми. У працях Л. Дем’янівської, Л. Мороз, Р. Пар-
хомика,  Р.  Радишевського,  О.  Олійник,  С.  Хороба  аналізуються 
різні аспекти символізації художньої візії (дії) на основі двосвіття 
драматургічного бачення Олеся, вивчаються питання поетики сим-
волізму у взаємодії з неоромантизмом, природи символу й загалом 
образності,  рецепції  прийомів  західноєвропейської  символістської 
драми М. Метерлінка, Ю.-А. Стріндберга, О. Блока, У. Єйтса, своє-
рідності ліричної драми в контексті тенденцій ліризації висловлю-
вання доби, специфіки стилю й жанрових форм у його п’єсах. 

Майже всі дослідники розглядають драматургію Олеся в річищі 
символістської драми М. Метерлінка. С. Хороб виявив типологічну 
спорідненість відтворення образного світу драматургами, що дозво-
ляє  стверджувати  єдність  лірико-міфологічної  ланки  символізму, 
плідним джерелом якої був фольклорно-міфологічний, архетипно- 
містичний,  чуттєво-образний  світ  поетичного  бачення.  «... Реаль-
ний світ і світ фантастично-містичний не просто співіснують в од-
ній  художньо-естетичній  площині,  а  вільно  зміщуються  в  той  чи 
інший бік за допомогою уяви, вигадки, сну, візій тощо... Зрештою, 
весь оцей мінливо-містичний світ поступово “зодягається” в шати 
української  національної  історії...»  110.  Тому  двосвіття  художнього 
простору  Олесевих  драматичних  етюдів  і  поем  виявляє  мерехтін-
ня  закоріненого  в  народній  ментальності  реалістичного  бачення 

110  Хороб С. На літературних теренах. – Івано-Франківськ, 2006. – С.191.
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епохи культурного зламу і творчо засвоєних прийомів метерлінків-
ської поетики. Майстерне володіння палітрою прийомів художньої 
умовності бельгійського драматурга дається взнаки вже в ранньому 
драматичному етюді на 3 картини Олександра Олеся «По дорозі в 
казку» (1910). Надто узагальнений («вічний») сюжет п’єси схема-
тизується  до  відносин  ватажка  та  юрби,  що  нагадує  хор,  на  шля-
ху  до  Казки-мрії,  яка  фатально  не  може  здійснитися  в  реальному 
житті. У символічні шати вбирається вічне уявлення людства про 
трагізм поривань засліпленого вірою в мрію керманича і профанно-
го зневіреного натовпу. Уже в перших відгуках критики знаходимо 
застереження  щодо  спрощеного  розуміння  п’єси  у  «вузько  алего-
ричній формі політичної бійки» 111. Параболічна структура п’єси, її 
притчевий сюжет і сам принцип розвитку дії, в основі якого лежить 
динаміка асоціативних значень різних типів висловлювання, утво-
рюють символічну візію образного світу. У цьому (позначеному ху-
дожньою  умовністю)  тексті  відчутні  особливості  метерлінківської 
естетики: новий погляд на функціонування слова, відокремленого 
від  персонажа-маріонетки,  позбавленого  мовленнєвої  характерис-
тики; слова, яке втрачає співвіднесення з персонажем та фабулою, 
комунікативну спрямованість до того чи іншого суб’єкта. Смисл по-
лілогів не виводиться з механічного об’єднання окремих висловлю-
вань.  За  своєю  поетикою  полілог  нагадує  велику  ремарку,  умовно 
розписану на репліки. Повторення деяких реплік ніби редукує по-
нятійну сферу слова. Діалоги й полілоги юрби в п’єсах М. Метер-
лінка нагадують хорові виступи, оскільки окремі партії персонажів 
неіндивідуалізовані, голос існує ніби окремо від суб’єкта. Нарешті, 
мовлення і мовчання взаємно формують та поглиблюють одне од-
ного, мовлення декодує мовчання й навпаки, мовчання є дискурсив-
но значущим у структурі дії 112.

Олександр Олесь у своєму драматичному етюді «По дорозі в Каз-
ку» комбінує неіндивідуалізовані, неозначені окремі голоси з юрби та 
висловлювання деяких персонажів (Дівчини, Хлопчика, Жінки), які 
також лише ситуативно пов’язані з героями. Репліки героя-поводиря 
(«Він») відбивають динаміку стану від безсилля («Ах, я найслабший 
від усіх!») до впевненості у здатності вивести натовп з лісу в Казку 
(«Я поведу вас, я йтиму перший») і, нарешті, у 3-й картині до зневіри 
в собі, втрати межі між баченням та реальністю, а в розв’язці – відча-
єм від усвідомлення того, що на відстані кроку до Казки юрба повер-
нула назад. («Брати мої! Я вас довів! Ще два-три кроки! Люде! Люде! 
Люде!..»). Отож, висловлювання умовно пов’язані з динамікою пев-

111  Василько А. Вічна казка (Олесь «По дорозі в казку») // Відбиток з «Ради». – 
Київ, 1991. – С. 8.

112  Див.  : Rykner А. L’envers du thére. Dramaturgie du silence de l’ge classique а 
Maeterlinch. – Paris, 1996. – 365 p.
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них станів героя, а по суті є самодостатніми тенденційними гаслами, 
які втрачають суб’єктно-об’єктну адресацію. 

Численні  повтори  реплік  неіндивідуалізованого  натовпу  на-
гадують хор, який у дисонансі неспівзвучних висловів заперечує і 
профанізує сказане героєм. Лейтмотивною характеристикою юрби 
є сміх. Одинадцять разів його звучання означено в ремарках, при-
чому  за  принципом  градації  зневіра  юрби  виявляється  в  переході 
від сміху до реготу: регіт натовпу є реакцією на розвінчання героя, 
що заперечує себе як керманича: «Так я не вів вас? Ні?! Я божевіль-
ний?!». Знаковий образ «сміху» чергується з наповненим смисла-
ми мовчанням, яке в ремарках вісімнадцять разів означено словом 
«тиша»  і  двічі  «Він  мовчить».  Найчастіше  це  знакове  утворення 
вказує на розриви, зміщення, незбіги в мовленні героя й оточення, 
виявляє несподіваний поворот «внутрішньої» дії, новий ракурс ба-
чення. Починаючи з 2-ї картини, мовчання все помітніше перериває 
репліки героя. Найчастіше «тиша» вказує на протирічні здогадки в 
роздвоєній свідомості героя.

Він. Ти знаєш, що мені здалось? Мені здалось, що ми йдемо, 
йдемо вперед і знов вертаємось туди, відкіль  і вийшли. (Тиша). 
Ні, ні, зовсім не те мені здалося. (Тиша). Мені здалось, що я себе 
дурманом обпоїв. Ні, знов не те... (Тиша). Немов усі, що йдуть за 
мною, не ідуть... (Тиша). Немов усі сміються тільки з мене... 

Голоси юрби, завдяки повторам, схожості риторичних конструк-
цій, акцентам на одному знаковому слові, формують і програють ту 
абстраговану внутрішню дію, яка відбивається в репліках героя.

– Він знає все.
– Він бачить все.
– Він пророк.
– З ним Бог говоре.
– Він буде в Казці королем.
– Він, може, й є король і тільки зняв корону.

Голоси натовпу, стверджуючи й посилюючи репліки героя, дово-
дять їх до абсурду, що профанізує та пародіює наступне висловлю-
вання героя.

Він. Брати мої! Де жертви, там і перемога, і всі ви знаєте, що нас 
чекають жертви.

– Ми знаємо.
– Ми всі на їх готові.
– Гаряча кров зогріє нас в дорозі.
– Гаряча кров напоє нас в дорозі.
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– Гаряча кров в собі відіб’є нам проміння Казки. [Формальне 
підтвердження репліки героя зводить її до абсурду. – Н. М.].

Він. Гаряча кров, брати мої орли, посіє мак на пройденій тропі. 
Той мак довіку не зов’яне, і кожний, хто піти захоче в Казку, іти-
ме доти, аж поки цвіту стане! Я вірю вам, я вірю в вашу силу!.. 113

Відсутність суб’єктно-об’єктної адресації висловлювань не лише 
руйнує їхній зміст, посилює абстрактний характер, а й нівелює зна-
чущість слів загалом. Різномодальні паузи подекуди виявляються 
більш значущими, ніж слова.

Олександр  Олесь  у  драматичному  етюді  «По  дорозі  в  Казку» 
використовує  параболічну  форму  розгортання  візії  як  певного 
наративу,  що  має  однозначне,  усім  зрозуміле  значення.  У  сюжет 
закладається  елемент  пародії  на  утопію,  оскільки  «оголюється» 
абстрактність  поняття  казки,  яке  для  всіх  персонажів  п’єси  має 
однакове  значення.  Це  уявлення  про  ідеальний  світ  позбавлено 
суб’єктивної конкретики, унаслідок чого набуває характеру атри-
бутивності. Спосіб висловлювання виявляє відчуження риторич-
ної позиції особово не визначеного героя («Він») і хаотичних, вер-
тикально  нашарованих  одна  на  одну  реплік  натовпу.  Інтуїтивне 
проникнення  героя  у  феномен  казки  створює  протистояння  по-
зицій віри  і  зневір’я, уособленням яких є постать самого героя й 
невизначена постать когось із юрби.

Він. О брате мій! Устань і вір: не зайде сонце ще за гори, як ми 
угледим Казку.

– Сьогодні будем в Казці? Сьогодні? (Підводиться і знову опус-
кається). Ні, я полежу трохи, я стомивсь. (Падає біля його ніг.) 114.

Отже, у драматичному етюді Олеся дія сконцентрована навколо 
різних  можливостей  осягнути  загадковий  світ  Казки,  що,  як  візія, 
є головним персонажем дійства. Непорозуміння між метафізичним 
і реальним осягненням феномена Казки і створює сюжетну колізію 
антиутопії. Мав рацію А. Ніковський, коли писав, що «...“вічна казка” 
лишається у Олександра Олеся поетичним образом, висловленим за-
гально; в особі ж героя автор провів уже свою думку, його устами ви-
словив свою проповідь життя...» 115. Ідеться про те, що Олесь уникає 
грубої тенденційності і сягає в етюді справжнього поетичного пафосу. 
При цьому вказівка А. Ніковського на те, що п’єса символічна, озна-
чає насамперед форму поетичного узагальнення, спосіб інтерпретації 

113  Олександр Олесь. Твори : у 2 т. / упоряд., авт. приміт. Р. П. Радишевський. – 
Київ, 1990. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – С. 22.

114  Там само. – С. 24.
115  Василько А. Вічна казка (Олесь «По дорозі в казку»). – С. 28.
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якої  ближчий  до  розуміння  алегорії  (втілення  в  слові  однозначно-
го уявлення про явище): «Червоні маки – як символ кривавої долі 
проводиря, вінок – королівської влади...»  116. Символіка в цій п’єсі, 
за спостереженнями критика, є формою поетичної творчості, засобом 
поетизації  художньої  образності.  До  такого  ж  висновку  приводить 
декодування образності цього драматичного етюду в контексті Оле-
севої лірики, зокрема його поезії «Іскра»; отже, лірика поета слугує 
своєрідним  прототекстом  для  його  драматичних  мініатюр.  Алего-
ричність п’єси визнав М. Сріблянський (М. Шаповал): «Його п’єса 
зовсім не символічна, але алегорична, бо за звичайними розмовами 
його персонажів чуємо сучасні розмови в Росії [потрактовані у ніц-
шеанському дусі проблеми творчої особистості, конфлікту героя і на-
товпу. – Н. М.], дієві особи – особи, яких щодня бачимо, і коли б сю 
п’єсу було написано в сатиричному тоні, то вона була б памфлетом, 
але її трагічний характер дає право назвати її алегорією» 117.

Для митців зламу століть Казка була тим уявним утворюванням, 
алегорією ідеального, орієнтація на яку збуджувала драматичну на-
пругу, ставала почасти структуротворчим чинником.

Специфіку  драматичного  символізму  Олеся,  його  ліричну 
природу  переконливо  осмислив  Я.  Мамонтов,  який  спостерігав 
його  ознаки  в  настроєвості,  сценічному  оформленні  й  передусім 
мовленні  п’єс.  Це  спостереження  підкріпила  театральна  практи-
ка «Молодого театру» на чолі з Лесем Курбасом, котрий у статті 
«Про символічний театр  і театр О. Олеся» (1917) виводить при-
роду  символіки  Олеся  з  глибокого  занурення  «...в  невідомі  тем-
ноти  людської  душі,..»  що  дозволяє  йому  в  етюді  «Осінь»  дати 
«інсценізацію  життя  душі»  118.  Лесь  Курбас  прагнув  особливого 
психологічного  і  ритмічного  ансамблю  в  п’єсах  Олеся:  «...він  бу-
дував кожний з етюдів на тонкому відчутті внутрішнього ритму не 
стільки поетичної мови (бо вони небагатослівні), скільки ритму не 
висловлених  у  них  думок  та  почуттів»  119.  Ліричний  тип  обдару-
вання Олександра Олеся давався взнаки в тому, що більшість його 
драматичних етюдів структурована за принципами утворення лі-
ричного висловлювання, а саме: за ритмо-мелодійними закономір-
ностями розгортання образності, що почасти відбиває циклічний 
рух  вражень,  переживань,  візій  суб’єкта  мовлення,  які  внаслідок 
відсутності подієвої визначеності набувають емотивно-символіч-
ного  втілення.  Внутрішня  дія  зумовлена  тропеїчним  множенням 
смислів,  образним  відтворенням  експресії,  що  сугерують  певний 
настрій.  Настроєво-ліричний  тип  драматичного  напруження  пе-

116  Василько А. Вічна казка (Олесь «По дорозі в казку»). – С. 29.
117  Шамрай А. Українська література. Стислий огляд. – Харків, 1927. – С. 565.
118  Молодий театр. Генеза. Завдання. Шляхи. – Київ, 1991. – С. 36.
119  Там само. – С. 127.
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редає  протікання  процесу  переживання,  стану,  настрою,  сугестії, 
що  організують  у  єдину  драматичну  дію  способи  їх  наростання, 
впливу на читача. Руйнується зовнішня подієвість, у зв’язку з чим 
слово втрачає функції називання, означування, комунікативності, 
натомість специфіка його перетворень виявляє лірико-драматич-
не напруження в драматичних етюдах Олеся.

Не випадково А. Шамрай досить категорично відізвався про пе-
реваги ліризму над драматизмом у його п’єсах: «Інші п’єси Олеся 
“Над  Дніпром”,  “Трагедія  серця”,  без  виразно  окресленої  ситуації, 
без конкретних деталів, є простісінька лірика в романтичному дусі, 
до того ж приперчена сценками з русалками, купальськими вогня-
ми  та  іншою  романтичною  бутафорією»  120.  Не  менш  категорично 
П.  Филипович  назвав  драматичні  твори  Олеся,  за  виключенням 
етюду «Танець життя», «інсценізованою лірикою».

Прагматика  організованого  за  ліричними  принципами  вислов-
лювання  породжувала  закодовану  у  внутрішній  формі  слова  дію. 
Це пов’язувалося зі змінами суб’єктів мовлення, коли візійна при-
сутність  «іншого»  в  структурі  мовлення  витісняла  власне  «Я»  ге-
роя. У таких ліричних етюдах, як «Трагедія серця» (1911) й «Тихого 
вечора» (1912), що немовби продовжує його, діють особово не ви-
значені  герої,  характер  висловлювання  яких  є  тією  продукуючою 
магмою, що випромінює із себе нові імпульси переживань і почут-
тів. Ця пластика поетичного мовлення була помічена і М. Євшаном, 
який доводить настроєву природу драматичного ліризму Олеся 121. 
За відсутності динамічного сюжету, інтриги, категорії часу і просто-
ру передавали ознаки драматичної дії. Часові візійні плани усклад-
нювали  структуру  діалогу.  Спогад  чи  проектування  в  уяві  героїв 
розгортали  емоційне  переживання,  яке  й  створювало  напруження 
цієї «внутрішньої» дії.

У драматичному етюді Олександра Олеся «Тихого вечора» від-
буваються  поривання  до  майбутнього  і  крізь  нього  до  минулого 
двох особово не визначених персонажів. Це – заручені Він і Вона.  
Композиція  діалогу  за  характером  комунікативного  спрямування 
висловлювань,  інтенціями  суб’єктів  мовлення  та  за  деякими  фор-
мальними  ознаками  організації  мовленнєвих  актів  складається  з 
п’яти відокремлених паузами образів-переживань, структурованих 
за принципом емоційно-музичних сплесків словотворчості. Ця бу-
дова  містить  рефлекси  музичної  етюдної  будови,  що  складається 
зі  створених  на  основі  одного  музичного  матеріалу,  контрастних 
за інтонацією, змістом, темпоритмом епізодів. Від першої до п’ятої 

120  Хороб С.  Українська  модерна  драма  кінця  ХІХ  –  початку  ХХ  століття.  
(Неоромантизм, символізм, експресіонізм). – Івано-Франківськ, 2002. – С. 144.

121  Євшан М. Здобутки української літератури за 1911 рік // Євшан М. Критика. Літера-
турознавство. Естетика. – С. 278.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



604

умовних частинок діалогу помітно змінюється комунікативне спря-
мування висловлювань. 

Перший  обмін  репліками  двох  заручених  відбиває  їхній  потяг 
до мрії про щастя. Між героями поки що зберігається порозуміння, 
їхні голоси зливаються майже в унісон, створюється єдиний текст, 
хоча у висловлюваннях чоловіка з’являються інтонації зневіри, по-
тужність до розгортання яких передається в синтаксичному оформ-
ленні трикрапкою:

Він.
...Мені здається те ж,
І через те не вірю я,
Що наше щастя стале...

Другий епізод відтворюється в проективних зазираннях закоханих 
у майбутнє крізь стан нинішнього палаючого почуття. Від майбутньо-
го герой поринає в уяві до минулого, моментом відліку в якому стала  
зустріч з коханою. Поетичні зізнання зливаються в емоційно-піднесе-
ному дуеті, несподіваним дисонансом у якому стає питання жінки:

Скажи, – я не питаю, –
Вона була вродлива? Дуже?

З відповіді героя змінюється комунікативне спрямування діало-
гу, що трансформується в монологічне висловлювання персонажів, 
кожне  з  яких  утворює  окремий  текст.  Отже,  «мікротексти»  учас-
ників формального діалогу виявляють внутрішнє відштовхування 
мовців і відсутність перспективи порозуміння. Утворюється харак-
терний для модерну тип діалогу, в основі якого лежить паралельне 
розгортання протилежних за концептом висловлювань.

Відповіддю  героя  є  уявлюваний  діалог  з  колишньою  коханою, 
створюється картина зорового враження в минулому з позицій те-
перішнього бачення.

Він.
...Не так вродлива, як цікава, –
Хоч легкодуха, як метелик.
Ось підбіжить, всміхнеться, стане,
Простягне руки і чекає…
Не знаєш – сон це сниться
Чи бачиш в очі щастя!.. 122

122  Олександр Олесь. Твори : в 2 т. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – 
С. 94.
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Монолог чоловіка, по суті, є внутрішнім діалогом з образом ко-
лишньої коханої. Він у сконденсованому вигляді містить цілу драму 
кохання  від  її  розквіту,  що  передається  в  уяві  героя  крізь  зміни  в 
природі (грім, дощ), до зради дівчини.

Монологізований  спогад  героя  характеризується  домінуван-
ням візійних картин, присутність уявлюваного образу ускладнює 
образ  його  власного  «Я»,  оскільки  референтом  цього  «Я»  в  мов-
ленні стає інший.

Динаміка монологічного дійства посилюється зафіксованими у 
дієслівних  категоріях  змінами  психологічного  стану  героя:  «Мені 
зробилось страшно», « і щось в мені забилось, застогнало», «беру її 
за руку, ховаємось під дубом», «хвилину в нерухомості стою і почи-
наю цілувати», «Прекрасно в ті хвилини, / Коли стоїш царем землі 
і неба / І не скоряєшся нікому – навіть смерті!..». Градація пережи-
вань відбиває відчуженість героя, що виявляє творчу душу митця, 
бо  лише  поет  може  мислити  метафорично  й  переживати  зміни  у 
власному стані як уявлювані природні катаклізми.

У драматичному етюді «Тихого вечора» спогади відтворюють по-
двоєння душі героїні. У ретроспекційному монолозі проявляється 
структура її власного «Я»:

Вона.
...О, скільки винесла я мук, –
Але вони ніщо були для його...
За день перед його від’їздом
Ми стрілися над кручею за містом
Угледівши мене,
Він голову схилив,
Постояв, повернув
І зник, розтав в тумані,
А я стояла довго, довго
Дивилась в яр і думала,
І бачила в яру, на дні,
Якусь щасливу дівчину... 123

Активізовані з глибин пам’яті образи передають глибоке страж-
дання  від  нерозділеного  кохання.  Нездійсненна  мрія  про  взаємне 
кохання втілюється в уяві героїні у звуковому образі мелодії флей-
ти, що стає своєрідним містком від спогадів до теперішнього, симво-
лом пригадування миті щастя.

У  драматичному  етюді  Олександра  Олеся  актуалізована  така 
якість  поетичного  мовлення,  як  здатність  до  візійних  проростань. 
Це пов’язано із символічним характером поетичного мовлення, тя-

123  Там само. – С. 99.
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жінням поетичного слова до «згущення». Знакові образи-символи 
(«звуки флейти») слугують матеріалізації уяви героїні.

П’єса  має  характер  незавершеного  висловлювання,  мелодика 
його діалогічних поворотів смислу,  інтонацій, словобудови завми-
рає в унісон зі звуками флейти. Два тексти (поетичний і власне му-
зичний) зливаються у фокусі нашого сприйняття.

Драматичне дійство багатьох п’єс Олександра Олеся, вочевидь, 
структуроване за принципами організації музичних творів. Рефлек-
си наскрізної сонатної форми простежуються в драматичному етю-
ді Олександра Олеся «Трагедія серця», причому логіка музичного 
руху (тезис – антитезис – синтез) трансформується в п’єсі у візійні 
проростання, які реалізуються крізь висловлювання.

Перший  діалог  між  Дівчиною  і  Чоловіком  утворює  головну 
партію висловлювання (це тема спокою і кохання), але вже в уяві 
чоловіка  прориваються  нотки  побічної  партії  (трагедія  життя, 
пов’язана  з  родиною  і  колишнім  коханням  Чоловіка).  Можливо, 
у цьому відбилася й особистісна драма поета. Як зазначає Р. Пар-
хомик, на час написання етюду (1911) припадає розквіт кохання 
Олеся  і поетеси Олени Журливої  124. Минуле персоніфікується в 
монологічних  висловах  Чоловіка  й  озвучується  як  переплетення 
двох  мовних  потоків  свідомості.  У  мовленні  це  проявляється  як 
відсторонення візії.

Чоловік
Але умерле часом
Знову воскресає,
Встає в усій своїй невиданій красі
І журно дивиться на тебе.
Тремтять його уста
І чуються слова докору:
«Забув... Забув і зрадив...».

«Злам  у  розвитку»  пов’язаний  з  темою  смерті,  що  все  активні-
ше «звучить» у побічній мовній партії Чоловіка, і темою жертви, що 
розпізнається у висловлюванні Дівчини: «Ми віддаєм усе, що має-
мо, І необхідне беремо Ціною крові».

Замість  розробки  в  тканині  драматичного  дійства  з’являється 
вставний епізод (діалог Жінки з Хлопчиком). У ліричних пережи-
ваннях  Жінки  розгортається  метафора  вгасання,  спроектована  на 
емоційне сприйняття лілей. Поетика цього діалогу помітно вбирає 
образні нашарування, що спостерігаємо в поезіях Олеся. Так, сим-
волічний  образ  лілей  реалізується  крізь  семантику  жертовності, 

124  Пархомик Р. По дорозі в казку українського модернізму. – Запоріжжя : «Дике 
поле», 1996. – C. 66.
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страждання,  недосяжного  ідеального  кохання.  («Я  думаю,  я  мрію 
про лілеї», «Ти бідна лілея, побита вітрами», «В білому ти – лілея 
біла...»,  «Нарцис  закоханий  в  лілею...»).  У  драматичному  етюді 
«Трагедія серця» образ лілеї стає своєрідним подразником, що ви-
кликає граничне емоційне напруження й кульмінацію «внутрішньої 
драми» героя, що дедалі сильніше відчуває неможливість розриву з 
родиною і муки каяття.

Чоловік
Хто тут ходив?
Хто смів зірвать лілеї?
Хто міг зірвать лілеї наші?
Хто ціле пекло кинув в груди?
Хто душу пронизав стрілою каяття? 125

Нагнітання  емоційного  враження,  яке  проривається  крізь  хви-
линне забуття закоханого героя, виявляє трагедійність пізнання в 
ситуації усвідомлення фатального зв’язку з минулим і неможливос-
ті вирватися з-під його влади.

Музична  образність  і  принципи  музичної  будови  утворюють 
основу  архітектоніки  багатьох  драматичних  етюдів  Олександра 
Олеся.  Так,  у  його  драматичній  мініатюрі  «Злотна  нитка»  (1913) 
символізація дії створює ефект звучання музичного твору. За влуч-
ними спостереженнями О. Олійник, «етюд будується на структур-
ній  і  тематичній  залежності  музики  й  слова.  Музика  виступає  не 
лише композиційним елементом, а й семантичним символом, вона 
стає ніби додатковою дієвою особою» 126.

Поетично-риторичними  засобами  Олесь  досягав  синтезу  слова 
і  мелосу,  що  відбивало  їх  прадавній  синтез,  явлений  в  архаїчних 
формах трагедії, яка не втратила зв’язку з ритуалістикою містерії. 
Рефлекси трагедійної структури й естетики переживання даються 
взнаки в мініатюрній драматичній поемі Олеся «Злотна нитка», що 
ввібрала пафос переживання смерті геніального композитора Ми-
коли Лисенка, творчість якого символізує світовідчуття української 
нації. В одноактівці Олеся трансформуються особливості архаїчної 
трагедії. Померлий герой нібито боровся з живим і в такий спосіб 
оживав. Ці символічні трансформації відбивали міфологічне сприй-
няття смерті. Саме поняття про смерть зливалося з поняттям про 
фатум.  Сприйняття  життя  і  народження  наповнювалось  етичним 
змістом  і  виступало  в  трагедії  категоріями  катарсису  –  провиною 

125  Олександр Олесь. Твори : в 2 т. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – 
C. 77.

126  Олійник О. Крізь шати повсякденності. (Особливості символістської драми 
Олександра Олеся) // Слово і час. – 1904. – № 4–5. – C. 19.
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і  помстою.  Рефлекси  прадавньої  трагедії,  що  розігрується  в  уяві 
драматурга  і  глядача,  спостерігаємо  в  драматичному  етюді  «Злот-
на нитка». Функції хорового виступу-плачу набуває пісня туги, що 
розпочинає п’єсу. У висловленні Жінки в чорному риторичний па-
фос  міфологічного  мислення  утворює  картини  уявлюваних  пере-
творень емоційних переживань, що сягають архаїчних уявлень про 
архетипи душевних процесів (використовується найдавніша куму-
лятивна форма паралелізму, в основі якого нанизування окремих та 
самостійних слів-образів, синкретизм не розчленованих поетичною 
уявою явищ).

Жінка
Хто мої перли – розгублені сльози –
Скрізь на великій дорозі,
Хто позбирає,
Хто поховає!?
Лишенько, горенько чайці-небозі...
Сльози, як перли горять на морозі!

Друга  частина  драматичного  етюду  представляє  пісенні  партії 
трьох Парок, що відтворюють обрядове дійство проникнення духов-
ної сили життя, розлитої в природі, у новонароджену душу майбут-
нього геніального композитора. Репліки набувають імперативного 
характеру:  архаїчні  уявлення  про  синкретичне  злиття  людського 
духу з космічним втілюються в ритуальне моління-закликання Па-
рок. Пісенна форма увиразнюється рефреном.

Середня і стара Парки
Кинь йому у серце сльози,
Болі всі і всі жалі,
Кинь докори і погрози,
Скарги рідної землі.

Драматична дія утворюється як музичне переживання символіч-
ного переходу життя у смерть, невблаганність якої представлено в 
алегоричній сцені перерізання Парками «нитки життя». Ця візійна 
картина доповнюється авторським наративом у ремарці, що набуває 
узагальненого характеру: «Дзвін розірваних струн і брязкіт ножиць. 
Обірвалась пісня і заплакала над співцем рідна земля. Тихо і велич-
но, як клубки кидального диму вириваються з землі, пливуть і стог-
нуть звуки похоронного маршу...» 127.

127  Олександр Олесь. Твори : в 2 т. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – 
C. 91.
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Заключна  пісня  Дівчинки  в  білому  символізує  вічність  життя 
пісні-душі М. Лисенка, розгортається, як зорове уявлення картини 
одухотворення  «лебединого  співу»,  що  увиразнює  міфопоетичні 
трансформації мелосу. 

У драматургії Олеся плідно використана жанрова форма драма-
тичного етюду. Сама назва його п’єси «Місячна пісня» (1914) і жан-
рова вказівка «етюд на 1 дію» завдають той вимір музичного буття, 
у якому ідеальний зміст трансцендентного мелійного переживання 
зустрічається з логікою етюдної форми, що в модерністській свідо-
мості межі XIX–XX ст. набувала нової актуалізованої якості. 

Етюдна будова «Місячної пісні» Олександра Олеся виявляєть-
ся  в  ритмічному  чергуванні  уявлюваних  образів-переживань,  що 
утворює композицію п’єси. Своєрідною організуючою ланкою слу-
гують виголошені автором паузи і ремарки. Поєднання реального 
та візійного планів засвідчує і перелік дійових осіб, що складаєть-
ся  з  двох  уявлюваних  і  двох  реальних  персонажів,  між  якими  –  
посередник, який виконує функцію координатора. Візійні персона-
жі завдають спосіб пізнання: Русалка втілює ідею інтуїтивного про-
никнення в позарозумову сутність, Фавн (за римською міфологією, 
польовик і лісовик) – ідею творчого руху. Професор – своєрідний 
медіатор між уявлюваними персонажами та реальними (Панною та 
паном Яном), що виконує роль інтерпретатора, намагаючись пояс-
нити Панні інтенції пана Яна до незбагненного, явленого в музич-
ному бутті-переживанні.

Уся драматична дія підкорена силі місячної гравітації, що узго-
джується  з  мелійною  природою  п’єси  та  породжує  особливий  та-
ємний  сенс  висловлювання,  коли  звучання  й  сенс  мовного  цілого 
складають нерозривну єдність структурної цілісності. В основі сло-
весної  мелодики  простежується  найхарактерніший  принцип  Оле-
севої  поетики  –  принцип  гармонійного  дисонансу,  синтез  проти-
лежних за значенням, але співзвучних за емоційним переживанням 
словосполучень. Магнетична сила місячного сяйва впливає на уяву 
персонажів і на їхнє мовлення, що породжує образні дисонанси, які 
посилюють експресію вислову. Ці дисонанси утворюють внутрішню 
архітектоніку тексту, що завдяки цьому сприймається як єдине ціле. 

Витворена під впливом місячної образності гармонія слів вбирає 
принцип «кривих дзеркал»: накладаючись одне на одне, дисонуючі 
звучання створюють враження магнетизуючої співзвучності.

Містичний пейзаж у ремарці до початку дії («Місячна ніч в ста-
рому саду над озером. Яблуні і груші цвітуть білим цвітом. Місячне 
проміння заливає все навкруги, і в ньому сад здається дном якогось 
срібно-блакитного моря. Біля ставу на пеньку сидить фавн і насвис-
тує якусь пісню») стає заставкою, що налашатовує глядача на пори-
нання у світ фантазії. Домінантою заставки є образ ночі в ситуації 
пантеїстичної зачарованості.
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Першу  картину  в  етюді  утворює  діалог  Русалки  з  Фавном,  що 
відбиває  емоційне  переживання  атмосфери  ночі.  В  уяву  Русалки 
вплітається  тональність  смутку,  що  створює  і  відповідні  образи. 
Фантазійні мережива сприймаються як інтуїтивні відчуття героїні. 
Русалка: «Як ти можеш хотіти радості і сміху, коли так сумно цієї 
ночі. Здається, сам смуток ходить по землі і обмотує душі своїм па-
вутинням» 128.

З появою Професора і Панни в драмі з’являється новий мотив. 
Подальше спілкування цих реальних персонажів утворює наступну 
картину (своєрідну розробку першої). Межовий стан між реальним 
і  уявлюваним  світом  задає  своїми  поясненнями  Професор,  який 
радить  Панночці:  «Ніколи  не  треба  змішувати  реального  життя  з 
фантазією навіть тоді, коли фантазія може нам дати хвилини захоп-
лення».

Професор  сприймає  музику  як  поетичну  образну  тяглість,  що 
відкривається у стані захоплення лише поетичним натурам, таким 
як  Ян  і  Русалка.  Панна  Гандзя  не  здатна  почути  цю  музику  душі. 
Своєрідною кульмінацією цієї 2-ї картини стає зізнання Професо-
ра:  «Може,  смішно,  коли  пан  Ян  ловить  проміння,  але  не  смішно, 
коли він хоче їх піймати...».

Нову дійсність, що привносить у драматичну дію пан Ян, від-
межовує від 2-ї картини пауза – знак нового переживання. Тре-
тя  картина  розпочинається  образами  поетичної  уяви  пана  Яна. 
З гармонійним музичним сприйняттям світу контрастує профан-
ний  образ  сміху  Панночки,  що  вривається  як  певний  дисонанс 
у  фантазії  Яна.  Цей  сміх  має  потворне  походження  і  здається  
героєві «(...) холодним, як північний вітер, і огидливо-страшним, 
як образа друга».

З  реплікою  Яна  входить  лейтмотив  фатальної,  приреченості, 
що вперше прозвучав у репліці Русалки з першої картини. Меди-
тативні  сентенції  пана  Яна  ніби  поринають  із  незбагненного  для 
інших  виміру  буття.  Музичні  переживання  продукуються  в  осо-
бистісному творчому акті натхнення, у якому існує герой. Діалог 
між ним і панною Ґандзею не приводить героїв до розуміння; на-
томість у двох вимірах (реальному і фантазійному) дисо нують між 
собою два дискурси:

Пан Ян. Я бачив щастя і ніс його на цих руках! Місячне про-
міння,  що  зібрав  я,  коли  воно  спало  на  травах  і  квітах,  місячні 
струни, що змотав я в клубок і ніс біля свого серця, щоб натягти 
його на скрипку, місячне світло, що і досі світить в моїх руках, – 
ось що було моє щастя. Ось що було, панно, моє щастя!

128  Олександр Олесь. Твори : в 2 т. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – 
C. 320.
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Панна. Пане професоре, пан Ян так дивно говорить, що я його 
не розумію. Він уявив щось собі і зараз себе хвилює. Я не бачила 
в його руках сонячного проміння.

Репризного характеру набуває ремінісцентне пригадування пан-
ни, яка у власній уяві відтворює захоплення пана Яна музикою місяч-
ного сяйва. Але дотик руки Панни згасив місячне проміння й водно-
час погас для її коханого «цілий світ, з його сонцем і зорями».

Містичні візії в драматургії Олеся виникають із магії емоційно-
уявлюваної образності, що вирує в пластиці творчих «вивержень» 
поетичного слова. Цю сутність «вхопив» у театрі Олеся Лесь Кур-
бас.  «Він  інтерпретував  Олеся,  як  “приховану”,  суттєву  аналізу  
ірреально-напівреального, на межі свідомості і підсвідомості» 129.

Четверта  (умовна)  картина  етюду  розпочинається  переживан-
нями Русалки, яка почула «дивну музику смутку», і ця музика ви-
кликала в неї асоціації з тінню. Образ тіні викликає образ смерті-
забуття,  що  збуджує  уяву  пана  Яна.  Русалка  інтуїтивно  вловлює 
вичерпаність творчої інтенції музиканта, який не чує вже її пісні, не 
помічає її ідеальної краси. У тканині полілогу помітно посилюєть-
ся мотив вмирання, відчувається вплив на образну уяву сон-трави, 
що її розкидав Фавн. У знеможену свідомість пана Яна втручаєть-
ся чужа воля, і це знов-таки відтворено на мелійному рівні. У роз-
щепленій уяві героя виринають образи візійної мрії, озвученої, як 
скрипка, і вони долають відчуття безсилля й творчої втоми.

У коді знов виникає трагічний мотив «лебединої пісні», яку ви-
конує пан Ян у стані сну-забуття, а чує лише Русалка. У її сприй-
нятті герой перевтілюється в образну сутність-пісню: «Ти весь, як 
скрипка, на яку впали місячні струмені... Ти весь, як пісня, яку грає 
твоя місячна мрія». Отже, музичне переживання набуває символіч-
ного значення як феномен фантазії, що абсолютизується в драма-
тургічне буття.

Музична основа стала для Олександра Олеся не лише джерелом 
виражальності, а й формотворчим чинником як на жанрово-компо-
зиційному рівні, так і на рівні поетики. Неоромантизм у спадщині 
драматурга зазнав суттєвих трансформацій у бік символізму.

В  етюдах  Олександра  Олеся  помітно  формалізуються  такі  іс-
тотні функції діалогу, як обмін інформацією, зіткнення і виявлення 
позицій, виборювання істини. Натомість висловлювання в діалозі, 
по суті, замикається на самому суб’єкті мовлення і зумовлює транс-
цендентні  зрушення,  коли  візійна  присутність  іншого  в  структурі 
мовлення витісняє дискурс «власне я» героя.

129  Дем’янівська Л.  Художні  пошуки  в  українській  драматургії  початку  ХХ  ст. 
(Символічна драма С. Черкасенка та О. Олеся) // Українська література. Матеріали 
І Конгресу міжнарод. асоціації україністів. – Київ, 1995. – C. 53.
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Невеличкий етюд-діалог Олеся «На свій шлях» (1913) став май-
же лабораторною препарацією внутрішнього світу жінки, що повер-
тається до себе, пориваючи із психологічною залежністю від чоло-
віка.  Усвідомлення  духовної  смерті  (розчинення  в  особі  чоловіка, 
втрата власної індивідуальності) сприймається героїнею як крок до 
віднайдення себе. 

Порушується  комунікативна  логіка  діалогу:  жінка  звертається, 
по суті, лише до себе. У процесі звільнення душі відбувається акт 
феноменологічної редукції: образ власного «Я» витісняє з уяви ге-
роїні все інше.

Жінка. Я за собою стежила, я прислухалась, як в мені поволі 
умирає власне «Я». Я чула, як твоє велике, дуже «Я» вривається в 
усю мою істоту, як без жалю воно моє все власне убиває, душить...

Репліки героїні представляють її поривання у трьох часових вимі-
рах: проективному майбутньому, теперішньому та минулому з точки 
зору теперішнього сприйняття. Образ проективного майбутнього ви-
никає візійно, за логікою уникнення в собі відчуття деградації. У тепе-
рішньому часі фіксуються етапи відчуження власного «Я», які вбира-
ють минуле, пов’язане із втратою героїнею своєї особистості. Зізнання 
«Я  стала  дзеркалом  твоїм»  стає  ключовим  для  розуміння  структури 
екзистенційних зрушень у процесі висловлювання.

Прорив  жінки  до  звільнення  власного  «Я»  проектується,  що-
правда, зі зворотною реакцією, на емоційному знесиленні чоловіка: 
«Тепер мені самому тісно в стінах! Я хочу волі сам!..».

Фінальна  сцена  діалогу  демонструє  відчай  героя,  зумовлений 
руйнуванням психологічної «моделі світу», що наближує цей напи-
саний прозою етюд до кращих взірців «нової драми» на теми проти-
стояння героя власній долі, екзистенційного прориву до визволення 
від фатальної залежності.

За  спостереженнями  М.  Вороного,  що  розглянув  фази  розвитку 
європейської «нової» драми, драматична творчість Олеся вписується 
в естетичне осмислення неоромантизму, який «...в основу художнього 
світогляду кладе узброєний психічним досвідом індивідуалізм і бар-
вистий та бадьорий пантеїзм» 130. Неоромантизм послуговується сим-
волічними формами узагальнення, психологічною манерою малярів-
імпресіоністів. «В сфері театральної техніки він охоче вертається до 
феєричної мелодрами, драматизованої утопії або драми-казки» 131. Ці 
ознаки на основі пантеїстичного світовідчуття вповні проявилися у 
драмі «Над Дніпром» («Весняна казка») (1911), що в одному з руко-

130  Вороний М. Черкасенко. Казка старого млина. Драма // Літературно-науковий 
вісник. – 1914. – Т. 45. – Кн. 3. – C. 184.

131  Там само. – C. 184.
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писних варіантів мала назву «Сон над Дніпром. Лібрето для опери». 
Символізація драматичної дії досягається в цій, схожій на драматич-
ну поему, п’єсі Олександра Олеся завдяки прийому бачення-снови-
діння в просторі реальної дії, яке відтворює архетипні язичницькі об-
рази,  переживання,  вірування.  Указівкою  на  це  є  епіграф-цитація  з 
однієї хроніки про дохристиянський обряд вигнання вогнем русалок: 
«Язичеські звичаї. Ранком 17 марта, в день Теплого Олекси, окружні 
села, що коло Бельців, були всі в диму та в полум’ї. Можна було га-
дати, що там великі пожежі. Виявилось, що то селяни самі наклали 
вогнів, щоб викурити русалок, які, мовляв, шукають весною житла в 
будинках селян і “приносять з собою нещастя людям”» 132.

Онірична візія Андрія розгортається як поетична казка про його 
колишню кохану Оксану, що втопилася через нещасливе кохання. 
Кохання примушує Оксану-русалку найнятися до дружини Андрія 
Марини  наглядати  за  дитиною,  у  чому  проглядають  алюзії  Шев-
ченкової «Наймички». Андрій відчуває в душі відродження колиш-
нього кохання, тому й покидає хату разом з Оксаною, яку змусили 
втікати  вогні  пожежі,  кидається  разом  з  нею  у  річку.  Стилізовано 
сюжет народної балади або пісні, драматичне переживання виникає 
в самому поетичному мовленні, яке нагадує обрядові примовки з ха-
рактерними рефренами, парафразами.

Спроба русалок адаптуватися в сільському середовищі мотиву-
ється  ще  однією  обрядовою  подією:  алегоричною  битвою  Дніпра 
із зимою, волелюбний дух якого має зламати кригу. Не випадково 
М. Грушевський в п’єсі спостерігає перетворення образу природи в 
символіку народного визволення  133. Поетичний заклик Дніпра до 
козаків повстати до бою із зимою позбавлений драматичного харак-
теру і сприймається як вставні ліричні монологи в контексті дії.

Дніпро
Спасибі за пісню
Тобі, солов’ю,
Останню розвіяв
Ти скруту мою.
Спасибі, козацтво,
Уклін до землі,
Ще доля не вмерла
На нашій землі.
Ще крила в нас мають,
Простори в думках,

132  Олександр Олесь. Твори : в 2 т. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – 
С. 30.

133  Грушевський М. Поезія Олеся // Українське слово. Хрестоматія української 
літератури та критики ХХ ст. : в 2 кн. – Київ, 2001. – Кн. 1. – С. 427.
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І дух волелюбний
Живе ще в тілах.
Ще подихів наших
Бояться сніги,
Кайдани ржавіють,
Тремтять береги.
Наповніть же груди –
І кригу порвіть,
Летіть і синійте,
І казку шуміть...

Символічний характер риторичних імперативів («До січі, до бою 
З морозом, з зимою!») в контексті цієї уявлюваної дії в дії набуває 
характеру  колективного  позасвідомого,  образи  видінь  функціону-
ють  як  тропи,  позначені  динамікою,  інтенсивністю  вражень.  Мов-
лення героїв здається узагальнено безособовим, що передає поетич-
ну образність народної уяви. Виникає ефект розімкненого простору, 
в якому відтворюється художня стилізація дохристиянських віру-
вань, закодованих в образах народної чуттєвості.

Подібним чином образність народної ментальності передається 
й у написаній вже за хронологічною межею нашого періоду думі-
п’єсі  Олександра  Олеся  «Хвесько  Андибер»  (1917);  у рукописах 
до назви додавалося – «Комедія на одну дію», «інсценізована ко-
зацька дума». У своєму критичному відгуку М. Мочульський зау-
важив, що Олесь створив з думи драматичну картину, спираючись 
на ідеальний варіант літературної обробки відомої народної думи 
П. Куліша 134.

Монологи Хвеська Андибера побудовані як фрагмент народ-
ної  історичної  пісні,  у  якій  зберігається  узагальнене  безособове 
звертання. Олесь уникає індивідуалізації образу Ганжі. Витриму-
ється моносуб’єктність висловлювання, хоча його й розписано за 
репліками. Мовлення народної думи само вже містило достатньо 
драматичного напруження, авторові залишалося вдало відтвори-
ти його характер.

Золотаренко
Просимо випити пана гетьмана.
(Частує).

Хвесько  Андибер  чарку  приймає,  сам  не  випиває,  а  все  на  свої 
шати виливає.

134  Мочульський М.  О.  Олесь.  Хвесько  Андибер  (дума-п’єса)  //  Літературно- 
нау ковий вісник. – 1917. – № 2–3. – С. 346.
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Хвесько Андибер
Ей ви, шати, шати, пийте, гуляйте!
Не мене шанують, бо вас поважають;
Як вас на собі не мав,
То й честі від дуків-срібляників не знав...

Містичним світовідчуттям пройнятий етюд «При світлі ватри» 
(1913), в якому «...магічний ритуал міфотворення біля прадавнього 
вогнища постає як перехід вигаданого в реальне» 135.

Ідеться про вплив на людські стосунки й поведінку (урешті, на 
драматургію  ситуацій)  позасвідомих  імпульсів,  пов’язаних  із  суб-
станцією вогню. Діалоги й полілоги персонажів розгортаються під 
впливом гіпнотичної сили вогняного кола. Ініціатором розказуван-
ня підказаних вогнем казок виступає Галя, для якої візія розповіді 
ототожнюється з дійсністю, виникає ілюзія досягнення щастя, хоча 
й нетривкого, як вогонь. Для Давида казка – спосіб вийти за межі 
дійсності. У ситуації накладання уявлюваних подій на реальні  ге-
рой у слові переживає позачасові надлюдські метаморфози. 

Давид.  Звичайно!  Казки  нас  переносять  в  той  світ,  де  єсть 
іменно те, чого нам тут бракує... Казки доповнюють життя 136.

Пережите в казці, по суті, заміщає героєві кохання. Для Давида 
Марія постає вигаданим образом з поетичної розповіді, що розгалу-
джується у візійні проростання – легенди учасників полілогу. Фан-
тазуючи, Давид вдається до умовності, до трансформації суб’єктів 
дії («Уявіть, що ми цигани...»), за якою відчувається натяк на відпо-
відний вільний спосіб життя, гармонію людини з природою. Після 
паузи  тональність  намальованої  уявою  картини  несподівано  змі-
нюється: «Життя як метелик: подув вітер і зламав крила». Репліка, 
ніби струмінь повітря, зрушує висловлювання героїв, що наснажу-
ються вогнем розпаленої фантазії.

До полілогу долучається Андрій. Його мовна партія насичена па-
фосом імперативів, що «проростають» у «маленьку казочку» про ли-
царя,  який  прагнув  кохання  «...за  славу,  за  відвагу,  за  той  скарб,  що 
був в його серці...» і з гордощів знехтував щирим дарунком закоханої  
дівчини. «Казочка» зроджує в уяві Давида іншу візію – легенду.

Давид. Ну, я розкажу вам веселішу. Був собі не лицар, а так, 
досить звичайна людина, ну, скажімо, поет, художник або музика. 

135  Олійник О. Крізь шати повсякденності. (Особливості символістської драми 
Олександра Олеся) // Слово і час. – 1904. – № 4–5. – С. 18.

136  Олександр Олесь. Твори : в 2 т. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – 
С. 118.
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От раз він пішов на бал, сів десь у кутку, як завжди один, самот-
ній... Він сидів і слухав ту музику, що бриніла в його серці. І тер-
пів муки, муки несказаних слів, невтілених образів. І марив...

Оповідь Давида розпадається на окремі візії, що в рамках ціліс-
ного висловлювання творять свою драматургію: поетичні рефлексії 
визачають словесну дію. Фантазії змінюються «видіннями» Марії, 
пов’язаними зі стосунками двох абстрагованих персонажів, утворе-
них уявою Давида. Оповідь Марії позбавлена суб’єктивних  інтен-
цій – передається нібито «чужа» нарація.

Урешті, повертаючись до недоказаної легенди, Давид змінює по-
зицію оповідача на стороннє споглядання, що знов-таки зумовлює 
сприйняття  фрагмента  як  цілісного  тексту  в  структурі  полілога, 
який у свою чергу теж складається з кількох висловлювань: нара-
тиву  оповідача,  реплік  поета,  що  передаються  прямою  мовою,  та 
алегоричного  поетичного  художнього  обрамлення,  притаманного 
легенді. Висловлювання персонажів організовано за мовленнєвою 
моделлю,  що  притаманна  казці  або  легенді.  Структура  окремого 
монологу  відбиває  трагічну  умовність  ситуації,  узагальнено-осо-
бовий характер розв’язки кожного з уявлюваних епізодів. Виникає 
мовленнєва  ситуація,  що  нагадує  гру,  породжену  вогнем  збуреної  
пристрастю фантазії. Принцип гри уможливлює органічне існуван-
ня в тексті драматичного етюду ряду самостійних, відносно ціліс-
них текстів, утворених за іншим способом кодування. Співіснуван-
ня  по-різному  закодованих  висловлювань  (для  всього  твору  –  це 
модель драматичної сцени, для окремих розповідей Андрія, Давида, 
Марії – це мовленнєва модель казки-легенди) надає всій п’єсі теат-
ралізованого, іронічного, пародійного характеру сцени в сцені.

Полілог героїв набуває характеру наскрізного дійства, що роз-
гортається за принципом «ланцюжкової реакції». «Подразнюваль-
ною» силою наділена насамперед  інтонація висловлювання. Роз-
повідь  Давида,  що  навіює  враження  магнетичного  впливу  смерті 
(комплекс  Емпедокла),  викликає  в  його  співбесідників  страх.  
Візія-алегорія  розлитої  крові,  що  струменить  із  серця  поета, 
сприймається в контексті висловленого Давидом як одне з поро-
джень субстанції вогню.

Давид. [...]. Золотою хмарою полетіла вона над землею, щоб 
нагадати їй, що єсть любов, що легше умерти, ніж віддати її част-
ку комусь іншому.

Галя. Мені страшно!
Марія.  Страшно!  Погасла  ватра!  (Кричить).  Запаліть  ватру, 

Андрію! Запаліть ватру! 
Висловлювання Давида, в яке «вмонтовані» репліки Галі, Ма-

рії, Андрія, набуває сили слова-дії. Образ мертвої крові алегори-
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зується, завдяки чому слово несподівано «вибухає», як у новелі, 
розв’язкою:

Давид. Коли ранена любов задихається в серці, вона розриває 
його і сходить червоною кров’ю. Мовчазна живою, мертвою вона 
говорить сильніше від грому!

Марія. Запаліть ватру!
Чується слабий крик Давида.
Всі  з  жахом  схоплюються.  Розгорається  ватра.  Схилившись 

на басейн, лежить Давид, і в рожевому світлі ватри відбивається 
кривава вода басейну.

Спостерігаючи за структурою діалогізованих монологів та полі-
логів у драматичному етюді Олександра Олеся «При світлі ватри», 
переконуємося  в  закодованості  архаїчних  смислів,  що  «цементу-
ють» висловлювання, зумовлюють інтенцію героя до «самозайман-
ня»  і  «самоспалення»,  а  водночас  зберігають  проекцію  очищення 
героя, переродження в новій іпостасі. Підставою для такої інтерпре-
тації може слугувати остання репліка Давида, що уявно накреслює 
подальші перевтілення пораненого любов’ю серця: «Мовчазна жи-
вою, мертвою вона говорить сильніше від грому!». Опозиція гово-
ріння – мовчання накладається на антитезу живого – мертвого, чим 
досягається ефект оксюморона.

Драматургові вдається нівелювати відстань між умовністю та ре-
альністю. Уявлюване випереджає реальні події, тобто художня мо-
дель казки-легенди зумовлює характер вербальної дії. Театр слова 
заступає, у певному розумінні, театр дійства.

Оцінюючи  театральні  інтерпретації  драматичних  етюдів  Олек-
сандра  Олеся,  Д.  Антонович  наголошував  на  відповідності  саме 
символістського прочитання: «Олесь як драматург в такій мірі обер-
тається між символів, що індивідуальних постатей у нього в п’єсах 
майже зовсім не зустрічається. Дійові особи в драматичних етюдах 
Олеся навіть не мають індивідуальних імен, а просто називаються 
“він”,  “вона”,  “пан”,  “панна”,  “чоловік”,  “жінка”;  і це не живі люди, 
а символи, не завжди легко зрозумілі, не завжди добре пояснювані, 
але завжди цікаві, іноді захоплюючі і майже завжди далекі від три-
віальної алегорії» 137. Характер мовлення персонажів у драматичних 
етюдах Олеся виявляє принципи символізації слово-дії. Так, в одно-
му з найбільш пластичних  і видовищних феєрично-драматичному 
етюді «Осінь» (1913) виникає драматичне напруження між двома 
дискурсами: сугеруючим мовленням Сторожихи, насиченим міфо-
логічним  субстратом,  що  вбирає  уявлення  про  пантеїстичне  злит-
тя  людини  з  образами  природи,  та  прозаїчним  мовленням  Пана, 

137  Антонович Д. Триста років українського театру та інші праці. – Київ, 2003. – 
С. 214.
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яке  натуралістично  випереджає,  мотивує  трагіфарсовий  характер 
розв’язки. Висловлювання Сторожихи ритмізовано як верлібр, що 
внаслідок  емотивної  піднесеності,  еліпсичних  конструкцій  речен-
ня,  семантичного  згущення  внутрішньої  форми  слова,  сугеруючої 
ритмо мелодики заклинання, спрямованого до міфологізованого об-
разу Вітру, формує поетично-уявлюваний план дії в читацькій уяві. 
Асоціативні  конотації  викликає  позасвідоме  відчуття  фатальності 
небажаної стихії руйнування, що дозволяє провести аналогію між 
виттям  вітру  і  вовка,  образ  якого  в  метафоричному  уявленні  стає 
знаком появи Пана.

Сторожиха. Про вовка промовка: про вітер говорили, аж ось 
і пан.

Метафоричне мовлення героїні створює настрій неспокою, пе-
редчуття якоїсь трагедії, що й дозволило М. Грушевському назва-
ти цей етюд гарним «настроєвим образком» і зауважити зв’язок з 
«поемою  вітру»  в  поемі  «Щороку»,  отож,  п’єсу  драматург  пише, 
«... лише трохи пересуваючи поетичний нерв від образів природи 
до настроїв серця» 138.

За спостереженнями Н. Зборовської, «опозиція Сторожиха – Пан 
розглядається крізь структуру маскулінне – фемінінне» 139. «Колізія 
віддзеркалюється у структурі первинного світу, що являє собою архе-
типну глибину драми. Пан тотожний у архетипному дзеркалі Вітру. 
У них обох спільне  ім’я – голодний звір»  140. Таке психоаналітичне 
прочитання п’єси зберігає двовимірність Олесевого світу.

Подальші обміни репліками героїв набувають відтінку трагіфарсу, 
в якому герой все частіше приховує сутність за риторикою висловлю-
вань. Пан намагається приховати свою філістерську сутність і попри 
все «...вилізти з власної шкури і стати героєм». Акцентовано вказати 
на справжню сутність героя дозволяє принцип «очуження», інтрига 
посилюється  умовною  невизначеністю  суб’єкта  у  висловлюваннях 
Сторожихи.  Сцена  розв’язки  утворена  за  принципом  уявлюваного 
театру тіней. Сама сцена передається в ремарці, вона не озвучується в 
мовленні героїв і тому виникає ефект присутності імпліцитного авто-
ра. Фантасмагоричність цього візійного дійства, що розгортається вві 
сні Панночки, має і певне гротескне забарвлення, оскільки лишаєть-
ся загадковим, чи здійснює Сторожиха вбивство чи це лише підсві-
домі передчуття спочиваючої Панночки. Згідно з естетикою симво-
лістської драми, сон як ірреальний простір накладається на дійсність 
і виступає вже як здійснений у реальності.

138  Грушевський М. Поезія Олеся. – Кн. 1. – С. 427.
139  Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – Київ, 2003. – С. 360.
140  Там само. – С. 363.
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Панночка  хотіла  роздягтись,  але  не  роздяглась,  переставила 
свічку, підійшла до вікон, попробувала, чи міцно зачинені. Погасила 
свічку. Із вікон полилося місячне срібно-синє сяйво, із погасаючого 
коминка – червоне.

Хтось підійшов до вікна й заглянув у хату: видко голову Сторо-
жихи. Тиша. Десь стукнуло. Відчиняються двері і входить Пан. Дов-
го стоїть в нерухомості і нарешті йде до ліжка. За ним, як тінь, з під-
нятою рукою, з ножем в руці крадеться Сторожиха. І чим ближче 
він до ліжка, тим ближче до його Сторожиха. Погасло в коминку. 
Стало темно. Пан наблизився до ліжка.

Не випадково Лесь Курбас назвав «Осінь» «інсценізацією життя 
душі». Згідно з його режисерським баченням і акторською практи-
кою (він  грав роль Пана), персонажі цього драматичного етюду – 
«... не манекени з ярличками, на котрих написані холодні назви ду-
шевних сил...». Символізм п’єси не в характерах персонажів і не в 
подієвій канві, а розчинений у мікропоетиці тексту. Під час сценіч-
ної інтерпретації в «Молодому театрі» намагалися «...передати зма-
гання чогось, що втікає, боїться, вагається, – чогось, що женеться, 
манить і тягне, – і щось, що стежить, береже і роз’єднує» 141. Отож, 
маріонетковий принцип Олесевої драматургічної умовності напов-
нюється справжньою символізацією дії.

Характерна для символістської драми маріонетковість персона-
жів  простежується  дослідниками  і  в  одному  з  найбільш  філософ-
сько-екзистенційних  етюдів  Олександра  Олеся  «Танець  життя» 
(1913). О. Олійник наголошує на двоплановій будові світу в етюді, 
розглядаючи «головний конфлікт між зовнішнім світом (він фігу-
рує лише як уявлення та спогад горбанів, тому постає ірреальним) 
та  вузьким,  обмеженим  світом  родини  горбанів.  Абсолютизуючи 
свої ущербні почуття, вони уподібнюють зовнішнє, уявне до свого 
внутрішнього  світу,  створюють  ситуацію  повної  безвиході.  Тому 
п’єса однозначно трагічна» 142.

Критики відзначали особливий драматизм цієї п’єси, що виріз-
няє  її  з-поміж  ліризованих  етюдів  Олеся.  Згідно  з  інтерпретацією 
Леся Курбаса внутрішня дія розгортається в символічному просторі 
підсвідомого світу душі, що повинно сугерувати глядачів і «...схви-
лювати в їхніх душах таємне море темнот» 143. Відповідно до цього 
в рецензіях на київську виставу згадувалася «фантастична гофман-
щина «житейського танцю» з маріонетками-людьми» 144.

Драматичну напругу в п’єсі створюють розбіжності між різними 
за характером і змістом висловлюваннями братів-горбанів, мовчан-

141  «Молодий театр». Генеза. Завдання. Шляхи. – Київ, 1991. – С. 136.
142  Олійник О. Крізь шати повсякденності. – С. 19.
143  Лесь Курбас. Березіль. Із творчої спадщини. – Київ, 1988. – С. 36.
144  «Молодий театр». Генеза. Завдання. Шляхи. – С. 254.
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ням  нерухомого  Четвертого  брата  й  контрастуючі  з  тим  адорації 
красі життя каліки сестри. У мовленні Першого брата розпізнають-
ся алюзії з філософських праць А. Шопенгауера про творчу природу 
страждання, що вивільнює волю до життя, пізнання, самосвідомості. 
Наростання трагічної атмосфери в ході полілогу зумовлене очіку-
ванням народження ще однієї дитини й передчуттям її фатального 
каліцтва. Усвідомленням приреченості ненародженої дитини спов-
нені висловлювання Другого брата, який прагне земних радощів  і 
проклинає невблаганну спадковість. Монтажна організація вислов-
лювань різної природи – реплік  і ремарок, музично-танцювальної 
кульмінації  і не менш значущих мовчазних пауз – сприяє декоду-
ванню  символіки  п’єси  в  різнопланових  контекстах  (серед  яких 
філософсько-естетичні  тексти,  стереотипні  сюжетні  схеми  «нової 
драми», як-от проблема руйнівного впливу спадковості, поетичний 
контекст лірики Олеся; знакова культурна постать Хама, що також 
утворює своєрідний прототекст до цього етюду, тим більше, що до 
нього відносимо й написану на три роки раніше п’єсу Олександра 
Олеся «Хам». У тості Другого брата («Я п’ю за Хама! Великого, віч-
ного, дужого! Він найсильніший! Хто зрозумів життя і стис його в 
своїх руках? Він, ситий, глухий і жорстокий!..!) постає іронічна про-
екція образу філістера-блазня.

Засобом подолання відчаю стає колективне єднання братів у сим-
волічному танці, що викликає гротескно-фантасмагоричне враження.

«Сестра починає грати простий, наївний танець. Брати злегка в 
такт пританцьовують, захоплюються, беруться за руки й починають 
танцювати. Той брат, що весь час сидів, як статуя, встає, дико рего-
четься, ляскає в долоні і починає плигати. Входить батько, з жахом 
в очах спиняється на порозі і падає».

Цей екстатичний ритуальний танок, очевидно, слугує символіч-
ним знаком злиття вічного і тимчасового, тілесного і духовного, під-
несеного і низького, людського і надлюдського, він вивільнює в гор-
банів надлюдську волю до життя, що й знаменує момент трагічного 
пізнання ними смислу життя.

Неопублікована  п’єса  на  4  картини  «Хам»  (1910)  стоїть  осібно 
у  творчому  доробку  Олеся,  оскільки  помітніше  зберігає  зв’язок  з 
міметичною  традицією  й  започатковує  лінію  іронічно-пародійних 
п’єс  у  його  творчості.  У  цій  п’єсі  зруйновано  лінійну  єдність  дії: 
друга  картина  засідання  добродійного  товариства  виокремлена  як 
шарж на міщансько-філістерське середовище. За спостереженнями 
Р. Пархомика, ця «вставна комічна сцена – інтермедія» «...загалом 
сатирична, витримана в русі реалізму й органічно вплетена в канву 
суто символістського твору» 145.

145  Пархомик Р. По дорозі в казку українського модернізму. – Запоріжжя, 1996. – 
С. 64.
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Дослідник доводив, що етюд «Хам» збудовано за принципом па-
ралелізму:  «У  центрі  образ  Сліпої,  навколо  якого  групуються  дві 
протилежні, навіть антагоністичні за  ідейним наповненням, групи 
персонажів – Прохожий і молодший Брат, з одного боку, та Старець 
і старший Брат – з другого. Звідси мотив роздвоєння, що, як прави-
ло, зводився в символізму до протиставлення світу матеріальному 
(міщанському) 146.

Алегорично означені персонажі етюду «Хам» набувають сим-
волічної  значущості  в  тексті.  Образ  Сліпої  утворює  дискурс  
духовно-естетичного  буття,  прозріння  на  горньому  шляху  до 
справжнього  пізнання.  «Сліпота»  може  бути  витлумачена  як 
фатальна  атрибутивна  риса  людської  свідомості,  як  властивість 
екзистенціальна,  притаманна  всій  людності»  147.  З  іншого  боку, 
зазначає  Р.  Пархомик,  сліпота  сприймається  як  результат  втра-
ти історичної пам’яті. Це дозволяє виявити екзистенційно-філо-
софський  підтекст  у  структурі  висловлювання.  Поетика  алего-
ричних, відверто спрямованих до дійсності картин п’єси містить 
іронічну рецепцію трагікомедії, міщанської драми, фарсу. Даєть-
ся взнаки трагіфарсовий характер розв’язки: Лицар, образ якого 
символізує  духовність  народу,  зупиняє  вічного  Хама  (філістера 
Старця),  який  стає  на  перешкоді  єднанню  Лицаря  зі  своїми  ді-
тьми. Натуралістичні подробиці цієї сцени увиразнюють її сим-
волістський підтекст.

Старець. Іди... Я не ручусь за себе. І ніж мій прагне крові. (Ди-
виться на сліпу).

Лицар. Я йду упасти на сніги, радіти і молитись. І ти, моя ди-
тино, оглянь сей труп  і всю свою країну. Ще небу наших сліз  і 
досі недоволі... (Зникає).

Старець (стоїть. Бере за руку сліпу). Ходім, ходім!
Сліпа, майже ридаючи, співає пісню без слів. Поволі спуска-

ються з гори.

Ще  одним  контекстом,  у  якому  декодується  символіка  п’єси, 
є національна проблематика, детально досліджена Р. Радишевським 
на основі п’єси «Танець життя», що своєю поетикою відтворює ідею 
національного  виродження,  фізичного  й  морального  каліцтва  на-
ції,  її  духовної  непритомності.  Ця  ідея  набула  також  художнього 
втілення й виразної оцінки в драматичному етюді «Хам». Шаржеву 
тенденційність зберігають драматичний етюд «Патріот» (1911), во-
девілі «По Мюллеру» (1910) і «Морока» (1911). Дія всіх трьох п’єс 
розгортається  в  родинному  середовищі  й  має  відверту  сатиричну 

146  Там само. – С. 57.
147  Там само. – С. 58.
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спрямованість щодо літературно-мистецької полеміки доби (у шар-
жі «Патріот»), ситуацій обивательського існування, які вказують на 
жанрові кліше водевілю (у водевілях «Морока» та «По Мюллеру»). 
У  шаржі  «Патріот»  створюється  карикатура  на  демократизацію  
поетичного  мистецтва  й  оцінки  цього  явища  тогочасними  крити-
ками. Конфліктну ситуацію в родині завдає сатирично спрямована 
належність  поетів-початківців  з  народу  до  різних  «літературних 
напрямків». Пародіюються рецензії критиків, що зловживали озна-
ченням стилів та літературних шкіл.

Кресало. ...Зараз зазначу лише одне, що в вашім вірші диво-
вижно переплітається реалізм, утилітарний практицизм з симво-
лічним імпресіонізмом...

«Автор  картає  ура-патріотизм»,  який  загалом  характеризував 
ідеологічну ситуацію тогочасного суспільства 148.

Головним  «героєм»  Олесевого  водевілю  «По  Мюллеру»  стає 
семантична  конструкція,  закладена  в  назві  п’єси,  що,  власне, 
і  є  чинником,  який  організує  драматичне  дійство.  Свідомо  по-
двоюється  об’єкт  пародіювання:  це  насамперед  явище  дійсності 
(система гімнастичних вправ та гігієнічних порад швейцарського 
лікаря І. П. Мюллера) та спосіб художнього розгортання інтри-
ги – жанр водевілю. Пародичність п’єси відчутна на композицій-
но-мовленнєвому  рівні,  елементом  якого  стає  сама  назва  твору. 
У традиційному водевілі назва, як правило, відіграє роль вказів-
ки на фабульну ситуацію або містить авторську сентенцію, оцін-
ку;  застосовано  типово  водевільний  прийом  реплік  у  бік  героя 
Макара Макаровича, якого молода дружина примушує займати-
ся фізичними вправами.

Макар Макарович. ...Знаєте, в здоровому тілі – здорова душа. 
(Набік). Чортяка б вас усіх видушила! Доки що вибачайте, мені 
треба лізти на грушу... Знаєте, щоб усе тіло... (Виходе).

Розв’язка  імітує  фарсово-водевільні  ситуації:  теща  повідомляє, 
що Макар Макарович виліз на осику і хотів повіситися. Слідує німа 
сцена, яку «знімає» комедійна репліка недалекого родича.

Дядя Стьопа. Тепер... можна говорити?

Певним  чином  міметична  основа  розгортання  драматичної  дії 
зберігається  й  у  близьких  до  драматичних  замальовок  образків, 
п’єсах Олександра Олеся «Художники» (1910), «Меценати і боге-

148  Неврлий М. Олександр Олесь. Життя і творчість. – Київ, 1994. – С. 116.
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ма» (1910), «Юність» (1913), «На курорті» (1913), а також в скетчі 
«Буржуї» (1917), що належить вже до нової епохи  і подає  її реа-
лії. Враження ескізності, незавершеності цих драматичних етюдів 
постає через їх фрагментарну будову. Так, драматичні замальовки 
«Художники» та «Меценати і богема» складаються з двох картин, 
причому  в  п’єсі  «Меценати  і  богема»  2-га  картина,  що  компози-
ційно не пов’язана з 1-ю, розбивається ще на дві окремі частини, 
які контрастують між собою. Фінальний епізод містить утопічну 
розв’язку, сповнену злободенними іронічними вказівками на спо-
соби популяризації сучасного мистецтва: несподівана пропозиція 
Поета  викупити  в  Лірика  щойно  написану  поему  та  її  видання 
подається в заземленій оцінці Баби «Кумедія!». Водночас можна 
погодитися  і з думкою Р. Пархомика про те, що «у другій карти-
ні  завдяки  творчому  натхненню  поет  перемагає  обставини»  149. 
Сила уяви Лірика змушує втілити його прагнення і віру в соціаль-
ну потребу в його віршах, що у підтексті містять іронічну оцінку 
тогочасних  мистецьких  дискусій.  Друга  картина  з  її  утопічними 
тенденціями ще виразніше викриває обивательську сутність спо-
живацьки  налаштованого  меценатства,  яке  цинічно  поставилося 
до саможертовності Поета. 

Структура  драми  ідей  витримується  в  драматичній  замальовці 
«Художники».  Репліки  подружжя  художників  та  їхніх  гостей  по-
ступово, у дусі ібсенівського аналітичного психологізму, розкрива-
ють  зруйнованість  душі  молодої  художниці  ,  яка  страждає  від  не-
можливості  звільнитися  від  колишнього  кохання.  У  міркуваннях 
художника  розпізнається  авторська  іронія  над  сучасними  пошу-
ками символістських прийомів утілення авторського задуму через 
фатальний характер світової туги, зауваження щодо відірваності від 
реальних життєвих обставин.

Художник. ...Скажи, як би ти, в яких кшталтах написала цю сві-
тову тугу?.. Ой, я її виразно бачив у цих двох дітях, але для неї тре-
ба знайти якісь інші форми... Її треба одірвати од дітей. (Ходить, 
думає). Що, коли б взяти цих дітей без виразних облич, рук, тіла?.. 
Ні! Туга – це прокляття висить над людьми, а діти на землі.  Їх в 
повітрі не вмістиш 150.

Розмова  чотирьох  осіб  поступово  фокусується  навколо  етю-
ду художника «Любов». Обурення автора роботи почутою оцін-
кою  виявляє  тонкий  психологічний  підтекст  ставлення  до  його 
мистецького  обдарування,  створюється  враження  розчарування 
цим твором. У 2-й картині ескізно зображено зізнання в кохан-
ні натурниці, яка позує художнику в його майстерні. Відсутність 

149  Пархомик Р. По дорозі в казку українського модернізму. – С. 106.
150  Олександр Олесь. Твори : в 2 т. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – 
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розв’язки залишає відчуття двох фрагментів-картин, у яких про-
стежується  виявлення  почуттів.  Це  нагадує  настроєві  образки, 
що в них відтворено драматичну ситуацію прориву прихованого 
кохання.

У драматичному образку (замальовці) «На курорті» обмін реп-
ліками  відпочивальників  формує  в  глядача  переконання  в  тому, 
що  молода  дівчина  Зоя  закохана  в  досвідченого  ловеласа  Докто-
ра.  Поетика  діалогів  і  полілогів  виявляє  метафоричний  підтекст: 
«Олесь не просто дешифрує метафору. Непомітно, тонко працюю-
чи  з  об’єктивними,  символічними  та  символістськими  підтекста-
ми,  Олесь  прозирає  у  ту  реальність,  звідки  метафора  родом»  151. 
Розв’язка  (батьки  Зої  терміново  переїжджають  на  іншу  віллу)  
навіює настрій приреченості цього можливого кохання, невизначе-
ності, непевності в розумінні ситуації.

Наближення до дійсності або утворення ілюзії дійсності відчут-
но в пародійній одноактівці «Буржуї», що нагадує натуралістичний 
образок,  карикатуру  на  соціальну  дійсність  того  часу.  Стихія  по-
бутового мовлення виявляє несподівані конфлікти. Це дає простір 
для  соціальної  пародії:  у  ситуації  очікування  вінчання  обивателі 
обмінюються  враженнями  про  «партію  одноповерховців»,  третій 
гість повідомляє про народження «партії печерників», нарешті, щоб 
позбутися небажаного свідка весілля, Голову переконують, що від-
буваються установчі збори партії людоїдів.

2-й. Чудесно, людожери. Найновіша, найлівіша, найреволюцій-
ніша партія. Зразу видко, на якій політичній, економічній і соціаль-
ній платформі стоїть партія.

У новелістичній розв’язці п’єси створюється шарж на винесен-
ня  рішень  революційним  комітетом:  червоногвардійці  виявляють 
«буржуя»  в  особі  служниці  Мотрі.  Абсурдність  ситуації  арешту  
Мотрі набуває узагальнюючого значення абсурдності буття.

Отже,  світ  ліричних  драматичних  етюдів  Олександра  Олеся 
утворює авторська візія, насичена поетичною, музичною настроєвіс-
тю, що наближає їх до драматичних образків, феєрій, пісенних форм 
(які зберігають ознаки прадавньої обрядовості і класичної трагедії) 
і передусім драматичних поем. Водночас авторська суб’єктивність 
іронічного  естета  виявилася  в  сатиричних  шаржах,  карикатурах, 
драматичних  замальовках,  сценках,  які  поєднують  публіцистич-
ність,  громадянську  реакцію  на  соціально-культурні  катаклізми 
і  європейську  літературну  традицію,  що  й  визначило  прямування 
митця в контексті пошуків «нової драми». 

151  Левченко О. Європейські рефлексії української драми початку ХХ ст. Олександр 
Олесь // Український театр ХХ ст. – Київ, 2003. – С. 55.
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VI.5. ІВАН ФРАНКО І ТЕАТР 

Франківська епоха в Галичині позначена цілою низкою худож-
ніх  відкриттів  і  водночас  проблемних  ситуацій,  що  виразно  да-
валися взнаки в загальному спрямуванні театрального процесу в 
Україні в цілому. Постать Івана Франка в цьому процесі виявилася 
багатобічно: не лише як драматурга-новатора, але й насамперед як 
організатора  театральної  справи,  її  теоретика  та  історика,  публі-
циста, критика. Зв’язки Івана Франка з театром ніколи не були для 
нього особисто щасливими, поруч з хвилинними радощами прино-
сили  йому  безліч  прикростей  і  тяжких  розчарувань.  Утім,  незва-
жаючи на це, письменник багато десятиліть мав великий  інтерес 
до театру, виступав як драматург і рецензент. Франко перший дав 
зразки наукової історії українського театру від його джерел до по-
чатку  XX  ст.  Він  підніс  українське  театрознавство  до  наукового 
рівня, зокрема, сформулював найважливіші принципи народного 
театру, суголосні думкам, висловленим Роменом Ролланом. З та-
кою самою послідовністю й чіткістю, як Р. Роллан у відомій кни-
зі «Народний театр» (1903), Франко вже у 80–90-х роках XIX ст. 
розкрив причини кризової ситуації в театральній царині, запропо-
нувавши своє бачення її подолання.

На відміну від Лесі Українки та Володимира Винниченка, Іван 
Франко  не  вбачав  у  драматургії  провідного  поля  своєї  творчості, 
тож його доробок обмежується кількома творами, які, проте, свої-
ми  принципово  новими  художніми  здобутками  відкривають  не-
відомі  раніше  перспективи  розвитку  українського  театрального 
мистецтва. Найперші драматургічні спроби майбутнього письмен-
ника  припадають  на  гімназійні  роки.  Ще  в  п’ятому  класі  гімназії, 
у  1872  pоці,  він  написав  п’єсу  «Ахілл»,  тоді  ж  «одну  комедійку», 
у 1873 році – історичну драму «Югурта» і драматичний уривок «Ро-
мул  і Рем». У 1874 році Франко пише трагедію «Месть яничара», 
виношує задум драматичної трилогії про Прометея. У ці ж роки він 
переклав «Антігону» та «Електру» Софокла. На ранніх драматур-
гічних спробах Франка, без сумніву, лежить відбиток академічності. 
Однак  водно час  захоплення  драматургією  для  Франка  було  й  ви-
ходом за рамки суто академічних інтересів, підсилювалося знайом-
ством юнака з театральним мистецтвом.

У 1873–1874 pоках до Дрогобича, де Франко навчався в гім-
назії, приїхала на гастролі трупа О. Бачинського. Для гімназис-
тів  влаштовувалися  вистави  за  зниженими  цінами.  Франко  був 
одним з найпостійніших відвідувачів цих вистав  і невдовзі став 
палким  прихильником  театру,  по  змозі  активно  сприяв  його  ді-
яльності.  За  дорученням  Бачинського,  який  помітив  літера-
турні  здібності  юнака,  він  для  репертуару  трупи  переклав  опе-
рету  «Осада  корабля»  Й.  Зайца  і  Й.  Гаріша,  «Марнотратники»  
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Ф. Раймунда, переробив на мелодраму «Прекрасну Єлену» Оф-
фенбаха,  трохи  пізніше  переклав  оперету  «Пенсіонерки»  Сутіє, 
почав перекладати «Уріеля Акосту» Гуцкова.

Переробки і переклади Франка з успіхом виставлялися, і це ще 
більше заохочувало його працювати для сцени. Тоді ж, на відміну 
від початкових драматургічних спроб польською або німецькою мо-
вами, Франко написав українською історичну драму «Три князі на 
один престол» (1876), почав працювати над «Славоєм і Хрудошем» 
(1875, написано три акти із задуманих п’яти, рукопис було виявле-
но й надруковано 1955 р.). Звертаючись до  історичної теми, пись-
менник  уже  спирався  на  здобутки  К.  Устияновича,  Г.  Якимовича, 
Ом. Огоновського, а його ранні спроби стали підготовчим матеріа-
лом для пізнішого монументального твору «Сон князя Святослава» 
(1895).  Франка  цікавлять  патріотичні  мотиви  об’єднання  народу, 
романтичні ситуації, поетичні характери. У цих історичних драмах 
відчутний вплив «Слова о полку Ігоревім» та «Краледворського ру-
копису», які Франко саме тоді вивчав і перекладав. 

Однак недостатнє знання вимог сцени, «книжність» призвели до 
того, що його ранні драми не мали успіху (зокрема, це стосується 
п’єси «Три князі на один престол», виставленої в 1876 році аматора-
ми львівського «Академического кружка»). Розчарований провалом 
цієї постановки, Франко, за його власними словами, «зневірився в 
своїй драматичній здібності і надовго покинув писати драму» 152. Але 
вже через три роки (1879) він перекладає драматичну поему Байро-
на «Каїн», пише одноактний сценічний етюд «Послідній крейцар», 
трьохактну сатиричну комедію «Жаби» (рукопис її загублено), за-
думує і починає писати комедію «Східне питання» (зберігся лише 
уривок). Жоден зі згаданих творів не потрапив на сцену, і Франко 
знову на певний час відходить від театру. У 1886 році він створює 
комедію «Рябина», утіливши в драматичній формі задум, який ра-
ніше починав розробляти в прозі. Перша редакція комедії також не 
побачила сцени. Франко знову відходить від драматургічної діяль-
ності  й  поновлює  її  вже  в  1893  pоці,  коли  пише  драму  «Украдене 
щастя», закінчує нову редакцію «Рябини». Наступного року драма-
тург пише «Учителя», перекладає драму «Саламейський алькальд» 
(«Війт  Заламейський»)  Кальдерона,  завершує  історичну  драму 
«Сон  князя  Святослава».  У  ці  ж  роки  він  задумує  трилогію  про 
Богдана  Хмельницького.  У  1895  році  Франко  створює  одноактну 
драму «Кам’яна душа», у 1896 році – одноактну комедію «Майстер 
Чирняк». Якщо додати до згаданих творів дитячу одноактну п’єсу 
«Суд святого Николая», то список драматичних творів Франка цим 
і  вичерпується.  З  драматичних  перекладів  Франка  цих  років  слід 

152  Франко І. Лист до А. Кримського від 26. 08. 1898 р. // Франко І. Зібрання 
творів : у 50 т. – Київ, 1986. – Т. 50. – С. 113. 
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згадати  «Збиточники»  («Шутники»)  О.  Островського,  «Розбитий 
дзбанок» Г. Клейста, «Венецький купець», уривки з «Короля Ліра»  
і «Бурю» Шекспіра, першу частину «Фауста» Й. Гете. 

Інтерес Франка до драматургічного жанру не зникає і в наступні 
роки. У 1899–1902 pоках він редагує і видає з власними передмова-
ми низку творів Шекспіра в перекладах П. Куліша та Ю. Федько-
вича. У 1914 році Франко перекладає всю драматургічну спадщину 
Пушкіна, пише до неї передмову і пояснення. 

І.  Франко  навіть  у  періоди,  коли  відходив  від  безпосередньої 
драматургічної діяльності в усій своїй творчості (у прозі, в поемах 
та поезіях), виявляв яскраво відчутний драматургічний хист, своє-
рідне  вміння  організувати,  побудувати  художній  твір  «драматур-
гічно»,  здатність  гостро  відчути  й  передати  драматизм  чи  комізм 
певної ситуації, характеру тощо. Його романи, повісті, оповідання, 
поеми  у  своїй  основі  завжди  мають  чіткий  напружений  конфлікт; 
важливішим  засобом  розкриття  характерів  та  людських  взаємин 
є дія, першорядне місце серед інших художніх засобів посідає діа-
лог та внутрішній монолог персонажа. Франко полюбляє прийоми 
гострого, контрастного зіставлення світоглядів, часто ставить своїх 
героїв у надзвичайні обставини, у яких найяскравіше розкривається 
їх єство, не нехтуючи при цьому і випадковостями, і винятковими 
збігами явищ та подій.

Найхарактернішою  ознакою  драматизму  в  творчості  Франка 
є  його  цілковита,  ґрунтовна  соціальна  й  психологічна  вмотивова-
ність, уміння за окремим характером, ситуацією побачити й показа-
ти «основи суспільності» – соціальні обставини життя, рушійні тен-
денції доби, правдиво змалювати образи представників усіх верств 
тогочасної дійсності. Недаремно ряд його прозових творів та поем – 
«Мойсей», «Похорон», «Істар», «Іван Вишенський» та ін. – мають 
більш чи менш розвинені ознаки драматичних творів – дію, діалоги, 
монологи. У прозовій та поетичній спадщині Франка є чимало тво-
рів, які з успіхом перенесені на сцену («Бориславські оповідання», 
«Перехресні стежки», «Для домашнього вогнища» та ін.). 

Драматична творчість Франка, різноманітна за жанровими озна-
ками,  порушує  широке  коло  проблем.  У  ній  можна  виділити  дві 
частини – соціально-психологічну драму із сучасного драматурго-
ві життя («Украдене щастя», «Учитель», «Рябина») і драму роман-
тичну, переважно з історичної тематики («Сон князя Святослава», 
«Кам’яна душа», «Три князі на один престол»). Однак непорушної 
грані  між  цими  частинами  не  існує.  Елементи  натуралістичні,  по-
бутові деталі наявні в романтичній драмі Франка, і навпаки, – дра-
матургія  соціально-психологічна  містить  подекуди  ситуації,  по-
будовані  на  винятковому  збігу  обставин,  характери  надзвичайні 
(наприклад,  фінал  «Будки  ч.  27»,  образ  Ксенії).  Твори  обох  груп 
часто мають своїм джерелом народну пісню, легенду. Так, в основу 
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«Украденого  щастя»  покладено  «Пісню  про  шандаря»,  «Кам’яної 
душі» – пісню «Павло Марусяк і попадя»; «Сон князя Святослава» 
має в своїй основі легенду про князя, що ходив красти, та загально-
поширений  мотив  про  володаря,  який  під  виглядом  простацького 
обивателя перебуває серед своїх підданих, довідується про справж-
ній стан справ, караючи змовників і винагороджуючи вірних. Окре-
мо слід виділити одноактівки «Послідній крейцар» (1879), «Будка 
ч. 27» (1902), «Чи вдуріла?» (1904), де, по суті, створено перші зраз-
ки  психологічних  етюдів  для  сцени.  Драматург  тут  постає  як  екс-
периментатор,  досліджуючи  екстремальні  ситуації,  що  тягнуть  за 
собою загибель героїв (зокрема, в оповіданні «На вершку» на той 
самий сюжет, що й перша з названих п’єс, головний герой Євгеній 
вчиняє самогубство, а не віддається поліції, як у п’єсі). 

Черпаючи  теми  й  сюжети  з  народної  творчості,  навколишньої 
дійсності, Франко завжди прагне дати у своїх творах глибокі карти-
ни суспільного життя. «Найвища ціль літератури, поезії, штуки, так 
як і науки, є чоловік, правдивий, живий чоловік, – людська одиниця 
і людська громада» 153, – пише він в одній зі своїх статтей. Саме з та-
ким розумінням основного завдання творчості, з метою в кожному 
випадку написати «твір наших часів, у котрих питання особистого 
життя уступили на друге місце перед питаннями суспільними»  154  
і підходить Франко до створення своїх драм.

Гостра соціальна думка, протиставлення паразитизму праці, роз-
кошів панівних класів і народної нужди пронизує вже першу п’єсу 
Франка про сучасну йому дійсність («Послідній крейцар»).

Кілько раз сесь кусник міді, 
Брудний і витертий, кружив, мов кров 
У тілі, то в високих верствах, то знов 
У найнижчих – у гніздах дармоїдства 
І розкоші, то в гніздах нужди, горя, 
Розпуки..., – говорить у своєму монолозі Євгеній, який, 

привласнивши гроші свого опікуна, змарнував їх у гурті нероб і му-
сить понести кару за свій вчинок.

Постановка  соціальних  проблем,  проведена  за  приписами  ро-
мантичної  драми  в  палких  монологах  героя  цієї  п’єси,  у  наступ-
них творах драматурга дістає дедалі глибшого й тоншого втілення, 
розв’язується у складних взаєминах персонажів з багатогранно зма-
льованими характерами, тобто засобами реалістичної драми.

У комедії «Рябина» письменник показує систему корупції та  її 
представників – війта Рябину, шахрая-писаря. У другому варіанті 
п’єси спільно з ними виступає шинкар Цінобер. Драматург розпові-

153  Франко І. Твори : в 20 т. – Т. 16. – С. 44.
154  Там само. – С. 45.
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дає про їхнє знущання над селянами, здирство, темні грошові махі-
нації, сваволю. Сільським п’явкам Франко протиставляє селянина-
бідняка Казидорогу, що боронить свою гідність і майно від кривди 
Рябини. Казидорогу підтримує старий селянин Бовт, уся сільська 
громада,  навіть  дружина  війта  Матрона.  У  другій  редакції  твору 
Казибродові (так тепер зветься герой твору) допомагає грамотний 
селянин Олекса Коваль та його однодумці. Немає сумніву, що саме 
активні дії селян проти кривдників привернули інтерес драматурга 
до сюжету «Рябини», адже він тричі розробляв цей задум (спочатку 
в оповіданні, потім у двох редакціях п’єси). 

Безпосередній  показ  зіткнення  селян  і  представників  влади, 
відповідаючи  актуальним  питанням  того  часу,  приховував  у  собі 
й значну складність для драматурга. Цензура не могла не побачи-
ти  намірів  письменника  викрити,  за  його  власним  визначенням, 
«основні недостатки суспільності», показуючи борців  і протестан-
тів,  активізувати  сили  народу.  Розуміючи  це,  Франко  змушений 
був  пом’якшити  критику,  показати  раптове  переродження  глитая 
Рябини,  його  каяття  перед  громадою,  вивести  на  сцену  справед-
ливого комісара від староства (перша редакція) та жандарма (дру-
га  редакція).  Але  й  у  такому,  «пригладженому»,  вигляді  п’єса  не  
задовольнила  цензури  й  була  дозволена  тільки  після  численних 
змін і викреслення викривальних висловлювань. 

Значно  гостріше  й  життєво  достовірніше  викривається  образ 
сільського дуки в одноактній драмі Франка «Будка ч. 27». Мотив за-
лицяння старого потворного багатія, лицеміра й ласуна, до вродли-
вої бідної дівчини, традиційний для української драматургії, Фран-
ко сповнив виразними життєвими барвами, точними соціальними й 
психологічними мотиваціями. Розв’язка твору – зустріч Завади  із 
збезчещеною ним колись і покинутою Ксенею, її жахлива помста – 
своєю драматичною напруженістю підносить п’єсу до трагедійного 
звучання.

Комедія  «Учитель»  змальовує  привабливий  образ  інтелігента-
демократа, учителя Омеляна Ткача, який веде послідовну боротьбу 
за народну просвіту. Глибокий соціальний зміст містила в собі колі-
зія твору, за якою «дозволена владою» діяльність учителя ставала 
на перешкоді темним силам села. Контраст між скромним життям, 
чистими помислами Омеляна Ткача й нахабними діями війта Ми-
кити Сойки та орендаря Вольфа Зільберглянца – разючий, у ньому 
письменник знайшов джерело справжнього драматизму, основу не-
вигаданого,  переконливого  конфлікту,  в  якому  скромний  учитель 
виростав у героїчну постать. Правдивий показ соціальних обставин, 
типових характерів зумовив успіх п’єси вже за життя автора.

Одноактна  комедія  «Майстер  Чирняк»  відображає  занепад 
дрібного ремісника-шевця в конкуренції з великою промисловіс-
тю. Трагічним пафосом пройнята остання репліка головного героя, 
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якого  після  розорення  всі  покинули,  залишився  лише  хлопчик-
наймит:  «Я  старий,  а  ти  малий!  Як  же  ж  нам  боронитися  з  отою 
страшною силою?». 

У центрі історичних драм «Сон князя Святослава» та «Кам’яна 
душа»  –  зіткнення  великих  пристрастей,  могутніх  характерів,  ви-
няткові обставини.

В  основу  віршованої  драми-казки  «Сон  князя  Святослава»  по-
кладено  патріотичну  ідею  про  неподільність  українського  народу, 
необхідність єднання його сил. «Мені ходило про те, щоб зробити річ 
здатну для сцени, а надто таку, при котрій би я не мав обридливих 
драч з цензурами, які мусив переходити з моїми драмами із сучасно-
го життя» 155, – писав Франко. Слід, однак, зауважити, що, звертаю-
чись до форми драми-легенди, драматург мав на меті не тільки обійти 
цензурні перешкоди «езопівською мовою»: Франка приваблював за-
дум поетичної драми сам по собі. Поетичну, романтичну стихію він 
вважав органічною для своєї творчості і слушно зауважував у листі 
до Драгоманова, що на романтичних «скоках», яким був для нього, 
зокрема, «Сон князя Святослава», він просто спочивав душею і що 
своєю вдачею він «далеко більше романтик, ніж реаліст» 156. 

Сюжет  про  викриття  князем  Святославом  державної  змови  
воєводи Гостомисла Франко розв’язує з яскравими романтичними 
атрибутами: дія п’єси відбувається протягом однієї тривожної ночі, 
уві  сні  до  князя  приходить  Ангел  (що  є  уособленням  усього  най-
дорожчого  для  Святослава  –  батька,  дружини,  доньки,  Вітчизни), 
попереджає  про  небезпеку  й  залишає  зовні  ніби  абсурдний  наказ 
негайно (серед ночі) вирушити в путь та приєднатися до розбійни-
ків, про боротьбу з якими наступного дня князь збирався радитися з 
боярами. Виконуючи це веління, у дикій лісовій хащі князь справді 
потрапляє  до  табору  справедливих  розбійників.  Як  чорна  прима-
ра з’являється він у замку Гостомисла. Засуджений раніше князем  
боярин Овлур виявляється його вірним другом і помічником. 

Для втілення ідеї про єдність Русі Франко знайшов яскраві ху-
дожні  засоби.  Письменник  дав  українській  драматургії  романтич-
ну драму з паростками символізму, збагативши її новими засобами 
художньої виразності. Варто відзначити також певну співзвучність 
негативних персонажів твору – Гостомисла й Запави – з образами 
шекспірівського Макбета і леді Макбет.

Вершиною  творчості  Франка-драматурга  є,  безперечно,  «Укра-
дене щастя» – один з кращих творів української драми. У цій п’єсі 
Франкові вдалося органічно поєднати побут  і поезію, точність со-
ціального аналізу і психологічну правду. Сюжет п’єси розгортається 
вільно, органічно, без найменшої авторської «підказки», кожен вчи-

155  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 50. – С. 30.
156  Там само.
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нок глибоко вмотивований. Характери персонажів немовби вирос-
тають із соціальних обставин, з умов тогочасної дійсності. 

Народна  пісня,  що  дала  драматургові  тему  його  драми,  розпо-
відає  про  подружню  зраду,  про  помсту  селянина  Николайка  жан-
дармові  за  збезчещення  жінки:  Николайко  без  найменших  вагань 
вбиває  кривдника.  Та  Франко  не  слідує  самому  по  собі  сюжетові, 
творчо  розробляючи  тему  і  всебічно  вмотивовуючи  події  драми. 
Ніхто з дійових осіб «Украденого щастя» не винен у тій трагедії, що 
сталася між ними. Винні обставини життя, за яких брати, в ім’я го-
нитви за спадщиною, розлучають дівчину з коханим, за яких жінка 
мусить жити за нелюбом, а жандарм може вільно втрутитися в осо-
бисте життя кожної людини. Так на матеріалі, здавалося б, вузько-
му, камерному, драматург розвиває глибоку ідею, говорить не лише 
про  вкрадене  в  його  героїв  особисте  щастя  кохання,  а  про  щастя, 
украдене в цілого народу. 

П’єса «Украдене щастя» новаторська змістом і формою: ряд об-
ставин, що передують конфліктові твору, подано прийомом ретро-
спекції (юнацьке кохання Михайла Гурмана та Анни, шлюб її з Ми-
колою, військова служба і повернення в село Гурмана тощо). Стисло, 
з постійним наростанням аж до кульмінації веде сюжет драматург, 
завершуючи його швидкою розв’язкою. Усе підготовлене й разом з 
тим пo-життєвому неповторне, своєрідне. Великим досягненням ав-
тора є використання підтексту, психологічної паузи. Франко пиль-
но  вивчав  зразки  наддніпрянської  української  драматургії.  «Під 
впливом українців написано моє “Украдене щастя” і дальші драми з 
сучасного життя» 157, – свідчив він. 

Особливість цього шедевру полягає, зокрема, у тому, що тут по-
дано взірець драми, розгорнутої на основі балади. Така традиція ба-
ладної драми досить розвинута в Європі (починаючи від так званої 
баладної опери в Англії або відомих творів Шіллера в Німеччині), 
та для України драма Франка становила істотну новацію. Водночас 
ця баладна драма ввібрала ознаки трагедії долі, де невблаганне про-
сування до загибелі в «трикутнику» Анна – Микола – Михайло ви-
значається довкіллям. Учасники цього трикутника позбавляються 
вибору, їх з неминучістю втягає фатальний перебіг подій. Відтак ба-
ладна тема перетлумачується в дусі експресіонізму, і невипадковим 
видається сюжетний перегук Франкового твору з драмою «Воццек» 
Г. Бюхнера (в останній гине жінка з «трикутника»). За повсякден-
ними подробицями побуту прозирає грізна постать античного фа-
туму, що вершить долями людськими, опріч  їхньої волі. Таке тлу-
мачення натуралістичного подання реалій як знаряддя символізації 
належить до безперечних відкриттів Франка. 

157  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1984. – Т. 41. – С. 100. Тут під сло-
вом «українці» Франко розумів драматургів та діячів театру Наддніпрянщини.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



632

Окремої  уваги  заслуговують  вже  згадані  одноактівки.  «Будка 
ч.  27»,  твір,  програмно  натуралістичний  (уже  за  своєю  «зазем-
леною»  назвою),  подає  характер,  невідомий  раніше  українській 
драматургії  –  упосліджену  жінку,  яка  виявляється  здатною  пом-
ститися  кривднику  ціною  власного  життя.  Ми  бачили  своєрідну 
українську Лукрецію в постаті Зіньки з драми «Дві сім’ї (де зерно, 
там і полова)» М. Кропивницького, та «жебруча баба Ксеня» з мі-
ніатюри І. Франка виявляється втіленням античної богині Ерінії, 
несучи помсту кривднику саме тоді, коли той того не чекав. Фінал 
твору  містить  такий  гротеск,  який  випереджає  експресіоністич-
ні прийоми, що склалися принаймні двадцятьма роками пізніше. 
Ця  «жебруча  баба»  з’являється  перед  своїм  кривдником,  бага-
тієм  Прокопом  Завадою,  що  давно  побавився  з  нею  і  покинув  її, 
спровадивши до тюрми, «одягнена як дівчина» саме в те вбрання, 
в якому її колишній коханець колись її бачив і яке вона багато ро-
ків дбайливо берегла, чекаючи днини помсти. І коли Завада впіз-
нає, що «Та сама хустка ... Та сама спідниця... Та сама корсетка ...», 
вона «хапає його в обійми, вищить», продовжуючи його фразу: «Та 
сама, котру ти відіпхнув, як собаку!». Так в обіймах вона й тягне 
його під потяг. Смерть постає з карнавальним обличчям, нагадую-
чи кривднику про минулу розпусту в гротескному вигляді. Нічого 
схожого український театр ще не знав. 

Мініатюра «Чи вдуріла?» складається з діалогу дівчини Каміли 
з коханцем-клієнтом Юліаном, який кидає її і в якого вона закоха-
лася. Випереджаючи його вихід з будинку по сходах, вона кидається 
з вікна. Щось подібне з’явилося у світовій драматургії лише через 
півстоліття, у «Людському голосі» Ж. Кокто, до тексту якого було 
написано монооперу Ф. Пуленка. Приблизно сучасним Франковій 
одноактівці  була  рання  драма  Р.  М.  Рільке  «Кімната  на  вежі»,  де 
також дівчина кидалася з вікна кімнати коханця, але там мотивом 
була зустріч  із суперницею. Іван Франко створив в образі Каміли 
українську Травіату (можна здогадуватися, чи не містився в  імені 
героїні натяк на «Даму з камеліями» О. Дюма, звідки взято лібрето 
уславленої опери Дж. Верді). Право вважатися «людиною, а не кус-
ником живого м’яса», за словами, вкладеними автором до уст цієї 
героїні,  право  на  людську  гідність  і  захист  від  приниження  чи  не 
вперше з українського кону виголошене саме в цій мініатюрі. 

Франко як театральний критик з усією прямотою міг висловлю-
вати на сторінках преси свої думки та переконання, вести послідовну 
боротьбу за реалістичне народне театральне мистецтво. Він висту-
пає як театральний оглядач газети «Kurjer Lwowski» (1887–1893), 
друкує свої статті та рецензії про театр і драматургію на сторінках 
«Друга», «Зорі», «Діла», «Народу», у варшавській газеті «Prawda» 
тощо. Зв’язаний відсутністю постійного прогресивного друковано-
го  органу,  він  використовує  найменші  можливості  зміщувати  свої 
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виступи як у галицьких виданнях, у «Записках Наукового товари-
ства імені Шевченка», так і в польській періодичній пресі.

Десятки рецензій на вистави трупи «Руської бесіди», польсько-
го театру, на п’єси та драматичні переклади, ряд проблемних статей 
про театральне мистецтво – ось спадщина Франка в цій галузі, з якої 
постає яскрава картина життя галицької сцени тих часів. Нічого по-
дібного не дав жоден з театральних критиків тієї доби.

Особливо плідна праця Франка в галузі театральної критики та 
публіцистики припадає на роки найбільшої його політичної актив-
ності.  Його  рецензії  на  той  час  були  кращими  досягненнями  кри-
тичної думки. У них Франко не тільки правильно оцінює й аналізує 
окремі явища тогочасного театрального життя – режисуру вистав, 
акторське виконання, художнє оформлення, костюми тощо. Він під-
носиться до великих узагальнень, указуючи місце кожного явища в 
загальному процесі розвитку українського театрального мистецтва, 
виявляє глибоке розуміння тенденцій  і  своєрідності шляхів цього 
розвитку.  У  статтях  і  рецензіях  Франка  передові  театральні  діячі 
Галичини та Буковини черпали дружні поради щодо своєї творчої 
праці, програмні настанови для ведення театральної справи, учили-
ся майстерності.

Статті великого Каменяра про театральне мистецтво («Наш те-
атр», «Руський театр», «Уваги про галицько-руський театр», «Наша 
театральна  мізерія»  та  ін.)  немовби  підсумовують  його  рецензії, 
випливають  з  них  як  найбільш  узагальнені  теоретичні  висновки. 
Вони  закладають  основні  положення  революційно-демократичної 
естетики  українського  народного  театру  другої  половини  XIX  –  
початку  XX  ст.  Тим  самим  теоретичні  статті  Франка,  які  ґрунту-
валися на конкретному матеріалі галицького театрального життя і 
враховували досвід сценічного мистецтва Наддніпрянщини, вирос-
тали  до  рівня  загальнонаціонального  явища,  були  близькими  для 
митців сцени всієї України.

Центральним  пунктом  театральної  естетики  Франка  є  вимога 
правди. Пристрасно виступаючи проти спроб окремих драматургів 
шукати  натхнення  в  понадхмарних  фантазіях  та  вигадках,  проти 
засилля в театральному репертуарі розважальної оперетки, Фран-
ко  наполегливо  орієнтував  діячів  театру  на  проблеми  тогочасної 
дійсності,  вимагав  уваги  до  повсякдення,  виявляючи  суголосність 
до тогочасного натуралізму: «Хлібом насущним театру справді на-
родного, справді спосібного до зросту і розвитку повинні бути свої 
штуки, де би виводились такі люди, яких ми бачимо, такі інтереси і 
колізії драматичні, яких ми самі є свідками, які відбиваються на на-
шій власній шкурі» 158.

158  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1980. – Т. 28. – С. 280.
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Природно,  що  в  умовах  соціального  гноблення  і  національних 
утисків українського народу, перед театром на перший план вису-
валося завдання критики цих умов. «Коли театр має бути школою 
життя, то мусить показувати нам те життя, зображувати і аналізува-
ти його прояви, будити в слухачах критику сього життя.., – заува-
жує Франко. – А щоби така критика була вірна, мусить бути пов-
ною і всесторонньою, опиратися на повнім і широкім зображенню 
суспільності. Театр, котрий піддає прилюдній критиці тільки деякі 
дрібненькі явища, осмішує або клеймує тільки деякі невеличкі, по-
кутні хиби, а лишає на боці, промовчує або покриває брехнею голов-
ні, основні недостатки суспільності, той театр ніколи не стане впов-
ні національним, не буде школою життя, або буде злою школою» 159.

Виходячи  із цих позицій, Франко звертає увагу читача на над-
звичайну  вузькість  тематики  галицької  драматургії.  «Довголітня 
важка боротьба народу за ліси і пасовиська відгукнулась ледве в од-
ній слабенькій штуці Гушалевича “Сельські пленіпотенти”... Життя 
конституційне, вибори і виборчі агітації серед народу відгукнулись 
у нас досі також тільки в одній штуці – радше штучечці Цеглинсько-
го “Лихий день”. [...] Такі безмірно важкі факти, як лихва, ліцитації, 
вплив банків на селянство, вплив роздроблення ґрунтів, утрати зем-
лі, фабрик, тартаків,  ґуралень  і т.  ін. – все се досі неткнуте поле в 
нашій драматичній літературі» 160. І далі, додаючи до цього переліку 
болючих суспільних питань рекрутчину, вплив жандармерії, Фран-
ко доходить висновку, що найважливіші соціальні проблеми не зна-
йшли відображення на галицькій сцені через утиски цензури, через 
обмеженість, «старосвітські, вузькопарафіянські погляди» великої 
частини  галицької  інтелігенції  (яка  складалася  тоді  переважно  з 
духовенства,  що  й  зумовило,  за  висловлюванням  Франка,  «попів-
ський характер нашого театру»). 

На думку письменника, театр мусить стати не «місцем розрив-
ки для публіки, таким, котре часом може замінити гру в карти, або 
вкінці місцем вистави дамських туалет, місцем сходин для молоді-
жі обох полів, місцем фліртування в антрактах, причім самі акти 
часом уважаються тільки перешкодою» 161, а «підоймою поступу і 
просвіти» 162. Для цього театр треба наблизити до народу, що осо-
бливо потребує духовного живлення, зробити його настільки де-
шевим, щоб він став доступним для справді широких верств селян-
ства. «Народ наш, – писав Франко, – дійшов уже до того ступня 
розвитку, що почуває потребу театру; доказом сього є аматорські 
вистави  театральні  по  сільських  і  містечкових  читальнях.  Народ 

159  Там само. – 281.
160  Там само. 
161  Там само. – С. 287.
162  Там само.
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наш любив театральні вистави ще давно, в XVI і XVІI віках, в часі 
першого пориву нашого національного розбудження; се доказують 
живі  ще  досі  останки  вертепів  і  велика  популярність  церковних 
колядок,  що  розвивались  під  впливом  давньої  релігійної  драми. 
Значить,  театр  мужицький  у  нас  можливий,  а  з  національного  і 
культурного погляду навіть конечний» 163.

Отже, Франко виклав цілу програму створення українського на-
родного театру, щільно зв’язаного з трудящими масами, покликано-
го працювати для них, пропагувати серед них прогресивні думки й 
ідеали, виховувати народ у демократичному й гуманістичному дусі. 
Проте це не означало, що Франко закликав діячів сцени обмежити 
театральний репертуар лише п’єсами із селянського життя, і тільки 
в  цьому  вбачав  ознаку  народності  театру,  навіть  коли  він  висував 
вимогу спеціалізації українського театру, тобто певного самообме-
ження  його  щодо  тем,  зосередження  творчих  сил  на  відображенні 
життя  власного  народу.  «Не  в  тому  діло,  щоб  ми  бачили  на  укра-
їнській сцені самих селян... Хай він буде народним театром в дещо 
ширшому значенні, хай дає картину української громадськості, гро-
мадськості нашого краю, картину взаємних впливів різних суспіль-
них верств нашого краю і українського народу, і це завдання буде аж 
надто велике, а поле аж надто широке. Але хай він віддається цьому 
завданню цілком, хай його не вабить французька оперетка, ані са-
лонне базікання» 164.

Франко орієнтує український театр на відбиття соціальних об-
ставин тогочасної дійсності, показ конфліктів справді драматичних, 
могутніх, із суспільного боку надзвичайно важливих. У колі його ін-
тересів також мусять бути «опришки з Довбушами та Баюраками», 
тема,  в  якій  є  «зеренце  живого  драматизму»;  він  мусить  показати 
і «мужиків вроді Лук’яна Кобилиці», тобто розповісти про героїку 
соціально-визвольної боротьби.

Форми,  у  яких  має  розвиватися  народний  театр,  повинні  бути 
дуже  різноманітними.  Франко  вважає  корисним  для  цієї  мети  і 
лялькові  вистави  (на  зразок  вертепу  або  чеського  театру  маріоне-
ток),  і лицедійство невеликих груп акторів,  і постановки містерій. 
Його  розуміння  містерії  було  своєрідним,  що  виявилося  в  п’єсі 
«Суд  святого  Николая»,  де  дійовими  особами  виступають  святий 
Николай, ангели, чорт. Це дитячий твір, де розвивається думка про 
любов до знедолених, про необхідність робити добро людям з любо-
ві. Саме такого характеру твори і мав на увазі Франко, говорячи про 
містерії для народу, що виходили б з «понять і вірувань», близьких 
і  зрозумілих  народові.  Звичайно,  прогресивна  на  той  час,  нині  ця 
думка історично вже пережила себе.

163  Там само. – С. 288.
164  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1981. – Т. 29. – С. 100–101.
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Зразком  народного  театру  Франко  вважав  театр  Наддніпрян-
ської України з його репертуаром, складеним переважно з україн-
ських п’єс. «...Оригінальність української драми лежить в тім, – за-
уважував він, – що вона з природної конечності є глибоко народна, 
переважно хлопська, і в найкращих своїх творах позволяє нам гли-
боко зазирнути в душу тих верств народу, котрих тільки рідко до-
торкається перо драматичних писателів Західної Європи» 165.

Франко підмітив історичний парадокс – переслідувана царською 
цензурою,  позбавлена  змоги  виставляти  історичні  та  переклад-
ні твори, п’єси з побуту інтелігенції, обмежена у своїх темах лише 
селянським  життям,  українська  сцена  досягла  в  цій  вузькій  сфері 
значної досконалості, особливо у виставах творів Кропивницького 
і Карпенка-Карого.

«Український театр, який постав і виріс під обухом проскрипції 
і цензури в Росії, мав з кожного погляду рішучий і корисний вплив 
на розвиток українського театру в Галичині.

Бо не тільки репертуар українського театру в Галичині запозиче-
ний майже цілком (з незначними винятками) з України, не тільки 
костюми, потрібні для вистави українських п’єс, мусять виглядати 
на зразок костюмів на Україні... але також і щодо гри галицькі артис-
ти брали собі за зразок митців з України» 166.

Утім, цензурні утиски, що на початку так парадоксально прислу-
жилися спеціалізації театру, далі стали на перешкоді його розвитку, 
і Франко різко засуджує їх, називає гальмом дальшого піднесення й 
розквіту української сцени. 

У своїх статтях, публічних виступах письменник наголошував 
на  єдності  української  театральної  культури  як  органічної  скла-
дової культури національної. Так, на одному  із засідань «Руської 
бесіди» (2 січня 1895 р.) він виразно сформулював свою позицію 
і накреслив конкретні заходи щодо поліпшення стану галицького 
театру: «Тепер видно працю цілої трупи, і єсть запорука розвитку. 
Давніше були проблиски артизму, тепер же видно поступ. Поступ 
нашої  сцени  датується  від  впливу  українського. Таланти  артис-
тичні,  як  Наторський,  Стефурак,  Гриневецький  вийшли  з  школи 
української. Відтак побут Підвисоцьких і Яновича на Україні при-
ніс очевидну користь. На нашій сцені під взглядом артистичним 
борються  тепер  два  напрями:  українсько-російський  і  польсько-
німецький,  або  реалістичний  і  псевдокласичний.  Набагато  гірше 
стоїть  справа  з  персоналом  жіночим.  Хоч  режисерія  багато  при-
кладала праці, та успіхи її не конче великі, бо наші артисти не ма-
ють взірців гри. Цьому можна зарадити, якщо деякі артисти були б 

165  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1984. – Т. 41. – С. 90.
166  Цит. за: Франко І. Про театр і драматургію. Вибрані статті, рецензії та вислов-

лювання / упоряд. М. Ф. Нечиталюк. – Київ, 1957. – С. 160.
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вислані на якийсь час на Україну до ліпших труп театральних і там 
могли б приглянутися грі» 167.

Саме у творчості митців Наддніпрянщини І. Франко бачив най-
кращі  взірці  романтичної  традиції  народності  мистецтва  театру  і, 
аналізуючи його, відзначав важливіші, притаманні йому, риси: праг-
нення до простоти, психологічної та історичної правди, глибоку ху-
дожність, мистецьку досконалість, високу поезію.

У статтях про драматургію М. Кропивницького та І. Карпенка-
Карого,  О.  Островського  та  Л.  Толстого  Франко  показує,  що  їхні 
кращі твори є неперевершеним зразком реалістичної драми, на яку 
мусить  орієнтуватися  галицька  сцена.  Разом  з  тим  він  з  великою 
вимогливістю ставився й до наддніпрянських митців, прямо і спра-
ведливо вказуючи на ряд недоліків у їхній творчості (подекуди не-
досконалість композиції п’єс, засмічення репертуару малоцінними, 
історично фальшивими, хоча й сценічними творами заради касово-
го успіху, надуживання в деяких трупах етнографічними елемента-
ми, танцями та співами на шкоду життєвій правді та логіці подій; 
зображення в деяких п’єсах селянського побуту як суцільного свя-
та й ігнорування основи селянського існування – постійної важкої 
праці тощо). Це була сувора  і  справедлива критика письменника-
демократа,  борця  за  реалістичне  мистецтво;  критика,  що  йшла  на 
користь розвитку народного театру, визначала шляхи й перспекти-
ви його дальшого піднесення.

Зовсім  іншою  (нищівною)  була  критика  Франка,  спрямована 
проти  вульгаризації  театрального  мистецтва,  коли  «театр  і  щодо 
репертуару  і  щодо  персоналу  зробився...  (не  говорю  про  нечис-
ленні виїмки, які навіть у Парижі можна почислити на пальцях) 
слугою порнографії та школою утонченої, а то й зовсім брутальної 
розпусти... І коли XIX вік бачив на різних кінцях Європи реакцію 
проти тої паризької порнографії, бачив репертуар Ібсена та Бйорн-
сона, Гаупт мана та ще декого, то все се були спорадичні змагання 
геніальних одиниць, які досі не могли зламати переваги театраль-
ної  порнографії,  що,  висилаючи  свої  загони  з  Парижа,  знайшла 
собі адептів  і в Німеччині (Зудерман, Шніцлер),  і в Польщі (За-
леський та майже всі dii minorum gentium 168, з винятком Виспян-
ського),  і в Росії»  169. Викриваючи цей театр, «виплід буржуазії  і 
слугу її уподобань та інстинктів», Франко всіма силами намагався 
застерегти  українську  сцену  від  його  впливів,  навернути  його  на 
шлях служіння народові.

Висловлювання Франка про театральне мистецтво, розроблена 
ним програма побудови народного театру стала справжнім дорого-

167  «Діло». – 1895. – 4 січня (23.ХІІ.1894). – № 286.
168  Боги нижчого роду (лат.).
169  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Київ, 1982. – Т. 35. – С. 346.
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вказом для українських митців. У його працях знаходили натхнення 
до боротьби за реалізм і народність галицької сцени І. Гриневецький 
та І. Біберович, К. Підвисоцький та Й. Стадник, В. Юрчак та К. Руб-
чакова, значний вплив мали думки й критичні виступи Франка і для 
розвитку театру на Наддніпрянській Україні, на Буковині. 

Франко досліджував історію українського театру від його дже-
рел – народних обрядів та ігор, пам’яток стародавньої драматичної 
літератури  (шкільних  драм  та  інтермедій),  вертепної  драми  –  до 
подій театрального життя початку XX ст. Він розшукав і опублі-
кував  низку  невідомих  шкільних  драм,  про  що  вже  мовилося  в 
другому розділі. Проблеми вертепної драми і вистави Франко роз-
глядав на тлі широкого огляду історії світового лялькового театру 
та  праць  про  нього.  Він  дійшов  висновку,  що  Західна  Європа  не 
знала явища, подібного до вертепу; його коріння, найімовіршіше, 
слід шукати в східних культурах. Виникнення вертепу відбулося, 
на  думку  Франка,  на  землях  з  українським,  білоруським  і  поль-
ським  населенням.  Він  опублікував  і  детально  розглянув  кілька 
нових текстів вертепної драми.

Найбільший інтерес становлять – і в цій справі Франко майже 
не мав попередників – його праці з історії нової української драми 
та театру: «Руський театр у Галичині» (1885), де розглядається її те-
атральне життя від перших вистав 40-х років XIX ст. до часу напи-
сання цієї розвідки, «Русько-український театр» – за визначенням 
самого автора «історичні обриси», де простежується процес виник-
нення й розвитку театру від його початків у період Київської Русі 
аж до явищ історії українського театру XIX ст. (огляд доведено до 
60-х років), «Писання І. П. Котляревського в Галичині», «Галицький 
“Москаль-чарівник”» та ін. До цих праць тісно примикають Фран-
кові статті з питань літератури, зокрема драматургії, такі як «Кри-
тичні  письма  о  галицькій  інтелігенції»,  щорічні  огляди  галицької 
літератури,  «Русько-українська  література»,  статті  про  драматур-
гічну творчість М. Старицького, М. Кропивницького, І. Карпенка- 
Карого, Ю. Федьковича, а також статті і рецензії про сучасне Фран-
кові театральне та літературне життя.

Слід  відзначити  широту  театрально-драматургічних  інтересів 
Франка, який ніколи не замикався рамками лише галицького жит-
тя. Він видає переклад книги англійського мистецтвознавця В. Лек-
кі «Початок і взріст театру в християнській Європі», відгукується 
на заснування чеського народного театру, пише рецензії на вистави 
польського театру, видає серію творів Шекспіра зі своїми передмо-
вами, які заклали початок українського шекспірознавства, не зали-
шає поза увагою і явищ сучасної йому європейської драми (напри-
клад, статті «Гергард Гауптман і його твори», «Із чужих літератур», 
«Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах», «Доповіді 
Міріама» тощо).
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У своїх розвідках Франко розглядає процес розвитку україн-
ського  театру  в  тісних  взаємозв’язках  з  історією  російського  та 
польського театрів, простежує взаємовпливи різних культур, і це 
надає  його  працям  великої  широти,  справді  міжнародного  зна-
чення.  Визначаючи  завдання  історика  культури,  Франко  писав 
про літературу: «Він мусить показати, як вона засвоює собі чужий 
матеріал і чужі форми і що вносить свойого в загальну скарбни-
цю літературних тем і форм; мусить показати, чим були для неї 
літератури сусідніх народів і чим була вона для них. Трактуючи 
історію літератури як частину культурної  історії своєї нації, він 
мусить підносити в  її появах усе важне з культурного погляду... 
Не  відкидаючи  набік  почуття  краси  й  гармонії,  він  буде  одначе 
шукати  їх  виразу  не  в  придержуванні  естетичних  формулок  та 
шаблонів, а в пильній увазі до явищ соціального та індивідуаль-
ного життя» 170.

Саме такою пильною увагою до соціального життя як до ґрунту 
мистецького процесу позначені праці Франка з історії українсько-
го театру та драматургії. Його багатогранна театральна діяльність 
як у галузі драматургії, так і в галузі критики та розробки естетич-
них основ народного театру, у галузі історії театрального мистец-
тва  є  вершиною  творчої  і  критичної  думки  української  культури 
другої половини XIX – початку XX ст. Франко підсумував досвід 
сучасної  йому  драматургії  та  театрального  мистецтва,  визначив 
його основну тенденцію – створення народного театру.

170  Франко І. Твори : в 20 т. – Т. 16. – С. 392.
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ПІСЛЯМОВА

Вихідний  висновок  із  запропонованої  вище  розробки  першого  
тому  «Історії  українського  театру»  полягає  в  тому,  що  ми  маємо 
справу  з  terra  incognita,  з  незвіданою  землею.  Дослідження  епохи 
створення незалежної Української держави щороку приносять нові 
відкриття, знайомлячи з невідомими, замовчуваними, переслідува-
ними або ж просто безпідставно забутими творами української дра-
матургії. Ми бачили, як не раз українські театральні діячі виперед-
жали провідні тенденції світового сценічного мистецтва, ступаючи 
попереду  часу,  проте  їхні  пріоритети  не  відзначено  відповідними 
патентами. Натомість доводиться констатувати величезні лакуни у 
вивченні нашого театрального спадку. 

Неозорими  білими  плямами  вкрито  терен  народного  театру. 
Майже немає розвідок (виняток – наведена монографія І. Волоши-
на), які б стосувалися прототеатральних форм, зародків сценічного 
мистецтва  у  фольклорі.  Розробки  напівфольклорного  вертепу  та 
започатковані  тільки  останнім  часом  систематичні  спостереження 
над  театралізацією  в  оповіданнях  казок  є  першими  кроками  в  до-
слідженні таких явищ. Лише Володимир Гнатюк 1916 року до своєї 
збирацької  програми  вмістив  пункт  щодо  видовищних  елементів 
фольклору  1,  та  це  завдання  реалізувалося  незначною  мірою.  Ви-
явлено,  але  не  узагальнено,  приміром,  елементи  драматизації  та 
інсценізації в способі відтворення, переказу текстів епічних жанрів 
носіями так званого народного професіоналізму, насамперед у коб-
зарстві та лірництві. Можна розглядати думи як своєрідні монодра-
ми так само, як це продемонстровано стосовно казок. Необхідна ще 
спеціальна дослідницька праця над зародками акторського дійства 
в обрядовості, над систематизацією ролей. Спеціальне завдання ста-

1  Про це свідчить опис відповідного документа (див.: Боряк О. Матеріали з іс-
торії  народознавства  в  Україні.  Каталог  етнографічних  програм  (друга  половина 
XVIII–XX ст.). – Київ, 1994. – Пункт 1.146. – С. 30).
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новить осмислення можливостей театралізації в межах поетичного 
світосприйняття на основі фольклорної наївної картини світу, фор-
мування уявлень про світ як театр, закорінених у фольклорі та роз-
квітлих в українській бароковій культурі. 

Театр барокової епохи, зі свого боку, повернувся до поля уваги 
науковців  лише  в  останню  чверть  ХХ  ст.,  тому  саме  в  роки  неза-
лежної Української держави стало можливим взагалі говорити про 
становлення  барокознавства.  Пов’язаний  із  сарматськими  та  тро-
янськими історичними легендами, підхопленими й продовженими 
вже за принципово нових історичних умов, не будь-де, як в «Енеїді» 
Івана  Котляревського,  український  бароковий  театр,  так  само,  як 
і польський театр цієї доби, започаткований «Відправою грецьких 
послів»  Яна  Кохановського,  демонструє  своєрідну  історіософську 
систему,  подану  як  театральну  виставу.  Барокові  метафори  «світу 
як театру» тягли за собою універсалізацію видовища на кону як за-
гального способу існування людського суспільства. Тому є підстави 
помічати прослідки театрального дійства й у тих явищах культури, 
що звичайно виводяться за межі компетенції театрознавства. При-
міром, діалоги Г. Сковороди належать театрові в широкому сенсі як 
школі життя, а не лише терену красного письменства, де увічнено 
філософську традицію неоплатонізму. Загалом діалоги, декламації, 
інтермедії виглядають не тільки як поодинокі театральні форми ма-
лих жанрів, залишені у спадок бароковою епохою, але передусім як 
компоненти єдиної художньої системи, традиція якої перманентно 
розвивається, піддаючись невпізнаним перетворенням у творчості 
пізнішого часу. Реконструкція системи шкільної драми, виявлення 
ключів до її витлумачення відкривають можливість збагнути велич 
цього феномена вітчизняної культури та її невимовну суголосність 
сучасності. Те, що здавалося романтикам та їхнім недолугим спад-
коємцям  нудним  реліктом  віджилої  схоластики,  тепер  стає  зрозу-
мілим  і  близьким.  Актуалізація  барокової  спадщини  фундується 
адекватністю її нового прочитання, тож знайдення стежки Аріадни 
в бароковому лабіринті становить нагальне дослідницьке завдання. 

Велика  епоха  романтизму  залишає  не  менше  недосліджених 
білих  плям,  ніж  може  здаватися  з  погляду  узвичаєних  уявлень 
про  нібито  загальновідомі  й  широко  обстежені  речі.  Насправді 
для всебічного висвітлення спадщини ХІХ ст. багато в чому пере-
шкоджали упереджені ставлення самих сучасників, успадковані й 
некритично відтворені прийдешніми поколіннями. Так, історичні 
драми М. Устияновича занехаяно на тій підставі, що в кінці жит-
тя письменник зійшов на манівці «язичія», але ж його драм така 
аномалія жодним чином не стосується, тому невиправданим є за-
мовчування цих надзвичайно важливих для розвитку театральної 
культури творів; для позитивістськи налаштованого світовідчуття 
сучасників неприйнятним було те, що в Ю. Федьковича вважали 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



642

містикою,  але  після  магічного  реалізму  й  віртуальної  реальності 
подібні закиди можна сприйняти хіба що як невдалі жарти; певна 
річ,  твори  А.  Ващенка-Захарченка  адресувалися  невибагливому 
глядачеві,  проте  вони  цінні  як  документальне  свідчення  форму-
вання феномена низової масової культури вже в середині ХІХ ст., 
без якої національна культура як цілісний організм не може існу-
вати так само, як мова не може нормально розвиватися за штуч-
ного обмеження окремих сфер її вжитку, зокрема жаргонів; можна 
закидати Л. Яновській у мелодраматизмі окремих її творів, але це 
не дає підстав не помічати, що мелодрама в них ґрунтовно транс-
формована,  стаючи  витоком  принципово  нових,  символістських 
по  суті  стилістичних  тенденцій.  Окремий  терен  дослідницьких  
завдань становить спадщина тих, кого таврували й викреслювали 
з історії: світового генія театру В. Винниченка, Олександра Олеся 
і  С.  Черкасенка,  В.  Пачовського,  Ом.  Огоновського,  Гр.  Цеглин-
ського та ін. Нарешті, існують великі корпуси творів, вкриті поро-
хом архівів (до таких належить вже згадана спадщина В. Потапен-
ка), які повинні бути принаймні надруковані для того, щоб наші 
уявлення про театральну культуру України стали адекватними іс-
торичній  реальності.  Наведений  побіжний  перелік  імен  свідчить 
про те, що ми лише стоїмо біля порога незвіданої скарбниці, а наші 
вкрай приблизні уявлення про власне минуле будуть орієнтиром 
для майбутніх дослідників. 

Одержані  в  першому  томі  результати  можна  охарактеризувати 
за  виявленими  періодами  історії  українського  театру.  На  всіх  від-
тинках  часу  виразно  простежується  єдиний  процес  інтеграції  та 
консолідації,  що  завершується  формуванням  українського  театру 
як складника цілісного організму національної культури. Саме ця 
незламна інтеграція стала запорукою витривалості українського те-
атру в наступному столітті.
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Данько М. – 564, 588, 591
Дашкевич Й. – 91, 119
Дворниченко  І.  –  297,  308,  345, 

408
де Ліврі Ш. – 233
де Томон Т. – 152
Делайрак Н. – 235
Дем’янівська Л. – 598
Денисов Н. – 383
Деннері А.-Ф. – 234, 243
Денойє Ш.-Л.-Ф. – 240
Деркач  Г.  (псевд.  –  Любимов; 

Любимов-Деркач) – 248, 307, 
308, 408, 415, 417–423

Джонс С. – 423 
Дзбановський – 389
Дзик М. – 40 
Димет М. – 259 
Дитківська  С.  (Тобілевич  С.)  – 

285, 337
Дичко І. – 591
Дідицький Б. – 235 
Діль Й. – 264
Дмитревський І. – 66
Дмитренко  Д.  –  164,  166,  167, 

175,  197,  203,  208,  210,  212, 
220,  222,  223,  232,  233,  250, 
254,  280,  283,  303,  324,  327, 
371, 380, 467, 476

Дніпрова  Чайка  (справж.  –  Ва-
силевська-Березіна Л.) – 430, 
444, 492

Дніпровський І. – 592
Добриков Г. – 387
Довгалевський  М.  –  50,  52,  55, 

70, 71, 81, 97, 99, 101, 103, 115, 
134, 143, 148

Доллє В. – 169
Доля Я. – 595
Домбровський Т. – 165, 171, 175, 

203, 212
Домжив-Люткович П. – 37
Донаті О. – 32, 69
Дондуков-Корсаков  О.  –  276, 

278, 279
Доніцетті Г. – 233

Доридор Г. –187 
Дорошевич О. – 373
Дорошенко  Д.  –  548,  558,  564, 

569, 587
Дорошенко І. – 212, 214, 221 
Драгоманов М. – 33, 222, 630
Драк А. – 314, 315
Дрейсіг І. 162, 166, 175, 212
Дрентельн  О.  –  285,  286,  299, 

302, 335, 342, 370
Дріон – 208 
Дружинін – 323 
Дубровинський М. – 223
Дузе Е. – 345
Дунін-Борковський А. (псевд. – 

Лєшек  Борковський)  –  237, 
238, 239

Дурдуківський В. – 314
Духнович О. – 182, 245 
дю Плессі Рішельє А.-Е. – 152
Дюбуа Ж.-Б. – 157
Дювер А. – 239
Дювер’є Ш. – 236
Дюма О. – 632
Дюмануар Ф.-Ф. – 232, 234, 235, 

243
Дюпор Н. – 239
Дяченко В. – 413
Дьяконов В. – 197 

Е

Еврипід – 7, 37
Енгельгардт П. – 209
Енгельгардт – 209
Еркман-Шатріан – 305, 392
Есхіл – 7, 37, 50

Є

Євреїнов М. – 480
Євшан  М.  (справж.  –  Федюш-

ка  М.)  –  469,  482,  483,  490, 
495,  500,  502,  545,  581,  587, 
591, 603

Єйтс У. – 598
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Єлизавета  Петрівна,  імператри-
ця – 54, 60, 64, 110, 111, 112, 
113, 114, 115

Єлизавета  Федорівна,  імпера-
триця – 290

Єрмилов В. – 361
Єрмолов М. – 258 
Єрмолова М. – 258, 345
Єрохін – 162, 171, 173
Єфим’єв Д. – 67
Єфремов С. – 158, 493, 525, 569, 

570, 571, 587, 588

Ж

Жанна д’Арк – 511 
Жаркова Н. – 281, 283, 326, 329
Жевуський В. – 67, 153
Желеховський Ю. – 180
Желиборський А. – 39
Жем Е. – 233
Жеромський С. – 489
Живокіні В. – 258, 418
Жук М. – 482
Жулинський М. – 582
Жулінський О. – 399 
Жураховський Д. – 161, 162, 171, 

175, 223, 225
Журін М. – 336
Журлива О. – 606

З

Заборовський Р. – 52
Загорський  І.  В.  –  302,  308,  359, 

361,  365,  367,  368,  410,  414, 
420

Загорський І. О. – 288, 299, 300, 
336,  338,  373,  380,  384,  385, 
399, 410

Задерака О. – 208
Зайц Й. – 317, 625
Зайченко О. – 401
Закржевська В. – 244
Заньковецька  М.  (Адасовська 

М.,  за  чоловіком  –  Хлисто-
ва)  –  283,  284,  287,  288–290, 
292–296,  299,  300,  302,  303–

305,  307,  309,  310,  312–314, 
326,  328,  329,  330,  332,  334, 
336,  338–340,  343–346,  356, 
359,  360–365,  367–369,  371, 
372,  374,  376,  380,  384,  385, 
386,  388,  398,  399,  402,  413, 
414,  423,  424,  425,  434,  492, 
576

Запольська Г. – 322, 505
Запорожець А. – 422, 425
Зарницька  Є.  (справж.  –  Азгу-

ріді) – 299, 308, 372, 373, 377, 
420,  421,  422,  423,  424,  425, 
426, 429

Засимович – 209, 210
Затиркевич-Карпинська  Г.  285, 

288,  290,  299,  302,  307,  314, 
336,  338,  340,  343,  359,  364, 
367,  368,  374,  376,  377,  379, 
422

Захаренко  В.  –  300,  301,  304, 
308,  368,  380,  381,  392,  408, 
414

Захарченко А. – 431
Захарченко Й. – 308, 408
Захарчук Є. – 595
Захер-Мазох Л. – 191, 511
Зборовська Н. – 618
Звіржинський О. – 240 
Зелінський К. – 161, 162, 175
Земка Т. – 38 
Зиблікевич М. – 238
Зикова Н. – 296, 345
Зиморович Б. – 17
Зініна  О.  –  296,  345,  354,  355, 

358, 421
Зінов’єв Л. – 297, 345
Змієвський (Жмійовський) А. – 

152, 161, 166, 210
Золя Е. – 443, 479, 511, 512, 570
Зотов Р. – 204, 208
Зубович Д. – 175, 208, 209
Зубров П. – 66
Зудерман Г. – 322
Зуппе Ф. – 239, 240
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І

Ібсен Г. – 439, 443, 481, 482, 484, 
487,  491,  492,  494,  511,  516, 
526, 527, 529, 545, 547, 584

Іван Айталевич (справж. – І. Ві-
тошинський) – 232

Іван Данилович, дяк – 62, 246
Іваненко – 419 
Іваненко С. – 281
Іваненко Ю. – 458 
Іваницький – 65 
Іванов-Козельський М. – 410, 422
Ігнатьєв Н. – 279, 280, 286, 
Ігнатьєв О. – 299, 302, 371
Ігнатьєва С. – 303
Ігнатьєва Ю. – 412
Ієвлевич І. – 57
Ізопольський Е. – 43, 61
Ізотов Д. – 263
Ілінський Ю.-А. –154
Ілінський Я.-К. – 154
Іляшевич – 119
Ільницький В. – 259, 318
Інгарден Р. – 542 
Іоанн Малала – 21
Іфланд А. – 152

Й

Йосипенко М. – 249 
Йосиф Симон Англієць – 104 
Йосиф II, цісар – 177

К

Калиновський  Ю.  (Осип  Івано-
вич) – 155, 156 

Калішевський Я. – 412
Кальдерон – 626 
Камінський  Я.-Н.  –  152,  155, 

161, 177, 178
Кант І. – 549, 550, 551
Каратєєв А. – 171
Каратигін П. – 208
Карл ХІІ – 107
Кармалюк І. – 183

Кармалюк У. – 352
Карпенко Г. – 165, 166, 207
Карпенко Є. – 481, 482, 490, 499, 

501, 502
Карпенко І. – 376, 384
Карпенко П. – 288, 299, 300, 302, 

336,  359,  361,  364,  365,  367, 
368, 374, 380, 382, 384

Карпенко С. – 166, 207
Карпенко-Карий  І.  (справж.  – 

Тобілевич І.) – 203, 285, 300, 
302,  305,  306,  307,  314,  316, 
319,  331,  333,  337,  340,  359, 
360,  370,  374,  379,  386,  387, 
388,  389,  390,  391,  392,  393, 
394,  396,  398,  399,  400–403, 
405–408,  424,  427,  435,  446, 
447,  448,  449,  451,  452,  454, 
455,  456,  457,  458,  460,  462, 
463,  466,  488,  490,  499,  563, 
636, 637, 638

Карпінський А. – 261
Карцеллі – 66
Касиненко  Ю.  –  285,  296,  297, 

308, 322, 331, 332, 348
Каспрович Я. – 499
Касте Н. – 156
Катерина II – 67, 151
Катерина І – 115 
Кауфман А. – 204
Каханов М. – 278
Кахникевич  В.  (псевд.  –  В.  Лу-

касевич) – 232 
Качуровський  І.  –  86,  507,  508, 

523
Квітка  Л.  –  285,  288,  305,  331, 

336, 388
Квітка-Основ’яненко  Г.  –  9,  65, 

154,  156,  159,  162–165,  167, 
169,  175–177,  179,  190–195, 
198,  199,  203,  208–211,  218, 
220,  222,  223,  231–233,  249, 
250,  253,  254,  259,  261,  262, 
267,  268,  274,  277,  280,  283, 
303,  319,  324,  326,  327,  360, 
415, 467, 511
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Кельсієв В. – 243
Кернер Т. – 161
Килимник С. – 13 
Кирнос – 326
Кисіль О. – 314, 473, 587, 596
Кичеєв П. – 351
Кіцький В. – 36 
Кічман А. – 261
Клейст Г. – 627
Клервіль Л. Ф. – 233
Клименко – 389
Климкович  К.  –  232,  234,  235, 

240, 392
Клітовська Т. – 233, 240
Клопшток Фр. – 439
Клушин – 225
Кміт Ю. – 455
Княжнін Я. – 66, 204
Кобилянська О. – 187, 492, 494, 

525, 528
Кобилянський Л. – 255 
Коблянський  С.  (псевд.  –  Сте-

фанів) – 232
Ковальська Д. – 414
Ковальський В. – 180
Коженьовський А. – 211
Коженьовський Т.-Ю.-К. (псевд. – 

Джозеф Конрад) – 211
Коженьовський  Ю.  –  232,  233, 

239, 261, 274, 392
Козачинський Михайло (Миха-

їл,  Мануїл)  –  54,  60,  71,  109, 
110, 111, 113, 130, 137

Козлов І. – 233
Козловська – 425
Козловська  Б.  –  288,  300,  302, 

336, 359, 367, 368, 380
Кокто Ж. – 433, 632
Колесниченко Т. – 592
Коломенський  К.  (справж.  – 

Міхневич В.) – 291, 342
Кольчевський М. – 221
Комаров М. – 590
Кониський Г. – 50, 53, 55, 70, 71, 

99, 100, 101, 123, 124, 136, 138, 
155, 189

Кониський  О.  –  214,  215,  220, 
224, 237, 431, 467

Коні Ф. – 208
Константинов Т. – 66, 67, 151
Контецька А. – 232
Контецька М. – 232
Концевич О. – 240
Коралевич  М.  (Душинський)  – 

259, 261, 263, 265
Коритнянський  І.  (справж.  – 

Данилович І.) – 246
Корній Л. – 128
Корольчук О. – 591, 592, 595
Корсаков А. – 157, 162
Косиненко  Ю.  –  345,  350,  355, 

358, 408, 420, 421
Косовська Г. – 261
Косовцов В. – 219 
Костка С. – 56
Костомаров М. – 9, 10, 165, 194–

197,  216,  243,  270,  271,  318, 
430, 437, 455, 457, 508, 539

Костюк Г. – 569, 581
Костянтинович  (Мороз)  Д.  – 

217, 239, 272, 287
Котарбінський – 497
Котляревський  І.  –  8,  9,  117, 

157–164,  167,  175,  176,  179, 
180,  183–187,  192,  193,  198, 
199,  203,  204,  208,  209,  210, 
214,  222,  223,  231,  232,  250, 
254,  261,  269,  277,  280,  287, 
290,  303,  305,  319,  323,  325, 
326,  360,  400,  415,  419,  450, 
454, 467, 517, 641

Котляров П. – 164, 190
Кохановська Г. – 358, 422, 426
Кохановський Я. – 517, 641
Коцебу  А.  –  152,  180,  199,  232, 

233, 239, 246
Коцюбинський  М.  –  492,  570, 

583
Кочерга І. – 592
Кошиць О. – 314
Кравченко А. – 175, 209
Крашевський Ю.-І. – 211, 323
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Крег Г. – 480
Крекотень В. – 85 
Кремньов М. – 387
Крилов І. – 67, 154
Кримський А. – 419
Критський А. – 116, 119
Кронек Л. – 344
Кропивницький  М.  –  10,  27, 

203,  219,  222–226,  247–257, 
261–263,  265,  267–270,  277, 
280–291,  293–308,  314,  316, 
317,  319,  323–335,  336–343, 
345,  346,  348,  350,  355,  356, 
358–360,  369,  372–389,  391, 
394,  398–402,  408,  412,  414, 
415,  417–425,  430,  432,  433, 
435,  437,  441,  444,  446,  467, 
468,  486,  490,  499,  513,  584, 
594, 632, 636–638

Круглякова Л. – 422
Крушельницький  А.  (псевд.  – 

А. Володиславич) – 468, 472, 
473,  490,  491,  494,  495,  496, 
497, 505, 548, 552, 587, 590

Кузякіна Н. – 585 
Кузьма  Шаповал  (справж.  – 

Шохін П.) – 216, 219, 272
Куликівська Д. – 387
Куликов М. – 239 
Куліш М. – 592
Куліш  П.  –  7,  10,  160,  165,  167, 

199,  204,  206,  207,  208,  216, 
257,  265,  273,  274,  430,  439, 
440, 504, 539, 592, 614, 627

Курпінський К. – 210
Кухаренко  Я.  –  164,  176,  177, 

195,  199,  216,  223,  224,  250, 
254,  274,  283,  284,  304,  306, 
326, 360, 371

Л

Лабіш Е. – 239, 318
Лабіш М.-М. – 239
Лаборський  (М.  Лихварчик)  – 

182 
Лавровська О. – 282, 408

Лавровський І. – 234
Лаврівський Ю. – 229, 230, 231, 

234, 237, 238, 241, 242
Ламанський В. – 243
Ламбер-Тібу П.-А.-О. – 233
Лангиш – 140 
Ласкавий М. – 399, 403
Ласло-Куцюк М. – 582
Лащевський В. – 52, 71, 99, 122, 

123, 130, 134, 139
Лебедєва Л. – 592 
Лебединцев П. – 236 
Лебединцев Ф. – 236, 237, 242
Левицький  О.  –  233,  234,  240, 

255
Левицький І. – 91, 119
Левицький М. – 468, 476, 479,
Левицький  Ф.  –  299,  367,  372, 

373, 376, 393, 595
Левченко Г. – 416
Левшин В. – 156
Леккі В. – 638
Лекок К. – 320
Ленін В. – 583
Ленкавський О. – 160, 161
Ленська О. – 282, 408
Ленський Д. – 262
Лентовський М. – 252
Леонова Д. – 214, 217
Лепкий Б. – 492
Лєсков М. – 6 
Леся Українка 8, 9, 10, 281, 302, 

382,  481,  482,  486,  503,  506, 
507,  508,  509,  511,  512,  513, 
514,  515,  516,  517,  519,  521, 
522,  523,  524,  525,  526,  527, 
528–539,  541,  542,  544–547, 
590, 625

Лесь Курбас – 480, 577, 580, 593, 
602, 611, 619, 

Лещинський С. – 107
Лєшек  Борковський  (справж.  – 

Дунін-Борковський А.) – 238
Липська Л. – 255 
Лисенко М. – 195, 222, 251, 254–

257,  262,  274,  276,  284,  287, 
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297,  302–304,  306,  314,  317, 
319,  320,  326,  331,  334,  346, 
347,  357,  360,  381,  382,  412, 
415,  425,  437,  444,  503,  607, 
609

Лисенко О. – 255, 257
Личко І. – 490
Лікофрон – 37
Ліндфорс М. – 254, 255, 290
Ліндфорс С. – 254, 255
Ліницька Л. – 296, 299, 305, 345, 

374,  387,  388,  399,  401,  403, 
406, 415, 587, 592

Лінська-Неметті  В.  –  289,  290, 
341

Лобисевич О. – 155
Лобода В. – 220
Лобойко К. – 233
Лодовіко Аріосто – 22 
Лозинський (Рафальський) Г. – 

380
Лозинський Й. – 178 
Лопатинська Ф. – 322
Лопатинський Л. – 322
Лопатинський Ф. – 457
Лорис-Меліков  М.  –  275,  276, 

278, 279, 280
Лорка Ф. Г. – 190
Лотоцький О. – 314, 315
Лужницький Г. – 86
Лукасевич В. (справж. – Кахни-

кевич В.) – 232, 240, 243, 244
Лупул В. – 60
Луцький О. – 525
Лучина Я. – 357 
Лучицька К. – 304, 414
Лучицький  (Лужицький)  Л.  – 

308, 408, 412, 413, 428
Любимов  (справж.  –  Дер-

кач Г.) – 417
Любимов С. – 359
Любимов-Деркач  (справж.  – 

Деркач Г.) – 417
Любомирський М.-Є. – 153 
Людкевич А. – 261, 265, 318
Людкевич М. – 318

Лютостанський  П.  –  210,  211, 
218, 232, 254

Лядава Г. (Ге Г. М. ) – 251
Ляйтнер А. – 179, 181
Ляндвер Й. – 214, 221
Ляновська  (Біберовичева)  І.  – 

261, 264
Лясковський К. – 261, 265, 318
Ляскоронський С. – 71, 96, 130, 

134, 143
Лятошевич І. – 115 
Львов А. – 254

М
Мазепа  І.  –  53,  63,  64,  105,  107, 

184
Майн Рід – 444
Макарова-Неєлова Н. – 65
Маковей О. – 475
Маковський В. – 417
Максимович  А.  –  283,  288,  290, 

299,  302,  326,  330,  336,  340, 
359, 374, 376

Максимович Ф. – 64
Малина В. – 305, 387, 389
Малиш-Федорець  М.  –  591, 

592
Мальцевич І. – 60
Мамонтов Я. – 447, 455, 460, 482, 

484, 493, 496, 602
Манжос І. – 161
Маньківська М. – 285, 296, 300, 

308, 331, 345, 380, 420
Манько  Л.  –  283,  296,  297,  298, 

299,  300,  304,  308,  323,  326, 
329,  330,  ,  345,  348,  349,  351, 
368,  375,  380,  392,  408,  415, 
416, 420, 422

Маньксу А. – 374
Мар’яненко  І.  –  378,  380,  397, 

587, 588, 590, 591, 592, 595
Марк Аврелій – 524 
Марк Твен – 444
Маркевич М. – 374, 377
Маркевич Г. – 463
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Марко  Онук  (справж.  –  Мет-
линський С.) – 216

Марков І. – 297, 345
Маркова  (Оденцова)  О.  –  283, 

288,  290,  326,  336,  338,  340, 
343

Маркович  Д.  (псевд.  –  Дмитро 
Оленин) – 467, 468

Маркович М. (Марко Вовчок) – 
214

Маркович О. – 214, 221
Маркович Я. – 65
Марковський Л. – 254
Мартинов О. – 174, 206
Мартинович П. – 19
Марченко В. – 300, 372, 380
Марченко Д. – 419 
Масен Я. – 32, 69, 141, 
Маслович В. – 156
Матвєєв А. – 255
Матусин О. – 308, 408
Матюк В. – 264 
Медведєв П. – 281
Межевич В. – 168 
Мейєрхольд В. – 480
Меленський А. – 152
Меллерова З. – 323
Мельвіль – 236
Мензенкампф – 217 
Менсдорф-Пуйлі А. – 231
Мережковський Д. – 566
Мерль Ж.-Т. – 160
Мерунович К. – 234
Метеля С. – 240
Метерлінк  М.  –  481,  485,  512, 

526, 528, 584, 598, 599
Метлинський А. – 190 
Мещерський П. – 154
Межинський Ю. – 68
Мидловський І. – 264, 322
Микита А. –181 
Микола Хвильовий – 508 
Микола І – 171, 206
Миколаєнко Ю. – 318
Милович Ю. – 595

Милорадович  (Дмитренко)  – 
380

Милорадович Є. І. – 276
Милорадович О. М. – 276, 277
Милославський  М.  –  218,  225, 

252, 358, 408, 410
Мирова А. – 416
Миров-Бедюх П. – 307, 408, 414, 

416, 427, 428, 
Мирославський  К.  –  308,  382, 

385, 392
Мирославський-Винников  К.  – 

301, 368, 429
Миславський С. – 61
Михайлін І. – 463 
Михайло  Рогоза,  митрополит  – 

34 
Мишанич О. – 86, 103
Мізко М. – 174, 175, 215
Мілашевський А. – 211
Мілевський Ю. – 161, 162
Міллекер К. – 320
Міцинський Т. – 482, 489
Млотковська Л. – 175, 210
Млотковський  Л.  –  161,  162, 

163,  164,  165,  171,  172,  190, 
223, 225

Мнішек М.-Є. – 153
Мнішек, графиня– 153 
Мова  (Лиманський)  В.  –  431, 

464, 490
Мова Д. – 288, 290, 305, 336, 340, 

368,  386,  387,  388,  389,  390, 
396, 399, 403

Мовчій М. – 217
Могила П. – 24, 38, 39, 60, 109
Могилянський М. – 580
Могилянський  Арсеній,  митро-

полит – 61
Мозенталь С. – 317
Мозер Г. – 323
Мокрієвич І. – 119
Мокрієвич М. – 119
Мокрієвич С. – 105
Мокрієвич В. – 119
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Моленцька О. (у дівоцтві – Мо-
рельовська Ф.) – 259

Моленцький  А.  –  233,  236,  240, 
243, 244, 259, 260

Молнар М. – 582
Мольєр Ж.-Б. – 64, 155, 164, 180, 

220, 264, 274, 448, 449, 450
Мордовцев Д. (псевд. – Д. Мор-

довець) – 295, 342, 346, 375
Морельовська Ф. – 240, 243, 244
Морков Д. – 248, 249, 251
Морков І. – 248, 249, 251
Мороз І. – 308, 408
Мороз  Л.  –  207,  268,  432,  436, 

457, 598
Морський О. – 153
Морськой  М.  (справж.  –  Лебе-

дєв М. ) – 291
Москвичов Д. – 66
Мох Р. – 179, 180, 232, 234
Мочульський М. – 614

Н
Наврозов А. – 297, 345
Наливайко Д. – 35, 69, 183 
Наріжний В. – 183
Наторський Л. – 261, 262, 263
Науменко І. – 300, 308, 359, 364, 

374, 375, 380, 408
Наумович І. – 180, 234, 238, 242, 

272
Нахлік Є. – 439, 440
Невестюк Я. – 322
Неволик В. – 387
Недобильський А. – 219
Некрашевич І. – 124, 126, 129
Нелідов – 419
Немченко О. – 300, 374, 376, 377, 

380
Нерсесович Д. – 56
Нечуй-Левицький  І.  –  251,  270, 

271, 287, 369, 437, 563
Нижанківський  Ю.  –  232,  240, 

243, 244
Нижанківський А. – 322
Николєв M. – 66

Ніжинський X. – 383
Нікітін В. – 412 
Нікітін П. – 224
Ніковський А. – 482, 580, 601
Ніколаєв С. – 468, 475, 480, 490
Нікуліна Н. – 258
Ніс С. – 221
Ніцше Ф. – 561, 565, 596
Ніщинський П. – 256, 320
Новицький В. – 255
Новицький І. – 91, 119 
Ноде К. – 297, 345
Нордега (Стеценко) І. – 216

О
О’Коннор М. – 255
О’Коннор-Вілінська  В.  –  482, 

583
Ободовський П. – 254
Овчинников В. – 468
Огоновський  Ом.  –  239,  318, 

430, 626, 642
Одровонж-Мигалевич  І.  –  60, 

99, 115, 137
Ож’є Г. – 240
Озаркевич І. – 179, 181, 189
Окснер О. – 297, 345
Олдрідж А. – 225
Олександр Олесь – 8, 9, 481, 482, 

583,  598,  599,  601–603,  605–
607,  609,  611–614,  617–620, 
622–624, 642

Олександр II – 206, 256, 276, 279
Олександр  III  –  279,  280,  290, 

342
Олексієнко О.  (Домерщиков) – 

300, 380, 420
Олексій  Михайлович,  цар  –  57, 

58, 59, 116
Олена  Пчілка  –  255,  257,  297, 

347,  360,  362,  382,  430,  431, 
445, 467, 475, 476, 479, 587

Олесницький Є. – 319
Олійник О. – 598, 607, 619
Ольгіна О. – 416
Ольховий Т. – 322
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Ольшанський М. – 318, 322
Омельченко А. – 591
Онишкевич Л. – 582
Оркан В. – 499, 505
Орлик Ц. (У. – ?) – 296, 345, 358
Орлова П. – 206
Оршанов Б. – 413, 416, 592
Осипович А. – 318
Осипович О. – 318
Осовський Г. – 226 
Островський О. – 165, 191, 220, 

248,  264,  298,  320,  343,  344, 
347,  360,  361,  362,  363,  445, 
448, 461, 627, 637

Острозький О., князь – 35
Острякова  (Млотковська)  Л.  – 

162, 163
Оффенбах Ж. – 240, 320, 626

П
Павло І – 152
Павлов І. – 341 
Павлов М. – 258 
Павловський М. – 548
Падлевська Л. – 261
Паєвський І. – 426
Паливода Г. – 221
Паливода-Карпенко  С.  –  164, 

166, 207, 235, 240
Палієнко О. – 414
Палій С. – 105
Пальчинський А. – 282, 283
Панас Мирний (справж. – Руд-

ченко П.) – 220, 272, 297, 304, 
306,  319,  348,  362,  382,  391, 
400,  430,  440,  441,  442,  443, 
490, 499, 565, 587

Панкович С. – 246 
Панченко В. – 582, 597
Паньківський С. – 399, 403, 595
Партицький О. – 259
Пархомик Р. – 598, 606, 620, 621, 

623
Пастухов Ф. – 417
Паумгартен Ф. – 233, 234

Пахаревський Л. – 486, 490, 491, 
493, 497, 498

Пачовський  В.  –  430,  481,  482, 
642

Пашкевич В. – 66
Пеґі Ш. – 532
Пекарський Я. – 219
Переверзєва  А.  –  288,  302,  336, 

359, 361, 364, 410
Перетц В. – 93, 102, 103, 115
Перро Т. – 156
Петі П. – 169
Петлішенко М. – 591, 592
Петлюра С. – 563, 587, 588
Петляш О. – 389
Петраківська Г. – 418
Петро Федорович – 114, 116
Петро II – 60, 109, 114
Петро І – 64, 105, 107, 109, 115
Петров В. – 114, 115
Петров О. – 161
Петров М. – 99, 110
Петровський В. – 211, 230
Петрушевич С. – 179, 269
Пивинська О. – 302, 359, 380
Пильчиков Д. – 220
Писарев М. – 336
Писаревський  С.  (псевд.  – 

Стецько  Шереперя)  –  10, 
164, 179, 189, 198, 210

Писаренко А. – 387
Писемський  О.  –  304,  362,  364, 

365
Підвисоцька О. – 318
Підвисоцький К. – 296, 318, 322, 

345, 415, 638
Підвисоцький С. – 318
Підгорецький Б. – 400 
Піду Л.-М. – 56
Піон М. – 208, 209, 210
Піунова К. – 213
Плавт 32, 50, 104
Планкетт Р. – 320, 423
Плошевський В.-К. – 261, 264, 318
Плющ О. – 482, 489, 490
Побєдоносцев К. – 279
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Пожаковський Ієронім (Іван) – 
232

Позняченко  (Позняков)  К.  – 
302, 359, 388, 399, 401, 403

Полєвой М. – 199
Поліщук О. – 322
Половцов А. – 276, 278, 279
Полоцький  (Петровський-Сит-

ніанович)  Симеон  (Саму-
їл) – 57–59, 72

Полтавцев П. – 64
Полумеркович С. – 37
Полуян С. – 500
Полянська  О.  –  288,  302,  336, 

359, 380, 592, 595
Полянський М. – 233, 259
Пономаренко М. – 300, 308, 355, 

358, 380, 408, 425
Понтан Я. – 32, 69, 89, 105
Понятовський С. А. – 153 
Попова-Грозна – 417 
Попович М. – 246
Попович-Гученський П. – 45 
Портогаллі М.-А. – 66
Португалов Й. – 308, 358, 408
Потапенко В. (псевд. – Безбреж-

ний  В.)  –  308,  348,  408,  415, 
431, 642 

Потєхін О. – 298, 320, 348, 375
Потоцький С.-Щ. – 154 
Потоцький Ф.-С. – 153
Потоцький А. – 237, 239
Потоцький Б. – 214
Почаський С. – 39, 60 
Правдіна О. – 418
Пригорський К. – 64
Присецька С. – 520 
Прокопович  Ф.  –  50,  53,  70,  71, 

104, 105, 106, 107, 136, 147
Прохорович П. – 406
Пуленка Ф. – 632
Пушкін  О.  –  191,  258,  287,  368, 

627
Пшесмицький З. – 525
Пшибишевський  С.  –  481,  561, 

584

Р
Радзивілл М.-Х. – 36
Радишевський Р. – 598, 621
Раїч Й. – 60, 109
Раймунд Ф. – 626
Райський І. – 302, 308, 359, 408
Ратмирова  О.  –  302,  308,  359, 

364, 380, 382, 399, 408, 421
Раупах – 66
Рафальський (Лозинський) Г. – 

300
Ревуцький В. – 582
Рейнгардт М. – 480 
Рекановський П. – 208, 161, 175
Рекун І. – 476, 477
Реньяр Ж.-Ф. – 66
Решетников Г. – 305, 388, 419
Рєзанов В. – 52, 86, 87, 88, 90, 93, 

99, 102, 103, 119, 121, 123, 124, 
125, 126

Рєпін І. – 341, 412, 417
Рєпнін М. – 156
Рибаков М. – 410
Рибчинський Є. – 591
Рильський М. – 274, 314
Римов (справж. – Баримов А.) – 

173, 174
Рідель Л. – 486
Рільке Р. М. – 632
Ріпаєв А. – 240
Робесп’єр М. – 511
Розсудов-Кулябко В. – 296, 345, 

383, 385, 399, 421
Розсудов-Михайлов  М.  –  346, 

377
Розумовський К. – 64, 65, 156
Розумовський О. – 110, 113
Роллан Р. – 625
Романицький Б. – 404 
Романович М. – 260, 264, 265
Романович  Т.  –  243,  244,  259, 

260, 261, 263, 265
Ромашкевич П. – 216
Росіна Ю. – 389, 396, 422
Ростовський Димитрій (справж. – 

Туптало Данило) – 74, 78, 91
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Рубчак І. – 322
Рубчакова К. – 322, 580, 638
Рубчановський С. – 60
Руданський С. – 194, 219, 266
Рудиков Ф. – 408
Руднєв Ф. – 239
Рудницький М. – 580, 587
Рудченко  П.  (псевд.  –  Панас 

Мирний) – 220
Рулін П. – 314
Русов О. – 218, 255
Руссо Ж.-Ж. – 65
Рутський Йосиф Велямин (Іван 

Валямин), митрополит – 37
Рютбьоф – 86

С

Сабінін А. – 415
Сабінін Л. – 411, 416, 429
Сабов К. 246
Савіна М. – 341, 381
Сагайдачний П. – 37
Сагатовський І. – 414, 592
Садовська М. (справж. – Тобіле-

вич Марія) – 285, 287, 305
Садовська-Барілотті  М. 

(справж.  –  Тобілевич  Ма-
рія) – 288, 330, 332, 334, 336, 
340, 343, 387, 388, 389

Садовський М. (справж. – Тобі-
левич М.) – 280, 281, 282, 283, 
285,  288,  289,  290,  295,  296, 
297,  299,  300,  302,  303,  304, 
305,  306,  307,  308,  309,  314, 
316,  323,  324,  326,  328,  329, 
330,  334,  336,  338,  339,  340, 
345,  346,  347,  356,  358–372, 
374,  380,  384,  386,  387,  388, 
391,  393,  395,  396,  398,  399, 
401,  402,  403,  405,  406,  408, 
414,  415,  424,  487,  503,  582, 
590

Садовський П. – 258, 345
Сазонов М. – 341
Сакович І. – 37
Сакович К. – 36, 70

Саксаганський П. (справж. – То-
білевич  П.)  –  285,  288,  290, 
295,  297,  300,  302,  303,  305, 
306,  307,  308,  309,  312,  314, 
316,  331,  336,  337,  338,  340, 
344–346,  359,  360,  372,  374, 
380,  384,  386–408,  410,  414, 
422–425,  446,  449,  464,  466, 
468, 475, 476, 480

Сальвіні Т. – 345
Самійленко  В.  –  187,  301,  467, 

468, 471, 503
Самсонов Л. – 248
Сангушек, князь – 154
Сапарова-Абашідзе М. – 379 
Сарбевський М.-К. – 72
Сарду В. – 264, 320
Сарнецький – 161
Сарсе Ф. – 421
Сартр – 569 
Свєнцицький П. (псевд. – Дани-

ло Лозовський; Стахурський; 
Павло  Свій)  –  219,  233,  239, 
241, 271, 274

Свєтлов-Стоян  К.  –  284,  326, 
329, 332

Свидницький А. – 220 
Світлова О. – 419
Святополк-Мирський Д. – 282
Сєвєрський М. – 422
Селін А. – 222
Семенов П. – 157, 162
Сенека – 32, 50, 104
Сен-Жорж Ж. – 233
Сен-Санс – 497
Сероїчковський І. (псевд. – Сан-

ковський) – 232, 234, 241
Сєньютович –119
Сєчкарьов Є. – 64
Синельников Ф. – 368
Сінкевич Т. – 242, 317
Сірий Ю. – 588, 595
Скалігер Ю. – 32, 69, 89, 105
Скарбек С. – 178, 229, 231, 242
Скарга П. – 116, 119
Сковорода Г. – 7, 52, 641

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



658

Скорбинський  Й.  –  308,  408, 
411

Скоропадський І. – 276
Скоропадський П. – 276
Скріб О.-Е. – 239, 264, 320, 494 
Скульський  А.  –  37,  70,  90,  129, 

140
Сластіна-Суслова У. – 372, 376
Слободівна M. – 322
Смогожевський Я. – 154
Смолинська І. – 240
Смолинська К. – 233, 240
Смолич  Ю.  (псевд.  –  Гудран 

Ж. ) – 457, 587
Собеські, магнати – 46 
Соболєв І. – 223
Соболєва М. – 223
Соколов А. – 283, 408
Соленик К. – 162, 163, 171, 172, 

173, 174, 175, 197, 215, 314
Соловцов М. – 316 
Сомов О. – 160
Сосницький І. – 206
Софокл – 7, 625
Софронова Л. О. – 68 
Спиридон  Литвинович,  митро-

полит – 236
Спринь М. – 233
Спроден П. – 234
Срезневський І. – 158
Сріблянський  М.  (справж.  – 

Шаповал М.) – 565, 568, 602
Сріблянський  М.  (Шапо-

вал М.) – 565, 568, 57, 602
Ставицький О. – 585, 586
Ставровецький К.-Т. – 39, 40
Стадник Й. – 322, 587, 588, 638
Стадникова С. – 588
Станіславський К. – 480 
Станіслав-Щенсний  Потоць-

кий – 67 
Старий В. – 591
Старицька-Черняхівська  Л.  – 

281,  282,  284,  302,  382,  482, 
483, 493, 503, 539, 583, 592

Старицький Д. – 217

Старицький  М.  –  27,  187,  195, 
203,  222,  251,  254–257,  262, 
268–270,  273,  281,  283,  284, 
286–290,  295–299,  301,  302, 
303,  304,  305,  306,  307,  308, 
309,  310,  311,  312,  314,  316, 
317,  319,  320,  324,  326,  327, 
330,  331,  333,  334,  336,  341, 
345,  346,  347,  348,  349,  350, 
351,  352,  353,  354,  355,  356, 
357,  358,  359,  360,  363,  366, 
367,  368,  369,  370,  371,  372, 
379,  381,  388,  391,  392,  394, 
395,  398,  400,  408,  412,  414, 
415,  416,  417,  418,  419,  420, 
421,  422,  425,  430,  437,  438, 
439,  446,  468,  476,  478,  486, 
488,  490,  503,  513,  568,  584, 
594, 638

Стасов В. – 341
Стафієвський М. – 218
Стафф Л. – 499
Стефаник В. – 492, 525
Стефурак І. – 318
Стефурак С. – 261, 265, 318
Стефуракова І. – 261
Стеценко К. – 415
Стеценко М. (справж. – Залюбов-

ський Г.) – 216, 253, 272, 375
Стечинська Е. – 318
Стечинський А. – 243, 244, 259, 

265, 318, 322
Стешенко І. – 549, 567, 580, 588, 

590
Стороженко  О.  –  216,  222,  233, 

250,  262,  267,  277,  280,  283, 
296, 297, 303, 319, 326

Стороженко А. – 165
Стороженко Д. – 324
Стороженко З. – 296, 345
Страшкевич В. – 314
Стрельченков Г. – 64
Стрепетова П. – 365
Стрілецький  Сава  –  124,  125, 

149

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



659

Стріндберг Ю.-А. – 481, 491, 494, 
526, 527, 529, 547, 598

Струтинський М. – 487
Суворін О. – 291, 292, 293, 294, 

307, 342, 343, 377
Судовщиков Н. – 157, 162
Сулима В. – 85
Сулима М. – 185
Сулима Т. – 431, 468, 583
Сумароков О. – 66
Сур В. – 248, 251, 252
Суслов  О.  (справж.  –  Рєзни-

ков) – 299, 308, 372, 375, 376, 
377,  375,  408,  420,  421,  422, 
424–429, 585, 592

Суслова  У.  –  305,  377,  387,  388, 
403

Сутіє – 626
Сухово-Кобилін  О.  –  264,  303, 

371, 439
Суходольський  О.  –  308,  408, 

414, 416, 421–429, 592
Сушкевич К. – 259 

Т

Танський І. – 180
Тарковська Н. – 226
Тарнавський М. – 226
Тарновський А. – 216, 272
Тарновський Г. – 300
Тарновський К. – 239
Теплов В. – 64
Теплов Г. – 64
Теплов О. – 67 
Теренцій – 32, 50, 104
Терещенко, цукрозаводчик – 401
Тесленко А. – 382, 467, 468, 471
Тимофєєв Ф. – 226
Тихонравов М. – 101
Тімаєва  Г.  –  302,  359,  361,  364, 

366, 367, 368, 410
Тімашевий А. – 256
Тітов А. – 102
Тобілевич C. – 223, 288, 289, 305, 

331,  332,  337,  387,  388,  390, 
392, 393, 399, 403, 406, 464

Тобілевич Микола (псевд. – Са-
довський М.) – 223, 280

Тобілевич Михайло – 223, 224, 
Тобілевич  Панас  (псевд.  –  Сак-

саганський П.) – 285
Тобілевич І. (псевд. – Карпенко-

Карий І.) – 10, 216, 222–226, 
256,  277,  283,  285,  289,  293, 
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Черняхівський – 119 
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Шраг І. – 309, 313
Шрамченко О. – 221
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