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У перший же рік існування Театру на його сцені з’явилася вистава, що за
свідчила інтерес колективу до семантики символізму. Це «Танок життя» 
О. Оле ся у постановці С. Семдора. Властивий цьому твору скепсис, мінор, від
чай, мотив «горба», що спотворює людину і людство, хай не так часто (в осно
вному у випадках суспільних екстрем), повторювалися на світовій сцені як своє
рідне «SOS!».

Проте за сталінської диктатури сигнали біди мистецтву не дозволено було 
подавати. У даній статті зупинимося на випадках, коли цензура ніби «не дочу
вала» іномовлення, завдяки надзвичайній популярності класичних п’єс та всес
вітньому авторитетові їх авторів.

На початку 1930х Гнат Юра, художній керівник Театру, декларує вірність 
провідним репертуарним ідеям франківців 1920х, повернувшись до двох попу
лярних вистав — «Весілля Фігаро» і «Пригоди бравого солдата Швейка». 
Їх кміт ливі герої в реаліях тоталітарного часу сприймалися як зразок внутріш
ньої непокори владі, самозахисту «маленької людини», що живе у небезпечно
му ворожому середовищі. Жест Швейка, який ніби слухняно віддає честь до
лонеюлопаткою, приставленою до скроні, а при цьому думає «самостійно», є 
проекцією соціоповедінки самого Гната Юри в екстремальних обставинах того 
часу та й наступних часів.

Теоретики нагадують, що «компроміс — це один із соціальнопсихологіч
них механізмів адаптації людини і суспільства щодо соціального навколишньо
го середовища» [1]. Скільки злободенного говорив глядацькому залу 1930х 
Фігаро–Юра такою реплікою:

Якщо лиш благо навкруги — що ж то означає,

Що деспот злий мою свободу викрадає!

У 1930і на сцені стають особливо збуджуючими тексти, співзвучні з пере
живаннями, принесеними глядачами із суворого простору життя до художнього 
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простору театру. Заголовок п’єси І. Франка «Украдене щастя», набраний на те
атральних афішах крупними чорними літерами, колов людям серце. Не без
печним вже на вербальному рівні стає ряд понять, як «свобода», «ув’язнення», 
«народні муки», «голод», «абсолютизм», «тиранія» тощо. Вибір для постанов
ки того чи іншого твору, безумовно, залежав від особистості лідера — худож
нього керівника театру — та його здатності передавати на сцені вібрацію на
строю сучасності. Алюзійною моделлю «на всі часи», сміливо запропонованою 
Г. Юрою, стали два світових шедеври — «Дон Карлос» Ф. Шіллера (постановка 
Г. Юри) та «Борис Годунов» О. Пушкіна (постановка Б. Сушкевича).

Й. Кисельов у рецензії на виставу франківців «Борис Годунов», оцінюючи 
роботу художника Г. Руді, згадує принципову для нашої концепції річ: «Деяка 
символіка — те, що в глибині сцени маячить знаряддя катування (круг, кіл, мо
тузка) як символ царської тиранії — вдало ілюструє основний смисл траге
дії» [2]. У цій же площині глядач мав можливість мислити і про сталінське масо
ве катування.

Історія має берегти пам’ять про цей репертуарний вибір франківців — «те
атр натяку», театр історичної паралелі, в якому, всупереч притаманній часовій 
обережності передусім талановиті актори якимись метафізичними флюїдами 
давали глядачам зрозуміти, про що колектив сьогодні грає, кого викриває, кому 
співчуває.

У цьому плані велика заслуга митця широкого діапазону, майстра сценічної 
психології Юрія Шумського. У 1930і він грав Платона Кречета, Устима Кар ма
люка, Богдана Хмельницького, Галушку, а у постановках 1937 р. «Дон Кар лос» і 
«Борис Годунов» створив з витонченою майстерністю викривальні портрети ко
ролятирана Філіпа ІІ і царявбивці Бориса Годунова. Принаймні сьогодні, у то
го, хто читає відгук рецензента на роботу Шумського в ролі Філіпа ІІ, не виникає 
сумніву, на кого з тиранів ХХ ст. він схожий: «Найвлучніша зовнішня характе
ристика образу (грим, жести, рухи, погляди), надзвичайно характерна ури виста 
манера розмовляти, величезна сила й виразність у виявленні різко мінливих на
строїв, — все це визначало акторську майстерність високого розмаху. Перед на
ми був глибоко усвідомлений шіллерівський образ бездушного іспанського коро
лядеспота, самотнього, підозрілого, охопленого муками ревнощів, живий образ 
холодного тирана, піднятий талантом Шумського на височінь трагедії» [3].

Певно, тоді для співставлення із «замаскованим» Сталіним, якого ще не всі 
сприймали головним винуватцем зла, образ Філіпа ІІ був занадто «високо тра
гедійним». Для портретування «друга і вчителя» більш пасували «занижуючі», 
сатиричні фарби, знайдені 1933 р., мов для злодія в законі, О. Мандельштамом 
у вірші «Мы живем, под собою не чуя страны…»: «Его толстые пальцы, как 
черви, жирны, / А слова, как пудовые гири, верны, / Тараканьи смеются глази
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ща / И сияют его голенища. // А вокруг него сброд тонкошеих вождей, / Он 
играет услугами полулюдей» [4]. Цей віршпамфлет, до речі, міг би прислужи
тися для розуміння атмосфери виникнення сталінського соцреалізму — кітчу. 
Як і ряд наведених у даній статті майже фейлетонних, трагікомічних, фарсових 
фактів та епізодів: фото Г. Борисоглібської з М. Демченко як тотем часу; при
значення акторів і режисерів як шефів до кожної ланки буряководів; семиріч
ний стаж кандидата партії Г. Юри, який він «проходив» на заводі «Укркабель»; 
план утворення т. зв. українського МХАТу з Театру ім. І. Франка; ситуація 
з п’єсою І. Кочерги під двозначною назвою «Підеш — не вернешся»; врешті, іс
торія вбивства на місці роботи адміністратора Я. Свердлова — все це ніби зі
йшло зі сторінок «Театрального роману» М. Булгакова.

«Великий стиль» франківців у постановках «Дон Карлоса» і «Бориса Году
нова» набув яскравих фарб повчального історизму, динамічної монументаль
ності режисури та сценографії, першокласної виконавської майстерності, що 
виявляла себе у злагоді із загальною масштабністю сценічної дії. Це були сце
нічні твори, гідні уваги європейського загалу.

До речі, подібний шлях іномовлення на історичному драматургічному ма
теріалі прокладали тоді й інші театри Союзу РСР. У Тбілісі, в грузинському те
атрі ім. Шота Руставелі 1933 р. виходить вистава «In tirannos!» за п’єсою Ф. Шіл
лера «Розбійники». Режисер С. Ахметелі переставив авторський епіграф до п’є
си на місце заголовку сценічного твору, гранично підкресливши збуджуючий, 
закличний смисл роботи.

Театр ім. І. Франка мав уже ту певність у власних силах, коли міг прогно
зувати постановку «Гамлета» В. Шекспіра та «Війни і миру» Л. Толстого, що 
свідчить про мистецьке сприйняття світу у величних історичних, філософських 
та естетичних категоріях. Ці заявки Г. Юра кілька разів повторює у пресі [5].

Вибір режисера «Дон Карлоса» і «Бориса Годунова» був пов’язаний з юві
лейними датами великих авторів і, певно, саме це уможливило дозвіл на поста
новку як першого твору, де (цитуємо рецензентів) «великий німецький поет 
епохи “Штурм унд Дранг” устами Карлоса й маркіза Пози громить жахливий 
деспотизм монархів» [6], так і другого, де йдеться «про трагедію злочинного 
царявбивці» [7]. Гуманізм у цих п’єсах — бажаний, але недосяжний ідеал. Спе
цифіка «пошукового» напряму франківців полягала у тому, що вони говорили 
зі сцени про дефіцитні для суспільства цінності.

У «Доні Карлосі» маркіз Поза звертається до монархадеспота із словами, 
в яких франківська сцена посилала гуманістичну програму своїм глядачам:

Ясні століття ваш заступлять вік,

Держави будуть зберігати людей,

І запанує людяність на світі.
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Досить тривалий, як для «підозрілих» творів, прокат п’єсколосів на тлі 
соцреалістичних «казочок» міг створити враження небезпечної гри з владою, її 
ревізії як інституту пригнічення мас. У біографії театру це був центральний 
парадокс ешафотного 1937 р., а в біографії Гната Юри — гідно не поцінованою 
істориками сміливою мистецькою акцією на тлі ГУЛАГівської вакханалії.

У часі між «Дон Карлосом» та «Борисом Годуновим» у грудні 1936 р. вий
шов «Устим Кармалюк» В. Суходольського (передвіщаючи «Богдана Хмель
ницького» О. Корнійчука, 1939), а також — через чотири місяці — у травні 
1937го — «Останні» М. Горького. Обидві — режисури К. Кошевського, який 
про демонстрував комбіноване вміння психологічного та масовомонументаль
ного рішення несхожого матеріалу. Мистецтво режисерського, сценографічно
го образного узагальнення в «Останніх», ролісимволи А. Бучми (Коломійцев — 
кат) і Н. Ужвій (Софія — жертва) стали класичними на творчому шляху україн
ського театру взагалі.

Реставруючи виставу, В. Заболотна підкреслює, насамперед, її алюзійне 
звучання, сконцентроване в образі Коломійцева у сценічному рішенні А. Бучми: 
«Актор не стільки переймався викриттям соціальних трупів зруйнованої імпе
рії, скільки викривав моральну потворність людей при владі, суть психології 
державного прислужництва, сваволі та поліцейщини. <…> Згадаймо дату 
прем’єри — травень 1937го. Сцена Коломійцева з Соколовою, що прийшла 
просити за свого арештованого сина, надто відлунювала реаліями дійсності. Це 
було так явно у виконанні А. Бучми, так переконливо викривав актор жорстоке 
лицемірство можновладців, що режисерпостановник перелякався і хотів зняти 
своє прізвище з афіші» [8].

На матеріалі української класики — «Украдене щастя» І. Франка — того 
саме ефекту об’ємності, стереоскопічності ідеї і образів досяг постановник 
Г. Юра разом з виконавцями ролей головного конфліктного трикутника: Н. Уж
вій (Анна), А. Бучмою (Микола), В. Добровольським (Михайло). У показо вому 
ряді — «Суєта» І. КарпенкаКрого, вирішена Юрою у світлих «ностальгійно
родинних» тонах і повторювана впродовж кількох десятиліть.

Згаданими виставами театр не підкорявся часові, коли поняття реалізму 
розглядалося не як художній прийом, а як ідеологічний код. Дозвіл у 1930х 
на повернення до репертуару національної класики допоміг зануритися в ек
зистенційні глибини людського існування, і там знайти відповіді на сучасні про
блеми. Розкриття «космосу внутрішньої людини», «думання серцем», мотиви 
депресії, абсурду існування, божевілля і самовбивства знайшли осмислене че
рез досвід сьогодення втілення у постановках передусім «Украденого щастя» 
І. Франка, а також «Безталанної» і «Хазяїна» І. КарпенкаКарого, «Ой, не хо
ди, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького.
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Особливе місце в репертуарі Театру зайняла героїчна драма М. Старицього 
«Маруся Богуславка». У постановочному рішенні Гната Юри (художник 
С. Ман дель, композитор Л. Ревуцький) вона за гострим патріотичним звучан
ням наближалась до забороненої в той час п’єси Лесі Українки «Бояриня». 
І хоча пошлюблена героїня «Боярині» тужила за Україною в Московії, а Маруся 
у Туреччині, експансивне проживання ролі української полонянки Наталією 
Ужвій пробуджувало в залі одностайне розуміння патріотичного настрою жін
ки, який не вгасав ніколи.

Художнім керівником колективу, таким чином, у 1930і був створений, 
всупереч владним перешкодам, плідний алгоритм творчості, що забезпечував 
потужність етичної енергії театру. «Головною функцією всіх форм пошукової 
поведінки театру (і художньої культури в цілому), є підтримка в суспільстві 
механізму ідентифікації особистості з її глибинними кореневими структурами, 
а суспільства — з найстійкішими матрицями, які йому відомі з власного історич
ного досвіду» [9].

Проте, наскільки штучним був за своєю природою метод соцреалізму 
в драматургії, свідчить західноукраїнський митець Г. Лужницький: «Коротка, 
бо тільки 22місячна, перша московськобільшовицька окупація Галичини після 
занепаду Польщі у перших тижнях вибуху Другої світової війни змінила облич
чя українського галицького театру, в якого відібрали його волю і примусили 
йти шляхами більшовицької пропаганди. <…> Першою виставою української 
підсовєтської драматургії, яку показав новостворений ансамбль галицьких ак
торів (йдеться про Львівський український драматичний театр ім. Лесі 
Українки. — М.  З.), була п’єса “Платон Кречет” О. Корнійчука (режисер 
В. Блавацький). Задля пропагандивної сторінки та п’єса була повним провалом, 
бо галицькі актори “акторами пропаганди” ніколи не були, й такий стиль гри 
був їм зовсім чужий. Замість показати на сцені совєтських ідеальних людей 
(чого вимагає від мистецтва т. зв. соціалістичний реалізм), ідеальними вийшли 
“вороги комунізму”. Не меншого провалу діждалась і друга підсовєтська п’єса 
московського драматурга Костянтина Треньова (не помогло й те, що її автор 
прибув до Львова й був приявний на пробах) “Любов Ярова”, в якій мала бути, 
згідно з тенденцією п’єси, представлена видатна роль комуністичної партії 
у формуванні “нової совєтської людини”. Своєю чергою йшли вистави із старо
го галицького репертуару, як “Хмара” О. Суходольського чи “Украдене щастя” 
І. Франка, і вони були на рівні вимог мистецтва, без необхідної для підсовєт
ської драматургії тенденційності» [10].

У театральній історії може стати фактом моральної настанови не тільки 
здійснена постановка твору, необхідного часові, але й сама думка митця про 
це, — та думка, яка режисерові не дає спокою.
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Газетна періодика свідчить, що Гнат Юра в різні роки планував до поста
новки ряд значних драматичних творів. У пресі він оголошував назви: «Так за
гинув Гуска», «Маклена Ґраса» М. Куліша, «Венеційський купець» і «Гамлет» 
В. Шекспіра, «Біла гвардія» М. Булгакова, «Анна Кареніна» і «Війна і мир» 
Л. Толстого та ін. Рвучкий у творчості раннього періоду (що оголосив, те й не
гайно здійснив), Г. Юра з часом все більше ставав виваженим, передбачаючи 
перешкоди, пов’язані із здійсненням суперечливих для влади планів.

Таким стала історія непоставленого ним «Гамлета». Ще в мандрівний пері
од театру мрією режисера було самому зіграти цю легендарну роль. У Харкові 
план здійснити постановку оголошується в статті «Державний драматичний 
український театр» [11]. У Києві в середині 1930х все ніби наближається 
до конкретики: «Вже давно театр ім. І. Франка мріє зустрітися з шекспірівським 
“Гамлетом”. Цього року поруч з іншими найважливішими творчими завданнями 
ми приступаємо до практичної реалізації своїх мрій. Зустріч театру з Шекспіром 
покладає на колектив велику відповідальність. Весь виробничий сезон 1937–
1938 рр. ми віддаємо на підготовку шекспірівського спектаклю з тим, щоб по
казати свою роботу на початку сезону 1938–1939 р.

Водночас театр розгортає підготовчі роботи над “Війною й миром” 
Л. Толстого. Грандіозний твір великого російського письменника так саме ви
магає великого творчого напруження всього театру. До роботи над цим твором 
приступаємо зараз, щоб показати виставу теж у наступному сезоні» [12].

Обіцяного не сталося. Режисер переконався, що не він керує обставинами, 
а та могутня сила, яка сформувалася і тепер владарювала в його театрі. Нині 
вона диктувала йому «творчі» умови. Ледь не на другий день після виходу про
цитованої статті Г. Юра розпочав репетиції «Правди» О. Корнійчука.

5 листопада гучно пройшла прем’єра, присвячена 20м роковинам 
Жовтневої революції. Який тут Шекспір і Толстой! Щовечора перед зачудова
ною публікою виходить Ленін у виконанні Амвросія Бучми, і «партійну ікону» 
театр оживляє своєю емоційною силою.

А далі подібне продовження. Телеграма з Гагр 7.04.1938.
«Киев. Театр им. Франко <,> артистуорденоносцу Гнату Юре
Поздравляю сотым юбилейным спектаклем “Правда”<,> поставленным 

Вами тчк Скоро буду Киеве тчк Жду встречи <c> Вами и замечательными 
художественными артистами театра <,> чтобы начать работу над постановкой 
“Богдана Хмельницкого” <.> Горячо приветствую и благодарю <,> Александр 
Корнейчук» [13]. У вітальному слові до 70річчя Г. Юри, що відзначалося через 
двадцять років після цієї телеграми, у січні 1958 р., О. Корнійчук звертався 
до майстра: «Спектаклі 30х років — “Загибель ескадри”, “Правда”, “Богдан 
Хмельницький”, “В степах України” у твоїй сценічній інтерпретації підносилися 
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до великого соціального звучання, наповнювались глибоким людинознавчим 
змістом. <…> Не тільки вистави за моїми п’єсами, а й усі інші спектаклі класич
ної спадщини і радянської драматургії, які ти поставив як великий режисер, всі 
образи, які ти створив, самобутній колоритний актор, виразно позначені ідей
ною партійною спрямованістю, глибокою народністю й правдивістю, яскравою 
театральністю» [14]. Іще б то могло бути інакше на той час, хоча й не 1930і, 
але не будемо забувати, що восени 1958 р. почалося державне цькування Б. Пас
тернака у зв’язку із присудженням йому Нобелівської премії з літератури.

Якби судилося поставити «Гамлета», цікаво уявити, яким був би герой ви
стави Г. Юри, про що він говорив би людям і часові. Свою статтю «Гамлет» 
Євген Богат починає так, як можна було б почати рецензію на той гіпотетичний 
спектакль Юри: «Багато писалося про його (Гамлета. — М. З.) розум, силу ха
рактеру і навіть “хитрощі”, але мало — про безпомічність. Але ж він відкрито
беззахисний, як дитина. І почуття жалю викликає майже хворобливе, яке може 
викликати саме дитина» [15].

У ці тяжкі роки однодумцем і помічником митця був народний артист УРСР 
В. Б. Вільнер (1885–1952), який обіймав посаду головного режисера. Володимир 
Бертольдович навчався у Швейцарії, 1912 р. закінчив юридичний факультет 
Петербурзького університету, ще 1910 р. — приватні драматичні курси. Під час 
навчання в Університеті був актором петербурзького Нового драматичного теа
тру. Упродовж 1926–1928 рр. працював на ВУФКУ в Одесі. Ставив вистави в єв
рейських театрах України. Працював у театрах СанктПетербурга (1911–1912), 
Харкова (1918–1924, трупа Синельникова, ТЮГ), Москви (1924–1926, 1931–
1934), Одеси (1926–1928), РостованаДону (1934–1936), Ленінграда (1937–1938), 
Куйбишева (1942–1944), у Московській дирекції фронтових (пізніше — га
строльних) театрів (1944–1947). У Києві в різні роки очолював Російський драма
тичний театр ім. Лесі Українки (1928–1931), Український драматичний театр ім. 
І. Франка (1938–1941), Театр музичної комедії (1945–1950). З 1947 р. — профе
сор Київського театрального інституту ім. І. КарпенкаКарого. У Театрі ім. 
І. Франка здійснив чотири постановки: «Ревізор» М. Гоголя (1938), «Остання 
жертва» О. Островського (1939), «Державна справа» В. Малакова та Д. Шкнев
ського (1940), «Багато галасу даремно» В. Шекспіра (1941). Передусім, класич
ний репертуар, втілений В. Вільнером, на довгі роки став окрасою репертуару 
франківців, мистецькою базою сценічної правди, психологічної вірогідності, яку 
не спроможний був забезпечити в сучасній тематиці соцреалізм.
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Анотація. У статті М. Захаревича «Сценічна алюзія як конспіративний спротив на прикладі творчої практики театру 

ім. І. Франка у 1930х» на прикладі творчої практики Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка 

розглянуто характер сценічної алюзії як конспіративного спротиву режисерів і акторів ідеологічному тиску 1930х.

Ключові  слова: Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка, Гнат Юра, Олександр Корнійчук, 

Володимир Вільнер, сценічна алюзія.

Аннотация. В статье М. Захаревича «Сценическая алюзия как конспиративное сопротивление на примере творче

ской практики театра им. И. Франка в 1930х» на примере творческой практики Национального академического дра

матического театра им. И. Франко рассмотрен характер сценической аллюзии как конспиративного сопротивления 

режиссеров и актеров идеологическому давлению 1930х.

Ключевые  слова: Национальный академический драматический театр им. И. Франко, Гнат Юра, Александр 

Корнейчук, Владимир Вильнер, сценическая аллюзия.

Summary. In the article M. Zaharevicha «Stages alyuziya as secret resistance on the example of creative practice of theater 

the name of I. Franka in 1930» for a creative practice of the Ivan Franko National Academic Drama Theatre considered the 

nature of the stage as conspiratorial allusions resistance directors and actors ideological pressure of the 1930s.

Keywords: Ivan Franko National Academic Drama Theatre, Gnat Yura, Alexander Korneichuk, Volodymir Wilner, the 

theatrical allusion.


