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УДК 050:(008+7)  

У статті розглядаються різні напрямки театрального життя на півдні України у XIX – на 
початку XX століття. Ставиться проблема їх аналізу як культурно-історичної цілісності. 
Розкриваються змістовні аспекти провідних напрямків театрального життя регіону. 

 
The Article is dedicated to different trends in theatre life in the South of Ukraine in 19th century and in 

the beginning of 20th century. The article states a problem of their analysis as historical and cultural integrity. 
Substantial aspects of major trends of theatre life of the region are revealed.  

Театрально-мистецьке життя півдня 
України, історія якого налічує майже два століття, 
на сьогодні потребує осмислення з позицій 
розуміння його як культурної цілісності. На 
фундаменті, закладеному у ХІХ столітті, зростала 
своєрідна театральна культура, еволюційний 
розвиток якої поступово вів до якісних змін, до 
появи нових цінностей. Тематика, пов’язана з 
історією театру в Одесі, Миколаєві, знайшла 
свого часу відображення у монографічних 
виданнях В.Голоти [1], Р.Розенберг [5], 
І.Давидової [2]. Важливі свідоцтва про 
становлення театральної культури на півдні 
України зустрічаються у статтях сучасних 
краєзнавців (4). Багато неопрацьованого 
матеріалу зосереджено у періодичних виданнях 
ХІХ – поч. ХХ ст., – газетах і журналах, які 
виходили у регіоні й висвітлювали питання 
мистецького життя (газети “Николаевский 
вестник”, “Южанин”, “Одеський листок” тощо). 
Цінний фактологічний матеріал є в архівах, який 
поки що не увійшов у науковий обіг, зокрема 
“Стислий літопис театрального життя міста 
Миколаєва” Г.Дерябіна, що зберігається у ДАМО 
[3]. У той самий час залишається невирішеною 
проблема дослідження театрального життя у 
регіоні як історико-культурної цілісності в її 
еволюційному розвитку, де поєдналися різні 
етнонаціональні та мистецькі традиції, знайшли 
втілення різноманітні культурні контакти, це 

обумовило мету даної статі. Відповідно 
сформулювалися завдання:  

− посилаючись на історико-бібліографічний 
матеріал, виокремити провідні та 
маргінальні  напрямки  розвитку 
етнонаціональних форм театрального 
життя в регіоні, 

− позначити основний зміст цих 
напрямків, складовими якого є видові, 
стильові та жанрові характеристики, а 
носіями – конкретні особистості: актори, 
режисери, антрепренери, драматурги, 
композитори. 

Історико-культурні особливості розвитку 
театрального життя на півдні тодішньої 
Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. 
обумовлювались багатоетнічним складом 
населення. Театральні традиції різних 
національних культур розвивались у нових 
соціально-історичних умовах, порівняно з 
іншими регіонами. Вільна торгівля, міцні 
зв’язки зі світом, державна підтримка 
переселенців-іноземців й т.ін. обумовлювали 
зростання міст, не тільки Одеси, але й 
Миколаєва, Херсона, де театральне середовище 
ставало важливим чинником мистецького 
спілкування. Провідними видами його 
визначилися музичний (опера, водевіль, музична 
драма і комедія, згодом –оперета, дивертисмент) 
та драматичний (трагедія, комедія, драма, фарс 
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тощо) театри. 
 Найбільш яскраво поліфонія театрального 

життя знайшла прояв в Одесі – культурному 
центрі регіону, де протягом ХІХ століття 
розвивались у співіснуванні та певних 
взаємовпливах італійська опера, російська драма, 
згодом – російська опера, український музично-
драматичний театр, оперета тощо. Маргінального 
значення набули польська, німецька, єврейська, 
деякі інші етнокультурні форми театрального 
життя.  

 Протягом ХІХ ст. (з 1810 р.) вагомим 
чинником мистецького життя Одеси стає постійно 
діюча італійська опера (з перервою від 1873 до 
1887 р.), вистави якої завжди йшли мовою 
оригіналу. Історія італійської опери в Одесі 
свідчить, що вона набула великої популярності у 
місті, репрезентувала за сторічний термін свого 
існування у місті мистецькі здобутки світового 
рівня, знайомила жителів міста і гостей з 
провідними художніми течіями – романтизмом, 
реалізмом, веризмом – у кращих зразках. 
Репертуар італійських труп в Одесі був широким і 
різножанровим, до нього входили твори Д.Россіні 
(“Сорока-воровка”, “Семирамида” “Італійці в 
Алжирі”, “Севільський цірульник”), В.Беллині 
(“Норма”), Г.Доніцетті (“Фуріозі”), Д.Чимарозі 
(“Таємний шлюб”). Відомий в Європі композитор 
Г.Доніцетті намагався приїхати до Одеси, але 
“замість нього прибув композитор Л.Джервазі зі 
своєю оперною трупою й надовго залишився у 
місті, диригував оперними спектаклями, займався 
викладацькою діяльністю” [5, с. 20]. Репертуар 
італійської опери в Одесі постійно поновлювався. 
Жителі міста були у курсі справ італійської 
композиторської оперної школи. Так, 40-і роки 
ХІХ ст. стали періодом знайомства з геніальними 
операми Д.Верді, проте справжнє визнання твори 
генія італійської музики здобули тільки після 
постановок у місті “Ломбардців” та 
“Ернані” (1845 рік).  

Італійська опера підтримувала мовно-
культурне середовище міста, де мова італійців 
вивчалася як обов’язкова у Рішельєвському 
ліцеї, у всіх приватних жіночих навчальних 
закладах, була поширена у побуті. Італійська 
опера знайомила жителів міста з провідними в 
Європі виконавцями-співцями, які протягом 
ХІХ століття відвідували Одесу, працювали 
тривалий час на сцені Міського театру. Так, у 
20-30-ті роки ХІХ ст. це – примадонни 
Мориконі, Тасистро Аматі, Ринальді, Арригі, 
Сеччі-Корсі, Бессаджіо, Ж. та Т. Бромбіллі, 
Каталані (остання співала у відомому 
міланському театрі “Ла Скала”, керувала 
італійською оперою у Парижі). З 1837 по 1849 
рік в Одеській опері працював відомий співак 
Джузеппе Марині разом з співачками Скалезе, 
Грамалья, які згодом отримали визнання у себе 

на батьківщині на сцені “Ла Скала” (1, с. 24). У 
середині століття в Одесі гастролювали 
всесвітньо відомі представники італійської 
вокальної школи Д.Грізі, Д.Паста, К.Патті-
Бариллі, Б. та К.Маркізіо. Традиції італійської 
опери в Одесі відігравали важливу роль у 
культурно-мистецькому житті міста і регіону. 
Вони визначились у першій половині ХІХ ст. як 
домінуючий чинник музично-театрального 
життя. Італійська оперна культура стала 
творчою школою, що залучала до кращих 
зразків світового рівня, втілювала естетику 
високого мистецтва, стимулювала розвиток 
вітчизняного російського театру та музичного 
професіоналізму завдяки діяльності італійців-
викладачів у музичних навчальних закладах.  

В історії театрального життя Миколаєва та 
Херсона італійський компонент теж відіграв 
певну роль. Він представлений гастролями 
італійських артистів – у 1884 та 1901 рр. у 
Миколаєві, у 1911, 1912 1914 рр. – Миколаєві та 
Херсоні, де оперна трупа з Мілана редставила 
велику програму із  творів Д.Верді , 
Р.Леонкавалло, П.Масканьї, Д.Мейєрбера, Ж. 
Бізе та ін.  

Розвиток російської опери у регіоні почався з 
1873 р., коли в Одесу приїхала російська оперна 
трупа Бергера, що стало започаткуванням нового 
етапу культурно-мистецького життя. У процесі 
опанування художньо-естетичних досягнень 
молодої російської оперної школи жителі Одеси 
знайомилися  з  творами  М .Глинки , 
М.Мусоргського, О.Драгомижського, О.Сєрова, 
А.Рубінштейна, П.Чайковського, Е.Направника, а 
також з оперними виконавцями, які відкривали 
змістовно нові аспекти вітчизняного мистецтва, 
його перспективні напрямки. Мистецьке життя 
півдня збагачується гастролями російських 
оперних співаків – Д.Леонової (1879 р.), у 90-ті 
роки ХІХ століття – виступами солістів 
імператорських опер Петербурга та Москви – 
М .Фігнера ,  А .Самарової ,  М .Доліної , 
М.Михайлової, Є.Мравіної та ін. У 1899 р. Одесу 
та Миколаїв відвідали відомі вже на той час 
співаки Ф.І.Шаляпін та Л.В.Собінов (у складі 
трупи В.Н.Любимова-Брантгендлера) і виступили 
в операх “Життя за царя” М.Глінки, “Русалка” 
О.Драгомижського, “Фауст” Ш.Гуно (Ковальова). 

  Важливим  напрямком  розвитку 
театрального життя на півдні України визначилася 
російська драма. В її літописі початок ХІХ ст. 
(1810-ті роки) – це період епізодичного 
гастролювання окремих труп, деякі з них були 
двомовними, зокрема російсько-польськими 
(трупи Я.Калиновського, Фіалковського, 
Крупського виступали в Одесі). Помітний слід у 
театральному житті регіону залишили виступи 
російсько-українських труп І.Штейна (1827-1828, 
1836 р.), К.Зелинського (1841 р.), П.Рекановського 
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(1841 р.), І.Мочалова-Бушуйкіна (1843 р.). 
Видатними подіями стали відвідання з гастролями 
Одеси, Миколаєва, Вознесенська М.С.Щепкіним 
та К.Т.Солеником у складі трупи Єрьохіна (1837 
р.). Другі гастролі М.С.Щепкіна (1846 р.), що 
включали міста півдня (Одесу, Миколаїв, Херсон), 
відбувались у складі трупи П.Григорьєва 1-го, де 
виступав також відомий актор В.Живокіні [1, с. 
38-40]. З др. пол. ХІХ ст. культурне значення 
російської драми в регіоні ще більше зростає. 
Гастрольні виступи акторів Є.Левкоєвої (1854 р.), 
Н.Медведєвої, О.Є. Мартинова (1860 р.), трупи 
Анискевича, відвідування Одеси М.В.Гоголем 
(1840, 1850 рр.) та О.М.Островським (1860 Р.), 
сприяли розбудові російської театральної 
культури у регіоні. Важливого соціокультурного 
значення в цьому напрямку набуло відкриття в 
Одесі першого загальнодоступного Народного 
театру (1870 р.).  

Розвитку російського компонента в 
театральному житті півдня сприяє гастрольне 
життя 80-90-х років ХІХ ст., яке значно 
активізується у цей період. Регіон відвідують 
відомі  російські драматичні  акторки 
П.Стрепетова, М.Савіна (1893-1994 рр.), 
М.Єрмолова (1891 р.), численні російські 
драматичні трупи під управлінням А.Розинської, 
М.Самойлова-Мічуріна, В.Давидова, А.Аярова, 
П.Івановського, М.Полтавцева, Г.Федотової, 
М.Разсудова тощо. Репертуар їх складає 
вітчизняна та зарубіжна класика (п’єси 
О.Островського, О.Сумбатова-Южина, О.Сухово-
Кобиліна, А.Че-хова , М.Чайковського , 
У.Шекспіра, Ф.Шиллера, О.Дюма тощо).  

Загальна інтенсивність мистецького життя в 
Одесі, що посилилася у др. пол. ХІХ ст., 
обумовила рівень художньої культури публіки та 
посилила її здібності щодо критичного 
сприймання театральних шкіл різних 
європейських традицій. Це позначилося на оцінці 
одеситами вистав за участю відомих акторів-
гастролерів – А.Олдриджа (1866 р.), Е.Россі (1877, 
1878, 1895 рр.), Т.Сальвіні (1880 р.), С.Бернар 
(1881 р.), Е.Поссарта (1885 р.), Е.Дузе (1891 р.) та 
ін. Деякі з них успішно виступали перед жителями 
міста у творах російських драматургів, 
демонструючи таким чином плідність творчого 
діалогу. 

  На терені російської театральної традиції 
розвивався аматорський рух у регіоні. Так, 
набули популярності театральні гуртки, що діяли 
при Чорноморській штурманській роті (м. 
Миколаїв), при Ришельєвському ліцеї (м. Одеса). 
Наприкінці ХІХ ст. в культурному житті міст 
півдня з’являються тривалодіючі аматорські 
колективи, що заслуговують на увагу своєю 
активною діяльністю. Зокрема це т.зв. 
“Артистичний  гурток” миколаївських 
аристократів та інтелігенції під керівництвом 

члена міської адміністрації М.Ге (існував більше 
10-ти років), театральні гуртки при товаристві 
прикажчиків-міщан, любителів велосипедного 
спорту, представників особового складу деяких 
флотських екіпажів тощо. 

З 80-х років ХІХ ст. формується й 
визначається самоцінним художнім явищем у 
регіоні український музично-драматичний театр. 
Започаткований М.Л.Кропивницьким у 1882 р. (у 
м. Єлізаветграді), він розвиває національну 
театральну драматургію, акторське мистецтво, що 
синтезує гру, спів, танці у їх різних жанрових і 
стильових проявах. Жителі регіону отримали 
можливість  знайомитися  з  п ’єсами 
І.Котляревського (“Наталка-Полтавка”), Г.Квітки-
Основ’яненка (“Шельменко-денщик”), сучасними 
творами І.Карпенка-Карого (“Бондарівна”, 
“Безталанна”, “Судженого конем не об’їдеш”, 
“Наймичка”, “Дай серцю волю, заведе в неволю”), 
П.Мирного (“Лимерівна”, М.Старицького (“Ой не 
ходи, Грицю, та й на вечорниці”, “Циганка Аза”), 
операми С.Гулака-Артемовського (“Запорожець 
за Дунаєм”), М.Лисенка (“Утоплена”, оперета 
“Чорноморці”) тощо. Репертуар постійно 
поповнювався новими творами, зміст яких 
відображав актуальні питання життя й побуту 
українців, ставились проблеми національно-
етнічної своєрідності (п’єси Корженевського 
“Гуцули”, М.Кропивницького “Підгоряни”), 
соціальної нерівності (драми П.Мирного 
“Лимерівна”, О.Стороженка “Гар-куша”). 
Незважаючи на численні утиски з боку влади, 
український театр корифеїв завдяки високій 
культурі постановок, талановитому акторському 
складу й режисерській роботі визначився як один 
з перспективних напрямків мистецького життя 
регіону. Це підтвердилося подальшим рухом за 
розбудову українського національного театру, 
який став популярним на півдні. Так, наприкінці 
ХІХ ст. регіон відвідають гастролі численних 
українських труп (зокрема Сеймської-Литварьової 
М.І., Деркача Г.І., Грицая Є.В., Т.Колісниченка, 
П.Прохоровича та ін.). Але художній рівень 
деяких з них не завжди задовольняв публіку, що 
свідчило про існування певних критеріїв, 
вихованих на кращих прикладах національного 
театрального доробку.  

У культурному житті регіону на початку ХХ 
ст. українська театральна драматургія 
позначається як вагомий змістовний чинник 
мистецького побуту. Про це свідчить, зокрема, 
діяльність театральних гуртків товариства 
“Просвіта” в Одесі й Миколаєві (1907 р.), згодом 
– аматорського музично-драматичного гуртка 
“Українська хата” в Одесі (1911 р.). У Миколаєві 
популярністю користується народний театр при 
товаристві тверезості (1900 р.), де ставляться (під 
керівництвом Н.С.Звоннікової) українські п’єси, 
зокрема “Невольник” М.Кропивницького, 
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“Сватання на Гончарівці” Г.Квітки-Основ’яненка, 
“Наталка-Полтавка” І.Котляревського тощо. 
Загальний інтерес до української культури на 
півдні, що живився діяльністю українських 
театрів, став одним з чинників активізації 
композиторської діяльності П.І.Ніщинського 
(працював в Одесі, створив музику до драми 
Т.Шевченка “Назар Стодоля”), миколаївця 
М.М.Аркаса (автора першої опери на текст 
Т.Шевченка “Катерина”), вчителя з Болграду 
Д.Крижанівського (автора відомої пісні на текст 
Т.Шевченка “Реве та стогне Дніпр широкий” та 
ін.). 

У багатоголоссі театрального життя регіону 
в др. пол. ХІХ століття помітним стає напрямок 
музично-розважальної спрямованості. Він 
репрезентований у значній мірі жанром оперети, 
як тоді називали комедійної опери, або оперетки, 
опери-феєрії тощо. Цей жанр демонстрував у 
найбільшій мірі інтеграційні процеси різних 
культур – французької, австрійської, російської, 
італійської. Перше знайомство одеситів з 
оперетою відбулося у 1869 р. (під приводом 
Н.Новикова), далі – у 1872 (під приводом 
Н.Милославського). У складах труп були 
представники різних національних культур – 
італійці, французи, росіяни, українці, а репертуар 
відрізнявся стильовим розмаїттям. Значний успіх, 
особливо у провінційних містах – Миколаєві, 
Херсоні, мали виступи тимчасово створених труп 
під керівництвом антрепренерів Вальяно і 
Кольцової, Ленні і Бурковського, Петровського, 
Щукіна, Киселевича, Новикова, гастролювали й 
італійські трупи під керівництвом Франціні та 
Лучіані. Якщо у Миколаєві та Херсоні трупи не 
затримувались надовго, то в Одесі – навпаки. 
Наприклад, італійці під управлінням Е.Франціні 
ангажували Міський театр у 1894 році на декілька 
місяців. Публіка полюбляла розважальний жанр, 
в основному “збори були повні”, як писали 
газети. Репертуар складався як з опрацьованих 
зразків класичної оперети, так і з нових творів. 
П’єси, що використовувались у провінційних 
постановках, писалися різними поколіннями 
авторів у різних національних традиціях і були 
неоднаковими за своїми художньо-естетичними 
якостями. Найпопулярнішими були оперети з 
музикою класиків – Ж.Оффенбаха, Ф.Легара, 
Й.Штрауса, К.Мілекера, Ф.Зуппе, К.Целлера. 
Динаміка театрального життя постійно вимагала 
поновлення репертуару, оскільки від швидкості 
цього іноді залежав успіх тієї чи іншої трупи. 
Тому часто-густо це відбувалося за рахунок 
включення нових п’єс і не завжди естетично 
якісних. Це твори Ерве, Декер-Шенка, Базена, 
Гризара, Деллінгера та ін. Проте запальна музика, 
мелодраматичні або комедійні сюжети з долею 
фривольності, екзотичні теми й фабули, зовнішні 

сценічні ефекти приваблювали публіку, тому 
мали успіх “Пташки півчі”, “Лицар без страху і 
докори”, “Жирофля-Жирофле”, “Хаджи-Мурат”, 
“Фатиниця”, “Фауст навиворіт”, “Мандрівка у 
Китай”, “Бідний Іонафан”, “Жебрак-студент”, 
“Апаюн, або Водяний дідусь”, “Наші Дон-
Жуани”, “Сен-Сір, або Шлюбна клятва” тощо. 
Співіснування у репертуарі гастролерів класики 
жанру з маловартісними серійними підробками 
повільно, але неухильно вело до зниження 
художньої цінності цього напрямку в 
культурному житті регіону, свідчило про кризові 
тенденції. Тому у газеті “Южанин” зазначається, 
що збільшилася кількість опереткових труп, але 
попит перевищив пропозиції, тому втекли 
опереткові трупи з Херсона, Єлізаветграда та 
інших міст. Важливим засобом привертання 
уваги до труп під час гастролей антрепренери 
вважали бенефіси, під час яких виступали 
улюблені актори, заохочувальними акціями були 
абонементи за низькими цінами, спектаклі для 
певних соціальних верств населення – учнів 
гімназій, робітників технічного персоналу 
заводів, військових тощо. Антрепренери 
вважали, що серед провінційного населення 
зазвичай піде будь-яка переробка сценарних 
планів, режисури, – все націлювалося на 
миттєвий успіх у публіки. Проте одеська публіка 
була досить обізнаною щодо цінностей 
театрального мистецтва, значну роль у цьому 
відіграла одеська критика. 

Багатоетнічність  населення  краю 
обумовлювала мистецький інтерес до різних 
національних театральних культур. Тому із 
зацікавленістю  сприймались  гастролі 
французького (“Комеді Франсез” з акторами 
Муне-Сюллі та Секунд-Вебер), грецького, 
німецького (під керівництвом Г.Егерса) театрів. 

В історію театрального життя півдня 
сучасної України увійшов єврейський театр, 
який до 1881 р. був мандрівним (на чолі з його 
засновником А.Гольфаденом та трупами 
А.Фішзона, М.Генфера, Н.Городецького, 
Я.Спиваковського та ін.). Театр відігравав 
просвітительську роль у містах компактного 
проживання євреїв, проте заслуговував на 
критичні оцінки з боку національної єврейської 
інтелігенції. Так, Шолом Алейхем у 1905 р. 
підписав договір з трупою Я.Співаковського-
Адлера про створення художнього єврейського 
театру в Одесі, але це не було здійснено. 
Національні єврейські театри зазнавали утисків 
з  боку влади , зокрема дозволялося 
використовувати тільки німецьку мову. 
Засновником першого стаціонарного театру в на 
півдні – в Одесі – у 1908 р. був відомий 
єврейський драматург Перец Гиршбейн. Він 
намагався надати театру модерністського 
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