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Перший український професійний театр був створений 1864 року у Львові при 

товаристві «Руська бесіда» і називався «Руський народний театр». Колектив, 

очолюваний Омеляном Бачинським, гастролював містами Галичини і Буковини з 

постановками п’єс українською мовою. Принципи реалізму і народності сповідували і 

втілювали у своїй культурно-просвітницькій діяльності фундатори українського 

класичного театру, іменованого пізніше «театром корифеїв»: Марко Кропивницький 

(1840—1910), Михайло Старицький (1840—1904), Іван Карпенко-Карий (1845—1907). 

Кожний із них вдало поєднував в одній особі літературний і акторський таланти з 

енергією громадського діяча.



Окрім згаданих вище фундаторів, театр корифеїв об’єднував плеяду видатних акторів, 

до яких належали також Микола Садовський (1856—1933), Панас Саксаганський (1859—

1940) і Марія Заньковецька (1854—1934) — найяскравіша зірка в цьому сузір’ї.





Основою театру корифеїв, який об’єднував 
митців кількох поколінь, стала антреприза 

«батька української сцени» М. 
Кропивницького, створена в Єлисаветграді 

(нині — Кропивницький). В умовах заборони 
української мови і культури він наважився 

поставити в Кременчуці «Наталку Полтавку» І. 
Котляревського. Виступи трупи М. 

Кропивницького в Києві мали величезний 
резонанс у колі української інтелігенції. До 

справи створення національного професійного 
театру долучилися композитор М. Лисенко і 

письменник М. Старицький, який для 
підтримки діяльності трупи, що її згодом 
очолив, навіть продав власний маєток.



Продовженням і водночас завершенням
справи корифеїв у ХХ ст. можна вважати

діяльність першого стаціонарного
українського театру, створеного М. 

Садовським у Києві (1907). У формуванні
трупи йому активно допомогла М. 

Заньковецька, до співпраці були запрошені
художник В. Кричевський, хормейстер О. 

Кошиць, балетмейстери В. Верховинець і В. 
Авраменко. У театрі продовжували ставити

українську класику, пробували втілювати
західноєвропейську драматургію, зокрема
перекладені твори польських авторів, п’єси

модерністського спрямування В. 
Винниченка, О. Олеся та інших. Хист

режисера найліпше виявився в музичних
постановках «Різдвяна ніч», «Наталка 

Полтавка», «Енеїда» М. Лисенка, «Катерина» 
М. Аркаса, «Сільська честь» П. Масканьї, 

«Продана наречена» Б. Сметани.



Здобутки театру корифеїв дали поштовх до розвитку
українського сценічного авангарду в 1920-ті роки, стимулювали

новаторські експерименти видатного українського режисера, 
актора, поліглота-перекладача, театрального діяча Леся 
Курбаса (1887—1937). Очолюваний ним «Молодий театр» 

сприяв творчому зростанню багатьох митців, зокрема акторів
Наталії Ужвій і Гната Юри, художника-сценографа Анатоля 

Петрицького, кінорежисера Олександра Довженка.

Макети театрального об’єднання «Березіль» здобули золоту 
медаль на Всесвітній театральній виставці в Парижі (1925), а Л. 

Курбасу за великий внесок у розвиток театральної культури
присвоєно звання народного артиста України. Невдовзі театр 
«Березіль» було переведено до Харкова — тогочасної столиці

України. Л. Курбас намагався створити на театральній сцені 
особливий неіснуючий світ і змусити глядачів повірити в нього, 
перетворити фантазію в захопливу реальність. По-новому були 
осмислені твори В. Шекспіра, Г. Ібсена, Ф. Шиллера і Мольєра, 

здійснені постановки невідомих до цього укрїнському глядачеві 
п’єс європейських драматургів.



У 1930-ті роки режисера усунули від керівництва створеного ним театру, 

а згодом репресували разом з багатьма іншими представниками

української інтелігенції доби «розстріляного Відродження». 

Легендарний «Березіль», перейменований згодом на Харківський театр 

ім. Т. Шевченка (1934), очолив учень Л. Курбаса, режисер та актор

Мар’ян Крушельницький (1897—1963), завдяки якому вдалося частково

зберегти ідеї видатного театрального реформатора.



У радянську добу в театрах України примусово впроваджувався 

соціалістичний реалізм, перетворюючи все, що відбувалося на сцені, в ілюзію 

безтурботного життя, безхмарного щастя. Як не дивно, основними 

втілювачами цього ідеологічного міфу стали талановиті українські актори, які 

працювали в театрах Києва, Харкова, Львова, Одеси, Полтави та ін. Водночас 

формується нова генерація митців, які щиро прагнули реалістичності та 

психологічної розробки образів. До представників творчої інтелігенції, що 

шукала шляхи до національних джерел, належали видатні режисери і актори 

Сергій Данченко, Федір Стригун, Богдан Ступка та багато інших



В епоху постмодернізму провідні режисери шукали нові театральні форми, оновлювали 
сценічну мову і репертуар. Виникли театри-студії, численні експериментальні спектаклі, на 

афішах з’явилася раніше заборонена драматургія абсурду, спектаклі-колажі. До 
експериментальних авангардних театрів належали насамперед Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса під керівництвом В. Кучинського, Київський академічний театр 
драми і комедії на лівому березі Дніпра під керівництвом Е. Митницького

Нині в український кінематограф прийшло нове покоління кіномитців, знімається багато 
короткометражних фільмів. Нерідко кінокартини торкаються сучасної тематики, зокрема 

проблем молоді, підлітків (мюзикл «Трубач», блокбастер «Сторожова застава», мультфільм 
«Викрадена принцеса»). Уперше в українському кінематографі «Золоту пальмову гілку» на 

Каннському кінофестивалі в номінації «Кращий короткометражний фільм» здобув І. 
Стрембіцький за стрічку «Подорожні» (2005). Понад 40 нагород, серед яких три призи 
Каннського кінофестивалю, має художній фільм М. Слабошпицького «Плем’я» (2014).
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