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"Епоха, в котру довелось мені впірнути з головою, є 

сувора і непомильна вказівка всього мого існування і 

всієї моєї праці" 

                                                                                    Марко Кропивницький 

 

Я тільки раз його на сцені бачив –  

Титана, що зламали вже літа, –  

Та молодим в очах він вироста, 

Бо я таким в душі його відзначив 

М.Рильський “Пам’яті Марка Кропивницького 

 

Марко Кропивницький,  український письменник, драматург, 

театральний режисер і актор, народився 10 (22) травня 1840 р. у с. 

Бежбайраки (Бешбийраки), нині с. Кропивницьке, Новоукраїнський район.  З 

іменем Кропивницького пов'язані створення українського професійного 

театру. 

 

 
 

 

 

Малодослідженою упродовж багатьох десятиліть 

залишалася драматургічна творчість М. Кропивницького. 

Постійні цензурні утиски його п'єс у добу 

російського  царату, навішування ідеологічних ярликів за 

радянських часів незрідка призводили до того, що 

дослідники, не маючи можливості ознайомитися 

з  канонічними текстами, які не допускалися до друку, 

поціновували  понівечені цензурою варіанти. 

Кропивницький - драматург, який  порушив у 

своїх  творах більшість актуальних питань доби, 

започаткував чимало нових тем, які з успіхом  розробляли 

далі М. Старицький, І. Карпенко-Карий, Панас Мирний, 

І. Франко.  

Наскрізною у творчості 

Кропивницького є тема девальвації 

віковічних духовних цінностей у свідомості 

людей, які  відривалися від духовних основ 

свого народу. Ліки від духовного занепаду 

співвітчизників Кропивницький вбачає в 

українському національному відродженні. 

Цій проблемі тією чи іншою 

мірою  присвячена більшість його  п'єс 
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(«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Олеся», «Замулені джерела», 

«Нашествіє варварів», «Супротивні течії», «Розгардіяш», «Скрутна доба», 

«Голомозий», «Старі сучки й молоді парості» та інші). 

 

 У 80-х роках XIX ст. М. Кропивницький написав п ’єсу «Доки сонце 

зійде, роса очі виїсть», в якій виведено образ працьовитого господаря, який із 

турботою, що часто переростає у справжню любов, ставиться до своїх 

надбань. 

Кропивницький М. Л.  

 Доки сонце зійде - роса очі виїсть : драми на 4 дії і 5 

одмін / М. Л. Кропивницький. – Київ : Дніпро, 1980. - 106 с. : іл. - 

(Б-ка укр. драматургії).  
 

До видання увійшли найкращі п’єси митця, в яких він 

правдиво показав життя і побут різних класів і соціальних 

прошарків українського суспільства, викрив зажерливість 

глитаїв, а також із глибокою симпатією змалював образи простих 

селян, бідняків, наймитів, заробітчан, показавши їх страждання і 

безправність за царського ладу. 

Складні морально-етичні проблеми, пов'язані з епохою руйнування 

старих феодально-кріпосницьких суспільних відносин і зародженням більш 

динамічних, та не менш жорстоких і прагматичних умов раннього 

капіталізму, лягли в основу драми М. Кропивницького «Доки сонце зійде, 

роса очі виїсть». В ній розповідається про нещасливе кохання дівчини-

селянки й поміщицького сина, викривається примарна «рівність», яка нібито 

настала в пореформену епоху. На перешкоді щастю закоханої пари -

справжня прірва соціальних, звичаєвих, моральних відносин. Ліберальні мрії 

про «сонце свободи» лишилися мріями, і навіть щирість кохання панича 

Бориса Воронова до Оксани не рятує справи. Письменник показує, як з 

дівчини знущаються сільські парубки.   

Зазнавши мук фізичних, а ще тяжчих моральних, не зустрівшись із 

коханим, в нервовій лихоманці дівчина помирає. Борис Воронов теж зазнає 

знущань: рідна мати на іменинах підпоює сина, а потім переконує його, що 

він освідчився панночці Ізмайловій і мусить одружитися з нею (дія 

відбувається у той самий час, коли з Оксаною розправляються парубки). Так 

розлучають нерівну пару і пани, і мужики. 

 

У 1882 році у Києві виходить збірка творів М. Кропивницького, яка 

містить мелодраму «Дай серцю волю, заведе в неволю», соціально-побутову 

драму «Глитай, або ж Павук» та інсценізацію «Невольник» за поемою Т. 

Шевченка. На першу збірку драматурга відгукнувся рецензією І. Франко. 

Відзначаючи сильні і слабкі сторони ранньої драматичної творчості автора, 

він відводить їй значну роль у розвитку української драматургії і театру в 

цілому. 



 

У своїх творах М.Кропивницький акцентував саме риси 

українського менталітету, найчастіше - антеїзм та 

екзистенційний кордоцентризм. Часто вони тісно 

переплітаються, як, наприклад, у світовідчутті Семена 

Мельниченка - героя драми «Дай серцю волю, заведе у 

неволю». Його ліричний вступний монолог - звертання до 

«рідної оселі, дорогої країни» як до живої істоти, що була 

«сумна, невесела», а тепер «знов звеселіла, знов пишається в 

скиртах та стогах, знов хати заквітчались і потонули в зелені... 

мов лебеді на безкраїм морі». Любов до батьківщини герой 

осягає як іманентну властивість, як даність: «Чи знайдеться ж у світі хоч одна 

людина, щоб не закохалась на цей любий, тихий та веселий рай?». Символом 

зв’язку з рідною землею, любові Семена й Одарки є верба, яку закохані 

посадили біля хати дівчини. 

Драма основою драматичного конфлікту має «класову нерівність». 

Такий наголос щодо п’єси здається дещо перебільшеним. В основі стосунків 

між персонажами цього твору, зокрема між Микитою Старостенком та 

Семеном Мельниченком, не класове, а морально-етичне протистояння, бо ж 

обидва вони не є представниками звичайної селянської маси. Семен 

окреслюється в п’єсі багатим парубком, а Микита - сином сільського 

старости. 

М. Кропивницький створює чоловічий варіант характеру з 

кордоцентричною домінантою - образ Микити. Безнадійно закоханий 

парубок не здатен керувати своєю фатальною пристрастю, яка штовхає його 

спочатку на злочин (замах на нареченого коханої), ламає життя (в’язниця, 

смерть батьків) і врешті-решт призводить до загибелі. Психологічний вимір 

образу - дослідження трагічних наслідків гіпертрофованого кордоцентризму - 

визначає центральну сюжетну лінію - долю Микити. 

 

Певна заслуга належить драматургові  в утвердженні на українській 

сцені психологічної драми «Глитай, або ж Павук». 

Важливо, що драматург фокусував свою увагу не тільки 

на продуктивних, а й на руйнівних началах українського 

характеру. Автор переконливо змальовує тип героя-

індивідуаліста Йосипа Бичка,  котрий прагне утвердитися в ролі 

господаря життя. Саме тому він зациклений на ідеї збагачення, 

гроші для нього не самоціль, а засіб досягнення життєвої мети: 

«Нащо ж і гроші тоді, на бісового батька вони, коли за них не 

можна купити увесь світ? Спалить їх тоді, в воду жбурнуть, на 

вітер пустить!..» Таким чином письменник показує, до чого 

може призвести гіпертрофованість однієї з рис українського 

національного героя. 

     У драмі письменник піднімає гостросучасну, актуальну тему. 

Визначаючи її сутність, Франко писав, що це «сумна історія руйнування 



бідних людей через одного деруна, лихваря, правдивого «кулака-мироїда». 

       Образ Йосипа Бичка - справжня знахідка і художнє відкриття 

Кропивницького.  

       Постать Бичка змальована драматургом об'ємно, яскраво, хоча й дещо 

однопланово, в стилі мелодраматичного лиходія.  

Святенник на словах, павук-кровопивця у стосунках із селянами, 

глитай добре відчуває свою силу і владу. Не тільки у лихварських справах, а і 

в своєму пізньому коханні до Олени, дружини Кугута. Він хитро й сміливо 

веде інтригу проти Кугута, обплутує його боргами й відправляє на заробітки, 

а потім обдурює Олену за допомогою фальшивого листа, в якому йдеться про 

зраду Андрія. Збудивши в жінці ревнощі, він поступово доводить її до 

падіння, присилує до співжиття. Та це стало, як справедливо зазначає 

критика (Л. Мороз), самовбивством душі героїні. Не витримавши душевних 

мук, Олена божеволіє. 

За свої гріхи розплачується життям і сам Бичок: Андрій, повернувшись 

із заробітків і дізнавшись про всі підступи лиходія, убиває його. Густе 

мелодраматичне тло подій не заважає авторові створити не тільки соціально, 

а й психологічно виразний образ глитая (до речі, саме слово «глитай» вперше 

введене Кропивницьким з народного вжитку).   

Палітра п'єси, побудованої на гострих контрастах, різка, плакатна, 

чорно-біла. Лицемірство і підступність протистоять тут наївній простоті й 

довірливості, зажерливість - щирій доброті, безкорисливій дружбі. 

Композиція і цієї п'єси лежить у руслі драми-інтриги, а зважаючи на 

кривавий кінець, - і мелодрами.  
     

Під час перших виступів нової української трупи у Харкові (січень - 

лютий 1883 р.) глядачі познайомилися і з прем'єрою сатиричного етюда М. 

Кропивницького «По ревізії». Водевіль написаний наприкінці 1882 р., як 

згадував М. Садовський,- «за кілька день та з гарячим захопленням». Цим 

твором автор зарекомендував себе як блискучий майстер так званих 

«народних малюнків» - жанрових драматичних сцен із тогочасної живої 

сільської дійсності. 
 

Кропивницький М. Л.   
По ревізії : етюд в 1 дію / М. Л. Кропивницький. - Київ : 

Мистецтво, 1950. - 47 с. - (Б-ка художньої самодіяльності). 

 

Це гостра й дотепна сатира на сільську владу в 

пореформену добу. Писар Скубко і старшина Василь Миронович 

- хабарники, шахраї і п'яниці. Проте під владою цих 

шахраюватих, обмежених «начальників» - сотні селян. Перед 

глядачем постає деформований, шаржований світ людських 

стосунків. 



Відбилися найкращі традиції української реалістичної драматургії у 

викритті сільських урядовців. Зображені в комедії представники сільської 

влади - елемент адміністративної машини. Автор критикує безглуздість 

роботи бюрократичного апарату. Сільські урядовці - проміжна ланка між 

державною бюрократією і народом - виробили свої, далекі від народних 

інтересів «закони» керування громадськими справами. Історія сварки баби 

Риндички й солдатки Пріськи та примирення їх з допомогою «начальства» - 

як театралізований народний анекдот, і у цій своїй якості твір якнайближче 

підходить до свого жанру – інтермедії. Діалог старшини і Риндички ззовні 

досить смішний і діалогічністю своєю, й індивідуальною манерою кожного, у 

яких відбивається стиль мислення цілого соціального прошарку вести 

розмову, і колоритними подробицями, які не завжди дотичні до теми бесіди. 

Та за уважного вчитування і осмислення він являє песимістичну картину, з 

одного боку, безпросвітної темноти й забобонності селянки і, з другого, 

абсолютної тупості представника влади, чия логіка мислення, 

адміністративних дій цілком залежить то від чергової чарки, то від свого 

нікчемно-егоїстичного хвилинного інтересу, то від будь-якого випадку. 

Отже, підстави твердити про наближення твору не стільки до реалістично-

побутової комедії, скільки до політичної сатири. 

Протягом літа – осені 1888 р. М. Л. Кропивницький у Єлисаветграді 

написав перший варіант драми під назвою «Де зерно, там і полова». 
 

Кропивницький М. Л.  

 Дві сім’ї (Де зерно, там і полова) : драма в 4-х діях / М. 

Л. Кропивницький. - Київ : Мистецтво, 1951. - 93 с. - (Бібліотека 

української драматургії). 
 

11 лютого 1889 р. драма одержала негативну резолюцію 

Головного управління у справах друку. 

Приблизно через рік М. Л. Кропивницький грунтовно, від 

початку до кінця, переробив п’єсу, яка під назвою «Дві сім’ї. 

Драматичні малюнки закутнього (захолустного) життя» 11 листопада 1889 р. 

надійшла до цензури. 28 грудня цього ж року драма одержала дозвіл, хоча дві 

сторінки тексту у другій та третій діях цензура все ж викреслила. Зміни в 

новій редакції п’єси стосувалися насамперед характеру взаємин Зіньки і 

Романа, між якими за редакцією 1888 р., скоївся «плотський гріх»: «Почав її 

благати не губити своєї душі, почав заспокоювати… Тут і вчинилося лихо!..» 

Цей «гріх» Роман намагається щиро спокутувати, але близькість між ними 

посилила пристрасть Зіньки до Романа. Крізь призму стресової ситуації 

розглядається проблема соціального розколу сім’ї Жлудів. З іншого боку, в 

другій редакції дещо втратився громадсько-соціальний зміст образу самого 

Романа. В свою чергу, характер селянина Дениса виписано явно сильніше 

саме в другій редакції. У цій же редакції з’являється образ батька Романа і 



Самрося – Софрона Жлудя, який, врешті, несе важливе ідейно-смислове 

навантаження.  

Важко визначити прямого винуватця самогубства Зіньки: чи то 

чоловік-деспот, якому вона, по суті, продана і який катує її, чи Роман, який її 

спочатку приголубив, а потім, злякавшись її палкого почуття, відштовхнув, 

чи, зрештою, нестерпне відчуття самотності серед дрібних душею людей.  

Родинне життя митець вивчає як таке, що може бути осередком 

пошуків чи й формування етичного ідеалу. У драмі «Дві сім’ї» протиставлено 

два протилежних принципи взаємин: тиранічно-споживацьке ставлення 

свекрухи та чоловіка до беззахисної невістки й дружини (чий посаг, до речі, 

ними успішно привласнено) у домі Жлудів – і лагідні дружні взаємини у 

скромній хаті Степана Реви, де всі меркантильні міркування відступають 

перед інтересами кожного члена родини.  

Текст п’єси «Дві сім’ї» у виданні 1913 р. наново опрацьований 

драматургом, у ньому зроблено ряд виправлень як стилістичного, так і 

змістового характеру. Вважається, що саме цей варіант і є виявом останньої 

авторської волі.  
 

Творчість М.Кропивницького - самобутнє явище в театрально-

драматургічному контексті ХІХ ст., що акумулювало надбання української 

культури й презентувало, очевидно, інтуїтивні відкриття, котрі засвідчили 

орієнтацію на нову художню стратегію - зосередження авторської уваги на 

внутрішньому світі особистості. Специфіка творів М. Кропивницького 

зумовлена передусім болісною боротьбою двох первнів - урахування факту 

естетичної незрілості українського глядача й бажання драматурга донести до 

нього національну українську ідею, творячи нові драматичні форми. 

Марко Кропивницький як драматург, актор, режисер, засновник 

першого національного професійного театру  на теренах Східної 

України  (уславленого театру корифеїв) залишив вельми помітний слід в 

історії вітчизняної культури.   

Друге видання творів Кропивницького було здійснене 1885 року, третє 

- 1895 під назвою «Повний збірник творів М. Л. Кропивницького» (Харків). 

Останнє видання містило 13 п'єс. 

 

Кропивницький М. Л.  
П'єси / М. Кропивницький ; передм. І. І. Пільгука. - Київ 

: Дніпро, 1982. - 368 с. 
 

Усього ж перу Кропивницького належить 45 п'єс. Уже 

сама по собі така кількість повновартісних різножанрових 

драматичних творів складала цілий репертуар і була помітним 

кроком у розвитку драматичного й театрального мистецтва. 

 



Відомо, що Марко Кропивницький був і режисером, і актором, і 

співаком, володів фактично усіма театральними професіями, але широкий 

загал менше знає про те, що він був ще й художником (картини згоріли під 

час пожежі на хуторі «Затишок» у 1917 році), композитором, поетом, 

перекладачем. 

Багато видатних людей досліджували життєвий і творчий шлях 

відомого митця, було створено безліч книг, в яких розповідається  про життя 

і творчість Марка Кропивницького. Його називають батьком українського 

театру, і це визначення у повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру 

творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого 

професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння 

національному культурному відродженню. 

 
 

 

Спогади про Марка Кропивницького : зб. / сост., авт. 

передм. П. П. Перепелиця,упоряд. В. П. Ярош. - Київ : 

Мистецтво, 1990. - 216 с. : іл., портр. 
 

До збірника увійшли спогади сучасників – діячів 

української сцени і шанувальників драматичного мистецтва – 

про життя видатного українського актора, драматурга і 

організатора театральної справи Марка Лукича Кропивницького 

(1840–1910). 

         Сторінки спогадів про нього – малі і великі – ми читаємо не тільки по 

рядках, але часом і між ними, щоб відчути подих доби Кропивницького, 

сприйняти велич уславлених діячів української театральної культури. 

         Запропоноване читачам видання є продовженням і доповненням книги 

«Марко Лукич Кропивницький. Збірник статей, спогадів і матеріалів», що 

побачила світ 1955 року. Наступне видання поповнює також список спогадів 

про діячів українського театру, які ввійшли у золотий фонд театральної 

мемуаристики – про Марію Заньковецьку, Івана Карпенка-Карого, Миколу 

Садовського, Ганну Затиркевич-Карпинську, Панаса Саксаганського та 

інших. 

         Гортаючи сторінки цього збірника спогадів про засновника укра-

їнського класичного театру, реформатора української сцени Кропивницького, 

читачі можуть поставити запитання, а чи все з мемуарного про митця 

потрапило до книги? Ні, не все. Сюди ввійшли, насамперед, спогади, які 

мають першорядне значення. Навіть незначні згадки сучасників митця про 

нього важливі для історика театру.  

         Уперше в збірнику подано розвідку про родовід родини 

Кропивницьких. 

 

 
 



Киричок П. М.  

 Марко Кропивницький : нарис життя і творчості / П. М. 

Киричок. - Київ : Дніпро, 1985. - 150 с. - (Літературний портрет).  
 

Творчість видатного українського драматурга Марка Лукича 

Кропивницького (1840-1910) тісно пов’язана з його діяльністю як 

актора, режисера, композитора, засновника професійного 

українського театру. Про багатогранність таланту митця, 

демократичну спрямованість його драматургічної спадщини 

йдеться у пропонованому нарисі.  

Дослідник зосереджує увагу на особливостях критичного реалізму і 

народності, які знайшли втілення в кращих п’єсах драматурга: «Доки сонце 

зійде, роса очі виїсть», «Глитай, або ж Павук», «Дай серцеві волю, заведе в 

неволю» та ін.  

Видання адресоване широкому колу читачів. 
 

 

Смоленчук М. К.  

 Ой літав орел : [про життевий і творчий шлях 

основоположника укр. проф. театру М.Л. Кропивницького].  / М. 

К. Смоленчук. - Одеса : Маяк, 1969. - 283 с.  
 

Книгу присвячено життєвому і творчому шляху основного 

класика українського професійного театру Марка Лукича 

Кропивницького.  

Могутню постать митця, який створив школу українського 

реалістичного акторського мистецтва, поклав початок режисури в 

українському театрі, відтворено у всьому багатстві його незвичайної, щедро 

обдарованої натури.  

Немало цікавих сторінок присвячено учням і вихованцям 

Кропивницького, майбутнім корифеям – М.Заньковецькій, М.Садовому, 

П.Саксаганському та іншим славнозвісним українським акторам. 

          В книзі розкривається творча лабораторія Кропивницького як актора і 

разом з цим автора широковідомих драматургічних і музичних творів. Автор 

використовує багато нових, раніше невідомих фактів, пов’язаних з видатним 

українським митцем. 
 

 

Кропивницький В. М.  

 Із сімейної хроніки Марка Кропивницького : спогади про 

батька / В. М. Кропивницький, авт. передм. В. О. Сахновський-

Панкєєв ; авт. приміт. Петро Перепелиця. - Київ : Мистецтво, 

1968. - 211 с.: іл. 
 

Пропоновану читачам книгу написав Володимир Маркович 

Кропивницький – син корифея українського дожовтневого театру 



Марка Лукича Кропивницького.  

Побудований на мемуарах і документальних матеріалах, твір автора 

воскрешає для сучасників картину життя і творчої діяльності (переважно 

першого десятиліття ХХ ст.) прославленого українського митця. 

          У книзі читач знайде багато цікавого з родинної хроніки 

М.Л.Кропивницького, з його життя на хуторі «Затишок» біля Куп’янська, 

довідається про зв’язки митця з діячами культури тощо. 

Книга Володимира Марковича Кропивницького – цінний матеріал для 

фахівців театру, для всіх шанувальників таланту геніального митця. 
 

 
 

Йосипенко М.   

 Марко Лукич Кропивницький / М. Йосипенко. - Київ : 

Знання УРСР, 1958. - 323 с.  
 

Книга розповідає про одного з найвідоміших діячів і творців 

українського театру другої половини ХІХ століття, великого 

актора, режисера і драматурга М.Л.Кропивницького, який разом зі 

своїми соратниками М.Старицьким, Садовським, 

М.Заньковецькою, І.Карпенком-Карим, П.Саксаганським усе 

свідоме життя віддав служінню рідній сцені.  

Автор знайомить читача з біографією митця, розглядає його творчий 

шлях, що позначився самовідданою боротьбою за театр для народу, за 

правдиве і реалістичне відображення життя. Тут подано аналіз кращих 

драматургічних творів Кропивницького, а також оцінку їх тогочасною 

критикою. 
 
 

Корифеї українського театру : матеріали про діяльність 

театру корифеїв : [зб.] / упоряд., вступ. ст., прим. І. О. Волошина. 

- Київ : Мистецтво, 1982. - 309 с. : іл. 
 

У збірнику провідні майстри культури розповідають про 

творчість корифеїв українського театру: Марка Кропивницького, 

Марії Заньковецької, Ганни Затиркевич-Карпинської, Івана 

Карпенка-Карого, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського. 

Видання присвячене 100-річчю з дня народження 

М.  Кропивницького. 
 
 

Шановні користувачі! 

Всі ці книги та багато інших ви зможете знайти у фондах бібліотеки імені 

академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 
 


