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І. С. РЕЗНІК*

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО 
АРХІВУ-МУЗЕЮ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 

(до 100-річчя від дня заснування)

У тематичному огляді, присвяченому 100-річчю від дня заснування Наці-
онального академічного драматичного театру імені Івана Франка, розглянуто 
комплекс документів з історії театру із фондів Центрального державного архі-
ву-музею літератури і мистецтва України України. Здійснено аналіз докумен-
тів, що містяться в окремих особових фондах та фондах організацій.

Ключові слова: Національний академічний драматичний театр імені Іва-
на Франка; Національна опера України; ювілей; особові фонди; архівні доку-
менти; ЦДАМЛМ України.

На початку 2020 р. Україна відзначатиме 100-річчя Національного 
академічного театру імені Івана Франка (далі – театр імені Івана Фран-
ка). Старт 100-го театрального сезону заплановано на вересень 2019 р. 
9 жовтня 2018 р. виданий Указ Президента України № 307/2018 про 
відзначення у 2020 р. 100-річчя театру, що передбачає проведення уро-
чистостей, міжнародного театрального фестивалю, всеукраїнського 
гастрольного туру театру, конференції, присвяченої діяльності театру, 
а також випуск видань про його творчі здобутки.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Украї-
ни (далі – ЦДАМЛМ України) як найбільша в Україні установа, що 
зберігає архівні документи, музейні предмети та друковані видання 
літературно-мистецького профілю, долучається до підготовки заходів 
із відзначення ювілею (публікація оглядів документів, інформаційних 
повідомлень, підготовка виставки). Зокрема, у рамках віртуального 
проекту «Франківці у фондах Архіву-музею» на електронних ресурсах 
ЦДАМЛМ України щомісяця публікуються інформаційні повідомлен-
ня про артистів театру. Також триває підготовка стаціонарної худож-
ньо-документальної виставки до відкриття 100-го театрального сезону 
в театрі.

Метою статті є представлення широкому загалу в рамках відзна-
чення цього надзвичайно важливого ювілею цінних архівних докумен-
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тів із фондів ЦДАМЛМ України. У цих документах висвітлені визначні 
віхи у становленні українського театрального мистецтва, витоки і істо-
рія театру та найвидатніші твори української драматургії на його сцені, 
поставлені за мотивами п’єс М. Л. Кропивницького, М. П. Старицько-
го, І. І. Карпенка-Карого, Лесі Українки та інших корифеїв української 
літератури.

Перший український професійний театр був заснований у 1882 р. 
в Єлисаветграді (нині – м. Кропивницький) М. Л. Кропивницьким. 
Тоді ж відбувся дебют на театральній сцені М. К. Заньковецької.

Сучасний український театр веде свою історію з 1917 р., коли в 
Києві під керівництвом Леся Курбаса і Гната Юри засновано Молодий 
театр і закладено національно-романтичні театральні традиції. Наступ 
на Київ Добровольчої армії генерала Денікіна в серпні 1919 р. призвів 
до того, що керівники і артисти театру роз’їхалися по містах України.

Фактично майбутній театр імені Івана Франка сформувався в 
1919 р. у м. Вінниці, де об’єдналася талановита молодь: частина акто-
рів Молодого театру на чолі з Гнатом Юрою та актори Нового Львів-
ського театру на чолі з Амвросієм Бучмою. Театр дістав назву «Новий 
драматичний театр імені Івана Франка» і його керівником було обрано 
Гната Юру. Також співтворцями театру стали дружина Гната Юри – 
Ольга Рубчаківна, Олексій Ватуля, Феодосія Барвінська, художник 
Матвій Драк. 1 лютого 1919 р. відбулася прем’єра вистави «Гріх» за 
п’єсами В. Винниченка.

Офіційно театр було відкрито 28 січня 1920 р. у Вінниці виставою 
«Гріх». За спогадами Г. П. Юри, театр був «у надто скрутному мате-

Трупа М. Л. Кропивницького. 1882 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 616. Оп. 7. Од. зб. 1. Арк. 2.
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ріальному становищі: без театрального майна, без п’єс, декорацій, теа-
тральних аксесуарів, і що найстрашніше, без театрального приміщен-
ня…»1 (франківці не мали свого постійного приміщення до 1926 р.). 
Усього протягом сезону відбулося 23 прем’єри (в основному – вистави 
«Молодого театру»: «Гріх» та ін. п’єси В. Винниченка, «Молодість» 
М. Гальбе, «Цар Едіп» Софокла, «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана 
та ін.). Із нових постановок найвідомішою стала вистава «Весілля Фі-
гаро» П.-О. Карона де Бомарше.

У перші роки існування театр імені Івана Франка багато мандрував 
селами і містами Центральної України та Донбасу. Навесні 1920 р. дов-
кола Вінниці поновилися бойові дії: контроль над містом встановили 
війська Директорії. Головний Отаман С. Петлюра позбавив франківців 
театрального приміщення, передавши його трупі М. К. Садовського3. 
Вони декілька місяців гастролювали селами Вінниччини, після чого у 
червні 1920 р. театр був переведений до Черкас, де з нетривалими ви-
їздами працював до квітня 1922 р.4 Згодом повернувся до Вінниці, де 
перебував до квітня 1923 р. З травня до вересня 1923 р. театр давав 
вистави на шахтах і заводах Донбасу.

Успіх під час гастролей Донбасом вистав «Суєта» (прем’єра 
1920 р.), «Житейське море» (1920), «Лісова пісня» (1922), «Овеча кри-
ниця», «На дні», «Гайдамаки», «Весілля Фігаро» (1920) стали поштов-
хом для переведення франківців у 1923 р. до столиці (м. Харкова) під 
назвою «Державний театр УРСР». У харківський період (1923–1926 рр.) 
найпопулярнішими виставами були «97» М. Куліша, «Ревізор» М. Го-
голя, «Лісова пісня» Лесі Українки. Ядро першої трупи театру склали 

Приміщення міського театру у м. Вінниці (арх. Г. Артинов), 
де у 1920–1923 рр. перебував театр імені Івана Франка2.
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Амвросій Бучма, Наталя Ужвій, Ганна Борисоглібська, Поліна Нятко, 
Дмитро Мілютенко, Євген Пономаренко та ін.

Влітку 1926 р. рішенням уряду театр імені Івана Франка перевели 
до Києва і надали йому постійне приміщення – будівлю колишнього 
театру Соловцова. Перший київський сезон було відкрито 30 верес-
ня 1926 р. виставою «Вій». Відтоді ось уже 93 роки театр імені Івана 
Франка, який з 1940 р. носить звання академічного, радує київську пу-
бліку чудовим репертуаром, в якому українська і зарубіжна класика 
гармонійно поєднується з новими постановками.

Театральне приміщення у м. Харкові, споруджене у 1841 р., 
у якому франківці працювали у 1923–1926 рр.5

Приміщення театру Соловцова у м. Києві, споруджене у 1898 р., 
в якому франківці працювали з другої половини 1926 р.
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Багато років саме до ЦДАМЛМ України надходять документи з 
історії Національного академічного драматичного театру імені Івана 
Франка та особові фонди діячів українського мистецтва, які присвяти-
ли своє життя служінню театру: видатних українських артистів, компо-
зиторів, режисерів, постановників, сценаристів, художників.

Фото фасаду театру імені Івана Франка (з 1946 р. до 1960 р.). 
ЦДАМЛМ України. Ф. 1146. Оп. 1. Од. зб. 235. Арк. 1.

Фото О. П. Юри-Юрського в групі з акторами 
Драматичного театру імені Івана Франка.[1934–1935 рр.]. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 450. Оп. 1. Од. зб. 118. Арк. 1.
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Документальна база з історії театру імені Івана Франка, що зберіга-
ється у ЦДАМЛМ України, дає змогу прослідкувати всі етапи його роз-
витку. Особливо цінними є рідкісні фотографії, що висвітлюють перші 
десятиріччя існування театру та творчість перших поколінь його акторів.

У 1920–1930-х роках акторське ядро театру складали артисти Ам-
вросій Бучма, Наталя Ужвій, Ганна Борисоглібська, Віктор Доброволь-
ський, Поліна Нятко, Дмитро Мілютенко, Євген Пономаренко, Олексій 
Ватуля, Петро Сергієнко, Микола Яковченко, Катерина Осмяловська, 
Олександр Романенко, Микола Братерський, Юрій Шумський, Євген 
Коханенко, Павло Шкрьоба, Феодосія Барвінська.

У 1940-х роках у театрі працювали Феодосія Барвінська, Євген По-
номаренко, Василь Дашенко, Олександра Васильєва, Олексій Ватуля, 
Кость Кульчицький, Іван Земнухов, Нонна Копержинська та ін.

Фото О. П. Юри-Юрського в групі з акторами Драматичного театру 
імені Івана Франка в евакуації у м. Ташкент. 1944 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 450. Оп. 1. Од. зб. 119. Арк. 1.

Колектив Київського драматичного театру імені Івана Франка. Стоять: Ф. Барвінська, 
Є. Пономаренко, В. Дашенко, Н. Іванцова, О. Васильєва, О. Ватуля, Ю. Попова; 

сидять: К. Кульчицький, І. Земнухов, Н. Копержинська. 1940-і роки. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 182. Оп. 3. Од. зб. 99. Арк. 2.
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У повоєнні роки до театрального колективу долучилися Б. Х. Тяг-
но, Б. О. Балабан, М. М. Крушельницький, Б. Н. Норд, В. М. Васильєв, 
В. М. Івченко, В. В. Гаккебуш.

Серед архівних джерел з історії театру імені Івана Франка найбіль-
шим за об’ємом і цінністю є фонд «Національний академічний драма-
тичний театр ім. І. Франка» (Ф. 570). Формування фонду розпочалося 
6 серпня 1965 р. у Державному архіві м. Києва. Документи з нього 
були передані ЦДАМЛМ України у жовтні 1974 р. у кількості 151 од. 
зб. Перше надходження до ЦДАМЛМ України від театру імені Івана 
Франка відбулося у 1983 р., коли директор Д. Д. Федоряченко передав 
513 од. зб. Фонд постійно поповнюється: останнє надходження в кіль-
кості 52 од. зб. відбулося у 2018 р. У результаті науково-технічного 
опрацювання було сформовано 5 описів на 1489 одиниць зберігання. 
Хронологічні рамки документів фонду охоплюють період із 1930 р. до 
1981 р.

Фонд є скарбницею цінних документів, що висвітлюють усі аспекти 
функціонування установи: від планування роботи і наказів керівництва 
до різних нюансів розвитку хореографічного і сценографічного мисте-
цтва. Різноманітним за своїм складом є опис № 1 у кількості 658 од. 
зб. Серед документів опису – листування з органами влади, кіностудія-
ми, театрами, накази Міністерства культури УРСР, Комітету у справах 
мистецтв УРСР, Головного управління у справах мистецтв, Головного 
управління театрів; вітальні листи і нагородні грамоти з нагоди ювіле-
їв. Широко представлені управлінська документація (накази директора 
театру з основної діяльності та особового складу, фінансово-виробничі 
плани, річні звіти про фінансово-господарську діяльність і капітальне 

Колектив театру імені Івана Франка. 1950-і роки.
ЦДАМЛМ України. Ф. 182. Оп. 3. Од. зб. 99. Арк. 3.
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будівництво, штатні розписи) та документи творчої діяльності (щоден-
ники і програми вистав (із 1934 р.), робочі плани виставок, протоколи 
засідань художньої ради театру і режисерської колегії. Особливе істо-
ричне значення мають документи з евакуації театру до міст Семипала-
тинськ і Ташкент (1941–1944 рр.) (оп. 1, од. зб. 4). 

До складу опису № 1 увійшли також афіші деяких вистав (наприк-
лад, афіша 150-ї вистави «Ярослав Мудрий» – од. зб. 413) і фото з них 
(«Енеїда» 1986 р. – од. зб. 676), фотографії акторів у ролях; відгуки пре-
си про творчість акторів (од. зб. 628, 657 та ін.) та про вистави (напри-
клад, про вистави «Украдене щастя» та «Енеїда» – од. зб. 678); паспор-
ти вистав (наприклад, паспорт вистави «Енеїда» 1986 р. – од. зб. 672, 
«Майстер і Маргарита» – од. зб. 687, «Тев’є Тевель» Шолома Алейхема 
(1989 р.) – од. зб. 715, «Лісова пісня» (1993 р.) – од. зб. 765; а також 
документи про відзначення театром 100-річчя Г. П. Юри (од. зб. 704).

Велику цінність також становлять підбірки фото найвідоміших ак-
торів театру у ролях: Г. Г. Бабенка (од. зб. 791), Ф. А. Барвінської за 
1921–1959 рр. (од. зб. 792), Б. М. Бенюка (од. зб. 793), М. К. Гераси-
менка (од. зб. 799), В. М. Дальського (од. зб. 805, 1956–1970-ті рр.), 
режисера С. В. Данченка під час репетицій (од. зб. 806, 1978–1990), 
В. П. Дашенка (од. зб. 807, 1946–1985), В. М. Добровольського (од. 
зб. 808), М. О. Задніпровського (од. зб. 812, 1950–1970), В. М. Івченка 
(од. зб. 814, 1978–1983), Н. К. Копержинської (од. зб. 825, 1946–1960), 
М. М. Крушельницького (од. зб. 830, 1954–1964), О. Я. Кусенко (од. 
зб. 833, 1944–1960), Д. О. Мілютенка (од. зб. 842, 1936–1966), Г. С. Не-
лідова (од. зб. 844), П. М. Нятко (од. зб. 846, 1940–1960), С. С. Олексенка 
(од. зб. 847, 1964–1980-ті), К. О. Осмяловської (од. зб. 852, 1930–1963), 
М. Л. Панасьєва (од. зб. 853, 1941), Є. П. Пономаренка (од. зб. 860, 
1936–1970-ті), О. І. Рубчаківни (од. зб. 864), П. Т. Сергієнка (од. зб. 
874, 1931–1975), Б. С. Ступки (од. зб. 884, 1989–1990-ті), Н. В. Сум-
ської (од. зб. 885), А. Г. Хостікоєва (од. зб. 891), Г. Г. Яблонської (од. 
зб. 898, 1951), М. Ф. Яковченка (од. зб. 899, 1927–1960-ті).

У складі документів опису № 2, який налічує 309 од. зб. за 1935–
1977 роки, – накази комітету у справах мистецтв при РНК УРСР 
(з 1946 р.), постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У про діяль-
ність установи; театральні, гастрольні та репертуарні афіші вистав з 
1961 р. (наприклад, афіша вистави «Сто тисяч» (1945 р.) до 100-річчя 
від дня народження І. Карпенка-Карого) (од. зб. 16); програми вистав 
із 1935 р.; програми святкувань ювілеїв театру й акторів; протоколи 
засідань місцевого комітету; списки працівників театру, списки праців-
ників – членів фронтових бригад, списки працівників, які мають уря-
дові нагороди і почесні звання; характеристики творчих працівників, 
кошториси на постановку вистав, альбоми фото з вистав театру (од. 
зб. 29), альбоми газетних вирізок із відгуками про роботу театру, аль-
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боми світлин акторів на гастролях у Львові, Одесі, Миколаєві (од. зб. 
47, 48, 66) Особливу цінність становлять паспорт (од. зб. 24) і статут 
театру (од. зб. 77).

Окрему групу документів з історії театру імені Івана Франка скла-
дає опис № 3 на 314 од. зб. за 1930–1980 роки, що містить лібрето 
театральних вистав. Серед них варто виділити тексти п’єс «Фараони» 
О. Коломійця (1961, од. зб. 34), «У неділю рано зілля копала» (за по-
вістю О. Кобилянської) В. Василька (1963, од. зб. 65), «Багато галасу з 
нічого» В. Шекспіра (1964, од. зб. 89), «Лимерівна» П. Мирного (1968, 
од. зб. 154), «Ярослав Мудрий» І. Кочерги (1970, од. зб. 205), «Майська 
ніч, або утоплена» М. Гоголя (1976, од. зб. 267), «Макбет» В. Шекспіра 
(1978, од. зб. 292), «Безталанна» (1979, од. зб. 295) і «Мартин Бору-
ля» І. Карпенка-Карого (1979, од. зб. 296), «Украдене щастя» І. Франка 
(1979, од. зб. 297).

Тексти нот із музикою до вистав театру 
містяться у справах опису №4, який нарахо-
вує 128 од. зб. за 1940–1980 роки. На наш по-
гляд, тут варто виділити клавіри і партитури 
до класичних українських вистав «Украдене 
щастя» (композитор Н. Пруслін, 1940 р., од. 
зб. 1), «Маруся Богуславка» (Л. Ревуцький, 
1941–1970 рр., од. зб. 2–4, 78–79), «Наталка 
Полтавка» (М. Лисенко, 1942 р., од. зб. 5),
«Котигорошко» (В. Рождественський, 1947 р., 
од. зб. 8), «Не судилось» (П. Майборода, 
1959 р., од. зб. 18), «У неділю рано зілля ко-
пала» (І. Шамо, 1963 р., од. зб. 31–32), «Без-
таланна» (В. Рождественський, 1964 р., од. 
зб. 35–36), «Перехресні стежки» (В. Кирейко, 
1966 р., од. зб. 47), «Лимерівна» (Л. Кауф ман, 
1968 р., од. зб. 58), «Мартин Боруля» (В. Рож-
дественський, 1979 р., од. зб. 142).

До складу опису № 5, що налічує 73 од. зб. за 1957–1975 рр., 
увійшли документи місцевого комітету профспілки працівників куль-
тури театру: фінансові і статистичні звіти, протоколи загальних зборів 
працівників, протоколи засідань, плани і звіти щодо його роботи тощо.

Найбільшою цінністю фонду є особові справи заслужених і на-
родних артистів УРСР і СРСР: В. М. Івченка (оп. 1, од. зб. 613 за 
1976–1981 рр.), О. О. Омельчука (оп. 1, од. зб. 614 за 1946–1981 рр.), 
Є. П. Пономаренка (оп. 1, од. зб. 614а за 1954–1981 рр., од. зб. 708 
за 1943–1988 рр.), М. О. Шутька (оп. 1, од. зб. 615 за 1963–1981 рр.), 
В. П. Дашенка (оп. 1, од. зб. 645 за 1966–1983 рр.), К. П. Литвинен-
ка (оп. 1, од. зб. 646 за 1967–1983 рр.), гол. художника Д. Д. Лідера 

Кауфман Л. Клавір 
до вистави за п’єсою 

П. Мирного «Лимерівна». 
Авт. 1968 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 570. 
Оп. 4. Од. зб. 58. Арк. 1.
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(оп. 1, од. зб. 613 за 1985 р.), Л. Л. Хоролець (оп. 1, од. зб. 695а за 
1973–1987 рр.), П. В. Куманченко (оп. 1, од. зб. 707 за 1961–1988 рр.), 
композитора Л. В. Ревуцького (оп. 2, од. зб. 8), О. М. Ватулі (оп. 2, 
од. зб. 33 за 1944–1947 рр.), Є. Т. Коханенка (оп. 2, од. зб. 34 за 1944–
1947 рр.), художника М. І. Драка (оп. 2, од. зб. 38 за 1943–1948 рр.), 
Д. О. Мілютенка (оп. 2, од. зб. 64 за 1944–1951 рр.), Б. О. Балабана 
(оп. 2, од. зб. 79 за 1949–1954 рр.), М. Ф. Братерського (оп. 2, од. зб. 80 
за 1943–1954 рр.) та ін.

Другим із фондів організацій, які містять документи з історії теа-
тру імені Івана Франка, є фонд Національної Спілки театральних дія-
чів України (до 1987 р. – Українське театральне товариство) (Ф. 616, 
9 описів, 5578 од. зб. за 1944–2001 рр.). 

Зокрема, описи №№ 6, 7 містять режисерські сценарії театраль-
них вистав, рецензії, протоколи обговорень сценаріїв, фотографії де-
корацій і сцен із вистав різних театрів України, у т. ч. і театру іме-
ні Івана Франка (наприклад, оп. 6, од. зб. 
361 – документи щодо постановки вистави 
«Мартин Боруля»; в од. зб. 412 відклалися 
ескізи і фото декорацій А. Г. Петрицького 
та фото акторів у ролях з вистави «Назар 
Стодоля»); а також фото в ролях у виста-
вах театру акторів Г. П. Юри, П. М. Шкрьо-
би, Є. П. Пономаренка, Ф. А. Барвін-
ської, О. О. Росницької, Д. О. Мілютенка, 
О. О. Омельчука, В. Чайки, В. П. Дашенка, 
О. Я. Кусенко, М. Ф. Яковченка, В. М. Даль-
ського, М. Л. Кропивницького, М. Світенка, 
А. М. Бучми, Є. Т. Коханенка, Н. К. Копер-
жинської, П. Т. Сергієнка, О. П. Юри-Юр-
ського та ін. (оп. 6, од. зб. 358, 361, 365–367, 
374, 412).

Ф. А. Барвінська 
у виставі 

за п’єсою «Суєта» 
І. К. Карпенка-Карого. 

1939 р. 
ЦДАМЛМ України. 
Ф. 616. Оп. 6. 

Од. зб. 366. Арк. 7.

Фото декорацій 
А. Г. Петрицького 
до вистави 
«Назар Стодоля» у театрі 
імені Івана Франка. 
3-я дія. 1951 р. 
ЦДАМЛМ України. 
Ф. 616. Оп. 6. 
Од. зб. 412. Арк. 115.
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Окрім фондів №№ 570, 616, у ЦДАМЛМ України є ще й інші фон-
ди, де відклалися документи театру. Це – особові фонди акторів, дра-
матургів, композиторів, художників, які працювали в театрі, а також 
документи про діяльність театру, що містяться у фондах відомих літе-
ратурознавців, театрознавців, музикознавців, письменників та журна-
лістів і детальніше висвітлюють його багатогранну діяльність. Серед 
них – численні індивідуальні та групові фотографії артистів, матеріли 
до біографії, тексти ролей, афіші, програми вистав, ескізи костюмів та 
декорацій, спогади, листи, стенограми бесід та інтерв’ю, рецензії, ли-
сти, відгуки, оглядові статті тощо.

Зокрема, у фонді актора Г. С. Не-
лідова-Френкеля (1897–1965) (Ф. 137, 
оп. 1, 16 од. зб.) є фото в ролях за 
1940–1959 рр. (од. зб. 1–2), автобіо-
графія, документи про роботу в теат-
рі імені Івана Франка протягом 1942–
1957 рр. (витяги з протоколів, заяви, 
перепустки, характеристики тощо) 
(од. зб. 5), репертуар та програми 
спектаклів, групові світлини з іншими 
акторами.

Фонд Ю. С. Мейтуса і О. І. Ва-
сильєвої (Ф. 182, 3 оп. на 1002 од. 
зб.) містить творчі та інші документи 

Г. С. Нелідов-Френкель 
у ролі Протасія Пенежка 

у виставі «Мартин Боруля» 
І. К. Карпенко-Карого. Б/д. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 137. Оп. 1. 
Од. зб. 2. Арк. 15.

Фото О. І. Васильєвої 
в ролі Одарки у виставі 
М. М. Крушельницького 

«Дай серцю волю, 
заведе в неволю» 

за однойменною драмою 
М. Л. Кропивницького. 1953 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 182. Оп. 3. 
Од. зб. 48. Арк. 1.
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актриси і лібретистки О. І. Васильєвої (1916–2004): лібрето опер (оп. 2), 
тексти зіграних у театрі ролей (оп. 3, од. зб. 3–35), фото в ролях (оп. 3, 
од. зб. 36–57) та житті, листи, документи до біографії.

Фонд художника театру М. І. Драка (1887–1963) (Ф. 229, оп. 1 на 
15 од. зб.) за 1933–1963 рр. містить фотокопії ескізів декорацій до ви-
став у театрі імені Івана Франка «Суєта», «Сто тисяч», «Глитай, або ж 
Павук», «Житейське море», «Лісова пісня», «Безталанна», «Украде-
не щастя», «Маруся Богуславка», «Назар Стодоля» та ін. (оп. 1, од. 
зб. 1–6), документи до біографії (наприклад, лист А. Г. Петрицького до
Ю. В. Шумського про складне становище М. І. Драка (од. зб. 10).

Драк М. І. Фотокопія ескізу 
декорації до вистави «Суєта» 

за п’єсою І. К. Карпенка-Карого. 
1950 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 229. 
Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 4.

Духновський М. І. 
Ескіз костюма П. М. Нятко 
у ролі Дуньки до спектаклю 
за п’єсою К. А. Треньова 
«Любов Ярова» у постановці 
театру імені Івана Франка. 
Пап., олів., акв., гуаш. 1951 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 231. 
Оп. 1. Од. зб. 32. Арк. 1.
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Фонд художника театру імені Івана Франка М. І. Духновського 
(1908–1999) (Ф. 231, оп. 1, 388 од. зб.) містить унікальні ескізи до ви-
став у театрі імені Івана Франка (од. зб. 29–33).

У фонді актора І. Л. Маркевича (1905–1961) (Ф. 257, 17 од. зб.) збе-
рігаються фото в ролях у театрі імені Івана Франка з вистав «Хазяїн», 
«Сто тисяч», «Маруся Чурай» та ін. (оп. 1, од. зб. 1–4); програми вистав 
1930-х років, документи до біографії.

Фонд Т. П. Юри (1884–1973) і 
Ф. А. Барвінської (1899–1966) (Ф. 444, 
34 од. зб.) містить фото Т. П. Юри в 
ролях (од. зб. 1, 2), фото Ф. А. Барвін-
ської у ролях (од. зб. 15–17), рукопи-
си автобіографій акторів, програми і 
афіші вистав, відгуки в пресі про їхню 
творчість.

У фонді актора і режисера 
О. П. Юри-Юрського (1895–1968) 
(Ф. 450, 158 од. зб.) є фото в ролях 
(«Лісова пісня», «Безталанна», «Сує-
та» (од. зб. 1–4), тексти зіграних ро-
лей, автобіографії.

Фонд Г. І. Борисоглібської (1868–
1939) (Ф. 453, оп. 1, 9 од. зб.) містить 
вирізки з київських газет із фото в ро-
лях у виставах «Ой не ходи, Грицю», 
«Без таланна», «Лимерівна» (од. зб. 1), 

Фото Ф. А. Барвінської в ролі Ваніної 
з п’єси І. К. Карпенка-Карого «Житейське море». 1952 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 444. Оп. 1. Од. зб. 16. Арк. 1.

Фото О. П. Юри-Юрського в ролі 
батька Барильченка з вистави 

«Суєта» за п’єсою 
І. К. Карпенка-Карого. 1923 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 450. Оп. 1. 
Од. зб. 1. Арк. 1.
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про граму ювілейної вистави «Суєта» на 
честь 40-річної праці акторки (од. зб. 9, 
1927 р.).

Фонд режисера й актора Г. П. Юри 
(1888–1966) (Ф. 470, 16 од. зб.) невели-
кий за обсягом і містить фото в ролях 
у виставах «Глитай або павук», «Жи-
тейське море», «Мартин Боруля» (од. 
зб. 2–4) і фото в житті (од. зб. 15, 16).

Фонд актора Д. О. Мілютен-
ка (1899–1966) (Ф. 636, оп. 1, 39 од. 
зб.) містить автографи і машинописи 
з помітками текстів ролей, листи від 
Є. П. Пономаренка, О. О. Омельчука 
про репетиції вистав, посвідчення ар-
тиста театру та ін. особисті документи.

Фонд актора О. М. Ватулі (1891–
1955) (Ф. 651, 55 од. зб.) містить 
машинописи з правками текстів ро-
лей, зіграних ним у театрі імені Іва-
на Франка у виставах «Ревізор», 
«Сує та», «Назар Стодоля» та ін. (од. 
зб. 1–10); вирізки з газет із фото ак-
тора в ролях у виставах «Суєта», 
«Земний рай», «Звичайна справа» та 
ін. (од. зб. 19); газетні вирізи з групо-
вими фото актора з іншими акторами 
театру в сценах вистав та в житті (од. 
зб. 52–54). Також фото О. М. Ватулі 
в ролях у виставах «Суєта», «Мару-
ся Чурай», «Багато галасу даремно», 
«Дон Карлос» та ін. зберігаються у 
Ф. 616 (оп. 7, од. зб. 6).

Фонд режисера і актора М. М. Кру-
шельницького (1897–1963) (Ф. 1132, 
оп. 1, 656 од. зб.) містить фото в ролях 
у театрі «Березіль», Харківському теа-
трі імені Т. Г. Шевченка, а також тек-
сти ролей у театрі імені Івана Франка 
(од. зб. 45–48) і фото в ролях та з акто-
рами під час репетицій (од. зб. 49–56), 
режисерські сценарії спектаклів, статті 
про розвиток театрального мистецтва 

Фото Г. П. Юри в ролі Стьопочки 
з п’єси І. К. Карпенка-Карого 

«Житейське море». 1950 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 470. 
Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 1.

Фото О. М. Ватулі в ролі Філіпа 
у виставі за твором Ф. Шіллера 

«Дон Карлос». 1936 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 616. 
Оп. 7. Од. зб. 6. Арк. 12.
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в Україні, рецензії на виста-
ви, листування з акторами.

Фонд актора Є. П. Поно -
маренка (1909–1994) (Ф. 1146,
оп. 1, 235 од. зб.) містить 
фото в ролях (од. зб. 59, 60, 
63, 64), тексти зіграних ролей 
(од. зб. 10–57), документи 
про нагородження диплома-
ми та почесними грамотами; 
статті про життя і творчість 
тощо.

У фонді актриси 
Н. М. Уж вій (1898–1986) 
(Ф. 1147, оп. 1, 485 од. зб.) є 
фото в ролях із вистав «Жи-
тейське море» (од. зб. 12, 61), 

«Украдене щастя» (од. зб. 60), «Маруся Богуславка» (од. зб. 2, 46, 60, 
61), тексти ролей, зіграних у театрі імені Івана Франка в містах Києві та 
Семипалатинську (од. зб. 1–65), рукописи статей про театральне мисте-
цтво та образ жінки на театральній сцені.

Фонд режисера і актора А. М. Буч-
ми (1891–1957) (Ф. 1157, 125 од. зб.) 
містить текст п’єси «Хазяїн» у поста-
новці А. М. Бучми (од. зб. 1), драма-
тичні твори, з якими він працював; 
зібрані ним відгуки на вистави.

Фонд актриси Н. К. Копержин-
ської (1920–1999) (Ф. 1169, оп. 1, 
14 од. зб.) містить фото в ролях із ви-
став «Мартин Боруля», «Безталанна», 
«Украдене щастя», «Назар Стодоля 
та ін., зіграних у театрі імені Івана 
Франка (од. зб. 1, 2); групові фото з 
акторами за 1940–1984 рр. (од. зб. 14); 
програми вистав за її участю, статті 
про її життя і творчість.

Фото в ролях актора В. М. Даль-
ського (1912–1998) відклалися пе-
реважно у фондах Українського 
театрального товариства (Ф. 616), 
Н. К. Копержинської (Ф. 1169) та 
П. М. Нятко-Табачникової (Ф. 1359).

Є. П. Пономаренко у ролі Хлестакова
у виставі «Ревізор» 

за М. В. Гоголем. 1938 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 1147. Оп. 1. 

Од. зб. 59. Арк. 7.

Фото Н. М. Ужвій у ролі 
Ваніної з п’єси 

І.  К. Карпенка-Карого 
«Житейське море». 1948 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 1147. Оп. 1. 
Од. зб. 61. Арк. 7.
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У фонді театрознавця 
І. М. Давидової (1920–2002) 
(Ф. 1216, 269 од. зб.) дослідни-
ки можуть знайти праці з історії 
театру, статті, нариси, огляди 
на вистави; документи про інс-
ценізацію п’єс; фото сцен із 16 
вистав театру імені Івана Фран-
ка за 1948–1968 рр. (од. зб. 186).

У фонді актриси П. М. Нят-
ко-Табачникової (1900–1994) 
(ф. 1359, 308 од. зб.) є фото ак-
триси в ролях із вистав театру 
імені Івана Франка «Безталан-
на», «Багато галасу даремно», 
«Ревізор», «Лиха доля» та ін. 
(оп. 1, од. зб. 14–23).

У музейній колекції ЦДАМ-
ЛМ України можна ознайоми-
тися з унікальними наборами 
театрального реквізиту деяких 
акторів театру (Н. М. Ужвій, 
Є. П. Пономаренка та ін.), що 
дають змогу ознайомитися з ці-
кавими деталями акторського 
ремесла.

Зокрема, у ЦДАМЛМ Ук-
раїни зберігається театральний 
реквізит, костюми та речі до 
спектаклів акторки Н. М. Уж-
вій; театральні аксесуари і 
реквізит актора Є. П. Понома-
ренка (коробка для гриму, «пу-
шок», пудрениця, тюбики з гри-
мом, дзеркало, пояси до вистав 
«Дон Карлос» і «Багато галасу 
даремно»), а також речі актора 
М. М. Крушельницького (20 ме-
далей і нагород, ліра, дудка, 
шкатулка та статуетки).

Гармонійним доповненням 
до комплексу архівних доку-
ментів з історії театру імені

Н. М. Ужвій у ролі Анни 
та А. М. Бучма у ролі Миколи 

з вистави Г. П. Юри «Украдене щастя» 
за драмою І. Франка. 1940 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 1147. Оп. 1. 
Од. зб. 60. Арк. 1.

Н. К. Копержинська у ролі Насті 
з вистави «Украдене щастя» за драмою 

І. Франка. Б/д. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 1169. Оп. 1. 

Од. зб. 1. Арк. 31.
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Івана Франка є наукові праці, що збе-
рігаються у Фонді друкованих видань 
ЦДАМЛМ України. Це – «Держав-
ний драматичний театр ім. Ів. Фран-
ка. Х років» С. Якубовського (К., 
1930), «П’ятнадцять років театру 
імені Ів. Франка» Я. Савченка (К., 
1935), «Україн ський радянський те-
атр» І. Піскуна (К., 1957), «Україн-
ський драматичний театр» (за ред. 
М. Т. Рильського, К., 1959), «Мисте-
цтво франківців» (за ред. Д. Я. Шла-
пака, К., 1970), «Франківці. 1920–
1995» Р. Коломійця (К., 1995), «Театр, 
захований в архівах» В. Гайдабури 
(К., 1998), «Театр української дра-
матургії» М. Гринишиної (К., 2006), 
«Театральні автографи часу» В. Гай-
дабури (К., 2007), «Національний 
академічний драматичний театр імені 
Івана Франка: Динаміка соціокуль-

П. М. Нятко-Табачникова 
у ролі Варки з вистави за п’єсою 

І. К. Карпенка-Карого «Безталанна». 
[1942–1945 рр.]. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 1359. Оп. 1. 
Од. зб. 15. Арк. 5.

Реквізит акторки Н. М. Ужвій з вистави «Украдене щастя» за п’єсою І. Франка. 
ЦДАМЛМ України. КН-8344/1-4. Р-987.
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турних перетворень 1920–2001 років» М. Захаревича (К., 2015), «Театр, 
де розбиваються серця» О. Вергеліса (К., 2017).

Протягом тривалого часу ЦДАМЛМ України тісно співпрацює з 
Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка 
на ниві збереження історії театрального мистецтва України. Театр з 
1983 р. є одним із основних фондоутворювачів нашої установи (остан-
нє надходження документів відбулося у 2018 р.). Також артисти театру 
беруть участь у різноманітних мистецьких заходах, що відбуваються 
у відділі ЦДАМЛМ України «Літературно-мистецькі Плюти». Наразі 
триває підготовка спільного проекту з відзначення 100-ї річниці від дня 
заснування театру.

У рамках цієї статті неможливо дати повну характеристику всім 
документам і матеріалам з історії театру, що зберігаються у ЦДАМЛМ 
України. Сподіваємося, що інформаційний потенціал представлених 
документів та їхня естетична складова зацікавлять широке коло по-
ціновувачів української історії і мистецтва та нададуть поштовх для 
нових ґрунтових досліджень з історії Національного академічного 
драматичного театру імені Івана Франка на основі архівних докумен-
тів ЦДАМЛМ України. Ласкаво просимо до затишної читальної зали 
Архіву-музею! 
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In the thematic review devoted to the 100th anniversary of the founding of the 
National Academic Drama Theater named after Ivan Franko a complex of documents 
on the history of the theater of the collection of the Central State Archives-Museum 
of Literature and Art of Ukraine was considered. The documents contained in 
certain personal fonds and fonds of the organizations have been analyzed.

Key words: National Academic Drama Theater named after Ivan Franko; 
the anniversary; personal fonds; archival documents; the Central State Archives-
Museum of Literature and Art of Ukraine.
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