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Статтю присвячено ролі, яку відіграв кандидат філологічних наук, 

письменник, викладач та вчений-краєзнавець Кіровоградщини Микола 

Смоленчук у розвитку місцевого краєзнавства, зокрема дослідженні теми 

життєвого та творчого шляху Марка Кропивницького та діяльності 

Театру корифеїв. Висвітлено, яким чином М. Смоленчук зацікавився 

окресленою темою, представлено деякі особливості біографічного роману 

письменника «Ой, літав орел», який є своєрідним художнім осмисленням 

біографії Марка Кропивницького. 

Стаття призначена для прочитання викладачами та студентами-

філологами, краєзнавцями, а також усіма, хто цікавиться визначними 

особистостями нашого краю.  

Ключові слова:  Микола Смоленчук, Марко Кропивницький, 

біографічний жанр, Театр корифеїв, «Ой, літав орел». 

 

Кожен край має своїх героїв – визначних особистостей, що творять 

його добру славу. Для Кіровоградщини однією з таких постатей є Марко 

Лукич Кропивницький, якому ми завдячуємо зародженням українського 

професійного театру, відомого тепер як Театр Корифеїв.  

Зрештою заслуги Марко Кропивницького отримали найвищу оцінку 

наступними поколіннями, і, відповідно до Постанови Верховної Ради 
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України від 14 липня 2016 року № 1468-VIII, місто над Інгулом отримало 

нову достойну назву – м. Кропивницький.  

Що й не дивно, адже якби не славні звершення митця, місто так і  

залишилося б у свідомості українців лише як колишнє військове поселення, 

засноване поневолювачами нашого народу, чи місцем, де ніколи не бував 

Кіров, але й далі несе крізь час його ім’я як спадок темного радянського 

минулого. Та завдяки Марку Лукичу обласний центр має сторінки історії, 

якими можна пишатися, які потрібно шанувати та пам’ятати. 

Вшанування Марка Лукича Кропивницького, популяризація його 

творчості – це наш, кропивничан, обов’язок. Тим більше, що попередниками 

вже зроблено для цього багато. У місті з 2 жовтня 1982 року діє 

меморіальний музей М. Л. Кропивницького, що є відділом обласного 

краєзнавчого музею. Розміщений у будинку, де колись мешкав видатний 

український драматург і театральний діяч, музей представляє експозицію, яка 

складається з декількох розділів, що розповідають про його сім'ю, дитинство,  

навчання в повітовому училищі та університеті, про його довгий і важкий 

шлях у мистецтві як засновника першого професійного українського театру. 

Тут зберігаються документи, світлини, меморіальні речі, театральні афіші – 

понад 8 тисяч одиниць зберігання.  

Життєвий і творчий шлях Кропивницького вивчається у вишах і 

школах. Проте мало кому із широкого загалу відомо, що цілісні відомості про 

Марка Лукича Кропивницького в українському літературознавстві та 

театрознавстві, передусім про дитинство і юність митця, життєві джерела 

його творчості, маємо завдяки чудовому педагогу, члену Спілки 

письменників України, літературознавцю – Миколі Кузьмовичу Смоленчуку.  

«…доробок Смоленчука-письменника – окраса й гордість української 

історико-художньої белетристики та художньо-біогафічої прози, а внесок 

Смоленчука-науковця у царині історії літератури, театрознавства, 

літературного й історичного краєзнавства є просто неоціненним: чимало з 

хрестоматійних нині істин (біографії, витоки особистості, творчість 
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М. Кропивницького, І. Тобілевича (Карпенка-Карого), В. Винниченка, 

багатьох інших діячів української  та світової культури й літератури, 

передусім – А. Фета, чия доля пов’язана з нашим степовим краєм, як і 

відомості про становлення нашого національного професійного театру, 

відомого як театр Корифеїв тощо) – вперше були введені до наукового обігу 

саме ним. Сучасні дослідники йдуть вже торованим шляхом», – стверджує 

автор передмови до збірника документів і матеріалів про митця і  

вченого [1, с. 8]. Свого часу саме М. Смоленчук став фундатором музею 

Марка Кропивницького в Бобринці, доклав чималих зусиль для збереження в 

тодішньому Кіровограді меморіального будинку М. Кропивницького на 

колишній Болотяній вулиці (ця вулиця, ще не так давно знана як 

«Пролетарська», тепер носить ім’я М. Смоленчука), виступив ініціатором 

створення у його приміщенні музейної установи [1, с. 9].  

Тож мета нашої розвідки – дослідити, яким чином Микола Смоленчук 

зацікавився темою життя та творчості Марка Кропивницького, оцінити 

внесок, який зробив вчений та письменник у розвиток місцевого краєзнавства 

загалом та розробки питання про діяльність Марка Кропивницького та так 

званого Театру корифеїв зокрема, у тому числі його художнього осмислення, 

яким можна вважати біографічний роман «Ой, літав орел». 

Микола Смоленчук був непересічною особистістю, палкою натурою, 

яка прагнула високих звершень, бажала пройти наповнений сенсом життєвий 

шлях. Світоглядно належав до шістдесятників, хоч за віком був старшим від 

багатьох із них. Він вважав, що життя – це втілення всього сущого, що є у 

межах Всесвіту, і тільки тоді стає воно світлим і радісним, коли присвячене 

благородним цілям [1, с. 18]. «Це не життя, якщо ти не залишив у користь 

іншим плоди своєї праці. Це жалюгідне марне існування  

 комашини» [1, с. 20]. І Микола Кузьмович дотримався свого кредо, а нам 

лишилося лише зібрати й скуштувати ті плоди.  

Народився Микола Смоленчук 3 липня 1927 року в районному 

містечку Бобринець у сім'ї «гармоніста Богунського полку»  Кузьми 
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Денисовича Смоленчука. Завдяки лагідній вдачі матері, Ганни Павлівни,  

хлопчик зростав  у оточенні колискових пісень, сповнених народної 

мудрості, українських казок  та легенд, приповідок, загадок, розповідей про 

всякі чудернацькі пригоди та різних оповідок, що сприяли розвиткові уяви 

дитини. Підлітком Миколі довелось поневірятися спочатку фашистськими 

концентраційними таборами, згодом – радянськими (пермськими) 

фільтраційними. Холодної похмурої осені голодного 1947 року він 

повертається додому, у Бобринець, вступає до сільськогосподарського 

технікуму, мріючи в майбутньому робити світ прекрасним, насаджуючи сади. 

Після таборів юнак довго не може адаптуватися в надто безтурботному 

оточенні, тому відраду шукає в книзі. Увагою Микола не оминув ні 

Шекспіра, ні Чехова з Островським, читав Кропивницького й Карпенка-

Карого, Бернса, Єсєніна, Рильського, Сосюру, Толстого й Тургенєва, 

Винниченка (хоча той і був заборонений) й Гончара.  

Починає перші спроби пера, з метою реалізувати згодом визрілі ще в 

Німеччині задуми майбутньої книги (спершу планував, що за жанром це буде 

драматичний твір) про всі знущання, яких довелося зазнати його поколінню, 

дитинство якого було обпалене війною. Але одного бажання писати 

виявляється замало. І, розуміючи це, Микола, як тільки траплялася нагода, 

вирушав до навколишніх сіл у пошуках цікавого життєвого матеріалу, а крім 

того хотів зустрітися з давніми друзями й знайомими з довоєнної пори.  

Обравши собі псевдонім «М. Клен», юнак пише невеличкі новели й 

оповідання – як замальовки до почутого про життя своїх ровесників та їхніх 

сімей у воєнні часи, або ж відповідно до власного настрою. Та Смоленчук 

відчував, що йому ще не вистачає художнього хисту, тому вирішив 

звернутися до першоджерела будь-якої літературної творчості – 

багатовікового народного досвіду. Тож, вирушає у піші мандрівки 

Бобринеччиною та прилеглими до неї районами Кіровоградської області, де, 

окрім життєвого матеріалу для майбутньої книг (а це мав бути цілий роман), 

починає записувати народні пісні, прислів'я, приказки – усе те, на що так 
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щедрий художній геній нашого народу [1, с. 11]. Тоді ж від земляків чує 

спогади про свого видного земляка – М. Кропивницького. 

За свідченнями доктора філологічних наук, професора В. П. Марка, 

дійсно знаковою для Миколи Смоленчука тоді стала випадкова зустріч 

восени 1947 року на базарі в Бобринці з небожем М. Кропивницького – 

сином його старшої сестри Ганни – Миколою Сочевановим, актором театру й 

співаком-бандуристом, який розпочинав свій шлях на сцені в трупі 

М. Кропивницького, добре знав місця в Бобринці, околишніх селах та 

хуторах, пов'язаних із життям та творчістю основоположника театру 

корифеїв. Розповіді бувалого актора про рідного дядька та інших діячів 

української сцени, подарований оригінал листа М. Кропивницького настільки 

захопили М. Смоленчука, що він починає активно збирати спогади тих, хто 

близько знав уславленого земляка, а також документи, що стосуються 

окресленої теми. Так вирішується основний напрям його пошукових та, 

зрештою, і письменницьких зацікавлень, які реалізовуватиме вже будучи 

старшим викладачем, доцентом Кіровоградського та Луцького (де завідував 

кафедрою української літератури) педінститутів.  

Майже десятиріччя після зустрічі з М. Сочевановим збиратиме по 

крихтах Микола Кузьмович (спочатку ще студент-філолог, а потім вчитель) 

спогади та документи, пов’язані з Марком Кропивницьким, поки наприкінці 

1956 року на сторінках районної газети «Червоний шлях» вийдуть друком 

перші скромні публікації про славного земляка. Потім побачать світ 

біографічні повість «Степи полинові»(1961) та роман «Ой, літав орел» (1969), 

присвячені життю та багатогранній діяльності М. Кропивницького.  

1971 рік виявляється для М. Смоленчука плідним. У Києві виходить 

його краєзнавча монографія «М. Кропивницький і його рідний край», в Одесі 

він захищає кандидатську дисертацію на основі знайдених матеріалів, де по-

новому висвітлено життя й діяльність М. Кропивницького до виходу на 

професійну сцену [7]. Щоправда, того ж таки 1971-го його, єдиного в місті 
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письменника, звинуватять у націоналізмі, виключать з партії та звільнять з 

роботи… 

Таким чином, вивівши на науковий рівень вивчення життя та ранньої 

творчості Кропивницького, дослідивши чинники формування його 

особистості та витворивши на основі цього високохудожні біографічні твори 

та високопрофесійні наукові праці, Микола Смоленчук відтворив цілісну 

постать Марка Лукича Кропивницького, популяризував її, відкрив для інших 

дослідників, фактично благословивши на подальше вивчення прийдешніми 

поколіннями.  

Що стосується біографічних творів М. Смоленчука, варто зазначити, 

що письменник ніколи не намагався витворити з обраних персоналій ікони: 

на сторінках герої, зокрема Марко Кропивницький, постають перед нами  в 

сукупності своїх думок, переживань та захоплень. В. Смілянська зауважує:  

«… у полі зору біографа мають бути й біографія почуттів, психологічний 

портрет письменника» [8, с. 22]. Микола Смоленчук, інтуїтивно чи свідомо, 

також дотримувався принципу психологізації героїв біографічних творів. 

На початку роману «Ой, літав орел» корифей українського театру 

постає перед нами малим та безпомічним хлопчиком, чутливим до болю 

інших. Бачачи нещастя двірських та кріпаків – несправедливі тілесні 

покарання, приниження їхньої людської гідності, безпорадним він міг лише 

проливати сльози.  

Маючи повну (батько, мати, брат та сестра) та фінансово забезпечену 

родину, Маркові все одно доводиться зазнати браку уваги й турботи з боку 

батьків.  

Батько хлопчика, Лука Іванович, значну частину часу перебував поза 

межами дому, виконуючи обов’язки панського економа. Музична ж 

обдарованість матері Марка, Капітоліни Іванівни, припала до душі княгині 

Кантакузен, і жінка мусила стати «оздобою» її салону, нехтуючи родинними 

обов’язками.  
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Смоленчук – майстер оповіді: із сухих фрагментів біографії митця він 

витворив цілісне художнє полотно, сповнене творчої фантазії, що має 

особливо яскраво виражений вияв у пейзажних мініатюрах та художніх 

деталях, що нюансують почуття героїв: «Широка смуга куряви поволі 

заволокла в сірій імлі нерівні смужки кріпацьких нив. Задушлива пилюга 

вкрила Катеринівку, що злякано тулилась низенькими хатинками між 

степових балок і яруг. Рвонув і закрутив над слободою раптовий вітер. Він 

здіймав над стріхами солом’яні вихори, струшував поруділий лист з високих 

лип та кленів князівського парку. Дощу так і не було: погриміло-погриміло в 

небі, та й зникла десь за обрієм благодатна, бажана волога… 

… Провулком хлопчик збіг до берега і, вмостившись під вербою, 

опустив ноги у прохолодну воду. Хотілося плакати, відчути тепло ласкавих 

материних рук. Лише солодкий щем лишився від зимових вечорів біля її 

рідного плеча, від лагідних колискових пісень» [10, с. 5-6].  

Із часом, зваблена яскравим життям, сповненим розваг, Капітоліна 

Іванівна починає мінятися. Власні амбіції та бажання матеріального та 

простого жіночого щастя штовхають її на хиткий вчинок – полишити родину 

й поринути в світ нескінченних балів та безтурботності з іншим чоловіком. 

Дуже чуттєвою, сповненою художньої правди постає перед нами сцена втечі-

прощання жінки.  Її метушня, озирання на дорогу та незграбні обійми 

змушують дітей перелякано збитися коло вікна. Об’єктивна дійсність тут 

тісно переплітається з емоційною напругою персонажів: «Боляче загули 

струни зірваної з гвіздка гітари. Звуки ці були такими ж далекими, як і 

заспокійливі слова матері, її сухий нерідний поцілунок» [10, с. 8 ]. 

Ніжність до дітей та, певно, почуття провини змушують її голос 

зірватися під час останніх слів дітям, але жінка йде, лише забравши з собою 

найменшого – Володю. А що ж Марко із сестрою? Напевно, Капітоліна 

Іванівна не залишала б їх так легко, аби не знала, що батько їх любить і буде 

турбуватися про них. Не можна сказати, що малеча геть нічого для неї не 

вартувала. Але хіба поясниш це хлопчику, на очах у якого затишна оселя 
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родинного тепла перетворюється на пустку самотності? «Марко лише кліпав 

очима і неприродно кривив губи. Він нічого не розумів, лише в грудях щось 

ссало, гнітило, било в голову, немов церковний дзвін на сполох» [10, с. 8]. 

Картина Маркової розгубленості вимальовується поступово: спочатку 

він ще тільки інтуїтивно передчуває, що тепер все зміниться, що родину його 

спіткала біда. Читач теж завмирає в напруженні, яке оповиває його після 

прочитання лише кількох рядків: «Мовчки зайшли в кімнату, мовчки, не 

роздягаючись, лягли. Маркові вчувалися якісь насторожені шелести, 

поскрипування на ганку, тяжке дихання задушливої літньої ночі. Він 

натягнув на голову ковдру і злякано тулився до сестри» [10, с. 9].  

Цілісність витвореної картини Маркової розгубленості зумовлена 

синестезією художніх деталей звукового та психофізіологічного характеру. 

Таким чином «художнє бачення талановитого письменника проводить відбір 

із дійсності не суми ізольованих елементів, а впорядкованого комплексу 

предметів, явищ, між якими існують системні зв’язки» [2, с. 127]. 

 «Лука Іванович сів на ліжко і довго гладив дитячі голови. Потім 

мовчки пішов до спальні. Через напіввідчинені двері хлопець бачив, як батько 

тяжко опустився на стілець і ніяк не міг розпалити цигарку…» [10, с. 9]. 

Почуття Маркового батька тут вказані опосередковано, шляхом 

ретельного добору художніх деталей. Такий прийом матеріального втілення 

абстрактної думки про глибину переживань персонажа сприяє формуванню 

особливо сильного читацького враження. На думку Чака Поланіка, 

змалювання лише найбільш характерних рис героя дозволяє читачеві самому 

замислитися щодо суті зображуваного явища [11]. Таким чином досягається 

так званий  (за Г. Клочеком) «ефект оберненої воронки: одна чи кілька 

деталей, названих митцем, настільки активізують працю уяви, що у 

свідомості читача створюється цілісна картина явища» [2, с. 113].  

Утеча матері залишить глибокий слід у серці хлопчика й значно вплине 

на формування його особистості як на психологічному рівні, – «Марко 

поволі, з болем відвикав од матері. Навіть два роки після її втечі з 
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Родзевичем не поховали у малому вразливому серці, дорогоцінних краплин 

напівзабутого материнського тепла» [10, с. 9], так і на елементарному рівні 

біографії – адже надалі для Марка почнеться складний і довгий період 

поневірянь по чужим хатам, непотрібності та занехаяності: затьмарений 

горем від зради дружини батько хлопчика «кріпився, кріпився і зрештою 

запив з сорому так, що хоч з дому тікай», змушений був увесь час шукати 

для нього іншого прихистку, розуміючи жах свого стану: лише 

«прохмелившись, Лука Іванович згадував про дітей і сам ішов їх 

розшукувати… Кілька днів не пив і всіляко потакав дитячим пустощам» [10, 

с. 10]. Але зупинитися чоловік у собі сил не почував, тому за найкраще 

вважав прилаштувати дітей у інше місце. 

Миколі Смоленчуку в своїй книзі вдалося детально прослідкувати цей 

шлях від хлоп’яти, про якого нікому піклуватися, до маститого культурного 

діяча: спочатку хлопця невдало «віддають у науку», де вчитель використовує 

його разом із іншими дітьми в якості дармової робочої сили, потім Марко 

навчається в маєтку Кантакузенів разом із паненятами – тут він дійсно має 

змогу отримувати освіту певного рівня, але зазнає постійних знущань з боку 

своїх більш родовитих «однокласників». Далі хлопець потрапляє на 

виховання до генерала Бутковського, який був дуже радий малому й щиро 

бажав виростити з нього такого ж славного офіцера, яким уважав себе, але 

згодом і тут йому більше не раді – він стає об’єктом докорів генералової 

сестри щодо утримання зайвого рота, тоді як гроші потрібні для приданого 

племінниць. Таким чином хлопчик ніде не може знайти собі місця й увесь 

час доглядається випадковими людьми – корівницею, кріпаками, місцевої 

знахаркою… Та варто зазначити, що такі сумні сторінки життя стали певним 

досвідом: Марко зазнав самотності, але й ласки абсолютно чужих йому 

людей, був із заможної родини, але побачив інше життя, його темний бік.  

Незважаючи на те, що в романі чітко визначено одного головного 

героя – Марка Кропивницького, адже це присвячений йому біографічний 

твір, остерігатися схематичності, пласкості чи однобокості зображення 
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підстав немає: сюжет сповнений різноманітними персонажами другого 

плану, завдяки яким не тільки розгортається дія твору, а й набуває більш 

живого характеру сама історія.  Оскільки людина, а особливо дитина, не 

може жити ізольовано й зобов’язана контактувати з суспільством, такі 

персонажі вводяться в оповідь цілком природнім шляхом. 

Тут перед нашою уявою постає Микола Горовий «жилавий, не по роках 

сильний дідуган», до якого тікав малий Марко із сестрою Ганною, коли 

батько був не при собі від пиятики. Лише парою абзаців передано всю суть 

цього персонажа: «Між кріпаків ішов поголос, ніби під час раптових наїздів 

поліції Горовий прикидався німим, не виходив на вулицю», «А розпалившись, 

дід знову заводив мов про Залізняка, Гонту» [10, с. 10]. Горовий зіграє певну 

роль у розвитку творчих нахилів Марка, розповідаючи йому казки й небилиці 

та оповідаючи про славні сторінки історії їхнього народу. 

Втративши прихильність родини генерала Бутковського, Марко став 

проводити час між слобідської дітвори. «Там і зустрівся з Івгою, корівницею 

генерала. Змарнілу, ще вродливу молодицю з перебитою рукою на селі 

прозвали Криворучкою» [10, с. 27]. За цією короткою характеристикою вже  

вбачаємо складні життєві перипетії, яких довелося зазнати жінці. За загадкою 

її прізвиська криється особиста трагедія та життєва несправедливість: руку 

жінки було перебито кулею п’яного корнета, що, заклавшись, намагався 

поцілити в монету, яку вона мала тримати. Хвилинна забавка для нього – 

каліцтво на все життя для неї. І ніякого права на суд. Цей нещасливий для 

жінки випадок вселив у серце Івги стійке переконання в лихій природі 

панської натури, та не змусив його зачерствіти: попри власну бідність вона 

взялася доглядати та годувати закинутого хлопця, хоча той і не був сиротою. 

Окрему увагу слід приділити ролі пісенних рядків, розосереджених 

протягом твору. Органічно вплітаючись у сюжет, вони не тільки надають 

твору яскравого українського колориту та тонкого ліризму зображення, але й 

нюансують особливий психічний стан, у якому перебуває головний герой: 

«Ой, гей! Та, ой, хто горя не знає, Нехай мене спитає…» [10, с. 30]. 
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Одночасно розкриваючи внутрішній світ персонажа, подібні пісенні 

вкраплення також є засобом впливу на його свідомість, дозволяють відчути 

біль суспільства, частиною якого він є, або у якому зростає: «Марко жадібно 

прислухався до журливих слів, занотовуючи їх у потайну книгу свого серця» 

[10, с. 30], тобто виступають як позасюжетними, так і сюжетними 

елементами твору. 

Абсолютно звичним для «Ой, літав орел» є одночасне уведення в дію 

та ємне ескізування п’яти й більше персонажів протягом пари сторінок: 

«Михайло Юдзиця, худорлявий чиновник з Бобринця, що вже три дні 

гостював у Кропивницьких, приймав гостей: писаря Довбищенка, отця 

Міріама, якого люди на селі прозвали Чорним; Людкевича, управителя 

сусідньої економії. Мавмига тримався осторонь… Лука Іванович майже  

силоміць посадив Горового поруч з священиком. Перший ніяково дивився в 

тарілку, другий напирав на кволого Довбищенка, який на весь рот запихався 

шинкою» [10, с. 11].  

Аналіз кодів невербальної комунікації, зокрема кінесетики, 

фізіогноміки, проксеміки та такесики [6, с. 15], задіяних у цих рядках, дає 

нам можливість визначити роль персонажів як учасників комунікативного 

акту, а отже, певним чином, і їхній суспільний статус та міжособистісні 

стосунки. 

Незважаючи на таку насиченість роману дійовими особами, струнка 

побудова твору від дитинства Марка Кропивницького до часу відходу його із 

життя дозволила уникнути безладності чи надлишковості в сюжетному плані: 

усі введені автором персонажі показані в ситуаціях, за якими ми можемо 

прослідкувати витоки формування особистості Марка Лукича, поринути в 

атмосферу часу, коли він жив – від суспільних порядків до яскравих 

особистостей, які з’являлися в творчому житті Кропивницького: Михайла 

Старицького, Івана Тобілевича, Миколи Садовського, Марії Заньковецької, 

Панаса Саксаганського, Марії Садовської-Барілотті, Олександри Вукотич, 

Марії Шибанової та багатьох інших, із яким працював, і в яких чомусь 



12 
 

навчався, багатьом з яких допомагав зростати творчо сам, виступаючи 

добрим вчителем та суворим критиком. 

Важливою для Марка-підлітка подією став приїзд трупи мандрівних 

акторів до Бобринця: «Незважаючи на тривожні часи [вже другий рік 

тривала війна], містечко ожило»… «Актори в уяві юнака були вихідцями з 

якогось іншого, нетутешнього світу… Перед хлопцем відкривалось загадкове 

життя, де сміялись і плакали, не криючись людей, не ховали за хатніми 

стінами пристрасті, на загальний суд виносили злочини» [10, с. 63]. 

На думку С. Михиди, «разом із традиційними деталями до портрету 

письменника, інформація про психічні стани і прояви має стати необхідним 

атрибутом уявлення про митця» [4]. Подібний комплексний підхід у подачі 

шляху становлення Марка Кропивницького як актора, а згодом і драматурга, 

прослідковуємо в романі М. Смоленчука: спочатку звичайне глядацьке 

захоплення Марка згодом торкає досі невідомі йому струни власної душі, 

переростає в «тривожні думи», і, врешті-решт, трансформується в дію – від 

участі в чужих аматорських гуртках, до створення власних, із кожним разом 

все  більш професійних труп.  

Походження Марка Лукича та вимушений життєвий досвід його 

дитинства як чинники формування його особистості, поєднавшись, утворили 

особливий ефект: виходець із так званих підпанків, він здобув хорошу освіту, 

але довгий час дитиною жив серед простих людей, покладаючись на їхню 

ласку, завдяки чому побачив той бік життя, про який у салонах не говорять. 

Вирісши, юнак лише ясніше став усвідомлювати проблеми, що спіткали 

суспільство, ту нерівність і несправедливість, яку не може ігнорувати 

людина, наділена совістю.   

Життя «не на небі, а на землі», «де правда в сильнішого» [10, с. 60], не 

змогло не вразити серце Марка. Світ, у якому право голосу має тільки 

сильний змусив його замислитися: «А хіба ж я не сильний?» [10, с. 61]; «А 

чому ж він мовчить? Хто ж як не вони, молодь, повинні дати сцені правду, 

показати життя свого народу, на противагу всім отим бундючним рицарям, 
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графам та княгиням, що потонули в розкошах і огидній розпусті?» [10, с. 

86].  Тому він став «говорити»: на сцені – своєю акторською грою і, згодом, – 

власними творами. 

Звичайно, життя Марка Лукича не могло протікати розмірено, адже 

стезя, яку він обрав для себе, пролягала далеко не торованою дорогою: кілька 

разів він покидав сцену або ж поєднував її з іншими сторонами суспільного 

існування, – навчаючись в університеті, працюючи в установах, які більше 

личать його походженню (зокрема, писарем у повітовій управі), дають 

стабільний прибуток і впевненість у завтрашньому дні, але серце його завше 

кликало до сцени: «Що ж, нехай так! Іди своїм шляхом, а люди хай кажуть, 

що завгодно» [10, с. 87]. 

Згодом «За ним вже затвердилась слава вдумливого режисера та 

актора. Мав ставну постать, добрий голос, вільно читав партитуру і 

розписував її на голоси, вміло розподіляв ролі і підбирав репертуар. 

Але то були п’єси, які витримали екзамен часу» [10, с. 90]. 

Кропивницький же бажав знайти щось своє, близьке й зрозуміле сучасній 

людині – «від чиновника до перекупки, письменні вони чи ні» [10, с. 92]. Вже 

маючи п’єси власного авторства, він продовжував прагнути вдосконалення в 

якості драматурга. 

У творчих шуканнях йому допоміг Іван Тобілевич, що влучно зауважив 

необхідність «справжньої драми»: «Щоб страждання там тривожили 

людські серця, приносили глядачу правду, жадання загального добра. Треба, 

щоб сцена з пороками воювала, служила громадянським ідеалам… Покажи 

всевладного старосту, хапугу-писаря, мироїда, що тепер над селом навис. І 

люд ворога свого побачить» [10, с. 92]. 

Слова побратима знаходять відгук у серці Кропивницького, змушуючи 

його писати. «Людина настрою, він цілковито віддався п’єсам, просиджуючи 

над ними цілими ночами» [10, с. 108]. Як результат – українська драматургія 

збагатилася п’єсами-перлинами «Микита Старостенко», «Дай серцю волю, 
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заведе в неволю», «Невольник», «Доки сонце вийде, роса очі виїсть» та 

багатьма іншими творами, що  не втрачають своєї актуальності й дотепер.  

Зрештою, Марко Лукич Кропивницький правильно визначив для себе 

мету в житті: «А сцена? Чи ж не вона – заповітна зірка твоя? Чи ж не сюди, 

в храм богів твоїх, ішов ти крутими тернистими шляхами життя? Чи не 

все твоє ще з далекого світанку підпорядковано було їй, сцені, звідки прагнув 

то словом, то піснею, то німим зворушливим жестом виховувати любов до 

правди, до справедливості, до людства, приниженого і поневоленого. – 

Так!..» [10, с. 115]. Присвятивши всього себе цій справі, він став тим, кого ми 

знаємо як Корифея українського театру. 

Цікавим є той факт, що роман не засвідчує смерть Марка 

Кропивницького прямо – він лише схиляється на подушку в потязі, що 

біжить «все вперед і вперед степовими просторами України» [10, с. 280]. 

Такий змістовий прийом, певно, слугує втіленням думки про те, що люди 

такої величі духу й звершень не помирають, – лише йдуть спочивати після 

добре зробленої роботи. 

Таким чином, заглибившись у психологію зображуваної особистості на 

рівні компіляції фактів про життя діяча та власної творчої уяви, Миколі 

Смоленчуку вдалося створити яскравий художній образ, наповнений життям. 

Така деталізація оповіді, яка увібрала в себе багатство чинників, що мали 

вплив на Марка Кропивницького від часів його дитинства до зрілих років, 

дає змогу прослідкувати процес формування особистості митця. Зазначений 

твір є чудовим шляхом неформального знайомства із постаттю митця, 

напрацювання ж Смоленчука наукового та науково-популярного характеру є 

багатим джерелом для вдоволення наукових зацікавлень існуючих та 

потенційних дослідників у найрізноманітніших сферах гуманітарних знань.   
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The article inquires into the role of the Candidate of Philological Sciences, 

the writer, the teacher, the scientist-regional ethnographer of Kirovograd region 

Mykola Smolenchuk in the investigation of the life and creative way of Marko 

Kropyvnytskyi and the theme of the Theater of the Coryphaeus. Was elucidated the 

way, in which he has taken an interest in this theme. 

It is also devoted to some peculiarities of the biographical novel «Oi, litav 

orel» of the writer, which has become the artistic way of adapting some facts of the 

biography of Marko Kropyvnytskyi. 

The article is intended for lecturers and students-philologists, 

ethnographers, as well as all those who are interested in the prominent 

personalities of our region. 

Key words: Mykola Smolenchuk, Marko Kropyvnytskyi, biographical genre, 

biographical novel, The Theater of Coryphaeus, «Oi, litav orel». 
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