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Визначний український актор, режисер, драматург і педагог 

школи М. Кропивницького. 

Справжнєпрізвище — Тобілевич, народився  27травня 1859, с. Кам'яно-

Костувате на Херсонщині.  

Йогобатько, мавшістьохдітей. Четверо з них стали театральнимидіячами. 

На початку 1878 р., не порадившись з батьком, вінвступає до запасного 

батальйону, звідкийого направили в Одеськувійськову школу.  За час 

перебування в армії П. Саксаганськийвстигрозчаруватися у військовійслужбі, 

залишив думку про вступ до військовоїакадемії. 

У серпні 1883 р. вінзустрівся в Одесі з М. Кропивницьким, 

якийзапропонувавйомувиступити в ролі приятеля Гордія (яку написав саме 

для нього) у спектаклі «Доки сонцезійде, роса очівиїсть» театральноїтрупи, 

очолюваної М. Старицьким. 

Вінзалишаєвійськову службу і вступає до трупи М. Старицького. 

Професійнетворчежиттярозпочав 1883 року на сценіМиколаївського театру 

підкерівництвом М. Кропивницького та М. Старицького, виконавши роль 

Возного в «НаталціПолтавці». 

Наприкінці 1889 р. втрупіСтарицькогосталосянепорозуміння, 

ізнеїмусиливийтиКарпенко-Kарий, Саксаганський. 

їхнясестраМаріяСадовська, їїчоловікД. Барілоттітаін. Карпенко-Карий і 

Саксаганськийстворюютьчетверту на той час театральну трупу підназвою 

«Товаристворосійсько-малоросійськихартистівпідорудою П. К. 

Саксаганського» 

Трупа швидкоздобулапопулярність в Україні, а наступними роками – в 

культурних центрах Росії, особливо Москві та Петербурзі. 



На шляху українськихтеатрівбулобагатоперешкод.. Не обминулоце й трупу 

Саксаганського. Але, незважаючи на утиски й переслідування з боку уряду, 

вона розвивалася, зростала, зміцнювалася, спираючись на 

підтримкупередовихписьменників, художників, театральнихдіячів. 

У березні 1898 р. трупиСадовського і Саксаганськогооб’єдналися в 

«Товариствомалоросійськихартистівпідopyдою П. К. Саксаганського і М. К. 

Садовського». А через два роки в 

Єлисаветградівідбулосяоб’єднаннявсіхкорифеїв в одну трупу підназвою 

«Малоросійська трупа М. Л. Кропивницькогопідорудою П. К. 

Саксаганського і М. К. Садовського за участю М. К. Заньковецької». 

ПанасКарпович разом зісвоєютрупою, окрімвеликоїкількостівистав по 

зниженихцінах, дав величезнукількістьвиставсаме з благодійною метою на 

користьрізноманітнихустанов. 

У жовтні 1895 року Карпенко-Карий і 

СаксаганськийповідомилиукраїнськогописьменникаМордовпева та 

професора Пелеха про дозвілпоставити у Полтавіпам'ятник І.П. 

Котляревському. Також написали листа українськомумеценатовіТерещенку з 

пропозицієюпожертвуватикошти на цю справу. 

Трупа Саксаганськоговсілякопідтримувала заходи на 

вшануванняпам'ятівидатнихмитців. Так. 20 лютого 1899 року вона взяла 

участь у літературно-музичномувечорі, збірвідякогопішов на 

вшануванняпам'яті артиста Рощина-Інсарова. У тому ж році у фонд коштів на 

спорудженняпам'ятника О.С. Пушкіну у Катеринославібуло передано 

збірвідвистави «Мартин Боруля» 

З метою підвищення культурного рівняакторів. ПанасСаксаганськнй та Іван 

Карпенко-Карий щотижнявлаштовувалит.зв. «вечорниці», на яких читали 

лекції з всесвітньоїісторії та історії театру. Післялекції молодь 

виконуваларізноманітні сценки з п'єс, співалиукраїнських і російськихпісень. 

Інодівлаштовувалисяпублічнірепетиції, на якихактори могли спробувати себе 

в різних ролях. 

БратиТобілевичіпрагнулистворитисприятливіумовитакож для 

розвиткуукраїнськоїдраматургії, підтримуючидраматургів. У січні 1903 року 

в журналі «Киевская старина» булонадрукованооголошення і умови 

конкурсу на кращийдраматичнийтвір. 

До надісланих робіт ставилися суворі вимоги 



Однією з обов'язкових умов було те. що тематика п'єси мала бути пов'язана з 

сучаснимжиттям. Таким чином ПанасКарповичхотівпривернутиувагу до 

проблем дійсності. Вінпостійнорозміщував в пресіповідомлення про 

різнілітературніконкурси, але разом з тимбувдужевимогливим до творів, 

щонадходилидонього. Наприклад, у «Полтавском вестнике» 

булонадруковано такни відгук: «На конкурс надісланопонад 10 пес. але 

жодна з них не задовольняєвимогамхудожності. Перш за все. 

більшістьп'єсявляє з себе «старіпісні на новин лад», простіше, 

замаскованіпереробкиіснуючих уже малоросійськихп'єс, і 

ніякиххудожніхелементів у собі не мають. При 

цьомуавторип'єсвиявляютьдужеслабезнання народного життя і 

малоросійськоїмови» 

За часівЦентральної Ради ПанасКарпович входив до складу Театральної ради 

- громадськоїорганізації, щобула створена у травні 1917 року при 

театральному відділі Генерального секретаріатународноїосвітиЦентральної 

Ради переважно з видатнихдіячівукраїнського театру. 

ОсновнимзавданнямРадибулаорганізаціятеатральноїсправи по всійУкраїні. 

У 1897 році у Москвівідбувся І Всеросійськийз'їздакторів, який проходив під 

знаком боротьби за народнийреалістичний театр. У з'їзді брали участь М. 

Старицький, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Заньковецька. 

П. Саксаганськийвідімені І. Карпенка-Карого та від себе зачитав «Записку», 

надіслану ними до комісіїз'їзду. «В «Записці» 

гострокритикувалисьцензурніпереслідуванняукраїнського театрального 

репертуару, свавіллямісцевоїадміністрації у ставленні до 

театральнихколективів, 

підкреслюваласьнеобхідністьполіпшенняматеріальних і культурних умов 

існуванняукраїнського театру. На з'їздібула прочитана такождоповідь М. 

Заньковецької, в якійнаголошувалось на 

потребістворитисправжнійнароднийреалістичний театр і рішуче ставилась 

вимогаусунутиспеціальніобмеженнящодоукраїнського театру. 

З'їздпідтримаввимогипрославленихкорифеївукраїнськоїсцени, 

щобулозафіксовано в рішенні. 

1918 р. П. Саксаганський – директор і головнийрежисер Народного театру. 

Продовжує і активнуакторськудіяльність. 

РежисерськапрацяСаксаганськоговідзначаласьреалістичноюглибиною й 

ясністю як у розкриттіідеїтвору, так і в створенніяскравих, 



оригінальнихобразівзамістьшаблонів і трафаретів, 

щовжезвилисобіміцнегніздо в творчостіакторів і актрис, якішукали дешевого 

успіху. 

У режисерськійдіяльності П. Саксаганськогопорівняно з йогопопередниками 

й сучасниками на українськійсценіяскравопростежуєтьсяновеявище – 

свідоманастанова на студійно-лабораторнусценічнупрацю, зокрема в роботі з 

театральною молоддю. І. Мар’яненко, якийпротягомтривалого часу 

бувпоручіз ним, свідчить, що «як режисерСаксаганськийпрацював з 

акторамизовсім не так, як іншікорифеї. Він являв зразокдисципліни й 

чіткості... Знав не тількип’єсу в цілому – сюжетнийрозвиток, тематичні 

куски, взаєминиперсонажівтощо, 

вінзаздалегідьопрацьовувавнайменшіінтонації та 

пластичнінюансикожноїролі, а на репетиціях силою 

своєїблискучоїакторськоїмайстерностіпереконувавакторів і примушувавїх 

точно копіювати те, щовінпоказував. Вистави П. К. 

Саксаганськогозавждибулиpeaлістичними, з точно 

зафіксованимимізансценами, з прекраснимакторським ансамблем, над 

якимдомінував сам Панас Карпович». 

1910 р. написав п’єсу «Лицеміри», а наступного року 

переробивтвірфранцузькихписьменниківЛуїШатріана й ЕміляЕркмана «Друг 

Фріц», назвавши його «Приятелі». 

Так, 1932 р. виходитьйого перша книга підназвою «Театр і життя», 1937-го –

друга: «Моя робота над роллю», 1938 – «Ізмайбутньогоукраїнського театру».  

Пopяд з акторською тaрежисерськоюдіяльністюСаксаганськийвиступає з 

лекціями, пише ряд статей з театрознавства, робитьвдаліспроби теоретичного 

узагальненнядосвідуукраїнського театру, працює над мемуарами. 

ПротягомбагатьохдесятирічТобілевичі, в тому числі й ПанасСаксаганський, 

становили славу і гордістьукраїнськоїсцени, 

своєюакторськоюмайстерністюзахоплювалиширокінароднімаси. 

Їхнємистецтво полонило таких вимогливихпоціновачів театру. 

Численніспогадиочевидців, відзначають, що П. Саксаганський – 

геніальниймайстерсценічногомистецтва, 

найяскравішийпредставникславноїкогортикорифеївукраїнського театру. 

М. Рильський, бачивши П. Саксаганського в найрізноманітніших ролях, у 

передмові до однієї з книжок про артиста писав, що «...він потрясав серця в 



трагічних ролях Гната Голого («Сава Чалий» Карпенка-Карого), Франца 

Моора («Розбійники» Шіллера), Тараса і Бондаря («Бондарівна» Карпенка-

Карого), примушуваввідсерцясміятися з добродушного Солопія Черевика 

(«Сорочинський ярмарок» Гоголя), обурювався – крізь «видимийсвітовісміх» 

– з підлостіПечериці («Крути, та не перекручуй» Старицького) або писаря 

(«Бурлака» Карпенка-Карого), з паскудства Голохвостого («За 

двомазайцями» Старицького), широкими мазками малювавтакінеподібні 

один до одного образиІванаБарильчинка («Суєта» Карпенка-Карого), Карася 

(«Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Возного й Виборного 

(«Наталка Полтавка»), Кабиці («Чорноморці» Лисенка), дякаШкарпівського 

(«Чумаки» Карпенка-Карого) та ін. і ніде не переступав межіхудожності, ніде 

не знижувався до «загравання» з публікою, до зовнішніхефектів, 

якіпорушували б «логіку образу»...». 

1911 р. у листі до видатноговченого, академікаАгатангелаКримського К. 

Станіславський писав: «Такіукраїнськіактори, як Кропивницький, 

Заньковецька, Саксаганський, Садовський, блискуча плеяда 

митцівукраїнськоїсцени, увійшлизолотимилітерами на 

скрижаліісторіїсвітовогомистецтва і нічим не 

поступаютьсяславнозвісномуЩепкіну, Соловцеву, Недєліну. Той, 

хтобачивгруукраїнськихартистів, збережесвітлупам’ять на все життя» 
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