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Театр був його долею : біобібліогр. список літератури : (до 135-ї 

річниці від дня народження Гната Юри) / уклад. Тетяна Бондаренко  ; ред. 

Тетяна Войкіна ; ЦБС Поділ. р-ну, б-ка ім. В. Некрасова. – Київ, 2023. –          

16 с. – (Видатні митці України ; вип. 1 )  

Біобібліографічний список літератури, що є першим випуском у серії 

«Видатні митці України», присвячений видатному майстру українського 

театрального мистецтва, одному із фундаторів театру, організатору і керівнику 

протягом 40 років Київського державного академічного українського 

драматичного театру імені Івана Франка (нині – Національний академічний 

драматичний театр імені Івана Франка), блискучому актору театру і кіно       

Гнату Петровичу Юрі. 

До списку увійшли книги, що вийшли друком у 1940 – 2021 роках. 

Включено бібліографічні описи документів з електронного каталогу Публічної 

бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва (http://lucl.kiev.ua/), 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

http://catalogue.nlu.org.ua/, ДБА бібліотеки імені Віктора  Некрасова. 

Бібліографічний опис документів розміщено в алфавітному порядку 

авторів або назв творів. Всього використано 26 джерел інформації та 7 інтернет-

ресурсів. Зірочкою (*) позначені книги, що є у фондах бібліотек ЦБС 

Подільського району м. Києва. 

Даний список розрахований на широке коло користувачів-театралів, у 

першу чергу тих, хто цікавиться життям і діяльністю видатного театрального 

діяча, режисера та актора, а також краєзнавців, викладачів та здобувачів освіти. 
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Від укладача 

 

Геніальний актор, режисер, один із засновників і художній керівник Театру 

ім. І. Франка (нині – Національний академічний драматичний театр імені Івана 

Франка), талановитий перекладач, драматург й інсценізатор, викладач і 

письменник, митець і громадянин – Гнат Петрович Юра. Природа обдарувала 

його яскравим акторським талантом, спостережливістю, глибоким 

національним гумором. Понад 200 створених вистав, близько 100 різноманітних 

сценічних образів… Гнат Петрович Юра віддав українській сцені майже шість 

десятиліть і завжди залишався вірним своєму покликанню – театру. Він 

залишив помітний слід і в кіно, знявшись в кількох фільмах. Були екранізовані 

його постановки: «Украдене щастя», «Мартин Боруля», «Сто тисяч» та інші. 

Гнат Петрович також був визнаним театральним педагогом, професором, 

викладав акторську майстерність у студії театру імені І. Франка і з 1938 р. до 

1961 р. – у Київському державному інституті театрального мистецтва імені 

І. Карпенка-Карого передавав студентам сценічний досвід і традиції української 

режисури.  

Змінилося сценічне мистецтво країни, змінився і театр ім. І. Франка – 

стиль та манера гри. Але незмінним залишається фундамент, закладений Гнатом 

Петровичем Юрою: вірність національній художній традиції, відчуття 

нерозривної єдності з народом, його історією і сучасністю. 

 

 

Укладач: Тетяна Бондаренко  

 

Редактор: Тетяна Войкіна 
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Я намагався дати нове дихання старому як світ реалістичному  акторському театру,                                        

вірив у те, що новизна приходить спонтанно з новим актором-творцем, і все                  

найкраще, що ми можемо, найкраще і велике – це підняти реалістичне                          

дійство, якщо хочете, театральне видовище, до висот поезії 

Гнат Юра  

 

Гнат Петрович Юра народився 8 січня 1888 р. у 

селянській родині в с. Федвари (нині с. Підлісне 

Олександрівського району Кіровоградської області), 

у тому благодатному краї, який дав українському 

театрові чимало видатних діячів. У родині 

побутувала легенда про те, що їхнім предком був 

солдат наполеонівської армії, що примандрував на 

Херсонщину й там і залишився, а прізвище Юра 

походить від назви Юрських гір. 

Витоки майже шістдесятилітньої 

акторської та режисерської діяльності Гната 

Юри йдуть від материнської пісні, батькового 

захоплення Шевченком, від земної мудрості 

його діда Мусія, який пройшов тяжку 

двадцятип’ятирічну миколаївську солдатчину.    

З дитинства діти мали акторський талант. Тож 

не дивно, що селянська родина Петра та 

Меланії Юрів дала нашій театральній культурі 

чотирьох акторів – Гната Юру, Терентія Юру, 

Олександра Юру-Юрського та актрису Тетяну 

Юрівну. Пізніше вони працювали разом в 

театрі імені Івана Франка. 

1898 р. Гнат закінчує земську школу, а 

потім, перебуваючи в сім’ї дядька в 

Єлисаветграді (нині – Кропивницький), 

екстерном склав іспити за шість класів реального училища за програмою для 

вступу на військову службу. Проте до армії він потрапив пізніше, а тоді юнакові 

довелося розпочати з цивільної служби, чиновником в Єлисаветградській 

нотаріальній конторі. Незадоволений канцелярською роботою, Гнат Юра шукає 

розраду в літературі та мистецтві. Цьому чимало сприяло те, що вся юність його 

промайнула в атмосфері театральних захоплень, спогадів про мистецькі події, 

пов’язані з Єлисаветградом і корифеями українського театру, імена яких 

гриміли тоді по всій Україні. Завзятим театралом був дядько Гната Юри, в 

родині якого знайшов притулок допитливий юнак. Тут завжди точилися розмови 

про театр, захоплено обговорювалися нові твори українських класиків. Гнат 

Юра пробує свої сили на літературній ниві, виступає з власними віршами, 

друкує їх на сторінках місцевої газети «Голос Юга», виношує задум п’єси, пише 

рецензії на вистави заїжджих труп під псевдонімом «Загарій». 

 

Родина Юрів: стоять – Гнат Юра, 

його дружина Ольга Рубчаківна, брати 

Терентій Юра й Олександр Юра-

Юрський. Сидять – сестра Тетяна 

Юрівна, мати Меланія Григорівна, 

дружина Терешка Феодосія Барвінська, 

посередині – їхній син Толя, Анастасія 

Швиденко, дружина Олександра Юри-

Юрського. 

Гнат Юра в 1907 році 
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В 1904 р. в Єлисаветграді Гнат Юра організовує 

аматорський гурток, стає його керівником. В репертуарі 

були п’єси І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького,                  

Б. Грінченка, О. Суходольського, І. Тобілевича. Коли 

виставу єлисаветградських аматорів «Доки сонце зійде, 

роса очі виїсть» М. Кропивницького переглянув 

антрепренер української трупи С. Максимович, він 

запропонував Г. Юрі вступити до його трупи. Юнак без 

вагань погодився і обрав шлях актора-фахівця, але призов 

до царської армії перериває його творчу роботу. 

З 1907 р. розпочалася професійна робота в 

трупі Максимовича, яка була досить суворою 

школою для актора-початківця. Саме в цьому 

колективі Гнат познайомився із Семеном 

Семдором, який на довгі роки став його творчим 

побратимом в усіх починаннях. Грати йому 

довелося багато, ролі були найрізноманітніші. 

Гнат Юра мав непоказну для актора зовнішність – 

невисокий зріст, фігуру, схильну до повноти. Він 

усвідомлював це, але палко мріяв досягти вершин 

сценічного мистецтва. У своїй творчій біографії 

Гнат Юра наслідував таких метрів театрального 

мистецтва, як Панас Саксаганський, Іван 

Карпенко-Карий, Марія Заньковецька, Микола 

Садовський. В Єлисаветграді юний аматор прагнув особистого знайомства з 

видатними митцями, а потім шанобливо ставився до них протягом усього 

життя. Пізніше Гнат Юра запросив до театру, яким керував, дружину Івана 

Карпенка-Карого, Софію Тобілевич, підтримував добрі стосунки з Марією 

Заньковецькою та Панасом Саксаганським. 

У жовтні 1913 р. Юра знайомиться з «дружиною» 

(трупою) українського театру «Руська бесіда». Новачок 

був прийнятий до гурту, де відбулася знакова для митця 

зустріч із Лесем Курбасом. І ось невдовзі Гнат Юра, Лесь 

Курбас і Семен Семдор вирішують створити якісно новий 

український театр. На хуторі в діда Леся Курбаса молоді 

азартні мрійники розробляють програму закладу, 

обдумують положення сучасного театру, у якому б 

основою репертуару стали твори Шекспіра, Ібсена, 

Шевченка, Шиллера, Лесі Українки тощо. Багато чого було 

зроблено, але почалася Перша світова війна. 

«Молодий театр» – новостворене дітище –  вперше відчинив двері у 

вересні 1917 р., а наступного року вже давало великі гастролі в Одесі. 

Повернулись актори до Києва у власне приміщення на вул. Прорізній. На жаль, 

буремні часи не давали змоги думати лише про мистецтво й віддано йому 

Театр у м. Олександрія,де Гнат 

Юра грав на початку кар’єри 
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служити. Аби вижити, довелося шукати прихистку у Вінниці. Саме там 28 січня 

1920 р. був заснований український театр імені Івана Франка – нинішній 

знаменитий столичний, із яким і пов'язана вся подальша діяльність Гната Юри. 

Перша вистава відбулася 28 січня 1920 р. – це був «Гріх» Володимира 

Винниченка. Всього ж за перший сезон театр показав 23 прем’єри!      

Спочатку йому запропонували обійняти посаду художнього керівника і 

головного режисера. Поки що це був приватний театр на колесах, що давав 

вистави на цукроварнях Черкащини й Поділля; був голод, тому розраховувалися 

з артистами продуктами. Та пізніше влада звернула увагу на мандрівний 

колектив і направила на гастролі до Донбасу (1923 р.). А після неочікуваного 

успіху в тому ж році театру було надано статус Державного і переведено до 

тодішньої столиці України – Харкова.  Вже тут Гнат Петрович виявився 

справжнім майстром: поставив славетну п'єсу Миколи Куліша «97». Вистава 

була зіграна з аншлагами 20 днів поспіль. Образ Мусія Копистки, який створив 

Гнат Петрович, увійшов у літопис української сцени. Загалом роки роботи 

театру в Харкові були позначенні шуканнями й експериментами, досягненнями 

та відстоюванням місця під сонцем. 

У 1926 р. франківці показували свої вистави в Москві, де одержали безліч 

схвальних відгуків. Проте, коли театр повернувся до Харкова, стало відомо, що 

їх переводять у Київ, а столичним стає «Березіль» Леся Курбаса. Пояснювали це 

тим, що Курбас прогресивніший – так влада зіштовхувала двох митців. 

Київ і справді був тоді провінційним, – 

біля місця, де розташовувалась будівля театру, 

стояла стара хата, паслися кози… 

На відкриття театру був запрошений 

Панас Саксаганський. Він високо оцінив 

майстерність колективу і був надзвичайно 

радий продовженню традицій корифеїв. 

Піднявшись на сцену, він промовив: «Ми 

проорали неорану борозну, а ви, франківці, на 

чолі з Гнатом Петровичем Юрою повинні 

засіяти добірним зерном». Франківці взялися до роботи і вже через рік Театр 

імені Франка здобув популярність серед киян. Треба зазначити, що на початку 

розвитку театру Гнат Юра більше імітував репертуар Молодого театру і ставив 

модерні п’єси, зокрема й твори Володимира Винниченка, Лесі Українки, 

Моріса Метерлінка, Генріха Ібсена, Герхарта Гауптмана, Оскара Уайльда та 

інших. 

З 1929 р. театр перейшов на радянсько-український та російський 

репертуар – це пояснювалось згортанням українізації, певним незадоволенням 

влади розквітлим вільнодумством у культурі загалом і в театральному 

середовищі зокрема. Митці ставали залежними від ідеології – поступово вони 

мусили відмовитись від постановок п’єс з гнітючим настроєм, надаючи 

Театр імені І. Франка. 

Фото кінця 20-х рр. XX cт. 
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перевагу творам, що оспівували щасливе радянське буття. Крім того, до 

масовки таємно вводили співробітників спецслужб, котрі доповідали про 

настрої у колективі. Такий співробітник у театрі Гната Юри навіть намагався 

впливати на репертуар: будучи замполітом, він мав нахабство вказати режисеру 

на помилкове рішення про постановку п’єси «Маруся Богуславка» Михайла 

Старицького. Проте і за тих похмурих часів Гнат Юра залишався людиною 

м’якою, добросердечною. Амвросій Бучма говорив, що у світі є лише два 

геніальних режисери – Курбас і Ейзенштейн, і лише один делікатний – Юра. 

А відколи столицю України перенесли до 

Києва (1934 р.), театр отримав статус і, 

відповідно, моральний тягар центральної сцени. 

На той час у колективі працювали видатні 

майстри: Амвросій Бучма, Юрій Шумський, 

Наталія Ужвій, Микола Яковченко та багато 

інших.  

Юра був одночасно актором, режисером і 

незмінним художнім керівником колективу. 

Репетиції Гнат Петрович проводив з великою 

майстерністю, був цілеспрямованим, 

наполегливим у вирішенні творчого завдання. 

Однією з його чудових рис було  формувати вистави разом з акторами, а не 

робити це замість них. Він не раз зізнавався, що був щасливим керувати 

колективом однодумців. Для нього театр був родиною в широкому сенсі цього 

слова. І справді, він по-доброму, можна сказати по-сімейному, ставився до всіх 

своїх акторів, допомагав, чим міг. Коли в 1933 р. над Лесем Курбасом нависла 

загроза арешту, Гнат Юра запропонував йому рятівну соломинку – перейти до 

нього в театр, та Курбас відмовився. Самого Гната Юру кілька разів вносили у 

списки на арешт і лише дивом він уникнув загибелі. 

Звістка про початок війни застала трупу на гастролях у Москві. Колектив 

був евакуйований до Тамбова, потім до Семипалатинська й Ташкента. Для 

виступів на фронті сформували дві бригади під керівництвом Гната Юри та 

Амвросія Бучми. Тож роки війни були сповнені для театру напруженої праці – 

як творчої, так і громадської. 

Після повернення у 1944 р. театру до Києва Г. Юра не шкодував зусиль 

для відновлення культурного життя України. 

Юра подовжував працювати з могутніми 

акторськими індивідуальностями: Наталею Ужвій, 

Амвросієм Бучмою, Віктором Добровольським та 

ін. Потужний був у театрі «молодняк» – його 

майбутні корифеї. Великою заслугою митця було 

вміння допомогти акторові розкрити свій 

самобутній талант.  

До роботи в театрі Юра залучав також 

кращих художників і композиторів, режисерів і 
Гнат Юра (у центрі) з Амвросієм 

Бучмою та Наталею Ужвій. 

Засновники театру імені І. Франка у 

фойе театру (крайній справа –  

Гнат Юра 
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хореографів. 

Гнат Петрович Юра очолював Театр імені Івана Франка сорок років       

(1920 – 1961 рр.). І яких років! Громадянська війна, НЕП, голодомор, 

радянський соціалізм, евакуація й фронтові бригади, розруха, відродження 

країни та суспільні хитання – від українізації до боротьби з «націоналізмом», 

«формалізмом», «космополітизмом», репресії, викриття «ворогів народу» з 

рознарядками на кожний колектив – «знайти»! Потім – розвінчання культу 

особи, переляканий, але повний надій ковток свободи хрущовської «відлиги»… 

Він здійснив постановку спектаклів «Іван Гус», «Гайдамаки» за творами 

Т. Шевченка (1921 р.), «97» М. Куліша (1924 р.), «Дон Карлос» Шиллера 

(1936 р.), «Безталанна» І. Карпенка-Карого (1937 р.), «Украдене щастя» 

І. Франка (1940 р., 1956 р.), «Ой не ходи, Грицю...» (1938 р.), «Маруся 

Богуславка» М. Старицького (1941 р.), «Макар Діброва» (1948 р.), «Калиновий 

гай» (1950 р.) О. Корнійчука, «Дума про Британку» Ю. Яновського (1957 р.), 

«Свіччине весілля» І. Кочерги (1960 р.) та ін. 

Талант Г. Юри найяскравіше виявився в 

характерних комедійних ролях. Зіграв ролі 

Мартина Борулі, Стьопочки Крамарюка, 

Терешка Сурми, Бонавентури («Мартин 

Боруля», «Житейське море», «Суєта», «Сто 

тисяч» І. Карпенка-Карого), Копистки («97» 

М. Куліша), Луки («На дні» М. Горького), 

Швейка («Пригоди бравого вояки Швейка» за 

Я. Гашеком). Це була улюблена роль, зіграна 

Г. Юрою на сцені театру ім. Франка понад 

триста разів. «...Всією душею я полюбив образ 

невдачливого, але глибоко душевного і 

людяного Швейка. Він зразу ж став близьким 

мені й рідним... Його хитринка, його кмітливість, 

його віра в людину – такі близькі українському характерові. Усією своєю 

істотою, усіма своїми вчинками, сподіваннями й прагненнями він – плоть від 

плоті й кров від крові свого народу». 

 

Гнат Петрович був дуже практичною людиною. Крім того, що 

обдарований актор і досвідчений режисер, він був ще й дуже талановитим 

менеджером. Те, що називають антрепренер. Він орієнтувався на смаки публіки 

й інтуїтивно відчував, що потрібно глядачеві. Ні більше, ні менше. Почати хоча 

б з того, що у 20-ті роки, коли тільки створився театр – війна, холод, голод, а 

він ставить яскраву, феєричну комедію «Фігаро», у якій грає головну роль. І 

глядач іде на цю виставу – зал заповнений вщерть. Звісно, Юра дбав про 

творчий успіх театру, але і про фінансовий бік справи не забував. Він умів 

ставити спектаклі, про які у середовищі театралів кажуть «битком набитий 

спектакль», тобто вистава у переповненому залі. От він умів чітко все 

прораховувати. Як людина практична, Гнат Петрович вибирав ті постановки, 

які були цікаві не тільки йому, але й глядачеві. І, звісно ж, завжди дбав про 

Гнат Юра у ролі Мартина Борулі за 

одноіменною п’єсою І. Карпенка-

Карого був дійсно неперевешеним 
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касу. Це дало йому можливість вижити у найскрутніших ситуаціях, бо у 20-х 

роках кілька разів стояло питання про закриття театру через фінансові 

проблеми. Власне в усі часи репертуар його театру був збалансований: грали 

вистави для душі, «датські» вистави, яких вимагало керівництво, і були вистави 

для глядачів. Тут потрібно віддати йому належне. Разом з тим, при всій 

практичності очільника, театр Гната Юри генерував нові для свого часу творчі 

ідеї. Він був флагманом не тільки в Україні, а й за її межами. 

Крім роботи в театрі, енергії митця вистачало і на викладацьку діяльність 

(був професором Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-

Карого), і на теоретичну роботу з театрального мистецтва. Свій сценічний 

досвід і традиції української режисури передавав студентам. Виростив не одне 

покоління талановитих акторів, якими нині пишається Україна. 

Не полишав роботи і на літературній ниві. Г. Юра – автор близько трьохсот 

статей у газетах, журналах, мистецьких збірках. Зокрема він є автором таких 

літературних праць з питань театрального мистецтва, 

як: «20 років» (1940 р.), «Життя і сцена» (1962 р.), 

«Режисер у театрі» (1962 р.).  

Також Гната Петровича часто запрошували до 

зйомок на Київській кіностудії художніх фільмів   ім. О. 

П. Довженка та Київській студії науково-популярних 

фільмів. Найяскравіші його ролі в кінофільмах: 

«Прометей», «Кармелюк», «Тарас Шевченко», «Чисте 

небо», «Балада про солдата», «Пам'ять» тощо.  

 

Навесні 1952 р. до Театру ім. І. Франка були переведені з Харкова 

Мар’ян Крушельницький та його дружина Євгенія Петрова. Для Г. Юри це не 

стало несподіванкою, йому вже довелося зіткнутися з серйозними негараздами. 

Справді, митець був перевтомлений обставинами війни, евакуації, непосильною 

роботою. 

1954 р. тодішня влада призначила головним режисером театру імені 

І. Франка Мар’яна Крушельницького, актора-курбасівця, а Юру перевели на 

посаду режисера й актора, нібито за власним бажанням. Утім через рік влада 

отямилась і повернула Гната Петровича до керівництва театру, щоправда, на 

посаді художнього керівника, запропонувавши працювати у тандемі з 

Крушельницьким, як Немирович зі Станіславським у МХАТі.  «І хто з нас буде 

Станіславським?», – із притаманним йому гумором запитав Гнат Петрович. 

Символічно, що однією з останніх постановок великого Юри стала вистава 

«Свіччине весілля» Івана Кочерги, у якій Гнат Петрович відобразив власну 

історію: «Чого тобі, безумцю, треба?» – «Світла». – «Що кажеш ти!» – «Так, 

світла, що у нас Ви відняли безбожно й безсоромно»... Майстер вірив, що рано 

чи пізно минуть часи темряви, мракобісся та полювання на вільних людей і 

спалахне правдиве світло рампи. З’являться сміливі експериментатори, котрі в 

змозі вивести наш вітчизняний театр на європейський рівень. 

 

До 1961 р. Юра працював у театрі, а потім пішов на пенсію... 

«Тарас Шевченко» (1951 р.) 
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Маючи високі звання, титули, нагороди, Гнат 

Юра до кінця життя так і не «побронзовів», зберіг 

простоту, людяність, тверезу самооцінку як людини, 

так і митця. Він захоплювався живописом, збирав 

картини. Були в його колекції і картини українських 

художників М. Пимоненка, С. Васильківського,      

М. Мурашка, К. Трутовського. Про живопис Юра 

говорив як справжній фахівець-мистецтвознавець, 

аналізуючи зміст, композицію, колорит твору. Це 

уподобання митця якнайкраще прислужилося його режисерській творчості. 

Уже хворіючи, Гнат Петрович допомагав готувати виставу для 

телебачення – «Хазяїн» І. Карпенка-Карого. Лікарі заборонили Гнатові 

Петровичу хвилюватися, а тут… Забувши про недугу, немов юнак, бігав по 

кімнаті від одного виконавця до другого, пояснюючи ту чи іншу мізансцену. 

До останніх днів життя у нього жив невгасний потяг до праці. Навіть у 

лікарні, коли він вже не підводився з ліжка, в безсонні ночі в його свідомості 

відбувалося незриме творче таїнство, здавалося, він знає таємницю мистецтва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У травні 2011 р. у сквері поблизу театру 

було відкрито пам'ятник Гнату Юрі. Митець 

постав в образі бравого солдата Швейка, 

одного зі своїх улюблених персонажів. 

Неповторні, яскраві образи, які створив 

талановитий актор та його оригінальні 

режисерські постановки, увійшли до вагомих 

здобутків українського театру. Тож пам'ять 

про славетного українця назавжди 

залишилась у людських серцях і в історії 

нашої культури. 

 
 

Гнат Петрович Юра помер 18 січня 1966 р. 

Похований на Байковому кладовищі в 

Києві, поруч з ним могила дружини – 

Рубчаківни Ольги Іванівни (1903 –1981). 
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Основні видання творів Гната Юри 
 

Юра, Г. Життя і сцена : вибрані статті, доповіді та 

промови / Гнат Юра ;  упоряд. та післямов. 

Ю. М. Бобошка; передм. Н. Ужвій. – Київ : Мистецтво, 

1965. – 218 с. : іл., портр. 

Гнат Петрович Юра народився 8 січня 1888 р. у с. Федвар 

(нині – с. Підлісне Олександрівського району Кіровоградської 

обл.). З діда-прадіда на цій землі господарювали родини батьків 

Петра Юри і Меланії Ремез. Молодята покохали одне одного, 

одружилися, жили щасливо і дружно. Працювати доводилося 

багато і тяжко, може тому із тринадцяти народжених дітей 

залишилося у живих лише четверо. Петро служив у волості 

писарем, передплачував газети, любив книжки; узагалі в родині 

багато читали й співали, тому батьки з легкістю прищепили 

своїм дітям інтерес до літератури, народного побуту, чарівної пісні, спромоглися дати 

освіту. Тож не дивно, що селянська родина Петра та Меланії Юрів дала нашій театральній 

культурі чотирьох акторів – Гната Юру, Терентія Юру, Олександра Юру-Юрського та 

актрису Тетяну Юрівну. 

 

*Юра, Г. Моє життя : спогади, статті / Гнат Юра ; 

упоряд., авт. вступ. ст, прим. І. О. Волошин. – Київ : 

Мистецтво, 1987. – 184 с. : фотоіл., портр.  

Книга складається із мемуарного розділу, де ґрунтовно 

викладено біографію митця, розглядаються його театрально-

естетичні погляди, творчий шлях Театру імені Івана Франка, 

художні особливості акторської і режисерської майстерності. 

 

 

Юра, Г. Режисер у театрі 
/ Гнат Юра. – Київ : Держ. вид-

во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 33 с. – 

(Бібліотечка з питань мистецтва. Театр). 

 
Передплатне видання «Бібліотечка з питань мистецтва», 

яка виходить у 1960 році, складається з 28 брошур чотирьох 

окремих серій. 
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Книги про Гната Юру 

     

*Бобошко, Ю. Гнат Юра / Ю.  Бобошко. – Київ : 

Мистецтво, 1980. – 187 с. – (Майстри сцени та екрана). 

У книжці досліджується творчий шлях Г. П. Юри – 

засновника Київського державного академічного українського 

драматичного театру ім. І. Франка.  

  

 

 

Ботунова, Г. Гнат Юра у харківському періоді організаційно-творчої 

діяльності Державного драматичного театру імені І. Франка (перший сезон 

1923–1924 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2009. – Вип. 4/5. – 

С. 392–411. 

Гаєвський, В. Гнат Петрович Юра / В. Гаєвський. – Харків : Мистецтво, 

1940. – 94, с. : портр., іл. 

 

Дальський, В. Театральними шляхами : спогади / 

Володимир Дальський. – Київ : Мистецтво, 1981. – С. 34–

36. 

Народний артист СРСР, лауреат Державної премії 

Української РСР імені Т. Г. Шевченка взявся за перо, щоб повідати 

читачеві про побачене і пережите. А згадати є про що: мистецтву 

театру він віддав роки і сили, для нього воно стало професією і 

життям, артист мав щастя зустрічатися і працювати з такими 

майстрами сцени, як М. Крушельнииький, Г. Юра, Л. Сердюк, В. 

Чистякова, В. Скляренко, Б. Норд, В. Балабан та іншими.  

 

Публікації у збірниках 

 

Захаревич, М. Лесь Курбас та Гнат Юра : фронт мистецтва і фронт 

влади / М. Захаревич // Науковий вісник Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2007. – Вип. 1. –            

С. 35–40. 

 

Зачарований театром : до 130-річчя від дня народження Г. П. Юри :   

(1888–1966) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2018 (№ 1) / Державна 

наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». – Київ, 

2017. –         № 1. – С. 29–40. 
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Зінченко, Л. Гнат Юра та Новий вінницький театр / Л. П. Зінченко // 

Особистість в культурі : збірник / за ред. А. Б. Щерби. – Вінниця, 2001. –                   

С. 211–215. 

 

*Капельгорська, Н. Юра Гнат Петрович /                

Нонна Капельгорська, Євгенія Глущенко, Олександра 

Синько // Кіномистецтво України в біографіях : 

кінодовідник. – Київ, 2004. – С. 689–690.  

В книзі вперше подано бібліографічні відомості про людей 

усіх кінематографічних професій, які збагатили своєю працею 

вітчизняне кіно і телебачення XХ – XXI століття. Почесне місце у 

переліку займає Гнат Петрович Юра. 

Киселев, И. Гнат Юра / И. М. Киселев. – Киев : 

Мистецтво, 1951. – 67 с. : портр. 

 

*Лягущенко, А. Юра Гнат Петрович / Андрій 

Лягущенко // Український театр. Видатні діячі та 

менеджмент. – Київ, 2021. – С. 6, 20, 29, 63, 84, 132, 

135, 180, 203, 205, 250, 261, 265, 269, 270, 278, 304, 

310, 314-326, 330-334, 338, 339, 341-346, 348-351, 

357, 358, 361, 362, 374, 384, 385, 394, 400, 421, 428, 

430, 431, 447, 448, 453 : іл., портр. 

Книжку присвячено видатним діячам українського 

театру, в яких дар творчості гармонійно поєднувався з 

умінням ефективно організовувати процес колективної 

художньої творчості. Вперше в українському 

театрознавстві в широкому контексті суспільно-культурної 

ситуації розглядається менеджерська діяльність Гната Юри 

в організації роботи Театру імені І. Франка, провідного театру України. Значну увагу 

приділено аналізу організаційно-правових форм функціонування вітчизняного сценічного 

мистецтва. Розглянуто історичний процес формування та розвитку моделі сценічного 

колективу, яка залишається  актуальною й до сьогодні. Проаналізовано багаторівневі 

стосунки українського театру із владою і процес становлення державного менеджменту в 

галузі виконавського мистецтва. 

 

Паламаренко, О. А. Естетичнап мова Леся Курбаса та Гната Юри – 

митців сценічного мистецтва України першої половини ХХ століття /                      

О. А. Паламаренко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. – 2011. – № 4/5. – С. 149–152. 
 

Томазова, Н. Юра Гнат Петрович / Наталія Томазова // Енциклопедія 

історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії 

НАН України. – Київ, 2013. – Т. 10 : Т–Я. – С. 701 : іл. 
 

Юра Гнат Петрович (1888–1966) : актор, режисер, Народний артист 

Української СРС, Народний артист СРСР, Лауреат державних премій, засновник 
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і керівник Київського державного академічного українського драматичного 

театру імені І. Франка // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : 

довідник. – Київ, 2016. – С. 358–362 : портр. 

Юра Гнат Петрович // Кияни : біогр. слов. / редкол. : Ю. О. Храмов 

(голов. ред.) та ін. – Київ, 2004. – С. 431. 

 

Юра Гнат Петрович // Митці України : енциклопед. довідник / [упоряд. : 

М. Г. Лабінський, В. С. Мурза]. – Київ, 1992. – С. 668. 
 

Статті з періодичних видань про Г. П. Юру: 

 

Видатний актор та режисер : 8 січня виповнилося 115 років від дня 

народж. Гната Петровича Юри // Освітянське слово. – 2003. – Січень. – С. 6 

 

Гайдабура, В. У пам'яті і бронзі / В. Гайдабура // Культура і життя. – 

2011. – № 31. – С. 11. 

 

Гнат Юра : корифей українського театру : до 125-річчя від дня 

народж. митця / підгот. О. М. Качанова // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 1/2. –                

С. 67–69. 

 

Заболотна, В. Перехресні стежки фундаторів : Гнат Юра / Валентина 

Заболотна // День. – 2011. – 26 трав. – С. 10. 

 

Заболотна, В. Франківська родина : Юра Гнат / Валентина Заболотна 

// День. – 2004. – 24 верес. – С. 22. 

 

Катаєва, М. Гнат Юра постав в образі  бравого Швейка : засновнику 

Театру імені Івана Франка відкрили пам'ятник / Марія Катаева // Хрещатик. – 

2011. – 31 трав. – С. 4 : іл. 

 

Муштенко, С. Гнатова хата : [про відзначення в Нац. театрі ім. І. 

Франка 120-річчя від дня народж. Г. Юри] / С. Муштенко // Дзеркало тижня. – 

2008. – 9 лют. – С. 18. 

 

Пам'ятник Гнату Юрі в ролі солдата Швейка у сквері біля 

Національного театру імені Івана Франка : фото  // Український театр. – 

2011. – № 4/5. – 2-га стор. обкл. 

 

Юра, Ю. Г. Юрі порадили позбутися малоросійського акценту і він 

створив свій театр : [розмова з сином режисера] / Ю. Г. Юра // Голос 

України. – 2008. – 22 лист. – С. 12–13. 
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Інтернет-ресурси: 
 

Гайдабура, В. Гнат Юра, якого ми пам'ятаємо і якого ми не знали : 8 

січня «батько» Театру ім. Івана Франка відзначав би 125-річчя від дня 

народження : [Електронний ресурс] / Валерій Гайдабура // День : [сайт]. – 

Електрон. текст. дані. – Київ, 1997 – 2022. – Режим доступу : 

https://day.kyiv.ua/article/kultura/hnat-yura-yakoho-my-pamyatayemo-i-yakoho-my-

ne-znaly. – Назва з екрана. – Дата публікації : 27. 12. 2012. – Дата перегляду :      

03. 01. 2023. 

 

Гнат Юра був нащадком наполеонівського солдата [Електронний 

ресурс] // Gazeta.ua : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2006 – 2023. – 

Режим    доступу : https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_gnat-ura-buv-

naschadkom-napoleonivskogo-soldata/201238. – Назва з екрана. – Дата публікації :                  

10. 01. 2008. –  Дата перегляду : 03. 01. 2023. 

 

Максенко, М. На площі Івана Франка поблизу драматичного театру 

знаходиться пам’ятник Гнату Юрі : що відомо [Електронний ресурс] / 

Марина Максенко // Big Kyiv : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2015 – 

2023. – Режим доступу :  https://bigkyiv.com.ua/na-ploshhi-ivana-franka-poblyzu-

dramatychnogo-teatru-znahodytsya-pamyatnyk-gnatu-yuri-shho-vidomo/. – Назва з 

екрана. – Дата публікації : 03. 11. 2022. – Дата перегляду : 02. 01. 2023. 

Маски й одкровення Гната Юри [Електронний ресурс] // Перший : 

новини каналу : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2023. – Режим доступу :  

https://tv.suspilne.media/news/channel/67050. – Назва з екрана. – Дата публікації : 

26. 03. 2015. – Дата перегляду : 02 .01. 2023. 

На Гната Юру приходили зі своїми стільцями і непритомніли 

[Електронний ресурс] // Gazeta.ua : [сайт]. – Електр. текст. дані. – Київ, 2006-

2023. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/history/_na-gnata-uru-prihodili-zi-

svoyimi-stilcyami-i-nepritomnili/880729. – Назва з екрана. – Дата публікації :                    

18. 01. 2019. – Дата перегляду : 03. 01. 2023. 

Ступка, Б. «Батько» франківців» [Електронний ресурс] / Богдан Ступка 

// День : [сайт]. – Електрон. текст. дані. –  Київ, 1997 – 2022. – Режим доступу : 

https://day.kyiv.ua/article/kultura/batko-frankivtsiv. – Назва з екрана. – Дата 

публікації : 06. 02. 2008. – Дата перегляду : 04. 01. 2023. 

 

Цимбал, Г. Михайло Захаревич : «Негативні матеріали про Гната 

Юру спонукали мене знайти істину» [Електронний ресурс] / інтерв’ю 

записала Галина Цимбал // Урядовий кур’єр : [сайт]. – Електрон. текст.      

дані. – Київ. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mihajlo-

zaharevich-negativni-materiali-pro-gnata-y/. – Назва з екрана. – Дата 

публікації : 11. 02. 2017. – Дата перегляду: 03. 01. 2023. 

https://day.kyiv.ua/article/kultura/hnat-yura-yakoho-my-pamyatayemo-i-yakoho-my-ne-znaly
https://day.kyiv.ua/article/kultura/hnat-yura-yakoho-my-pamyatayemo-i-yakoho-my-ne-znaly
https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_gnat-ura-buv-naschadkom-napoleonivskogo-soldata/201238
https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_gnat-ura-buv-naschadkom-napoleonivskogo-soldata/201238
https://bigkyiv.com.ua/na-ploshhi-ivana-franka-poblyzu-dramatychnogo-teatru-znahodytsya-pamyatnyk-gnatu-yuri-shho-vidomo/
https://bigkyiv.com.ua/na-ploshhi-ivana-franka-poblyzu-dramatychnogo-teatru-znahodytsya-pamyatnyk-gnatu-yuri-shho-vidomo/
https://tv.suspilne.media/news/channel/67050
https://gazeta.ua/articles/history/_na-gnata-uru-prihodili-zi-svoyimi-stilcyami-i-nepritomnili/880729
https://gazeta.ua/articles/history/_na-gnata-uru-prihodili-zi-svoyimi-stilcyami-i-nepritomnili/880729
https://day.kyiv.ua/article/kultura/batko-frankivtsiv
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mihajlo-zaharevich-negativni-materiali-pro-gnata-y/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mihajlo-zaharevich-negativni-materiali-pro-gnata-y/
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