
 

ПЕТРО МІХНЕВИЧ 

Український актор, народний артист України 

Віхи життя та творчості 

22 жовтня 1901 року народився легендарний театральний і кіноактор, 

засновник Чернівецького театру, народний артист України Петро Міхневич. 

У 1925 році закінчив Київский музично-драматичний інститут імені Миколи 

Лисенка і вже наступного року став актором Київського театру імені Івана 

Франка. А ще через рік, 1927-го, Петро Герасимович був членом 

приймальної комісії в театрі, яку очолював легендарний Гнат Юра. У 

конкурсі артистів тоді взяла участь і 20-річна дівчина Галина Янушевич. 

Майбутня народна артистка України, неперевершена «Вовчиця». Уже через 

рік Галина Янушевич та Петро Міхневич одружилися і надалі торували 

акторський шлях разом. З 1931 року вони – актори Харківського театру. У 

1940 році Галина Янушевич та Петро Міхневичпереїздять до Чернівців, де 

засновують театр імені Ольги Кобилянської. Ім‘я Кобилянської стало 

визначальним для подружжя. У 1954 році Галина Яківна та Петро 

Герасимович зіграли свої перші кіноролі у фільмі «Земля» за твором О. 

Кобилянської. Фільм зібрав плеяду кінолегенд: Наталя Ужвій, Наталя Наум, 

Микола Яковченко. У Чернівецькому театрі імені О. Кобилянської подружжя 

Міхневич-Янушевич служило до останніх днів. А їхній будинок на 



Шевченка, 13 був тим тихим острівцем, де збирався весь театральний бомонд 

Чернівців. 

 Саме у Чернівецькому театрі під наставництвом Петра Міхневича та 

Галини Янушевич закладався фундамент великого таланту тоді ще 

невідомого геніального актора й режисера Івана Миколайчука. Згодом, у 

1981-му, народний артист УРСР Петро Міхневичзіграє головну роль 

Михайла у фільмі «Така пізня, така холодна осінь» режисера Івана 

Миколайчука.  

На початку 1983 року передчасно померла Галина Янушевич. 

Незадовго до смерті актриси, після успішних московських гастролей театру у 

1982 році та схвальних рецензій у пресі на гру Галини Яківни, художня рада 

театру прийняла рішення клопотати про присвоєння їй звання народної 

артистки Радянського Союзу. Отримати високе звання актриса не встигла. 

Петро Міхневич пережив дружину на 10 років. У кіно Петро Міхневич грав 

рівно півстоліття. Його остання картина «Співачка Жозефіна та мишачий 

народ» вийшла вже після смерті майстра, у 1994 році.   
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