ГАЛИНА ЯНУШЕВИЧ
Акторка. Народна артистка України
Віхи життя та творчості
Галина Янушевич по праву вважається обличчям чернівецького театру
другої половини ХХ століття. Те, що Галина Янушевич робила на сцені,
простою грою назвати неможливо. Адже то було життя. Кожну роль,
кожного героя вона грала так, ніби то була вона, а не вигаданий персонаж.
Тому глядач їй безапеляційно вірив.
Галина Янушевич народилася 27 грудня 1907 року в селі
Струньковому, що на Кіровоградщині. Початкову освіту здобула в
семирічній Гайворонській залізничній школі. З 1923 року вчилася в
Жмеринському залізничному училищі. Але вже за два роки поступила до
Київського театрального технікуму, який згодом був приєднаний до
Київського Музично-драматичного інституту імені М. Лисенка. Акторський
шлях розпочала в Київському українському драматичному театрі імені І.
Франка. З 1927 по 1931 рік Галина в ньому відточувала сценічну гру. Опісля
за наказом наркомосу УРСР Янушевич разом з іншими акторами була
переведена до Харківського українського драматичного театру. А вже звідти

у 1940 році за направленням поїхала до Чернівців. З того року життя Ганни
Янушевич набуло буковинського колориту. Вона присвятила Чернівецькому
муздрамтеатру понад 40 років свого життя. Тут вона зіграла сотні ролей.
Неповторні й самобутні. На сценах Янушевич можна було побачити в
образах Варки («Безталанна»), Марусі («Житейськеє море», всі за І.
Карпенком-Карим),
Шкандибихи
(«Лимерівна»
Панаса
Мирного),
Оманихи(«Дністрові кручі» за Ю. Федьковичем), Маври («В неділю рано
зілля копала» за О. Кобилянською), Анни Фірлінґ («Матінка Кураж…» Б.
Брехта) та ін.. Окрім театральних вистав грала й у фільмах. Зокрема, в
«Землі» (1954), «Вовчисі» (1967) тощо.
За невтомну акторську роботу Галина Янушевич була удостоєна звання
Заслуженої артистки у 1946 році і Народної – в 1965 році. Незмінним
супутником життя Галини Янушевич, її другом, порадником, підтримкою був
її чоловік, актор Петро Міхневич. Вони прожили в парі понад 60 років. Не
стало Галини Янушевич 25 грудня 1983 року. Похована на Руському
кладовищі в Чернівцях.
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