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KURBAS ET MEYERHOLD 

(Fragments) 
 

Анотація: Час та сама історія поставила поруч постаті двох видатних режисерів: українця Леся 
Курбаса та росіянина Всеволода Мейєрхольда. Паралелі у їхніх творчих методах починали аналізувати 
ще їхні сучасники, і продовжують зауважувати сучасні дослідники. Насправді ж, автономність мислення і 
роботи двох режисерів лиш доводить існування спільних для усього авангардного руху ідей та схожих 
механізмів їх реалізації.  

Ключові слова: Вс. Мейєрхольд, Л. Курбас, російський театральний авангард, український 
театральний авангард.  

 
Аннотация: Время и сама история поставила рядом фигуры двух выдающихся режиссеров: 

украинца Леся Курбаса и россиянина Всеволода Мейерхольда. Параллели в их творческих методах 
начинали анализировать еще их современники, и продолжают замечать современные исследователи. 
На самом же деле, автономность мышления и работы двух режиссеров лишь доказывают существование 
общих для всего авангардного движения идей и похожих механизмов их реализации.  

Ключевые слова: Вс. Мейерхольд, Л. Курбас, русский театральный авангард, украинский 
театральный авангард. 

 

 
Il est à peu près sûr que certains documents font défaut dans les archives de 

Meyerhold sauvées par Eisenstein. M. Sitkovetskaïa, qui fut longtemps aux RGALI1 
archiviste du fonds Meyerhold sait que, vers le milieu des années trente, et peut-être 
même avant, Meyerhold avait chargé une secrétaire de nettoyer les archives des noms 
compromettants. On peut supposer que c’est pour cette raison qu’on ne trouve 
presque aucun document concernant André Malraux et le travail d’adaptation de son 
roman La Condition humaine (1934)2. C’est sans doute aussi ce qui explique qu’on n’y 
trouve presque aucune référence à Les Kurbas, avec qui pourtant Meyerhold entretint 
des liens patents. 

C’est dans ce contexte on peut imaginer ce que Meyerhold a pu ressentir à 
l’annonce de l’arrestation le 26 décembre 1933, à Moscou, de Les Kurbas, celui qu’on 
appelait « le Meyerhold ukrainien »… Et de fait Meyerhold subira en 1937 le même 
sort que Kurbas. Comme lui, il va être d’abord séparé de son collectif, puis arrêté et 
enfin fusillé.  

Dans les années trente, on a mis en accusation le « kurbassisme » en Ukraine, 
tandis qu’à Moscou, on a fustigé le « meyerholisme »… 

Un point final identique, donc. Mais ce qui rapproche essentiellement Meyerhold 
et Kurbas, ce sont leurs objectifs, leurs intérêts de metteurs en scène-chercheurs, 
passionnés de théâtre – Meyerhold qui disait : «Celui qui n’a pas tout donné au 
théâtre ne lui a rien donné », et Kurbas, que l’essayiste et critique de théâtre 
Alexandre Deïtch nommait « l’homme qui était le Théâtre »3. C’est à cela que nous 
allons nous intéresser.  

Kurbas (1887-1937) est plus jeune que Meyerhold (1874-1940), et c’est onze ans 
après le Russe que l’Ukrainien commence, comme lui, sa carrière théâtrale comme 
acteur, avant de se consacrer à la mise en scène. 

Tous deux ont une double culture. Si Meyerhold, d’origine allemande, quitte Penza 
pour Moscou et abandonne les cours de droit pour ceux de V. Nemirovitch-Dantchenko, 
Kurbas, natif de Lvov, parle allemand et polonais, langues auxquelles il faut ajouter le 
russe et l’ukrainien. Comme Meyerhold, il fait des traductions de l’allemand. Il part très 

																																																								
1  Archives russes de Littérature et d’Art, Moscou, où  le « Trésor » fut remis après la mort d’Eisenstein. 
2  Cf. B. Picon-Vallin, « La Conditon humaine au théâtre », in Les Cahiers de la Comédie- Française, 1997, n°22, pp.5-15.  
3  Cf. respectivement V. Meyerhold,  « Réflexions notées par A. Gladkov », in V. Meyerhold, Ecrits sur le théâtre, 
traduction, préface et notes de  B. Picon-Vallin, vol. IV, L’Age d’Homme, 1995, p. 367,  et Alaxandre Deïtch, 
« Celovek kotorij byl Teatrom», in Les’ Kurbas. Stat’ i  vospaminanija o L. Kurbase. Literaturnoe nasledie, 
Moscou, Iskusstvo, 1987, p. 173. 
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jeune à Vienne pour y faire des études de philosophie. Sa vocation théâtrale qui naît 
dans son milieu familial — son père et sa mère sont acteurs — s’épanouit en Autriche où 
il entre en contact avec le théâtre européen et surtout germanique. Il voit les spectacles 
de Reinhardt, admire Moïssi, lit Fuchs, Craig. Ce seront également des références 
(spectacles et livres) de la culture européenne de Meyerhold. Tous deux empruntent 
aussi au patrimoine populaire et carnavalesque : le balagan (théâtre de foire) russe pour 
Meyerhold, qui deviendra chez lui le concept unificateur des arts mineurs destinés à 
régénérer le théâtre; le vertep ukrainien, pour Kurbas. 

Fameux interprète d’un Khlestakov joué en « Pierrot tragique »4 , Kurbas 
connaîtra l’itinérance avant de fonder en 1916 le Théâtre de la jeunesse. Après 
l’installation du pouvoir soviétique à Kiev en 1919, il organise dans cette ville en 1922 
le Théâtre Berezil qui s’installera à Karkhov, nouvelle capitale de l’Ukraine, en 1925.  

Meyerhold, après quelques années où il se révèle également un acteur très 
remarqué au MKhAT de Moscou, fonde sa première compagnie en province : la 
Confrérie du drame nouveau joue de 1903 à 1905 en Ukraine, à Kherson et à Poltava. 
Meyerhold, débutant, n’est donc pas tout à fait un inconnu en Ukraine… Après s’être 
affirmé comme metteur en scène à Pétersbourg chez Vera Komissarjevskaïa — et il 
interprétera, lors d’une tournée de ce théâtre, le rôle de Pierrot dans La baraque de 
foire d’A. Blok, dont Kiev se souviendra —, et dans les Théâtres Impériaux, c’est après 
la Révolution, en 1920, qu’il organise son propre théâtre qui portera plusieurs noms 
successifs (Théâtre RSFSR 1er, TIM, GOSTIM). Le Théâtre de Meyerhold vient à 
plusieurs reprises à Kiev, à Karkhov, Minsk, en particulier en 1923 et 1925. Kurbas 
vient pour la première fois à Moscou en 1923, mais Moscou ne verra jamais les 
spectacles du Théâtre Berezil. 

La biographie artistique de Kurbas – plus courte — est plus concentrée que celle 
de Meyerhold. Chez lui, les différentes périodes de création semblent se chevaucher, 
en tout cas se succéder très vite : symbolisme, expressionnisme, constructivisme. 
Kurbas se prononce contre le naturalisme et le réalisme, qu’il désigne comme « le 
phénomène le plus anti-artistique de notre époque »5. Il affirme que la littérature « a 
tué le théâtre et l’acteur »6. Il cherche pour son théâtre, dont il souligne la nature 
conventionnelle, un langage de l’action s’opposant au « psychologisme » et rêve d’un 
acteur capable d’être « un Arlequin intelligent »7 , un acteur qui sache bouger et 
penser. Il commente : « Le geste est mort, le mot est mort, les procédés artistiques de 
l’acteur sont morts. Il reste « un semblant de vie » chaotique, « dont les objectifs 
poursuivis sont des grimaces littéraires et l’illustration de sentiments littéraires »8. Ces 
citations, tirées de la « Lettre sur le théâtre » qu’il publie à Kiev en octobre 1918 
rappellent bien des prises de position radicales de Meyerhold dans son livre Du 
Théâtre (1913), dont on ne sait si le metteur en scène ukrainien l’a lu ou non. 

En 1918, Kurbas croit au renouveau du théâtre par un répertoire créé par des 
metteurs en scène et des acteurs, comme c’était le cas dans les grandes époques de 
théâtre (Shakespeare, Molière, Goldoni, Tirso de Molina…). Il lance même l’idée de la 
nécessité de travailler avec des scenarii, des libretti, en des termes qui sont ceux de 
Meyerhold à la même époque9 et, suivant en cela les écrits de Edward Gordon Craig, 
va jusqu’à écrire : « Il n’est pas exclu qu’il n’y aura presque plus de mots. On remplira 
l’espace scénique par ce qu’on ne peut réaliser qu’avec les moyens du théâtre »10. 

																																																								
4  A. Deïtch, « Celovek kotorij byl Teatrom », in Les’ Kurbas…, , op. cit., p. 178. Cette interprétation originale est 
donnée 5 ans avant celle de M. Tchekhov en 1921 dans la mise en scène de Stanislavski. On sait que cette 
interprétation fut, pour Meyerhold, une puissante source d’inspiration pour son Revizor de 1926.  
5  L. Kurbas, « Teatral’noe pismo », in Les’ Kurbas, op. cit. p. 339. 
6  Idem, p. 341. 
7  Idem, p. 344. 
8  Idem, p. 343. 
9  Cf. en particulier Meyerhold, « S tekhnikami improvisatsii », in Igra, n°2, Pétrograd, 1918, pp. 29-30, traduit in 
Meyerhold, Ecrits sur le théâtre, traduction, préface et notes de B. Picon-Vallin, vol. I, nouvelle édition, 2001, 
pp. 291-292. D’autres références existent en ces années 1918-1922. 
10  L. Kurbas, « Teatral’noe pismo », in Les’ Kurbas, op. cit., p. 348. 
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En tout cas, il est sûr que l’ « Octobre théâtral » meyerholdien a, par son audace 
et les vives réactions suscitées, passé les frontières de la Russie soviétique et marqué 
un Kurbas qui était aussi nourri de la culture expressionniste allemande. L’œuvre de 
ces deux « artistes de théâtre » (pour utiliser le mot de Craig) s’affirme comme 
profondément politique et révolutionnaire au plan artistique, comme au plan 
méthodologique et au plan social. Et l’on ajoutera, immédiatement après, que le 
plateau est pour eux un lieu d’expérimentation, parce que leur nature profonde est 
celle de l’ expérimentateur, de l’ inventeur11. Tous deux oeuvrent pour le présent et 
pour le futur de la scène russe et ukrainienne et de la scène théâtrale européene. 

La forme même qu’ils donnent aux théâtres qu’ils dirigent se veut neuve et 
efficace. Le Berezil est un centre expérimental, avec des studios-ateliers 
d’enseignement, dont une école de mise en scène, un théâtre dirigé par Kurbas, un 
studio pour les amateurs, un musée du théâtre, une scène pour travailler avec les 
paysans. Il édite une revue, Les Barricades du théâtre. Selon les époques, le théâtre de 
Meyerhold comporte un Laboratoire de recherche scientifique (NIL), il entretient des 
liens très étroits avec des groupes amateurs de l’Armée Rouge, il abrite une école 
d’acteurs et de mise en scène (GVYTM, GVYRM, GEKTEMAS), un musée, une revue 
(Aficha TIM12), une maison d’édition. Si Kurbas semble avoir très vite organisé une 
structure complexe, les difficultés énormes que rencontre Meyerhold au début des 
années vingt pour conserver son lieu et résister aux fusions avec d’autres troupes 
auxquelles sa tutelle le condamne gênent ses projets13. Mais tous deux pensent à une 
structure de théâtre-laboratoire.   

Une étude qui demanderait également à être approfondie concerne la pédagogie 
et la direction d’acteurs. Kurbas insiste sur l’importance de l’acteur dans un dispositif 
non illusionniste qui est « un tremplin pour le comédien, destiné à l’aider à réaliser ses 
objectifs scéniques — ce qui est », ajoute-t-il, « commun à tous les théâtres de 
gauche »14. On reconnaît là la définition de la construction donnée par Meyerhold. Les 
parallèles sont saisissants : « L’acteur d’aujourd’hui ne s’identifie pas au rôle, il 
l’objective » écrit Kurbas en 1924. « L’émotion peut être remplacée par une 
expression précise ou mécanisée, ou bien on peut organiser un montage des émotions 
suscité par des réflexes précis de l’acteur. Il s’agit du stade du système de Stanislavski 
tel que l’a fixé Vakhtangov /…/ Le grotesque se construit par des contrastes inattendus 
purement théâtraux et non psychologiques. La Princesse Turandot 15tient sur les 
possibilités du montage des émotions en tant que tel. Chez Meyerhold, quand la 
réflexologie remplace la psychologie, c’est aussi un montage des émotions »16. Sur 
scène, l’acteur de Kurbas peut passer de la personne quotidienne au « joueur » et 
vice-versa. Le metteur en scène ukrainien utilise le terme « étrangéisation »17 dont un 
équivalent existe dans la définition que Meyerhold donne du grotesque « âme de la 
scène » dans la conclusion du chapitre sur « Le théâtre de foire » dans Du Théâtre18, 
c’est-à-dire dès 1913.  

Plus encore, on voit que Kurbas s’intéresse à la connaissance scientifique des 
processus neurophysiologiques de l’homme, à la naissance des émotions. Un de ses 
acteurs, Alexandre Zaparozets, témoigne que cette démarche l’a entraîné 
personnellement à quitter le théâtre pour devenir l’élève de Lev Vygotski, Alexeï 

																																																								
11   Cf. Nelli Kornienko, « Teatral’naja estetika L. Kurbasa  », in Les Kurbas, op. cit. , p. 326 ; et V. Meyerhold, 
« Intervention au GOSTIM, après l’article de Platon Kerjentsev « Un théâtre étranger (« Tchuzoj teatr ») », 
réunion du 25 décembre 1937 , in Ecrits sur le théâtre, vol. IV, op.cit. , p.198. Meyerhold se déclare être 
« expérimentateur par excellence », l’expression  par excellence étant en français.  
12   Les revues des deux théâtres n’auront toutes deux que quelques numéros. 
13   Cf. Ivan Axionov, « Pjat’ let v Teatre Mejerhol’da », demeuré inédit  jusqu’en 1994 (publié in Teatr, Moscou, 1994 , n°1). 
14  Les Kurbas, « Puti i zadaci Berezilja », in Les’ Kurbas, op. cit., p. 385. 
15   La Princesse Turandot est venue en tournée aàKiev en 1922.  
16   Kurbas en 1924. Cité par N. Kornienko,  Rezissërskoe iskusstvo Lesja Kurbasa. Rekonstrukcija (1887-1937), op.cit., p. 206. 
17   Cf. idem, p. 160. 
18   Cf. Meyerhold, Ecrits sur le théâtre, vol. I, op.cit., p. 193. 
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Leontiev et Isaac Louria. Kurbas lui-même s’intéresse aux idées développées par le 
groupe de Louria 19. 

L’acteur de Kurbas comme celui de Meyerhold est un acteur-poète dont le 
modèle commun est Mikhaïl Tchekhov20. Comme chez Meyerhold, l’acteur de Kurbas 
doit s’entraîner (acrobatie, danse, rythme), pour développer de nouvelles capacités 
corporelles, son corps étant son matériau le plus riche et le moins utilisé, comme il 
l’affirme. La biomécanique fait très vite son apparition chez Kurbas. En l’absence de 
documents précis, il est difficile de dire de quelle façon elle est pratiquée, mais, en 
1926, on le verra plus loin, le lien sera direct. Les acteurs de Kurbas étudient la 
médecine, la biologie, la psychologie — de L’introduction à la psychologie d’un 
chercheur marxiste argentin en psychologie expérimentale

21, José Ingenieros, aux 
idées de Lev Vygotski. Certaines sources relèvent l’intérêt de Kurbas pour les travaux 
de Vladimir Bekterev et de Ivan Pavlov22, et par là même pointent son intérêt pour les 
liens entre le corps et l’esprit chez l’homme et chez l’acteur. On commence à 
connaître et à étudier le lien profond qui unit les recherches de Meyerhold aux 
physiologues de son temps. La publication des cours et notes de Kurbas nous 
permettrait d’approfondir cet aspect dans la pédagogie de la technologie de l’acteur. 
Là encore c’est leur nature commune d’expérimentateurs qui les fait se tourner vers 
les sciences humaines qui leur sont contemporaines. 

Dans cet art qu’ils pratiquent tous deux non comme reflet de la vie, mais comme 
construction de cette vie, le spectateur a un rôle essentiel à jouer. L’un et l’autre 
cherchent à développer dans le public une pensée et une perception de type 
associatif, en utilisant images et métaphores. L’un et l’autre lancent des études sur le 
public: enquêtes sociologiques, enregistrement des réactions de la salle. 

Le travail de Meyerhold et de Kurbas pousse la critique théâtrale sur de nouvelles 
voies : en Russie, l’école d’Alexeï Gvozdiev s’est développée en analysant les 
spectacles et les méthodes de Meyerhold ; quant à Kurbas, c’est lui qui pose la 
première pierre de la théâtrologie ukrainienne23. 

On peut enfin repérer des parentés dans le choix du répertoire qu’ils montent 
l’un et l’autre, comme dans son évolution. Si Kurbas a monté en 1923 Gaz de Georg 
Kaiser et Les Briseurs de machines d’Ernst Toller, Meyerhold supervise de son côté les 
mises en scène de deux pièces expressionnistes, non pas dans son théâtre, mais à 
Moscou également, au Théâtre de la Révolution (mise en scène de P. Repnine, Les 
Briseurs de machines en 1922 ; mise en scène d’A. Velizev, L’Homme-masse de Toller 
en 1923). Kurbas monte Le Revizor de Gogol, La Jacquerie de Mérimée, Nora d’Ibsen 
(sous le titre avec lequel Meyerhold a également monté Maison de poupée) et Tripes 
d’or de Crommelynck. Toutes pièces que Meyerhold monte ou a le désir de monter 
dans son théâtre ou dans ses ateliers. Kurbas monte également Masques à gaz de 
Sergueï Tretiakov, proche collaborateur de Meyerhold. En camp, il met en scène La 
Mort de Tarelkine que Meyerhold a montée deux fois. Progressivement, chacun se 
centre sur un répertoire national et contemporain, cherchant à créer les formes d’une 
comédie soviétique : avec Vladimir Maïakovski, Nikolaï Erdman pour Meyerhold, avec 
Mikola Kulich pour Kurbas. Ajoutons que c’est justement grâce à Erdman qu’une des 
pièces de M. Kulich, Khuli Khurina, comédie grotesque sur la vie soviétique en Ukraine 
et sur le processus d’ « ukrainisation », écrite en 1926, fut traduite en russe et mise en 
scène en 1927 au Théâtre de la satire à Moscou, alors qu’elle fut interdite au Berezil24. 

																																																								
19   Cf. Alexandre Zaparozets, « Master », in Les’ Kurbas, op. cit. pp. 171-172. 
20   Cf. N. Kornienko, « Teatral’naja estetika L. Kurbasa », in Les’ Kurbas, op. cit. p. 276, cite le témoignage du 18 
mai 1959 de M. Kruselnitcki.  
21   D’origine italienne, fondateur de la Société de psychologie de Buenos-Aires, il est un des promoteurs du 
socialisme en Argentine. 
22   N. Kornienko, « Teatral’naja estetika L. Kurbasa », in Les’ Kurbas, op. cit. p. 289. 
23   Cf. N. Kornienko,  Rezissërskoe iskusstvo Lesja Kurbasa. Reconstrukcija (1887-1937), op.cit., p. 192. 
24   Cette pièce de Kulich  a pour titre le héros de l’oeuvre éponyme d’ Ilia Ehrenburg, Julio Jurenito(1922), mort en 
Ukraine, en 1921,  dans des circonstances obscures. Elle a été publiée en 1926 sous la forme d’une brochure. Elle a 
cependant été présentée à Kiev,  en russe , au Théatre Novyj Kievskij, dans une mise en scène de M. Diskovskij.   
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Ajoutons enfin qu’Erdman fut arrêté en 1933 et assigné à résidence et que Kulich fut 
fusillé en même temps que Kurbas, dans le même camp.  

Ces parentés dans les objectifs, les recherches, les réalisations se concrétisent par 
des liens encore plus tangibles, des contacts. Kurbas et Meyerhold se rencontrent en 
1923, lors de la tournée du TIM en Ukraine, à Kiev et à Karkhov, avec Le Cocu 
magnifique, La Mort de Tarelkine et La Terre cabrée. Mais, dès la période du Théâtre 
pour la jeunesse, les acteurs de Kurbas sont passionnés par l’œuvre de Meyerhold25. 
Ce sont Kurbas et le Théâtre Berezil qui, dans leur propre théâtre, qu’ils viennent enfin 
de recevoir en 1924, invitent officiellement le TIM, pour sa deuxième tournée en 
Ukraine (Kiev, puis Karkhov, Minsk, Homel), lors de laquelle il présentera La Terre 
cabrée, La Forêt et D.E.26 Meyerhold se montrera conquis par l’adaptation que Kurbas 
a donnée du roman Jimmy Higgins de l’Américain Upton Sinclair en octobre 1923 à 
Kiev. Dans le but de la monter lui-même au Théâtre de la Révolution, il fait écrire au 
metteur en scène ukrainien pour lui demander le texte de l’adaptation, son accord et 
les conditions financières27. Kurbas donne son accord, mais le projet n’aboutira pas. 
Enfin, en 1926, Kurbas invite au Théâtre Berezil Valeri Inkijinov, un des plus proches 
collaborateurs de Meyerhold lors de la mise au point des exercices et études de 
biomécanique au début des années vingt.  

Intéressé depuis longtemps par les théâtres d’Asie, Kurbas vient en 1928 à 
Moscou pour voir les spectacles de la Compagnie menée par Ichikawa Sandanji, avec 
tout un groupe d’acteurs auxquels il veut faire partager son intérêt pour le Théâtre 
Kabuki. Meyerhold, à cette période, est à Paris. La réputation du Théâtre Berezil est 
maintenant parvenue à Moscou, et on parle même de tournée possible. On rapporte 
aux Ukrainiens « la haute estime dans laquelle Meyerhold tient Kurbas »28. Rentré en 
Ukraine, Kurbas considère qu’il est trop tôt encore pour la jeune troupe de se monter 
hors d’Ukraine, qu’il y a encore beaucoup à apprendre, et d’abord chez les 
Japonais…29 Notons que Kurbas qui, comme Meyerhold, s’intéresse à une synthèse 
entre orient et occident en étudiant de près le Théâtre Kabuki, cherche de son côté à 
approfondir certaines philosophies orientales comme le shintoïsme. 

On sait encore qu’en 1933, après sa destitution de la direction du Théâtre Berezil, 
Meyerhold téléphonera à Kurbas30. Mais c’est Mikhoels qui, comme on l’a vu, 
l’accueillera. Et pourtant Kurbas, le solitaire, ne recherche pas l’appui de Meyerhold, 
ne se revendique pas comme son disciple, d’autant plus que, dès la tournée du TIM en 
1923, la presse ukrainienne ne cesse de les comparer, soit pour dire que Kurbas est 
totalement influencé par le Maître russe, soit au contraire pour dénigrer Meyerhold à 
l’esthétique finalement qualifiée de bourgeoise et pour louer Kurbas, créateur quant à 
lui de formes nouvelles et authentiquement collectives. 

Une polémique très vive s’empare de fait en 1923 de la presse ukrainienne qui 
cherche à relever, parfois de façon très artificielle, ressemblances et différences. 
Krassovski, Ourazov, Koriak (Avanti) font de Kurbas un épigone de Meyerhold, 
soulignant, comme le note ironiquement un partisan de Kurbas, que « les nouvelles 
formes théâtrales naissent d’abord à Moscou (sous-entendu là où la culture est plus 
développée qu’en Ukraine), et, de là, les influences se répandent à la périphérie, et en 
particulier en Ukraine »31. D’autres — I. Tourkeltaub, E. Boim, M. Bajan — défendent 
Kurbas. Certains tentent de montrer qu’au contraire Meyerhold et Kurbas sont des 

																																																								
25   Cf. le témoignage d’A. Zaporozets, « Master », in Les’  Kurbas,  op. it., p. 159. 
26  Contrat conservé au Musée du théâtre, de la musique et du cinéma de Kiev, exposé dans l’exposition 
permanente sur Les Kurbas, reproduit in Mémoire de DEA de V. Gopko-Pereverzeva, « L’Expressionnisme dans 
les mises en scène de Les Kurbas au Théâtre Berezil », 2002-2003, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle 
(direction B. Picon-Vallin), pp. 87-88.  
27   Télégramme du 17/12/1924 conservé au Musée du théâtre, de la musique et du cinéma de Kiev (RN 8570), 
reproduit  in Mémoire de DEA de V. Gopko-Preverzeva, op. cit. pp. 89-90. 
28   Cf. Evgenija Strelkova, « Zatkinskij vezd », in Les’ Kurbas, op. cit, . p. 116. 
29   Idem, ibidem. 
30   A. DeiÏch, « Celovek kotorij byl Teatrom », in Les’ Kurbas, op. cit.  p. 189. 
31   Cf. anonyme, in Visti VUCVK, 1923, 10. VII, n°150, p. 4. 
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phénomènes totalement contraires, tant idéologiquement qu’artistiquement. Ils 
réduisent le travail de Meyerhold à une construction formelle du mouvement 
scénique en l’absence de tout contenu émotionnel. Meyerhold n’aurait rien senti de 
« la rythmique de la Révolution ni du pathos du collectif prolétarien », alors que 
Kurbas aurait saisi la dialectique de l’époque prolétarienne, dans ses compositions 
rythmiques et son traitement de la masse. Ainsi, Meyerhold ne serait « prolétarien 
que dans ses déclarations, alors que dans le processus de création, il n’est qu’ un 
bourgeois »32 . 

La presse considère cependant de façon unanime que les spectacles montrés par 
Kurbas et par Meyerhold, sont un événement/ Meyerhold apparaît comme « un 
destructeur, un futuriste de la plus belle eau »33. « Kurbas est peu destructeur, il est 
national, il est extructeur 34». La presse met ainsi en concurrence très violente, peu 
justifiée et dangereuse, les deux artistes : « Le champion de Kiev a mis KO le champion 
de Moscou »35.  

Il n’empêche que doit s’affirmer l’identité du théâtre ukrainien, qu’il faut mettre 
en avant des spécificités, une originalité, et que cela exclut l’influence des Russes, a 
fortiori la moindre copie. Or, celles-ci sont présentes au début des années vingt, en 
particulier sur les scènes des théâtres russes de Kiev. Si Kurbas reconnaît la nécessité 
d’apprendre la technique et la culture théâtrales auprès des maîtres russes, il 
prévient : « Il existe un risque culturel de nous voir devenir la variante ukrainienne du 
théâtre russe et rien de plus »36. 

Malgré lui, Kurbas reste « en compétition » avec Meyerhold . Ainsi, en 1925, il 
place son Théâtre Berezil à l’avant-garde, devant les artistes russes : il s’appuie sur des 
articles de N.Tchoujak pour écrire que Meyerhold aurait rendu ses positions – il va 
monter Le Revizor que Kurbas a mis en scène en 1921, et il programmerait Carmen37. 
A ses yeux, Meyerhold s’intéresse donc d’abord à des problèmes formels. Or, on sait la 
gravité que prendront de telles affirmations quelques années plus tard. 

Mais, plus intéressant que cette compétition que le manque d’informations à la 
source excite ou suscite, c’est le dialogue intérieur entre les deux artistes, réel et 
présent, qu’il faudrait pouvoir étudier. 

Il est sûr que l’opposition « destructeur/extructeur » exprime la situation de deux 
metteurs en scène dont l’un travaille à partir de la tradition théâtrale russe à refonder, 
et que l’autre œuvre sur un terrain culturel où tout, ou presque, est à faire et à créer. 
Kurbas joue le rôle, non d’un réformateur, mais d’un fondateur.   

En 1927-28, la critique hostile cessera enfin de le considérer comme un épigone 
des Russes pour mieux analyser ses particularités, sans négliger ses contradictions. 

Quand on étudie les documents (photographies, articles, témoignages), la 
parenté entre Gaz et les spectacles meyerholdiens semble évidente. Même si Kurbas 
n’a pas encore vu ces spectacles — ce qu’il souligne 38 —, le choc de ces manifestes de 
l’Octobre théâtral est tel que des photos et des récits doivent circuler jusqu’en 
Ukraine. De même, Meyerhold n’a pas vu Jimmy Higgins, dont la première a lieu après 
la tournée du TIM en Ukraine. Mais il en a forcément entendu parler, il a vu des 
images du spectacle, et c’est ce qui le pousse à demander à Kurbas les droits de son 
adaptation.  

Ainsi dans Gaz, l’usine est le lieu même de la fable avant d’être aussi l’espace de 
jeu de l’acteur meyerholdien-ouvrier de la scène, comme dans Le Cocu magnifique. 
Les deux ou trois niveaux du dispositif construit et non figuratif, œuvre de V. Meller, 
proposent aux comédiens en uniforme de théâtre des espaces de jeu pour développer 

																																																								
32   Cf. idem.   
33   Panfuturist-exstructor, « Les’ Kurbas i Vsevolod Mejerhol’d », in Bolchevik,  n°138, 1923 (l’auteur est sans doute Mikola Bajan). 
34   Il s’agit d’un mot inventé pour désigner la nouveauté de son entreprise.  
35   Panfuturist-exstructor, « Les’ Kurbas i Vsevolod Mejerhol’d », op.cit. 
36   Cité par N. Kuzjakina, « Les’ Kurbas », in Les’ Kurbas,  op. cit.,  p. 21. 
37   Cf. L. Kurbas, « Puti i zadaci Berezilja », in Les’ Kurbas, op. cit., p. 382. 
38   L. Kurbas, « Berezil’ i voprosy faktury », in  Les’ Kurbas, op. cit. , p. 378. 
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leur habileté acrobatique, et au metteur en scène des possibilités pour dessiner des 
compositions scéniques expressives. Le nom de l’auteur peint sur le panneau du fond 
évoque en mineur les innovations graphiques du Cocu magnifique. On a l’impression 
que Gaz réunit des éléments des Aubes, du Cocu magnifique et de La Terre cabrée 
(une structure évoquant une grue) et en fait une synthèse rapide avec les moyens du 
bord. 

Kurbas concède que la tournée du TIM de 1923 « n’a pas pu ne rien donner à un 
collectif formé dans les conditions provinciales de la réalité ukrainienne, privé de 
spécialistes », et qu’il y eut bien influence, mais il affirme en 1925 que « Jimmy Higgins 
est davantage lié, d’un point de vue génétique, avec Rur 39, le spectacle qui précède 
Gaz, qu’avec le théâtre de Meyerhold (quelques ressemblances extérieures ont 
totalement induit en erreur la critique et les petits-bourgeois) »40. Il continue : « Pour 
tout collectif qui pense de façon indépendante, une influence conduit, après la prise 
de connaissance d’une nouvelle culture théâtrale, à des corrections importantes, mais 
ses traces disparaissent vite. La voix originale du Berezil résonne de façon expressive 
jusqu’à aujourd’hui dans l’immense chœur des grands et petits créateurs du nouveau 
théâtre après Octobre »41 

Avec Jimmy Higgins, on assiste sans doute à un saut qualitatif à travers la 
cinéfication de la scène, à la fois externe et interne42. Et sans nul doute, du moins sur 
le plan externe, Kurbas va ici plus loin que Meyerhold dans La Terre cabrée, adaptation 
de La Nuit de Marcel Martinet par Sergueï Tretiakov, qui est responsable du 
« montage du texte », mise en scène où le metteur en scène russe utilise trois écrans 
pour projeter images fixes, chiffres et textes et composer ainsi un commentaire serré 
aux actions scéniques. Le projet initial, qui prévoyait l’utilisation de films, n’a pu, pour 
des raisons matérielles, être réalisé. 

Avec Jimmy Higgins, dont il a écrit l’adaptation, Kurbas fait, il le dit, un « théâtre 
de montage », associant entre elles des séquences disparates, mais porteuses chacune 
d’une unité de style, de méthode et d’images. Il intègre totalement le film à l’intérieur 
de l’action scénique, à la façon de Erwin Piscator. 

De même qu’Evgeni Vakhtangov a pu écrire, en 1922, que Meyerhold a donné les 
racines du théâtre de l’avenir, de même le poète Ossip Mandelstam soulignera en 
1926 que Kurbas a œuvré pour le théâtre ukrainien du futur43. Sans doute, le théâtre 
révolutionnaire de Kurbas garde, comme le GOSET, des liens précis avec une culture 
populaire, ukrainienne, ou juive — celle du shettl pour A. Granovski, le metteur en 
scène du GOSET44 —, en même temps qu’il s’ouvre, comme le GOSET encore, à la 
culture européenne et surtout allemande. Le théâtre du futur pour lequel œuvre 
Meyerhold et Kurbas est un théâtre profondément musical où la collaboration avec le 
compositeur est un moment essentiel. Il s’agit de musique pour le théâtre, intégrée à 
la composition du spectacle, elle-même conçue comme une partition musicale où les 
éléments de rythme, mélodie, tempo, leit-motiv, contrepoint, bruitage etc., 
constituent une structure subtile et efficace pour le travail de l’acteur comme la 
perception du spectateur45. Kurbas a été marqué par Rudolf Steiner dès son tout 
premier voyage en Autriche et cette expérience est le noyau de l’importance qu’il 
accorde au rythme au théâtre. Meyerhold, qui a une formation musicale de violoniste 

																																																								
39   Composition scénique et musicale de L. Kurbas, présentée en février 1923. 
40   L. Kurbas, «  Berezil’ i voprosy  faktury», in Les’ Kurbas, op. cit., p. 378. 
41   Idem, p. 378. 
42   Cf. B. Picon-Vallin, « Le cinéma, rival, partenaire ou  instrument du théâtre meyerholdien », in Théâtre et 
cinéma années vingt, sous la dir. de Claudine Amiard-Chevrel, vol. 1, Lausanne, L’Age d’Homme, 1990. 
43   In Kievskij proletarij, 1926, 7 mai, cité par N. Kornienko, Rezissërskoe iskusstvo Lesja Kurbasa. Reconstrukcija 
(1887-1937), op.cit , p. 209. 
44   Il émigre en 1928 et est remplacé à la direction du théâtre  par Mikhoels. Cf. B. Picon-Vallin , Le théâtre juif 
soviétique pendant les années 20,  Lausanne, L’Age d’homme, 1973.  
45  Cf. B. Picon-Vallin, Meyerhold, Les Voies de la création théâtrale, volume 17, Paris, CNRS Editions, Paris, 
1990-2004, pp. 250-384 et V. Gopko-Pereverzeva, « L’Expressionnisme dans les mises en scène de Les Kurbas 
au Théâtre Berezil », mémoire cité, pp. 47-49.  
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professionnel et s’est très tôt et activement intéressé aux problèmes liés au rythme, 
connaissait les théories de Steiner au moins par Andreï Bely et Mikhaïl Tchekhov. Et si 
Meyerhold a travaillé avec de nombreux compositeurs comme M. Gnessine, 
S.Prokofiev, D.Chostakovitch, ou V. Chebaline,  Kurbas est resté fidèle à Anatoli Butski.  

Une partie de la critique ukrainienne criera encore au plagiat en 1924 pour la 
seconde version scénique de Macbeth que Kurbas présente en fait quelques mois 
avant D.E. ( Daës Evropu). Si Meyerhold obtenait dans ce spectacle des effets 
cinématographiques impressionnants46, à l’aide de simples panneaux à roulettes, 
Kurbas les utilisait de façon si fonctionnelle et poétique qu’il est impossible de parler 
de copie : quelques exemples permettront de s’en convaincre. Dans son Macbeth, les 
panneaux mobiles pouvaient, non seulement se déplacer et devenir mur de palais, 
souterrain et passages, lieu d’apparition des sorcières, mais ils pouvaient aussi monter 
et descendre comme les lames d’une guillotine géante. Au moment de l’apparition du 
fantôme de Banquo, Macbeth, qui voulait s’en approcher, se fracassait la tête contre 
un mur-panneau qui glissait et faisait disparaître le spectre. Et à la fin, quand tous les 
panneaux avaient libéré la scène devenue vide, au son d’une musique d’orgue, un 
paysan traversait l’espace en diagonale, et avançait comme si, rythmiquement et 
lentement, il fauchait une prairie… Ajoutons que Kurbas avait introduit dans le rôle du 
Portier (un des cinq personnages confiés à son grand acteur Amboise Boutchma), des 
allusions directes à l’actualité – nouvelles tirées des journaux ou rumeurs de la ville, 
répliques renouvelées quotidiennement. Et ici aussi, on aurait pu dire que le principe 
venait du traitement du rôle du Messager des Aubes, montées par Meyerhold en 
1921… 

Refusant par leur génie même de se soumettre aux contraintes idéologiques47, 
proches intellectuellement et artistiquement, les deux metteurs en scène ont subi un 
sort identique, et leur œuvre, longtemps transmise oralement, est demeurée tapie 
dans les « laboratoires de création intérieure » des artistes qui avaient la chance 
d’avoir pu voir des images ou d’entendre quelques récits et témoignages.     

 

																																																								
46   Cf. B. Picon-Vallin, Meyerhold, Les Voies de la création théâtrale, op.cit., pp.154-159.  
47   On peut citer, entre autres,  Le Revizor ou Le Mandat pour Meyerhold, et pour Kurbas, Macbeth où il avait 
inventé un final personnel de couronnement /recouronnement sans fin où Malcolm était  exécuté par un autre 
prétendant, à son tour exécuté et remplacé, et ainsi de suite… 
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UKRAIŃSKIE EPIZODY LEONA SCHILLERA 

 
 Анотація: Вперше у контекст вітчизняного театрознавства вводиться українська тема у творчості 

провідного польського режисера Леона Шиллера (1887–1954). Увага сконцентрована на львівському 
періоді театральної діяльності Шиллера у 1930-х роках, а також його виступах у пресі та участі у 
політичній боротьбі. Аналіз вистави «Срібний сон Саломеї» Ю. Словацького (1932) дозволяє краще 
зрозуміти не лише творчі методи режисера, але і його світоглядну позицію. 

Ключові слова: Л. Шиллер, Ю. Словацький, україно-польські взаємини, західноукраїнський театр, 
«Срібний сон Саломеї». 

 
Аннотация: Впервые в контекст отечественного театроведения вводится украинская тема в 

творчестве ведущего польского режиссера Леона Шиллера (1887–1954). Внимание сконцентрировано на 
львовском периоде театральной деятельности Шиллера в 1930-х годах, а также его выступлениях, в 
печати и участии в политической борьбе. Анализ представления «Серебряный сон Саломеи» Ю. 
Словацкого (1932) позволяет лучше понять не только творческие методы режиссера, но и его 
мировоззренческую позицию. 

Ключевые слова: Л. Шиллер, Ю. Словацкий, украинско-польские отношения, западноукраинский 
театр, «Среребряный сон Саломеи».    

W biografii Leona Schillera (1887-1954) – największego polskiego reżysera 
teatralnego pierwszej połowy XX wieku wątki ukraińskie występują kilkakrotnie. I za 
każdym razem z wyjątkową intensywnością! Te „ukraińskie epizody” mają oczywiście 
związek ze Lwowem, w którym Schiller w sezonie 1930/1931 objął dyrekcję 
artystyczną teatrów Wielkiego, Rozmaitości i Nowości, zaś w kolejnych latach (1932 i 
1939) przygotował spektakle, które przeszły do historii teatru polskiego (Dziady Adama 
Mickiewicza, Krzyczcie, Chiny! Siergieja Tretiakowa, Kordian i Sen srebrny Salomei 
Juliusza Słowackiego, Nasze miasto Thorntona Wildera). Na ten czas przypadają 
również ważne wystąpienia o charakterze politycznym, które wywołały gwałtowne 
ataki na Schillera, głównie z powodu jego sympatii lewicowych, a także 
proukraińskich48. 

 
1. Upadek teatru burżuazyjnego 
To tytuł odczytu, jaki na zaproszenie Koła Literacko-Artystycznego Schiller 

wygłosił 17 października 1930 we Lwowie, a zarazem najobszerniejszy w tym czasie 
jego manifest teatralny, oczywiście o zabarwieniu silnie lewicowym. Dowodził w nim, 
że „dawniejsi artyści” winni zstąpić „w odmęty życia codziennego, życia pracy i walki”. 
Dziś pracownik sztuki 

musi się liczyć z faktem, że na horyzoncie historii pojawiła się nowa klasa, która otwarcie 
walczy już nie o „równouprawnienie”, ale o hegemonię w rywalizacji o dzień jutrzejszy. [...] Takie 
zjawiska społeczne przyczyniły się niewątpliwie do rozwiania legendy, że sztuka wyższa jest ponad 
wszystko, że nie zależy ona od politycznego, społecznego i ekonomicznego podłoża i że artysta nie 
ponosi za nią przed nikim odpowiedzialności. [...] Sytuację teatru współczesnego możemy oceniać 
tylko z tego punktu widzenia, który zajmujemy badając światowy kryzys ekonomiczny czy niebywały 
dotychczas wzrost bezrobocia. [...] o upadku teatru należy mówić jedynie w związku z rozkładem i 
upadkiem całej kultury mieszczańskiej, całego ustroju, w którym ta kultura znalazła swój najsilniejszy 
wyraz. 

Kreśląc szeroką panoramę tej kultury, łącznie z ruchami awangardowymi, Schiller 
wskazał, jak się degenerowała i komercjalizowała, stając się „opium dla mas”, na 
szczęście nieszkodliwym. Przełomem okazał się dopiero „Październik 1917 roku”. 
Narodził się wtedy 

prawdziwy teatr proletariacki, stworzony przez robotniczo-chłopską rewolucję, oparty na 
ideologii leninowskiej, organizowany i wypełniany przez masy proletariackie. [...] W obecnym 
stadium swego rozwoju teatr proletariacki wysunął się na czoło wszystkich innych scen radzieckich, 

																																																								
48 Zob. m.in. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Lwowskie doświadczenia Leona Schillera [w:] Galicyjskie spotkania 
2010. Tom studiów pod redakcją prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej, Zabrze [2012], s. 129-151. 
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służy nie tylko entuzjastycznej propagandzie, ale i przeprowadza ostrą krytykę życia powszedniego 
oraz odzwierciedla prawdziwe oblicze swego kraju. 

Podobna pochwała spotkała teatr niemiecki, ponieważ 
umiał opanować zawrotne tempo nowej epoki. W sensie artystycznym ujawniło się to w 

szybkim przejęciu i celowym zmodyfikowaniu radzieckich metod sztuki scenicznej, przede wszystkim 
konstruktywizmu we wszelkich jego odmianach. Pod względem ideologicznym występowała w 
teatrze chwiejność zależna od stanu literatury dramatycznej. 

Oceniając stan literatury dramatycznej, Schiller nie miał wątpliwości, że trzeba ją 
całkowicie odrzucić: „Teatr nie obsługuje samych privatdocentów i nie pragnie być 
seminarium filologicznym. [...] A scena domagała się teatru żywego”. Tempo, które 
zawładnęło światem, zmieniło także wszystkie dziedziny sztuki. Fikcję i psychologię 
jednostki wyrugował „nowoczesny reportaż, który najszybciej i najprawdziwiej 
odzwierciedla współczesną rzeczywistość”, a przede wszystkim faktomontaż. Schiller 
stawiał je nawet wyżej od „dramatu proletariackiego”, gdyż ten nie był „wyrazem 
ideologii proletariackiej, lecz tylko przedstawiał w sposób jak najbardziej, niemal 
sadystycznie naturalistyczny nędzę robotników, nie mówiąc ani o jej przyczynach, ani o 
środkach jej usunięcia, co niewątpliwie zrobiłby najprymitywniejszy pisarz 
proletariacki”. 

W zakończeniu swego długiego i bogatego w jeszcze inne wątki odczytu, 
poświadczającego – oczywiście – „upadek teatru burżuazyjnego”, Schiller posłużył się 
hasłami, jakby przemawiał na politycznym wiecu: 

Teatr może ocalić tylko niezwykła wrażliwość na wszystkie zjawiska współczesnego życia 
i bezgraniczna odwaga zajęcia wobec nich stanowiska. 

W okresie walki teatr nie może pozostawać biernym widzem. 
Im śmielszy będzie, tym większe masy widzów porwie za sobą! 
A więc tymczasem – jedna tylko dyrektywa: naprzód!

49
 

Pierwodruk odczytu Upadek teatru burżuazyjnego ukazał się na przełomie lat 
1930-1931 po ukraińsku (w przekładzie poety Stepana Tudora) w komunistycznym 
miesięczniku literackim „Vikna” („Okna”), wychodzących we Lwowie, następnie zaś 
(r. 1931) w przekładzie na rosyjski (Bruna Jasieńskiego?) w piśmie moskiewskim 
„Literatura Mirovoj Revoljucii”. Ogłaszając Upadek teatru burżuazyjnego redakcja 
„Ikon” zapowiedziała, iż odniesie się do jego tez po zakończeniu druku. I rzeczywiście, 
w kwietniu 1931 ukazał się artykuł polemiczny M. Veresa pt. Na marginesie odczytu L. 
Schillera. Ukraiński dziennikarz „ocenił wystąpienie Schillera surowo jako mało 
rewolucyjne. Uznał, że zajęło zbyt wiele miejsca w «Viknach», które czytają robotnicy i 
chłopi, podczas gdy odczyt «ob. Schillera» był przeznaczony dla «pań i panów» z 
Kasyna «mających czas i możliwość zajmować się historią teatru»”50. 

„Vikna” (1927-1932), noszące podtytuł „Литература – Мистецтво – Критика” 
(„Literatura – Sztuka – Krytyka”), zdobił na karcie tytułowej rysunek stanowiący 
ideowy symbol pisma. Oto na tle okna siedzi wiejska kobieta czytająca książkę. „Vikna” 
drukowały wiersze i opowiadania przeznaczone właśnie dla takiego czytelnika, gdyż 
piętnowały krzywdę ludu i głosiły pochwałę bezklasowego społeczeństwa w Związku 
Radzieckim. Dlatego też były cenzurowane i ostatecznie zamknięte przez polskie 
władze w październiku 1932. Bliskich związków z kulturą polską dowodził jeden z 
numerów „Ikon”, poświęcony niemal w całości polskiej poezji rewolucyjnej 
i poprzedzony dedykacją: „Zachodnio-ukraińskim masom pracującym – polscy pisarze 
proletariaccy”. Znalazły się tutaj, przełożone na ukraiński przez Iwana Kulikę, K. Jarana, 
Jarosława Kondrę, utwory m.in. Władysława Broniewskiego, Witolda Wandurskiego, 
Bruno Jasieńskiego, Aleksandra Wata51. 

																																																								
49 Leon Schiller, Upadek teatru burżuazyjnego, „Vikna” 1930 nr 12; 1931 nr 1,2, po ukraińsku w przekładzie S.T. 
(Stepana Tudora), pierwodruk w języku polskim (przekład Ireny Schiller) w: „Teatr” 1959 nr 5, przedruk 
(tłumaczenie Ireny Schiller i Jerzego Timoszewicza) [w:] Leon Schiller, Droga przez teatr 1924-1939. Opracował 
Jerzy Timoszewicz, Warszawa 1996, s. 81-102. 
50 Jerzy Timoszewicz, Noty od edytora, [w:] Leon Schiller, Droga przez teatr..., s. 453. 
51 „Vikna” 1930 nr 9. W numerze tym „Vikna” zamieściły, wraz z informacją o prenumeracie, wezwanie: 
„Czytajcie «Miesięcznik Literacki»”. Jego twórcę i redaktora naczelnego, Andrzeja Wata, reprezentował na 
łamach „Vikon” Lokaut – „fragment scenicznego faktomontażu”, wyjęty z Polityki społecznej R.P. Wata, którą 
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„Vikna” uważnie śledziły – co zrozumiałe – działalność Schillera, który zakoń-
czywszy w czerwcu 1931 dyrekcję we Lwowie, zabrał swój „kolektyw” do Warszawy, 
gdzie utworzył Teatr Melodram. Według Schillera, Melodram „służyć chce szerokim 
warstwom”. 

Repertuar rozrywkowy – zapowiadał – opierać się będzie na wodewilach i komediach muzycz-
nych, przeważnie polskich. Repertuar dramatyczny uwzględni przede wszystkim utwory, dające 
obiektywny przekrój życia dzisiejszego

52
. 

„Vikna” wszakże napisały, że Schiller chce „w sali kabaretu Qui pro Quo ponowić 
próbę kompromisowego teatru”. Określenie „w sali kabaretu Qui pro Quo” – zgodne 
zresztą z lokalizacją Teatru Melodram – było bolesne. Bardziej jednak dotkliwy był 
artykuł pod tytułem Skrucha. „Vikna” zarzucały Schillerowi „odcinanie się w «sana-
cyjnym brukowcu» od podejrzeń o działalność komunistyczną i powoływanie się «na 
sanacyjne osobistości, które go popierały na terenie lwowskim»”53. 

Ów „sanacyjny brukowiec” to „Express Poranny”, który wydrukował Wyjaśnienie 
p. Leona Schillera b. kierownika teatru lwowskiego. Schiller przekonywał w nim, że 
proponowane przez niego „kolektywy aktorskie” stanowiły formę obrony artystów 
przed kapitalistycznym wyzyskiem ze strony dyrektorów teatralnych i żadną miarą nie 
wyrastały z „tendencji politycznych”, czego dowodem było poparcie tej idei we 
Lwowie przez wymienionych z nazwiska „ludzi tak mało z bolszewizmem mający 
wspólnego”54. 

Pomimo tych kontrowersji Schiller nie zerwał stosunków z ukraińskimi „Oknami”, 
które w kwietniu 1932 zamieściły artykuł Upadek polskich teatrów. Ów „List z 
Warszawy” podpisany przez Stanisława Kasprzaka (Stanis’lav Kaspšak) był – wedle 
Jerzego Timoszewicza – autorstwa samego Schillera, który chciał w ten sposób 
dowieść swojej „ideowej bezkompromisowości”. Zarazem dawał do zrozumienia, że 
napisał Wyjaśnienie, gdyż obawiał się bojkotu Teatru Melodram, choć nie udało mu się 
uśpić „chytrej czujności” przeciwników politycznych. Tak więc czytelnicy „Vikon” mogli 
przeczytać, że Schiller 

niczego nie odwoływał i nie wyrzekał się ideologii rewolucyjnej, nadal nawołując do tworzenia 
teatru dla mas, lecz ironiczna i persyflażowa forma listu nie tylko znacznie osłabiła zasadniczy ton 
jego poprzednich wystąpień, ale wprowadziła również pewną dezorientację wśród tych, którzy 
chcieliby jego pracę oceniać jako walkę o teatr jutra, teatr zmagań klasowych mas pracujących

55
. 

 
2. „Zwracamy się do robotników, chłopów i inteligencji pracującej na ziemiach zach. ukr.” 
Powyższe sformułowanie znalazło się w odzewie „ukraińskich, polskich 

i żydowskich przedstawicieli literatury, nauki, teatru, muzyki i plastyki”, którzy na 
lwowskiej konferencji w dniu 5 czerwca 1932 poparli inicjatywę Romaina Rollanda, 
Henri’ego Barbusse’a i Maksima Gorkiego, aby zorganizować „Międzynarodowy 
Bojowy Kongres Antywojenny” i rozwinąć „masową kampanię antywojenną”. Miała 
ona zapobiec „nowej wojnie imperialistycznej” i odsunąć „niebezpieczeństwo napadu 
na Związek Socjalistycznych Republik Rad”: 

Związek Radziecki – to kraj budownictwa socjalistycznego. Związek Radziecki – to 
jedyny kraj, który nie zna kryzysu, bezrobocia i ucisku narodowościowego. Związek 
Radziecki – to nadzieja wszystkich uciskanych i ciemiężonych. Tam zwrócone są oczy 
mas pracujących całego świata. [...] 

Tą drogą zwracamy się do robotników, chłopów i inteligencji pracującej na ziemiach zach. ukr. z 
wezwaniem: 

																																																																																																																										
Schiller wystawił w roku 1929 na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (z uwagi na ostrą krytykę 
warunków pracy robotników widowisko zostało zawieszone). 
52 Leon Schiller, Wyjaśnienie p. Leona Schillera b. kierownika teatru lwowskiego, „Express Poranny” 1931 
nr 269, przedr. m.in. [w:] tenże, Droga przez teatr..., s. 119-121. 
53 Jerzy Timoszewicz, Noty od edytora, w: Leon Schiller, Droga przez teatr..., s. 459. Zob. Edward Krasiński, Teatr 
Melodram Leona Schillera, Warszawa 1931, „Pamiętnik Teatralny” 1970 z. 4. 
54 Leon Schiller, Wyjaśnienie p. Leona Schillera..., op. cit. 
55 Stanis’lav Kaspšak [Stanisław Kasprzak], Upadok po’lskych teatriv. Lyst iż Varšavy [Upadek polskich teatrów. 
List z Warszawy], „Vikna” 1932 nr 4, przedruk [w:] Leon Schiller, Droga przez teatr..., przekład na polski Julii 
Runowskiej, s. 138-142. 
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Walczcie przeciw rzezi światowej! Nie dopuśćcie do napadu na ZSRR! Stańcie murem przy 
Związku Radzieckim! 

Wybierajcie komitety antywojenne! Solidaryzujcie się z Kongresem Antywojennym! Wybierajcie 
delegacje! Brońcie Związku Radzieckiego! 

Z lwowskiego teatru odezwę podpisało siedem osób: Schiller (na pierwszym 
miejscu) oraz aktorzy: Dobiesław Damięcki, Jadwiga Hryniewiecka, Ewa Kuncewicz, 
Maria Malanowicz, Antoni Wojdan (Cwojdziński), Jacek Woszczerowicz. Ze strony 
ukraińskiej apel sygnowali literaci: Aleksander Dan, Jarosław Gałan, Aleksander 
Hawryluk, Awenir Kołomyjeć, Antin Kruszelnickij, Iwan Kruszelnickij, Jarosław 
Kumaneć, Włodzimierz Łanyckyj, Rohtan Skazyńskij, Stepan Tudor, A. Diwnycz; 
dziennikarze: Kost. Łyczkowskij, Szkwarek Iwan; malarze: Stanisław Horodyńskij, 
muzyk Mykoła Kolessa; dr Petro Deresz; adwokat dr Dmytro Sosinkała56. 

W sporządzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Sprawozdaniu 
z ruchu komunistycznego i anarchistycznego za czas od 1 września 1930 do 31 grudnia 
1932” napisano, że „z 53 osób podpisanych pod rezolucją około 50% stanowią osoby 
znane z przekonań komunistycznych względnie separastycznych”. Te „separastyczne” 
dążenia wyrażała uchwała III plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 
Polski z lipca 1931: „partia nasza propagować będzie zjednoczenie Ukrainy Zachodniej i 
Białorusi Zachodniej z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Białoruską 
Socjalistyczną Republiką Radziecką”57.  

Kiedy więc 13 czerwca 1932 odezwę wydrukowało legalne czasopismo 
komunistyczne „Widnokręgi”, w nocy z 13 na 14 czerwca policja przeprowadziła 
rewizje w wielu miejscach, m.in. w redakcji „Widnokręgów”, a także w mieszkaniu oraz 
gabinecie Schillera w Teatrze Wielkim. Schillera aresztowano, ponadto Damięckiego i 
Wojdana. Rozpętała się „wielka afera Schillera”, którą gazety przywitały tytułami: 
Komunizm „teatralny” zaczyna działalność wywrotową, Jaczejka komunistyczna pod 
skrzydłami Teatrów Miejskich, Smutny epilog teatralnej działalności p. L. Schillera, 
Likwidacja sztabu komunistycznego we Lwowie, Afera Leona Schillera apostoła 
czerwonego teatru itp. Można było więc przeczytać, że „w Teatrze Wielkim pewna 
grupa aktorów prowadzi agitację wywrotową w duchu komunistycznym”. Ukazał się 
również Urzędowy komunikat: 

Wydział śledczy we Lwowie po dłuższej obserwacji w związku z prądami komunistycznymi 
nurtującymi wśród aktorów we Lwowie przeprowadził 14 bm. na polecenie prokuratury przy sądzie 
okr. szereg rewizyj, częściowo z wynikiem pozytywnym. 

Dalsze dochodzenia prowadzi się pod nadzorem prokuratora sądu okręgowego
58

. 
Ten częściowy „wynik pozytywny” odnosił się m.in. do „oryginalnych najnowszych 

wydawnictw dotyczących teatrów sowieckich”, które znajdowały się w posiadaniu 
Schillera. Kazało to „Ilustrowanemu Kurierowi Codziennemu”, przewodzącemu 
w nagonce na Schillera, nazwać go „Stalinem polskiego teatru”, a przede wszystkim 
zwrócić się do „czynników najwyższych, do czynników najbardziej kompetentnych w 
Warszawie z zapytaniem telefonicznym, gdzie nam oświadczono, że nikt nie zamierza w 
odniesieniu do p. Schillera stosować jakichś «wyjątkowych praw»”. „Władze śledcze – 
donosił dalej «IKC» – prowadzące od dłuższego czasu obserwacje nad działalnością 
p. Schillera, ustaliły, że wśród pracowników i aktorów teatrów miejskich we Lwowie 
rozwinęła się silna agitacja komunistyczna, przy czym działalność ta robiła zastraszające 
postępy. Poza tym stwierdzono, że p. Schiller był współpracownikiem komunistycznych 
pism, wychodzących we Lwowie, ukraińskiego «Vikna», oraz polskich «Nowa Kronika» 
i «Literacka Trybuna». Tak oto odkryto źródła ożywionej propagandy KPZU 
[Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy] na terenie lwowskim i wschodniej 
Małopolsce”59. 

																																																								
56 „Widnokręgi” 13 VI 1932, cyt. za: Jerzy Timoszewicz, Noty od edytora [w:] Leon Schiller, Droga przez teatr..., 
s. 460-461. 
57 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1201. Dziękuję Jerzemu Timoszewiczowi za przekazanie mi tej 
cennej informacji. 
58 Urzędowy komunikat, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1932 nr 165. 
59 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1932 nr 166, 165, 163. 
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W obronie swego dyrektora, zaprzeczając „agitacji komunistycznej w teatrze”, 
wystąpił lwowski Zarząd Filii Związku Artystów Scen Polskich (38 podpisów)60. Z kolei 
przychylne Schillerowi „Słowo Polskie” próbowało zbagatelizować „enfant – 
terribilizm” reżysera pisząc: 

Leon Schiller – w twórczości teatralnej człowiek genialny, w życiu dziecko straszliwe – dał się 
znowu użyć – jeśli mamy wierzyć doniesieniu „IKC” – komunistycznej propagandzie i podpisał jakąś 
filosowiecką, pacyfistyczną ulotkę, niby Bernard Show czy Romain Rolland, tylko nie w towarzystwie 
wybitnych bardzo i głośnych na świat cały nazwisk, ale w gronie nawet we Lwowie zupełnie 
nieznanych „zachodnio-ukraińskich” obywateli i paru aktorów polskich. Ta manifestacja 
salon-snob-sowietfilizmu jest przejawem zwyczajnej infantylności właściwej bardzo często genialnym 
organizacjom artystycznym

61
. 

Sprawa więc – według „Słowa” – była raczej „złośliwym figlem Maciusia”, aniżeli 
„zdradą stanu”. Schillerowi groziła jednak sprawa sądowa. Chodziło przede wszystkim 
o antypaństwowe określenie Wschodniej Małopolski jako „ziem zachodnio-
ukraińskich”. W dodatku u żony Schillera, Ewy Kuncewicz („czynnej pacyfistki”), 
znaleziono pistolet. Jeśli więc Schiller – po przesłuchaniu – został zwolniony już 14 
czerwca, to podziałała interwencja dyrektora Wilama Horzycy oraz siostry Schillera 
Anny Jackowskiej u ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. To minister 
Pieracki miał wymusić na Schillerze – jak sugeruje dr Timoszewicz – 
samousprawiedliwiające się Oświadczenie, które ukazało się w lwowskim „Słowie 
Polskim” 30 lipca 1932: 

Odezwę lwowską otrzymałem do podpisu w czasie próby generalnej Snu srebrnego Salomei, 
a przeczytawszy pierwsze jej zdania wzywające do solidaryzowania się z pacyfistyczną i humanitarną 
akcją Rollanda, Alberta Einsteina, Bernarda Shawa i innych, podpisałem ją nie badając już bliżej 
dalszego jej tekstu, w przekonaniu że jest to tylko szerzej rozwinięty akces do oświadczenia tych 
pisarzy. Podpisując tę odezwę nie przypuszczałem, by mogła ona mieć w jakimkolwiek względzie 
antypaństwowy charakter lub też godzić w byt niepodległej Polski, takiego bowiem oświadczenia, 
zgodnie z moim przekonaniem, nie byłbym w żadnym wypadku i w żadnej formie akceptował

62
. 

Reakcja na to Oświadczenie była mało przychylna, o czym świadczą tytuły w wielu 
pismach: Schiller zaciera ślady, Skrucha p. Schillera, Leon Schiller nie byłby podpisał, P. 
Schiller kaja się63. 

Nie tylko Schiller tłumaczył się tym, że nie wiedział, co podpisuje. Edward Csató, 
przebadawszy ówczesne świadectwa stwierdził: 

Kilka osób spośród podpisanych na odezwie złożyło oświadczenia, że podpisy ich zostały 
położone bezprawnie i bez ich wiedzy. Na pewno niektóre podpisy nie były autentyczne [...]. We 
Lwowie w kołach zainteresowanych krążyła opinia (która znalazła swój wyraz także na łamach 
prasy), że sfałszowanie niektórych podpisów było prowokacją ze strony nacjonalistycznej organizacji 
ukraińskiej. Niemniej w środowisku lewicowym wycofywanie podpisów względnie tłumaczenie się 
nieświadomością uznane zostało za tchórzostwo i zdradę”

64
. 

Tę „aferę Schillera” podsycała dodatkowo inscenizacja Snu srebrnego Salomei 
Juliusza Słowackiego, oskarżana także o „proukrainizm”. 

 
3. Sen srebrny Salomei 
Wystawiając we Lwowie Sen srebrny Salomei Słowackiego (prem. 9 VI 1932), 

„Schiller-bolszewik” dopuścił do tego, iż „ze sceny polskiej padły słowa skierowane 
przeciw Polsce”. Takie zarzuty „tendencyjnego [t.j. proukraińskiego] sfałszowania 
poematu” rozpatrywała Komisja Teatralna. Wcześniej, na posiedzeniu magistratu 
lwowskiego w dniu 14 czerwca 1932, prezydent Wacław Trojanowski zapytał dyrektora 
Horzycę, „w jakim stosunku pozostaje Schiller do teatru lwowskiego”, na co otrzymał 
odpowiedź, iż „bawił on na gościnnych występach reżyserskich, które dobiegły 

																																																								
60 Enuncjacja Związku Artystów Scen Polskich, „Słowo Polskie” 1932 nr 134; Artyści lwowscy proszą Prezydenta 
miasta o obronę przed nikczemną insynuacją IKC, loc. cit. 
61 Enfant – terribilizm Leona Schillera i sowiecka propaganda „I.K.C.”, „Słowo Polskie” 1932 nr 160. 
62 Oświadczenie Leona Schillera, „Słowo Polskie” 1932 nr 207, przedruk [w:] Leon Schiller, Droga przez teatr..., 
s. 155. 
63 .Zob. Jerzy Timoszewicz, Noty od edytora [w:] Leon Schiller, Droga przez teatr..., s. 460. 
64 Edward Csato, Leon Schiller, Warszawa 1968, s. 421. 
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końca”65. Następnie radny Wodzimirski „wniósł w związku z tym drugą interpelację co 
do sposobu wystawiania Snu srebrnego Salomei. Mówca zauważył, że w wystawieniu 
tej sztuki także przejawia się tendencja niegodna sztuki narodowej”, co kazało odesłać 
egzemplarz teatralny do Komisji Teatralnej66. Jednakże Komisja uznała, iż „inscenizacja 
nie sfałszowała ideologii Słowackiego”67. Nie powstrzymało to Rady Naczelnej BBWR 
(Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem) Małopolski Wschodniej wystąpić 
przeciwko „komunistycznym wybrykom «teatralnym»” i uznać, że w teatrze lwowskim 
„padają słowa ziejące nienawiścią do Polski”68. 

Schiller (wprawdzie pod pseudonimem) nie pozostał bezczynny w tej politycznej walce: 
Endecja [Narodowa Demokracja] – ironizował – utożsamiając się widocznie – i najsłuszniej – z 

regimentarzem Stępkowskim i Leonem [antyukraińscy bohaterowie Snu srebrnego Salomei], ale nie 
mogąc znieść sprawiedliwego osądu, jakiemu Słowacki w tym nieśmiertelnym utworze poddaje 
moralność i małość, charakter i „myśl” polityczną ówczesnych endeków, znalazła spod tego pręgierza 
ucieczkę w kłamstwie i insynuacji, że to nie Słowacki ją potępia, ale Schiller fałszując i wypaczając 
dzieło narodowego wieszcza. Otóż komisja teatralna [...] po doskonałym, wyczerpującym referacie 
prof. UJK [Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie] dra [Zdzisława] Żygulskiego, po wyjątkowo 
zgodnej dyskusji przyjęła jednogłośnie następującą rezolucję: „Komisja [...] stwierdza, że inscenizacja 
ta nie wykazała żadnych tendencji obcych przewodniej myśli poety i duchowi jego dzieła”. Bydełko 
bogobojne może być dumne, że stratowało raz jeszcze zasiew nowej sztuki polskiej. Niech żyje 
dyktatura głupstwa! Warchoły, tępaki i szalbierze wszystkich miast polskich łączcie się!

69
 

Dlaczego Sen srebrny Salomei tak poruszył „bydełko bogobojne”? Na czym 
polegał ów Schillerowski „zasiew nowej sztuki polskiej”? Odwaga Schillera przejawiała 
się niewątpliwie w tym, że we Lwowie, w którym żywa była pamięć wojny pol-
sko-ukraińskiej w roku 1918, został wystawiony dramat, którego tematem jest bunt 
chłopów ukraińskich, zwany koliszczyzną, przeciwko szlachcie polskiej. Jego punktem 
kulminacyjnym było wymordowanie 24 czerwca 1768 kilkanaście tysięcy mieszczan 
i szlachty w Humaniu. Słowacki tej rzezi w dramacie nie pokazuje, ale opisuje zarówno 
okrucieństwo Hajdamaków jak niemniejsze okrucieństwa Polaków, na których czele 
stał Regimentarz Józef Stempkowski (w dramacie Stempowski). Oto Regimentarz, 
ująwszy przywódcę ukraińskiego Semenkę, nakazał go okręcić słomą i oblawszy smołą 
podpalić i prowadzić przez wieś: 

Jako świecznik zapalony:     З тим світачем, допоки не схолоне. 
A ciągle niech biją w dzwony,   Та ще нехай постійно б'ють у дзвони  
Poki gore żywa świéca,    Аж вигасне ота жива свіча, 
Okropna ludu gromnica,    Ця велетенська жалобна свіча 
Świecąca buntu trupowi.    Бунтівникам присвічуючи трупно! 

(akt V, w. 125-129) 
Była to kara za śmierć szlachcica Gruszczyńskiego i pohańbienie przez 

„hajdamacką czerń” jego rodziny: 
Teraz wszystko krwią zbryzgane,    Усе було залито кров'ю, пане, 
co uniknęło grabieży.     Якщо не пограбоване, авжеж. 
Trupy ludzkie bez odzieży     На ліжках, на підлозі й хідниках 
I na ziemi i na łóżkach,     І на просяклих кров'ю подушках 
Na krwią ciekłych poduszkach                      Лежали людські трупи без одеж;

 70
 

    (akt II, w. 212-216) 

																																																								
65 Echa lwowskiej odezwy antywojennej. Leon Schiller aresztowany, „Nasz Przegląd” 1932 nr 165. 
66 Posiedzenie magistratu lwowskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1932 nr 165. Wilam Horzyca podczas 
rozmowy z Jerzym Timoszewiczem (Kraków, 1956) potwierdził, że „przedstawienie było proukraińskie i stąd 
cała awantura!” Dziękuję dr Timoszewiczowi za opisanie mi (w lutym 2012 w Warszawie) swojej wizyty 
u Horzycy. 
67 Tadeusz Zaderecki, Jeszcze o „Śnie srebrnym Salomei” (Miejskiej Komisji Teatralnej do pamiętnika), „Kurier 
Lwowski” 1932 nr 177. 
68 Przeciwko komunistycznym wybrykom „teatralnym” występuje Rada Naczelna BBWR Małopolski Wschodniej, 
„Ilustrowany Kurier Codzienny” 1932 nr 172. 
69 Stefan Ling [Leon Schiller], Dwa lata teatru Schillera we Lwowie, „Wiadomości Literackie” 1932 nr 30, 
przedruk m.in. [w:] Leon Schiller, Droga przez teatr..., s. 154-155 (podkr. – L. Schiller). 
70 Юліуш Словацький, Срібний сон Саломеї, переклад Роман Лубківський // Юліуш Словацький, Срібрний 
міфУкраїни, Львів 2005, с. 278. 
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Sen srebrny Salomei, od chwili druku w roku 1844, wywoływał gwałtowne spory, 
pomniejszające wartość utworu. Przede wszystkim zarzucano Słowackiemu iż 
„niektóre sceny są swoją okropnością przerażające i nieestetyczne, co więcej: zgoła 
niepotrzebne”71. Schiller mógł jednak powołać się na zdanie najwybitniejszego znawcy 
dzieła Juliusza Słowackiego – prof. Juliusza Kleinera, który „odbudowę wielkiego 
dramatu, dokonaną przez nas w teatrze lwowskim, powitał entuzjastycznie”

72. Według 
Kleinera, autor Snu srebrnego Salomei był wprawdzie „skłonny mistycznymi blaskami 
stroić krew i ohydę”73, ale słuszność przyznawał obu stronom: 

Poeta mimo współczucia dla cierpień szlachty i sympatii dla jej cnót rycerskich, rozumie 
rozpaczliwy bunt ludu, którego wódz, na sądzie zapytany, jak zapalił płomienie buntu, odpowiada: 
„Jak? – sercem, panie”. [...] Tragizmem przepełnił duszę Wernyhory, zbolałego króla lir, kochającego i 
Polskę, i Ukrainę, a widzącego, że morze krwi podzieliło ludy bratnie i że bezsilne jest jego 
natchnienie prorocze. Straszny konflikt klasowy ukazał z godnym podziwu realizmem, który i w epoce 
mistyki dochodził jeszcze silnie do głosu

74
. 

Nie bez znaczenia dla Schillerowskiej interpretacji dramatu Słowackiego mogła 
mieć także głośna publikacja Horzycy Juliusz Słowacki. Dzieje Ducha, powstała z okazji 
sprowadzenia prochów poety do kraju. Oto co napisał w niej przyszły dyrektor 
lwowskiego teatru: 

Nigdzie też poeta nie ukazuje zła świata z taką bezwzględnością, nieliczącą się nawet z 
nakazami formy artystycznej czy pokusami błaho pojętej miłości ojczyzny, jak czyni to w tym dziele, 
gdzie nie chcąc i nie mogąc niczego upiększać, odsłania zło w całej jego okrutnej potworności, nad 
którą góruje tylko jedna postać z rodziny „królów duchów” – choć jeszcze niemówiąca mową 
królewską – Wernyhora

75
. 

Właśnie przepowiednią Wernyhory, ludowego lirnika i proroka, Schiller – wbrew 
tekstowi dramatu – zamknął spektakl Snu srebrnego Salomei we Lwowie w roku 1932, 
a tym samym ściągnął na siebie zarzut fałszerstwa. Proroctwo Wernyhory, liczące 
ponad sto wersów, pełne jest krwawych obrazów. Schiller je wzmocnił, gdyż kurtyna 
spadała po następujących słowach: 

WERNYHORA     ВЕРНИГОРА 
Oto macie moje słowo,    Маєте — ось моє слово 
Macie dumę Wernyhory,    І Вернигорову думу. 
A stepowe gdzieś miesiące    А місяці над степами 
Wiedzą – o czém ja nie wiedział;                           Знають те, чого не знаю: 
Czemu ja przez usta klnące    Проклинаючи вустами, 
Wam przekleństwa nie powiedział.   Чом проклять не промовляю... 
KSIĘŻNICZKA     КНЯЖНА 
Stój. – Więc Polska?    Стій — а Польща? 
WERNYHORA     ВЕРНИГОРА 
  Ja stepowy                            Дід... Дід зі степу я лиш, панно... 
Dziad, Panienko... ja nic nie wiem... 
KSIĘŻNICZKA     КНЯЖНА 
Mówią, że kopiec grobowy,    Кажуть, що твій гріб неждано, 
Gdzie ty zaśniesz pod modrzewiem,   Як заснеш там на свободі, 
Zniknie?     Зникне? 
WERNYHORA     ВЕРНИГОРА 
Mówią, że zniknie mogiła –    Кажуть, зникне та могила, 
Ja nic nie wiem. Czas pokaże.                           Я ж не знаю. Час покаже. 
A co dziś? ja człek grobowy! –                           Нині ж я мерлець готовий... 
Pany! wasz dom purpurowy    Панство! Дім ваш пурпуровий 
Niech śpi...     Най засне... 
    (akt V, w. 515-541) 

																																																								
71 Józef Maurer, „Sen srebrny Salomei”. Idea dramatu, Lwów 1911, s. 8, cyt. za: Alina Kowalczykowa, Wstęp [w:] 
Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach, Wrocław 1992, s. IV. 
72 Leon Schiller, Wyjaśnienie p. Leona Schillera b. kierownika teatru lwowskiego, loc. cit. 
73 Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. IV; Poeta i mistyk, cz. I, Warszawa 1927, s. 195. 
74 Tenże, Słowacki, Wrocław 1972, wydanie piąte, s. 230-231. Podobne stanowisko zajął – przed Kleinerem – 
Piotr Chmielowski: „Ostatecznie więc zbratanie stanów na gruncie zasług dla kraju i cierpień wspólnych, 
wyjawia się jako zasadnicza idea Snu srebrnego” (Nasza literatura dramatyczna, t. I, Petersburg 1898, s. 352). 
75 Wilam Horzyca, Juliusz Słowacki. Dzieje Ducha, Warszawa 1927, s. 35. 
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W tym ostatnim wersie Schiller nie uwzględnił uspokajającego zapewnienia 
Wernyhory: 

i ja spaty budu76.     … і я спать буду77 
 
Ten finał, wielokrotnie później cytowany i atakowany, jedynie przychylny 

reżyserowi krytyk „Słowa Polskiego”, Tymon Terlecki, usprawiedliwiał następująco: 
Wiódł Schillera trafny instynkt, jeśli „dramę Wernyhory” w jej najsilniejszej partii: – wieszczenia losów Polski 

przesunął na koniec widowiska. Przez tę zmianę została usunięta toastowa trywialność zakończenia. W ten sposób 
też uzyskano równowagę między romansowym wątkiem Snu a jego wizjonerstwem historiozoficznym, wyrażonym 
przez postać i słowa Wernyhory. 

Przepowiednię Wernyhory wzmacniała monumentalna, wertykalna dekoracja 
Andrzeja Pronaszki, z którą współdziałała „nieskończona perspektywiczność 
niebiańskiego horyzontu z księżycem w pełni i chmurami”78. 

Tak więc zamiast szczęśliwego połączenia par Salomei i Leona oraz Księżniczki 
i Sawy 

reżyseria Schillera, ugrupowawszy po obu stronach sceny symetrycznie świat polsko-szlachecki, a w środku na 
najwyższym planie ustawiwszy Wernyhorę, kazała mu nie głosem smutku, ale z mocą i groźnym wyciągnięciem ręki 
wypowiadać tylko te słowa: 

A co dziś, ja człek grobowy! –                          Нині ж я мерлець готовий... 
Pany! wasz dom purpurowy   Панство! Дім ваш пурпуровий 
Niech śpi!...     Най засне... 
W ten sposób żal i rozpacz zmieniły się w jakieś przekleństwo, w jakiś wyrok śmierci79. 

Opisujący tę scenę recenzent „Kuriera Lwowskiego” nie miał wątpliwości, jak 
zakwalifikować scenariuszową decyzję Schillera: 

to nie jest Słowacki! To jest na przekór wszelkim intencjom poety. To jest tendencyjne fałszerstwo. [...] 
Zamknięcie dramatu tym tonem nienawiści jest grzechem teatru lwowskiego wobec cudnej postaci Wernyhory, jest 
grzechem wobec poety, jest grzechem wobec polskości, a już szczególnie wobec polskości Lwowa. 

Zarazem ów dziennikarz (Tadeusz Zaderecki) przyznawał, iż „romans 
dramatyczny” Słowackiego, 

jak żaden inny utwór, daje łatwy materiał do wyzyskania w kierunkach niepożądanych. 
Wystarczy słowem, gestem, ugrupowaniem osób podkreślić inwektywy pewne w stosunku do świata 
polsko-szlacheckiego, wystarczy ledwie parę wierszy lub wyrazów usunąć, aby realizacja Snu 
srebrnego Salomei stała się dla polskości darem Danaów na scenie

80
. 

Danajowie, tj. Grecy, ofiarowali Troi drewnianego konia, co – jak wiadomo – 
sprowadziło na ten kraj zagładę. Właśnie takim podstępnym darem było „wykosz-
lawienie” przez Schillera „ideologii, niemal bez zmian tekstowych, w celach 
agitacyjnych, płynących spoza dzieła i obcych mu najzupełniej”81. 

Możliwość tę – według „Kuriera Lwowskiego” – przewidział już „taki endek” 
(zwolennik Narodowej Demokracji) jak Tadeusz Boy-Żeleński. Recenzując Sen..., 
wystawiony w 1926 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie – choć reżyser Teofil 
Trzciński nie zmienił wtedy zakończenia – napisał: 

Zadziwiająca jest bezwzględność, z jaką poeta rozsypał te rysy obciążające Polaków, nie bacząc 
jak utrudnia wrażenie przyszłym czytelnikom. A wierzył (tak pisze gdzieś w liście), że za sto lat chłop 
polski będzie czytał Sen srebrny! O złudzenie poety! O ironio losu! Dziś Sen srebrny mógłby być 

																																																								
76 Zob. Egzemplarz suflerski Snu srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego. Reżyseria Leon Schiller scenografia 
Andrzej Pronaszko, Teatr Wielki we Lwowie, prem. 9 VI 1932. Zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Odpis 
egzemplarza został sporządzony przez dr Jerzego Timoszewicza, któremu wyrażam wielką wdzięczność za 
udostępnienie mi zarówno egzemplarza jak innych materiałów tyczących działalności Leona Schillera we 
Lwowie. 
77 Юліуш Словацький, Срібний сон Саломеї...,  с. 286-287. 
78 Tymon Terlecki, „Sen srebrny Salomei” na scenie, „Słowo Polskie” 1932 nr 160. 
79 Tadeusz Zaderecki, Juliusza Słowackiego „Sen srebrny Salomei”, „Kurier Litewski” 14 VI 1932. Zob. Słowacki 
na scenach polskich. Redaktor naukowy Tadeusz Siwert. Wstęp Ewa Heise i Tadeusz Pacewicz, Wrocław 1963, 
s. 50; Marta Fik-Augustyniak, Tzw. dramaty mistyczne Słowackiego na scenach Polski Ludowej na tle tradycji 
teatralnej (Dokumentacja), maszynopis, Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie, cz. 1, s. 14. 
80 Tadeusz Zaderecki, Jeszcze o „Śnie srebrnym Salomei” (Miejskiej Komisji Teatralnej do pamiętnika), „Kurier 
Litewski” 1932 nr 177. 
81 Tamże. 
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grywany w jakim „teatrze im. Szewczenki” jako sztuka antypolska, a chłop polski przeczyta ja może o 
tyle, o ile mu ją, jako materiał agitacyjny, z odpowiednim komentarzem, podsunie – komunista! 

Boy sformułował jeszcze jedną prognozę, która mogła zbulwersować 
„prawdziwych” Polaków: 

W poecie, jak w jego Sawie, zmagają się dwie dusze: polska i ukraińska. Gdyby Słowacki urodził 
się w pół wieku później, byłby może wielkim poetą ukraińskim, bywałby na obiedzie u metropolity 
Szeptyckiego, wnuka naszego kochanego Fredry, a te satyryczne groty, jakimi raz po raz godzi w 
„czerep rubaszny” szlacheckiej Polski, urosłyby może pod piórem tego namiętnego liryka w krwawe i 
miażdżące pamflety. Wówczas, gdy żył, ta dwoistość duszy miała wydać najdziwniejszy zamęt

82
. 

Właśnie między innymi ta opinia Boya posłużyła „Kurierowi Lwowskiemu” do 
złożenia denuncjacji, dedykowanej Komisji Teatralnej, z wyjaśnieniem, dlaczego 
Schiller wystawił Sen srebrny Salomei: 

Mam przekonanie, iż wybór ów ze strony reżysera został dokonany celowo z pełną 
świadomością i wyrachowaniem, iż tendencja ta wyraźnie się spotkała z owym „przypadkiem”, który 
spowodował, iż równocześnie nazwisko p. Schillera znalazło się w podpisach ulotki, nazywającej 
teren tutejszy mianem „Zachodniej Ukrainy”

83
. 

„Kurierowi Lwowskiemu” wtórował „Ilustrowany Kurier Codzienny”, który napisał 
wprost, że Sen srebrny Salomei został „przeinscenizowany przez p. Schillera w ten 
sposób, iż na scenie przedstawione jest coś w rodzaju «pacyfikacji» polskiej 
w Małopolsce wschodniej”84. 

Zanim po kilku przedstawieniach Sen srebrny Salomei został zawieszony pod 
pretekstem choroby Władysława Krasnowieckiego – wykonawcy roli Sawy, Schiller 
jednak zmienił zakończenie, co z satysfakcją odnotował Tadeusz Zaderecki: 

kiedy sprawa stała się głośna, DODANO do partii Wernyhory te brakujące na 
premierze słowa, akcentujące ton żalu, nie klątwy. Uczyniono to więc chyba nie bez 
powodu: miano więc chyba poczucie winy, a zdecydowano się na uzupełnienia jedynie 
w celu ratowania sytuacji85. 

Tak więc tę sytuację, czyli stosunki polsko-ukraińskie, uratowała we lwowskim 
Teatrze Wielkim następująca kwestia Wernyhory: 

Pany! wasz dom purpurowy                       Панство! Дім ваш пурпуровий 
Niech śpi!... – i ja spaty budu.  Най засне... і я спать буду. 
Ukraińskie „Vikna” całą tę sprawę skomentowały jednoznacznie: 
Wskutek wystawienia Krzyczcie, Chiny! Tretiakowa, nowej inscenizacji Snu srebrnego Salomei 

Słowackiego i podpisania odezwy protestacyjnej zwolniono Leona Schillera ze stanowiska głównego 
reżysera Teatru Miejskiego we Lwowie

86
. 

 
 

* * * 
Dopiero w 60 lat po spektaklu Leona Schillera we Lwowie i w 160 lat od 

powstania Snu srebrnego Salomei dramat Juliusza Słowackiego został przełożony na 
język ukraiński. Z inspiracji Dmitra Pawliczki uczynił to Roman Łubkiwski, który intencję 
poety wyłożył następująco: 

бaгato кpoвi як з пoльcькoгo, тaк i з укрaїнcькoгo бoку 
(wiele krwi tak po polskiej jak i ukraińskiej stronie)

87
. 

 Mamy więc prawo – już bez ironii Boya – zapytać: czy Sen srebrny 
Salomei wystawi kiedyś po ukraińsku „jakiś «teatr im. Szewczenki»”? 

 

																																																								
82 Tadeusz Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Wieczór 7, Warszawa 1927, s. 190, 189. 
83 Tadeusz Zaderecki, Jeszcze o „Śnie srebrnym Salomei”..., op. cit. 
84 Dochodzenia w sprawie afery Schillerowskiej trwają, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1932 nr 166. 
85 Tadeusz Zaderecki, Jeszcze o „Śnie srebrnym Salomei”..., op. cit. (podkr. – autor artykułu). 
86 Dymisja Leona Schillera, „Vikna” 1932 nr 7-8. 
87 Cyt. za: Bożena Gorodnicka, „Ukraїnskij” Słowackij staw niespodiwankoju dlja Poljakiw [„Ukraiński” Słowacki 
stal się niespodzianką dla Polaków], „Wysokij Zamok”, 6 IX 2006. Gorąco dziękuję dr Annie 
Korzeniowskiej-Bihun za wskazanie mi tego artykułu oraz za bezcenne informacje o przekładzie na język 
ukraiński Snu srebrnego Salomei. 
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СТРУКТУРНЫЕ АНАЛОГИИ В СПЕКТАКЛЯХ  

Л. КУРБАСА, Е. ВАХТАНГОВА И А. ГРАНОВСКОГО 
 
Анотація: Виходячи із констатації нового модерністського театрального мислення досліджуються 

зміни у хронотопі вистав російського режисера Є. Вахтангова, єврейського – О. Грановського та 
українського – Л. Курбаса. На прикладі конкретних спектаклів аналізуються творчі методи цих режисерів, 
зокрема, структурування вистави, вибудовування простору і часу, мізансценування, апеляція до 
різноманітних мистецьких технологій та засобів виразності.  

Ключові слова: режисерські технології, структура вистави, експресіонізм, хронотоп.  
 
Аннотация: Исходя из констатации нового модернистского театрального мышления исследуются 

изменения в хронотопе спектаклей российского режиссера Е. Вахтангова, еврейского – А. Грановского и 
украинского – Л. Курбаса. На примере конкретных спектаклей анализируются творческие методы этих 
режиссеров, в частности, структуризация представления, выстраивание пространства и времени, 
мизансценирование, апелляция к разнообразным художественным технологиям и средствам 
выразительности.  

 Ключевые слова: режиссерские технологии, структура представления, экспрессионизм, хронотоп. 
 
 
Творчество (собственное, режиссерское) и направление развития этих 

художников связано с расцветом модернистского театрального мышления 1910–
1920-х гг. ХХ в. и объединено стилевыми особенностями экспрессионизма. Поскольку 
сам экспрессионизм – направление достаточно гетерогенное, и его пространство 
включает разнообразные художественные пристрастия (от абстракционизма до 
сюрреализма), необходимо обозначить важнейшие черты, определяющие смысл и 
границы направления. Это позволит выявить принципы-ориентации для создания 
схемы структурных аналогий в сценическом мышлении трех выдающихся 
режиссеров начала ХХ в. 

Система параметров анализа: 
- структура хронотопа (пространства-времени) сценического произведения у всех 

трех постановщиков; 
- степень экспрессивности в выборе выразительных средств спектакля; 
- выбор формальных приемов, т.е. технологии создания блоков-кусков 

произведения и технологии их «сшивки» в целостность; 
- степень гармонизации в спектакле и всего спектакля; 
- характер общего настроения и особенности катарсиса; 
- колористическая партитура. 
Сетка из шести параметров позволит произвести структурные аналогии в 

главных тенденциях творчества Е. Вахтангова, Л. Курбаса и А. Грановского.  
 
1.Структура хронотопа сценического произведения 
Единый хронотоп у художников этого времени обозначен, в первую очередь, 

единством концептуального пространства-времени рубежа XIX–XX – начала ХХІ вв. 
Имеются в виду научные открытия эпохи и, прежде всего, трансформации картины 
мира и всей системы координат. Пространство-время осознаются теперь иначе, чем в 
классической физике. Исчезновение абсолютного пространства (в виде пустого 
мешка) приводит к пониманию зависимости материи и параметров пространства. Та 
же метаморфоза происходит с абсолютным временем, которое из простого хода 
часов превращается во внутреннее время конкретного объекта. 

Параллельно с научными доказательствами наличия единого пространственно-
временного континуума возникает образный эквивалент в изобразительном и 
сценическом искусстве. Так, понимание сценического пространства просто как 
сценической площадки, а сценического времени просто как длительности спектакля 
или исторического времени действия, изображенного в пьесе, изменилось на 
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изучение свойств художественного пространства и художественного времени как 
собственно эстетических параметров самой художественной ткани произведения. 

Во-вторых, важной является характеристика социального пространства-времени. 
Изменения европейского социального мышления и поведения в связи с 
результатами Первой мировой войны и революций в России и Германии. 

Таким образом, мы обнаруживаем, что происходят объективные, не зависящие 
от субъективной воли, процессы. 

Показатели трансформации концептуального и социального хронотопа 
(пространства-времени) являются подтверждением процессов космических, а значит, 
того факта, что происходит попадание в зону (область) колебания континуума. 

Реакцией на такую неравновесность становится изменение восприятия 
пространства-времени (перцептивного хронотопа), что влечет и принципиальные 
перемены в искусстве. Ответом на общую неравновесность будет вспышка 
неустойчивости, дающая фейерверк модернизма. Экспрессионизм является одной из 
точек зрения, одним из взглядов, одним из ракурсов восприятия этой зоны (области). 
При этих, общих с другими направлениями модернизма, чертах, экспрессионизм – 
самая непосредственная реакция, отличающаяся от всех других первородством, 
неотрефлексированностью и природно-чистой нерассудочностью.  

Итак, перцептивное пространство-время экспрессионизма связано с острым 
восприятием социального пространства-времени, оно пронизано ощущением 
кризиса, одиночеством и потерянностью. У Б. Пастернака: 

    Куском беды, крошащейся меж пальцев, 
    Куском здоровья – бешеный кошмар, 
    Осколком бреда – светлое блаженство. 
Светлое блаженство, содержащее внутри бешеный кошмар и беду, представало 

как некоторое убежище, пронизанное мистикой. 
Пространство-время экспрессионизма (к которому, по мнению большинства 

исследователей, принадлежит творчество и Е. Вахтангова, и Л. Курбаса, и А.Грановского) 
представляет собой эстетическое убежище в мистическое, сугубо челове-ческое (на 
пограничьи подсознательного и бессознательного) пространство-время. 

Таким образом, главной задачей для режиссеров становится визуализация 
внутреннего пространства центрального персонажа. Согласно Ю. Смирнову-
Несвецкому, основная метафора Е. Вахтангова представляет собой столкновение 
живого и мертвого88. Читаем это замечание следующим образом. «Живое» – это мир 
основного персонажа. «Мертвое» – это все окружающее (и социум, и – больше – 
космос в целом). Неравновесность окружающего является объективной данностью, 
однако жестко-мертвенным это видится во внутреннем обостренно-кризисном и 
столь же неравновесном пространстве-времени главного героя. Персонаж видит мир 
и себя в этом мире, словно в системе кривых зеркал. Взаимоотражение, 
взаимовыражение является важнейшей характеристикой пространства спектакля, т.к. 
благодаря этому связывается «живое» и «мертвое» в единство. 

Время в спектаклях Е. Вахтангова представляет не менее сложное образование. 
На поверхности обнаруживается хронологическая последовательность событийного 
ряда. Череда событий происходит так, как это бывает в классическом хронотопе89. 
Вместе с тем, самой существенной является самыми существенными являются 
реакция внутреннего мира главного персонажа и отражение событий в нем.  

Внешнее время становится только поводом для развертывания события во 
внутреннем времени. И, наконец, самое глубинное выявляется в этом 
развертывании, т.е. неравновесное состояние личности. Время, таким образом, 
взаимоотражается так же, как и пространство.  

																																																								
88 Вахтангов Е.Б.  Евгений Вахтангов. Сборник / сост., ред., авт. коммент. Л. Д. Вендровская, Г. П. 
Каптерева. – М.: Всероссийское театральное общество, 1984. – С. 526. 
89 Котович Т.В. Хронотоп театрального произведения : монография / Т.В. Котович. – Витебск: УО "ВГУ им. 
П. М. Машерова",  2011. – 179 с.  
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Проиллюстрируем данную позицию высказываниями свидетелей и 
исследователей. 

А) М. Царев, вспоминая вахтанговского «Гадибука», подчеркивал: «<…> толпа 
нищих обступала невесту – страшный, уродливый мир покушался на красоту. Лея в 
длинном белом платье находилась в центре, а вокруг нее, все убыстряя темп, двигалось 
какое-то жуткое многоголосое и многорукое чудовище. Казалось, еще мгновение – и 
оно раздавит Лею, она упадет, утонет в этой серой массе, как в болотной трясине. <…> в 
мощно и эффектно сделанной сцене виделся художник, яростно отвергающий этот 
нищий мир <…>. И все было сознательно преувеличено <…>»90. 

Б) Н. Корниенко так пишет о спектакле Леся Курбаса «Народный Малахий»: 
«Курбас фарсово сгущал краски по законам трагического балагана. Вакханалия 
страстей, разгул похоти и продажного тела – все творило финальную оргию буйства 
до того мгновения, когда вдруг появлялась старушка Агафья <…> и сообщала «Любовь 
повесилась!»91.  

В) В. Семеновский отмечал в записях о С. Михоэлсе, что Курбас напоминал 
Грановского92. Свой спектакль «Ночь на старом рынке» А. Грановский ставил «как 
карнавал ужасов. <…> за рампой шел истошный крик, вдруг падавший в нарочитый 
шепот»93, как писал А. Эфрос. А. Рудницкий подчеркивал, что это – спектакль-
реквием, где в мистическом полумраке шествовали вереницы мертвецов94: «<…> 
уловил свойственную Шагалу манеру мощным усилием фантазии отрывать 
местечковых персонажей от земли <…> прямехонько в небеса <…>. Такие внезапные 
сдвиги и смещения <…>»95. Или у П. Маркова: «В картинах «умирающего и 
вымирающего города» и «ожившего кладбища» он создает «трагический 
карнавал»96. 

Таким образом, художественную ткань произведений трех режиссеров можно 
охарактеризовать как трагический карнавал, наиболее сконцентрированный в 
ритуальных действиях. Точно замечал А. Дейч по поводу актерского исполнения Л. 
Курбасом роли Эдипа, что в ней он усиливал личное начало и видел трагедию человека, 
отмеченного грузом родовых преступлений, ищущего силы противостоять хаосу и 
тьме97. А А. Зускина вспоминала, что в «Ночь на старом рынке» «скрыто нечто большее, 
чем высокое искусство, – какая-то неведомая <…> глубина», и «сквозь пантомиму 
просвечивает вечность»98. При этом в сценическом экспрессионизме жрец является 
одновременно жертвой, а происходящее – воспроизведением обстоятельств внешнего 
через внутреннее. Здесь происходит своего рода обрушение внешнего во внутреннее и 
обнаружение метафизики в самой глубине человеческого «я». 

 
2. Технологии создания спектакля 
2.1. Поскольку главный персонаж всегда помещен в кризисную ситуацию, т.е. в 

зону колебания пространства-времени, и художественный хронотоп спектакля 
представляет собой взаимоотражение или взаимостолкновение, то, естественно, что 
основой художественных сценических технологий является гротеск. Он конденсирует 
сюжет, смысл и структуру экспрессионистского произведения и доводит конденсат до 
предела выразительности.  

Обычно гротеск определяют как высшую степень комической либо трагической 
выразительности. Однако нам более импонирует дефиниция А. Юберсфельд, 
полагающей, что гротеск обладает качествами контрапункта: «Когда напряжение 

																																																								
90 Вахтангов Е.Б.  Евгений Вахтангов. Сборник. – С. 10. 
91 Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие / сост. М.Г. Лабинский, 
Л.А. Танюк. – М. : Искусство, 1987. – С. 307. 
92 Гейзер М. Михоэлс // Жизнь замечательных людей / М. Гейзер. – М. : Молодая гвардия, 2004. – С. 181. 
93 Михоэлс, С. М. Статьи, беседы, речи; Воспоминания о Михоэлсе. – М., 1981. – С. 343. 
94 Там же. – С. 15. 
95 Там же. – С. 11 
96 Марков П. Правда театра. – М., 1965. – С. 387.  
97 Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. – С. 182. 
98 Там же. – С. 101–102. 
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достигает вершины, когда смерть и комическое, насилие и насмешка, тоска и 
решимость сцеплены вместе, – будь то благодаря одновременности внутреннего 
противостояния или же благодаря тому, что они быстро сменяют друг друга, – мы 
имеем дело с совершенно специфическим наслаждением гротеска – наслаждением, 
которое столь успешно проанализировал Бахтин в своей книге о Рабле. Актер 
гротеска – это тот, кто умеет одновременно демонстрировать знаки опасности и 
знаки насмешки»99.  

Действительно, на самом пределе заостренной формы актерского и 
режиссерского художественного высказывания открывается некая бездна, 
бессознательное, архетип, откуда выглядывает нечто нерасчлененное, синкретичное, 
изначальное, а значит, содержащее в себе свою противоположность. Здесь 
трагическое и комическое взаимопереплетены. В реальной сценической практике это 
визуализируется через контрапункт, в котором противоположности доводятся до 
крайности и усиливают друг друга. 

Проиллюстрируем данную позицию высказываниями свидетелей и 
исследователей. 

У Е. Вахтангова в «Гадибуке» танец нищих, по мнению Ю. Смирнова-Несвецкого, 
«скорее танцевальное хождение с полуостановками, скачками. Растерянны, 
осколочны, внезапны движения – один поднял руку, другой резко выставил локоть, 
третий осклабился в невообразимой улыбке»100.  

Ю. Смолич подчеркивал, что Лесь Курбас сам называл это контрапунктом по 
аналогии с музыкальными построениями: «всегда строил на этом весь план 
сценического действия и требовал от актера игры на контрастах»101. Целое 
произведение представляло собой согласование контрастов в актерском исполнении 
с разработкой мизансцен и общей трактовкой сюжета. 

Для А. Грановского со столь же симфоническим мышлением в драматическом 
театре, трагические эпизоды сталкивались с лукавыми песнями, нанизываясь на нить 
сюжета. В «Колдунье» царил режиссерский контрапункт с математической точностью 
выверенных мизансцен: «Основным приемом лепки персонажей был гротеск, 
основным приемом выявления сюжета было столкновение гротесков»102. 

Из сказанного мы делаем вывод о том, что гротеск, понимаемый как 
столкновение внутри эпизода, а затем и столкновение эпизодов по принципу 
контрапункта-гротеска, – дает осознание общего для этих режиссеров метода 
структурирования художественной реальности. Это квантование континуума. 

Так, к примеру, развитие в «Гадибуке» у Е. Вахтангова двигается синкопами, где 
происходят взрывы на фоне статики; немые сцены, стоп-кадры, взрыв во взрыве. В 
сцене свадьбы:  

 
 
 
 
 
В «Принцессе Турандот»:  
 
 
 
 
 
– столкновение реальности с условностью через импровизации и остранение. 
Карнавально-ритуальное действо объединяет кванты в целостность. 
 

																																																								
99   Юберсфельд, А. Наслаждение зрителя / А. Юберсфельд // Театральная жизнь. – 1990. – № 3. – С.  15. 
100  Вахтангов Е.Б.  Евгений Вахтангов. Сборник. – С.  539. 
101  Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. – С. 231. 
102  Михоэлс, С. М. Статьи, беседы, речи; Воспоминания о Михоэлсе. – М., 1981. – С. 337. 
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У Л. Курбаса в «Гайдамаках» в эпизоде похорон: 
 
 
 
 
 
В сцене гибели детей: 
 
 
 
 
– столкновение реальности с условностью через слом, затемнение, паузу. 
В «Джимми Хиггинсе»: 
 
 
 
 
 
– такое же действие в параллельных мирах одного и того же персонажа через 

слом, затемнение (перемещение персонажа из реальности в ирреальность и назад). 
У А. Грановского в «Уриэле Акосте» и «Колдунье»: толчок – точка – толчок, – те 

же синкопы: «Актеры говорили белым голосом, – слова долетали более звуками, чем 
смыслом, актеры двигались в прерывистом и прихотливом ритме, их движения и 
жесты судорожно «возникали» и вдруг застывали, толчками, возобновлялись и так 
же обрывались»103. 

Однако, если у Л. Курбаса и Е. Вахтангова контрапункты-кульминации строятся 
как противостояние личности и толпы и акцентируется всегда личность, то у А. 
Грановского концентрация художественного смысла всегда сосредоточена в толпе.  

Так, в «Колдунье» построение 
 
 
 
 
 
представляет собой не противостояние, а слитность персонажа и массовки, где 

от персонажа (Гоцмах в исполнении С. Михоэлса) зависит все действие: «За Гоцмахом 
шла, повторяя и варьируя его движения, вся приплясывающая, поющая, 
мелькающая, экспрессивно жестикулирующая, исступленно веселящаяся людская 
вереница»104. 

Гротеск внутри эпизода подобен торосу. И в этом смысле показательны сцена 
убийства детей в «Гайдамаках» и сцена пытки в «Джимми Хиггинсе» у Леся Курбаса. 
Само убийство происходит в затемнении, но Гонта – перед мгновением затемнения и 
после него – разные по состоянию, и столкновение является резким изменением 
актерской палитры. В «Джимми Хиггинсе» это делается перебросом (почти 
цирковым) актера с одной точки в другую. Как вспоминает И. Авдеева: «справа на 
сцене помост, в человеческий рост. Джимми лежит. Хватается руками за канат, 
бросок – и он на авансцене. События здесь чуть размыты. Бросок – и Джимми на 
помосте. <…> уже покинул свое тело <…> Бросок, еще бросок <…> внизу <…> снова 
наверху»105. На помосте происходит допрос, на авансцене – видения Джимми, 
ирреальное, внутреннее пространство персонажа. «Нельзя, чтобы было страшно. 

																																																								
103 Там же. – С. 333. 
104 Михоэлс, С. М. Статьи, беседы, речи; Воспоминания о Михоэлсе. 
105 Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. – С. 103. 
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Надо доказать, что в тебе есть нечто такое, что нельзя убить»106. С каждым 
следующим броском Джимми приобретает новое состояние.  

2.2. Эпизоды расположены в хронологической последовательности в спектаклях 
всех троих постановщиков: 

 
 
 
 
Каждый из них выдерживает драматургическую линейность сюжета, что 

подтверждается необратимостью событийного времени. Однако на этот 
центральный вектор нанизывается сразу несколько различных векторов в каждой 
точке хронотопа. Таким образом, каждый пункт линейного времени становится для 
каждого из постановщиков энергетическим узлом, из которого действие множится 
фейерверком параллельных событий. 

Менее всех к сюжету привязан А. Грановский, для которого драматургический 
материал является поводом для сценического массового действа, где смысл 
сценического высказывания выражен в движении массового тела труппы, которое 
мчится «шажками, прыжками, кульбитами – по площадкам, крышам, лестницам 
фантастического еврейского местечка»

107. У А. Грановского линейность едва 
просвечивала, едва пробивалась пунктиром. А. Эфрос отмечал, что линия действия 
«превращалась в совокупность точек»108. Метод «точек» использовал и Е. Вахтангов в 
«Чуде святого Антония», когда в массовых сценах вдруг возникали застывшие 
скульптурные сцены, «стоп-кадры», «Замри!» при движении вперед, назад и в 
сторону. Однако Е. Вахтангов не отрывался от сюжета. 

Итак, способом выражения художественного сценического континуума в зоне 
колебания является экспрессионизм, а технологией создания кусков 
экспрессионистского спектакля – гротеск-столкновение.  

2.3. При этом важно подчеркнуть, что излом формы, т.е. гротеск, адекватно 
выражающий предел экспрессивности, всегда у трех режиссеров применяется для 
выявления сверхчувственного, а значит, метафизического смысла. Таким образом, 
иррационализм, взвинченная эмоция, интенсификация сценического языка и 
заостренность формы с ее деформацией являются дефинициями-синонимами для 
характеристики любого эпизода постановки Е. Вахтангова, Л. Курбаса и А. 
Грановского. 

Подобные заключения позволяют выявить структурообразующий элемент или 
геометрический тензор спектакля. 

1) 
 
 
 
 
форма эпизода заострена, ее составляющие устремляются вверх (на повышение 

всей интонации) и к столкновению, что деформирует пространство-время. 
 
2) Деформация пространства-времени позволяет совершить операцию 

обрушения внешней формы и позволяет создать в эпизоде двухслойность, 
отражение внешнего во внутреннем мире: 
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Таким образом, геометрический тензор приобретает вид ромба (самой 

неустойчивой геометрической фигуры). 
 
2.4. Далее следует рассмотреть режиссерские технологии «сшивки» эпизодов. 
Главной задачей технологий является создание квантового континуума. В этом 

случае основные способы комбинаторики эпизодов адекватны открытым в 1910–
1920-е гг. во всех направлениях модернизма. В этом смысле экспрессионизм всех 
трех режиссеров не является исключением. 

Основным типом моделирования сценического произведения в модернистском 
спектакле становится монтаж. Постановщик «выстраивает монтаж аттракционов как 
программу для развертывания эмоций зрителя <…>»109. Тогда само произведение 
рассматривается как система, вызывающая четко определенную эстетическую 
реакцию.  

С помощью монтажа достигается не воспроизведение существующих в природе 
связей явлений, а установление собственной логики произведения. Монтажное 
мышление апеллирует к ассоциативной, комбинирующей способности зрителя, 
которая позволяет отдельные фрагменты организовать в целое, обладающее новым 
смысловым качеством. Место эпизода в структуре спектакля, длина эпизода, его 
эмоциональная тональность – все определено логикой монтажа. 

Важно отметить, что монтаж является технологией моделирования спектакля во 
времени, в темпоральности. 

Согласно Н. Бромлей, «Чудо святого Антония» представляло собой спектакль-
механизм, нечто «геометрическое, преувеличенное, и в то же время внутренне 
живое. Законы сценической фиксации, ритмичности, четкости, парадоксальности 
Вахтангов в этом спектакле довел до предела»110. Спектакль был выдержан как 
математическая формула, содержащая в себе страстность и иронию. 

В «Гадибуке» он монтировал эпизоды с помощью перебивок ритма и темпа, 
вариаций тембра речи исполнителей, доводя до экстатичности всю целостность. По 
замечанию С. Марголина, первый акт «с жутким, страшным плясом вокруг умершего 
Ханана становится символом, в котором театральность, философия, ирония 
доведены до кошмара111, а во втором акте симфонизм достигает своего предела. У 
Ю. Смирнова-Несвецкого возникали ощущения жгучего шаманства, передаваемого 
соединением спазмов и молитв. 

Мы видим признаки обертонного монтажа, который, по определению С. 
Эйзенштейна, позволяет почти физиологически воспринять эмоциональную 
окрашенность эпизодов112. 

Ключевой эпизод 2-го акта «Гадибука» – танец нищих – является не только 
замкóвым камнем всей конструкции, но и характеристикой монтажа. Обертонный 
монтаж выразителен благодаря ритмическому столкновению эпизодов, так в цепи  

 
 
 

 
происходит еще и столкновение эпизодов между собой: 
 
 
 
 

																																																								
109 Булгакова, О. Монтаж в театральной лаборатории 20-х годов / Монтаж: Литература. Искусство. Театр. 
Кино : сб. научн. ст. – М., 1988. – С. 107. 
110  Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов. Избр. произв. : в 6 т. – М, 1964. – Т. 2. – С. 324. 
111  Там же. – С. 397. 
112  Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов. Избр. произв. : в 6 т. – М, 1964. – Т. 2. – С. 452. 
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благодаря чему от эпизода к эпизоду экспрессия нарастает, и мы можем 
схематически расположить эпизоды спектакля Вахтангова не в горизонтальной, а в 
вертикальной последовательности: 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Так, Б. Тягно отмечает, что в «Джимми Хиггинсе» у Леся Курбаса насчитывается 

около 20 драматических жанров113. Они переплетаются, сталкиваются и обретают 
новые смыслы.  

Не менее важной технологией моделирования выступает коллаж, который 
является монтажом в пространстве. В современной трактовке коллаж представляет 
собой принцип контраста в столкновении фрагментов. Например, эпизод пытки 
визуально представляет собой коллажную конструкцию в границах рамы портала.  

Взаимодействие обеих технологий – монтажа и коллажа – проявляется 
следующим образом: внутри эпизода с помощью коллажа строится неоднородное 
сложное соотнесение элементов, но когда эпизоды монтируются режиссеров в цепь, 
открывается новый общий смысл конструкции, и тогда каждый эпизод как будто 
меняется, потому что вся цепь придает ему новое звучание. 

У А. Грановского каждая мизансцена строилась коллажно и монтажно 
одновременно. Коллаж – это были соотношения статики и движения, а монтаж – 
очередность из возникновения: « <…> во главу угла ставилась пластическая 
композиция мизансцен, – их статуарность подчеркивалась нарочитыми паузами, их 
перестроения возникали и заканчивались под повелительный ритм тактов, 
отмеренных чуть ли не метрономом, в назначенный миг выделялись одна-две 
фигуры актеров, которые перекликались, то сплетая, то разводя голоса <…>; они 
закреплялись внезапными «точками» и возобновлялись столь же внезапными 
«толчками»114. Е. Вахтангов также пользовался подобными коллажными 
возможностями, когда, например, предлагал актерам продленно-остановившееся 
движение внутри мизансцены. 

Основой сочетания технологий моделирования целостного спектакля является 
ритм, который определяет качество и количество коллажных элементов 
(внутриэпизодный ритм), а также свойства и тип монтажа (ритм спектакля). П. Пави 
отмечает, что ритм составляет сам смысл произведения, а поиск ритма означает 
поиск и обнаружение смысла спектакля115.  

Тревожной и страстной поэтической партитурой выступает «Гадибук» Е. 
Вахтангова. Синкопы выражали в нем одержимость, опьянение, дионисийское 
буйство. По своей ритмической партитуре вся пространственно-пластическая 
структура спектакля сворачивалась-разворачивалась. Это подтверждал и сценограф 
Н. Альтман, когда подчеркивал, что даже работа над спектаклем шла «в каком-то 
невероятном возбуждении, почти экстазе»116: «Сами формы должны были 
действовать за зрителя, т.к. слова, которые произносили актеры, большей часть, 
слушателю непонятны. Движения и жесты должны были походить на танец». Тот же 
экстаз – в «Принцессе Турандот», ритм которой составляет лихорадочная радость 
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жизни, напряженность воли и «солнечная» игра страстей117 – так Б. Гусман соотносит 
три постановки Е. Вахтангова. «Эрик XIV» – «Гадибук» – «Принцесса Турандот» это – 
неврастеничность –истеричность – яркое жизнетворчество. Вне зависимости от знака 
(трагедия – мистерия – комедия) очевидна равнозначная убыстряющаяся 
кардиограмма любого спектакля Е. Вахтангова. 

М. Верхацкий настаивал на том, что закон конструкции спектакля режиссер Лесь 
Курбас соотносил с музыкальными законами. Действие, слово и остальные партитуры 
сценического произведения строились как музыкальная партитура: «При этом 
основным элементом организации должен стать ритм. Длительность слова и 
действия в быту случайна, хаотична, слово и действие, организованные в спектакле в 
сочетании ритмов в соответствии с замыслом спектакля становятся художественным 
фактом»

118. 
Курбасовский ритм, несмотря на не менее высокий градус экспрессии, 

отличается от вахтанговского: так, точно замечает М. Верхацкий, характеризуя 
пространство Л. Курбаса как «одномоментность движения в двух или нескольких 
противоположных направлениях». Такая характеристика более соответствует именно 
ритму. Н. Корниенко отмечает, что, например, в «Мине Мазайло» использован прием 
алогизма (вставки-сновидения героя). Алогизм представляет собой игру 
дистанциями, масштабами в виде некоего ребуса. Ритмические смены, 
непредвиденности выявляют внутреннее зрение. К. Малевич подчеркивал, что это – 
способ выйти за пределы логики и попытка фиксировать явления, раскрывающиеся 
только на уровне интуиции119. Формы плавают в невесомости, и в одном и том же 
эпизоде разные фрагменты приобретают несколько смыслов. Они стремятся к 
новому синтезу на основе ритма. В алогизме только ритм является главным смыслом 
произведения. 

Тогда появляется нужда в строго математическом расчете всей сценической 
структуры произведения. Для Л. Курбаса это принципиально важный момент: он все 
мизансцены, и в том числе сложные массовые, строит как чеканную 
ритмопластическую композицию. М. Верхацкий характеризует постановку 
«Гайдамаков» как спектакль-полифонию, в которой действие и текст «были разбиты 
на такты, установлены точные ритмы сцен, длительность пауз, создан выразительный 
мелодический рисунок»120. 

Это близко к осознанию сценического ритма в мышлении А. Грановского. Та же 
музыкальная составляющая является каркасом для драматического действия. Его 
динамические, многокрасочные, по метроному рассчитанные композиции, 
монументально строгие и сгущенные были «нестерпимы по самодовлеющей 
абстрактности»121 и выстроены как музыкальное произведение. Для «Уриэля Акосты» 
А. Грановский выбрал ритм деформации. Искажения в сценографической партитуре 
(Н. Альтман) соотносились со сдвигами и разрывами в костюмной партитуре, в 
актерской игре, в голосовой партитурах. П. Марков отмечал, что А. Грановский 
предъявлял «изнуряющие требования к мастерству движения», приводя массу в 
бешеный ритм, где фейерверк кульбитов, вращений и падений существовал по 
законам музыки: «Колдунья» наполовину поставлена, наполовину 
продирижирована»122.  

Таким образом, музыкальная партитура (задающая ритм) – одно из 
определяющих в гармонизации всей структуры спектакля. 

Вторым определяющим является цветовая партитура (визуальный ритм). 
 
 

																																																								
117 Там же. – С. 410. 
118  Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. – С. 152–153. 
119 Малевич, К. Письмо М. Матюшину. Июнь 1913 г. / Рукописный отдел ГТГ, ф. 25, д. 9, л. 8.  
120 Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. – С. 153. 
121 Михоэлс, С. М. Статьи, беседы, речи; Воспоминания о Михоэлсе – С. 335. 
122 Марков П. О театре : в 4 т. – Т. 2. – М. : Искусство, 1974. – С. 454. 
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3.Колорит в спектаклях 
 

М. Царев:  
«Помню черно-белую гамму «Чуда святого 
Антония». Светлые декорации. Фигуры <…> все в 
черном»123. 
«Лея в длинном белом платье находилась в центре 
<…>. Казалось, еще мгновение – и оно раздавит Лею, 
она упадет, утонет в этой серой массе, как в 
болотной трясине»124. 
Н. Волков: 
«На бело-красно-зеленом фоне <…> создается ряд 
острейших диссонансов125. 
Ю. Смирнов-Несвецкий: 
«Узнается влияние современной Вахтангову 
эспрессионистской графики: черные, желтые краски, 
скупость линий»126. 
«Заметались белые и черные фигуры людей, пестрые 
цветные мещане, серые нищие. Невеста словно 
плывет в воздухе. Этот эффект создается с 
помощью черной приступки, из зала не видной для 
зрителей. Затем Лея прислоняется белой рукой к 
черной кулисе»127. 

Н. Корниенко:
«Насыщенная 
цветовая 
мерцающая 
гамма голубых 
пятен с ярко-
желтыми 
центрами, 
расцветающих, 
кружащихся, как 
бабочки, 
живописала 
фантастические 
видения Малахия 
по законам 
сюрреализма»128. 

А. Эфрос: 
«В конце концов вечер 
Шолом-Алейхема 
проходил <…> в виде 
оживших картин Шагала. 
Лучшими местами были 
те, где Грановский 
проводил систему своих 
«точек» и актеры, от 
мгновения к мгновению, 
застывали в движении и 
жесте»129. 
 
С А. Грановским работали 
художники-авангардисты 
Н. Альтман, М. Шагал, 
Р. Фальк, Д. Штеренберг, 
для которых цвет имел и 
символический и знаковы 
смысл.  

 
Таким образом, цветовые решения в спектаклях трех режиссеров соответствуют 

стилистике сценического произведения, являются одной из основных компонент 
пространственно-пластической структуры, а не просто оформлением. Цветовые 
партитуры соотносятся с ритуальным смыслом и симфоническим контекстом 
художественного мышления постановщиков.  

 
4. Особенности катарсиса 
Хронотоп произведений трех режиссеров представляет собой систему квантов. 

Квант – единица субстрата системы, наименьший общий делитель частей целого, 
связанных системным отношением и, кроме того, среднее значение частот 
родственных явлений. Если режиссер строит спектакль в виде последовательной 
цепи эпизодов, основанной на сюжете и строго к сюжету привязанной, хронотоп 
такого спектакля не квантуется, т.к. эпизоды не самостоятельны. У трех 
анализируемых нами режиссеров каждый эпизод обладает самоценностью, и, 
соответственно, хронотоп является квантовым континуумом. Эпизод представляет 
собой завершенную, замкнутую на себе корпускулу. И каждый отдельный квант 
отражает в себе всю структуру постановки. 

Катарсис происходит в каждом эпизоде, и, таким образом, спектакль – это 
система катарсисов. Главным свойством этой системы будет ее нелинейность. 

Мы уже говорили о том, что постановщики не отказываются от сюжета, но 
используют событийный ряд только в качестве основы для собственного 
художественно-смыслового высказывания. Каждый фрагмент, т.е. каждая фраза в 
контенте, не является прямым продолжением предыдущей. А внутренний 
контрапункт эпизода сталкивается с контрапунктом двух смежных эпизодов. 

Таким образом, схема катарсиса эпизода: 
 
 
 
 
 

																																																								
123 Вахтангов Е.Б.  Евгений Вахтангов. Сборник. – С.  9. 
124 Там же. – С. 10. 
125 Там же. – С.  464. 
126 Там же. – С. 529. 
127 Вахтангов Е.Б.  Евгений Вахтангов. Сборник. – С. 539. 
128 Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. – С. 305. 
129 Эфрос А. Художники театра Грановского // Искусство – 1922. – № 1–2. – С. 63 
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Схема катарсиса спектакля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом с каждым следующим столкновением квантов-эпизодов смысл и 

масштаб общего катарсиса нарастает и меняется. Безусловно, в таком виде катарсис 
имеет свойства в большей степени структурные, чем эстетические или этические. 

 
5. Степень гармонизации произведения 
5.1. Структурная гармония – гармоничность соотношения частей в целом. 
У всех трех режиссеров драматический спектакль строится по законам 

музыкальной гармонии, а, значит, предполагается математическая формула 
структуры. На первом плане постановочного решения находится целостное 
визуально-аудиальное благозвучие, достигаемое согласованностью комбинаций и 
разнообразием сопоставлений тонов, голосов, колорита и т.д. 

5.2. Каузальная гармония – гармоничность влияния одной части на другую (другие).  
Анализ особенностей катарсиса позволяет нам утверждать наличие подобной 

гармонии в произведениях режиссеров. 
5.3. Функциональная гармония – синхронность функционирования элементов. 
Наличие подобной гармонии подтверждается анализом ритма произведений Е. 

Вахтангова, Л. Курбаса и А. Грановского.  
Таким образом, характерное для экспрессионизма тяготение к дисгармонии 

оказывается иным уровнем гармонизации системы. 
 
Заключение 
Каждый из трех режиссеров самостоятельно, вне зависимости от двух других, 

выразил основные принципы экспрессионистского театра, основы которого были 
заложены в немецком сценическом экспрессионизме, оказавшем сильное влияние 
на всех троих. Освобождение пространства спектакля от бытового и психологического 
пространства и времени спектакля, от строгой привязки к сюжету привело всех троих 
в сферу метафизических и мистических обобщений.  

Конфликт в сценическом произведении выведен из горизонтальной плоскости. 
Это не социальный, не психологический и не межличностный конфликт. Он 
переведен в вертикаль: «я» главного героя вступает в спор с высшими силами и 
доказывает силу личности и ее превосходящие повседневность возможности.  

Необычная напряженная форма, контрапункты и диссонансы, гротеск как 
показатель слома, гармония особого свойства; острая и лаконичная образная 
система; яростная энергетика – все это выпукло характеризует произведения Е. 
Вахтангова, Л. Курбаса и А. Грановского. 

Качества и параметры их сценических хронотопов подчеркивают близость их 
художественных созданий к формам архаического ритуала, в котором герой-жрец 
проходит испытания и через собственное жертвоприношение движется по ступеням 
самовозрастания. 

катарсис 
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АКТОР І ТЕАТР У СВІТЛІ ТЕОРІЙ 

ЛЕСЯ КУРБАСА ТА ЮЛІУША ОСТЕРВИ 
 
Анотація: Ця стаття – спроба дослідити та проаналізувати взаємонаближення творчих методів двох 

режисерів-реформаторів – українця Леся Курбаса та поляка Юліуша Остерви. Основні аспекти для 
висвітлення – погляди режисерів на творчість актора та на театральну реформу початку ХХ століття. 
Також осмислені концепції театральних колективів, створених цими режисерами.  

Ключові слова: Ю. Остерва, Л. Курбас, акторська майстерність, театральна реформа, театр-студія, 
«Редута», «Молодий театр».  

 
Аннотация: Эта статья – попытка исследовать и проанализировать взаимоприближение творческих 

методов двух режиссеров-реформаторов – украинца Леся Курбаса и поляка Юлиуша Остервы. Основные 
аспекты для освещения – взгляды режиссеров на творчество актера и на театральную реформу начала ХХ 
века. Также осмыслены концепции театральных коллективов, созданных этими режиссерами.  

 Ключевые слова: Ю. Остерва, Л. Курбас, актерское мастерство, театральная реформа, театр-
студия, «Редута», «Молодой театр». 

 
«...в кутку я побачив Курбаса, він гукнув мене. Поряд сидів Остерва. Вони з виглядом 

змовників про щось шептались. Розмова запам’яталась, тому що була досить несподівана. 
Курбас та Остерва хотіли винайняти під Києвом розвалену церковцю (старий замок, корчму, 
пустий маєток) і на рік-два усамітнитися там із групою молодих акторів. "Добровільна бідність", 
"відмова від власності", "братерські почуття", "прочанство" – ці висловлювання наводили на 
думку про бажання створити не просто комуну, а скоріше щось подібне на акторський монастир. 
Курбас уже вів переговори з якимись "кооператорами", які нібито виділяли йому землю біля 
Межигірського Спаса. Цю землю вони будуть разом обробляти ("спілка праці і мистецтва"), є вже 
четверо коней і корова, обіцяні збруя і реманент.  

Спектаклі підуть просто неба, у природний декорації, на тлі власне тих руїн Межигірського 
Спаса. Остерва з ненавистю лаяв суфлерську будку, рампу, завіси і інші "пережитки старого 
театру". Курбас схилявся перед фургоном, мандрами, тобто перед наскоками на глядача – 
"супостата", з комедійним дель-артівським репертуаром, інтермедіями, фарсами. Остерва з 
пристрастю говорив про якусь костюмну п’єсу та про пошуки нової манери акторської гри.  

Не знаю чим закінчився цей цікавий задум. Певно, тріснув, як мильна бульбашка. Я залишив 
їх, коли вони перейшли на Франциска Ассізького. Остерва захищав якихось "націоналів" чи 
"мужів розуму", Курбасу були ближчі францисканці-"спіритуали", "мужі духу". Було очевидно, що 
це не перший їх філософський диспут»

 130
. 

 
Так Олександр Дейч у статті «Людина, яка була театром» змальовує 

легендарну зустріч двох видатних представників польського і українського театру. 
Невже вона дійсно мала місце? І хоча знаємо, що насправді Юліуш Остерва 
перебував у Києві в 1916-1918 роках і очолював там польський театр, але в 
жодному зі збережених записів режисера немає ніяких згадок про зустрічі з 
Лесем Курбасом. У спогадах українського режисера теж не згадується Остерва. 
Виникає питання: невже хтось із митців опустив би цей спогад, якщо між ними й 
справді існувала така міцна дружба чи хоча б якісь спільні плани? Можливо, 
причина у тому, що деякі документи не дійшли до наших часів? Ми про це вже не 
дізнаємося, можемо тільки будувати здогадки. 

Ця стаття не ставить собі за мету розміркувати про правдивість історичних 
подій. Описана вище ситуація – лише "увертюра" до довгої історії про двох 
видатних режисерів, чиї погляди на театр вплинули на театральне мислення 
їхньої епохи. Як Остерва, так і Курбас зробили колосальний вплив на розвиток 
театру своїх країн, пропонуючи безліч інноваційних рішень та показуючи на сцені 
вистави, які досі не бачив їхній театр. 
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У контексті вищезгаданої зустрічі, цікаво було б порівняти філософське 
бачення двох режисерів, яке вони наважилися показати в театрі. Очевидно, що в 
рамках даної доповіді ми не зможемо вичерпати такої великої теми. Таким 
чином, хотілося б зосередитися на двох концепціях, які часто згадуються 
режисерами при намаганні визначити мету своєї діяльності в різні періоди 
кар'єри: концепції театру та концепції актора.  

Що слід розуміти під поняттями «театр» та «актор», якщо ми говоримо про 
них у контексті доповідей Курбаса і Остерви? Режисери працювали майже поруч 
та й в аналогічних умовах, і деякі з їхніх концепцій могли б якось між собою 
перетинатись: підтверджувати одна одну, спростовувати, співіснувати чи 
заперечувати. Варто пригадати, що у 1918 році в Києві утворився «Молодий 
театр», а у 1919 році у Варшаві сформувався перший театр-лабораторія «Редута» 
за ініціативи Остерви. Обидва засновники вклали багато праці для популяризації 
своїх театрів: власноруч писали маніфести та презентували свої ідеї, які тепер 
доводилося їм, Курбасові й Остерві, реалізовувати на сцені. Можливо, краще 
розуміння бачення митцями понять «актор» і «театр» та їх взаємозв’язку, 
допоможе нам уявити, яка насправді могла б бути потенційна розмова між паном 
Лесем і паном Юліушем, та чи багато спільних ідей у них могло б виникнути. 

"Театр мій величезний я бачу..."131 
Велика реформа була революційною в теоретичному плані. Її творці черпали 

натхнення з театру попередніх епох, крім незначних винятків. Деякі реформатори 
бачили відродження театру у його поверненні до живих і не до кінця забутих 
джерел, їхні постановки «часто звертаються до моделей натхнень з 
найвіддаленіших часів, найбільш екзотичних культур, користуються мудрістю 
традиції»132. У період реформи театр також відкрив себе для різних художніх, 
філософських та інтелектуальних стилів; на його розвиток вплинули нові 
відкриття. Крім того, часто театр був пов'язаний із соціальною та політичною 
діяльністю. Але перш за все, всі реформатори намагалися відповісти на головні 
запитання: що таке театр і чому він має служити? Так було і у випадку Юліуша 
Остерви і Леся Курбаса. 

Юліуш Остерва вже у своїх ранніх працях писав: «Сучасний театр є реліктом, 
яким колись був старий порядок»133. Він виявив, що те, що до того часу 
представляла собою театральна сцена потребує нової енергії, нових ідей... 

Якщо б ми хотіли дати визначення театру, про який мріяв Остерва, то 
чудовою дефініцією послугувало б наступне речення: «Це загадкове місце, де 
відбувається таємнича служба так само, як в церквах, синагогах, храмах і 
язичницьких костелах. Одна група молиться, відбуваючи службу, друга ж група 
молиться самою своєю присутністю та свідомістю. Схоже, в театрі існує сцена та 
глядачі»134. Остерва дуже часто свій театр називав «забутим храмом Божим»135 і 
фактично визнавав його як місце для святкування таємничого культу, в якому 
молився за чистоту і гармонію світу. Театр був окреслений Остервою як храм 
мистецтва, служба мистецтву, покликання, контакт з невідомим. Режисер 
зазначав: «Бог створив театр для тих, кому надто мало церкви»136, і тут йшлося не 
про те, що театр має бути місцем, де люди розважаються, як противага до того, 
що веселощі відсутні у церкві. Вірогідно, таким чином театральний діяч 
наголошував на тому, що театр має бути місцем відповідей на основне запитання. 
Дослідник театру Остерви – Іренеуш Гушпіт зазначає, що мистецтво було для 
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нього Богом, і він розумів його як величину вартість, рівну теологічно-викладеної 
трансцендентності («Мистецтво це Бог»)137. 

Вже Перша138 «Редута» була свого роду реалізацію ідеї релігійного театру, як 
зазначає Гушпіт, «який не через тему чи зовнішні атрибути святості, а через рухи в 
напрямку перенесення в себе релігійних цінностей допоможе відродженню 
людини (актора, режисера, а отже, і глядача) і таким чином змінить і світ»

139. 
Варто відзначити оригінальне сприйняття Юліушем Остервою театру як 

«живого мистецтва», яке «діє», «працює», «активізує». На думку митця, така 
діяльність не могла існувати окремо, відірваною від сфери «sacrum» тому, що 
театр вважали вищим серед усіх видів мистецтва. Польський реформатор 
підкреслював: «Мистецтво живе тільки у театрі, всі інші: література, живопис, 
скульптура, музика – онаністичні»140. Театр повинен існувати згідно з іншими 
правилами.  

У цьому й полягала реформа театру Остерви. Потрібно було зосередитися не 
тільки на впровадженні інноваційних змін в окремі елементи вистави, але 
подивитися на виставу як на єдине, нерозділене ціле. Режисер писав, що театр, у 
першу чергу, стоїть на двох опорах: акторі та аудиторії. Він вважав, що зміни 
потрібні не тільки на самій сцені, але й серед глядачів. Проте спершу необхідно 
було визначити, яким цілям повинен служити театр. Найкраще описує це 
Станіслав Виспянський у творі «Лекції про Гамлета», цитату з якого пояснює 
Остерва. Передбачено, що театр, перш за все, етична та моральна категорія. Про 
роль театру, режисер пише: «Як метою дзеркала є відображення об’єкта, який 
перед ним стоїть, так театр має бути відображенням природи людини – її тілесних 
та духових властивостей (...) Тут, за допомогою духа інших світів, людина бачить 
форми та красу, завдяки чому має пізнати, який це світ і які це часи. Сцена 
натомість являє собою дзеркало, яке приголомшує свідомість аудиторії і 
попереджає – в духовному сенсі»141. З такого розуміння театру, з цієї концепції 
народилась думка про новий театр, про театр-спільноту. Реалізувати його мали 
створені Юліушем Остервою три «Редути».  

У «Театральному листі», який вважається маніфестом «Молодого театру», 
Лесь Курбас робить вперше оцінку сучасного театру. Посилаючись на слова Дузе, 
Фукса, Фейєрбаха, Айхенвальда, писав: «щось неладно в театральному 
царстві»142 і розвинув думку далі: «реалізм, навіть недоведений до кінця, це 
найбільш протимистецька поява наших днів, всевладно запанував в театрі і 
паралізує всякий його творчий відгук (...) позбавлений всякої форми жесту і слова, 
вкрай безстильний, у суміш із рештками сценічних традицій давно забутих епох, 
плачлива патетика, як пафос фальшивий, не чуттєвий, в суміш із справжніми 
фотографованими життєвими формами – оце ті шаблони, в яких кам’яніє сучасне 
акторське мистецтво»143. Курбас відзначає, що «Молодий театр» насправді виник 
як протест проти ситуації в Україні і включав у себе прагнення до нових, на цей 
раз українських, форм. Тому що до того часу «тип український» проявляв себе 
культурно-обмеженим. Курбас хотів побачити свій театр у світлі глобальних змін. 
На цьому і мало полягати відродження театру. Український драматург 
прогнозував, що прийде нове покоління «сильне волею та індивідуальностями», 
яке викине з театру «хлам традицій, шаблону, нутра і безграмотності»144. 

																																																								
137 Гушпіт І. Wstęp // Остерва Ю. Przez teatr – poza teatr / Краків. 2004. – С. 11. 
138 Експериментальний театр, заснований Юліушем Остервою та Мєчиславом Лімановським. Перший в 
Польщі театр-лаболаторія. Існував у роках 1919-1939. Дослідники визначають три періоди існування 
„Редути” -  Перша (1919-1925), Друга (1925-1931) і Третя (1931-1939). 
139 Гушпіт І. Wstęp // Остерва Ю. Przez teatr – poza teatr / Краків. 2004. – С. 17. 
140 Там само. – C. 11. 
141 Остерва Ю. Raptularz kijowski. –  Вроцлав. 2010. – С. 251. 
142 Курбас Л. Театральний лист // Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників: документи. – 
Балтимор-Торонто, 1989. – С. 98. 
143 Там само. – C. 98–99. 
144 Там само. – C. 100 .  



 
35

Передбачене Курбасом відродження мали започаткувати ті актори і режисери, 
якi, відмовившись від літератури, будуть творити театр за допомогою 
характерних зусиль та властивої для нього психології145. 

У маніфесті 1919 року Лесь Курбас підтверджує свої попередні роздуми 
щодо пошуку нових форм театру: «Молодий театр стає тепер театром шукань. 
Тобто стає на єдино правильний шлях до мистецтва, бо без пошуків театру 
мистецтво вже не може існувати (...) Виправдала себе і знайде тепер якнайширше 
примінення схильність "м.т." до примітиву, не як до єдиної методи, а одного з 
найбільш важливих етапів на шляху досягнення сучасної форми. Пошуки форми 
надалі є життьовим завданням "М. театру"»

146. 
У своєму щоденнику Курбас вже на початку писав: «Мистецтво, особливо 

театр, мусить повернутися до своєї первісної форми – форми релігійного акту. 
Воно все-таки в суті своїй – акт релігійний. Порівняй – Штайнер – поняття 
мистецтва як люциферичного начала. Порівняй – Ед. Шюре. Воно – могутній засіб 
перетворення грубого в тонке, підйому у вищі сфери, перетворення матерії. Тоді 
дійсно театр – храм, і мусить бути чистим і тихим, хоч і всякі молитви будуть у 
ньому»147. Філософія Штайнера набрала особливого значення у творчості 
Курбаса. Він познайомився з нею ще в студентські роки під час навчання у Відні. 
Неллі Корнієнко зазначає, що Курбас відчував необхідність зануpювати себе у 
запропоновані концепції Штайнера для того, щоб «віднаходити нову духовну 
науку і перекладати на мову майбутнього мистецтва»148. До речі, це Штайнер був 
автором думки, згаданої Курбасом у пізніших роках: «Людина є мікрокосм, що 
несе в собі всі тайни макрокосму». Філософія Штайнера пропонувала співпрацю і 
«співтворчість» людини і всесвіту, не тільки через інтелектуальне пізнання, але 
через піднесення духу, екстаз, мобілізацію підсвідомості (несвідомого) – всього, 
що сформулювало людину. За словами Штайнера, художник повинен завжди 
намагатись дійти до якогось особливого стану, духового зростання, в якому він 
міг би побачити все по-іншому. І це нове бачення світу мало довести до 
перетворення як світу, так і людини.  

Перш за все, Курбас був захоплений ідеями Штайнера про повернення 
театру до його колискових форм. І того, що було з цим пов’язане – змушенням 
глядача не бути байдужим до подій на сцені. Театр, передусім, мав торкатися 
самого глядача. Як вважає Н. Корнієнко, Штайнер цікавив Курбаса не як теоретик 
та містик, а як творець ідеї поєднання свідомості глядача із свідомістю та 
переживанням героя. На своєму театральному шляху український режисер знову 
й знову знаходив можливості повного поєднання сцени та зали, акторів із 
глядачами. Режисер прагнув досягти ідеальної ситуації за допомогою 
«соціалізації» думок Штайнера. Н. Корнієнко зазначає: « [...]і актори, і глядачі 
мають бути членами одного й того самого співтовариства, сповідувати одну й ту 
саму моральну релігію. За такої єдності світорозуміння творчість актора здатна 
межувати з ясновидінням. І тоді, навіть у своїй нереалізованості театр може стати 
містерією майбутнього дня»149. Першою спробою цієї театральної утопії став 
«Молодий театр» у Києві. Уже відпочатку Курбас писав: «Може, ми і Дон Кіхоти, 
але історія цього прекрасного у своїм пориві ідеаліста зогріває нас до втримання 
на своїй позиції. Прекрасно вірити, прекрасно горіти і прекрасно згоріти дотла у 
своїй вірі, хоч би вона була й помилковою... Ніхто цього не знає, ніхто й не каже, 
але я особисто вірю, що в цей момент, у цьому німому зворушенні, в цих сяючих 
тихих очах зародився остаточно новий український театр»150. 
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 «Театр – перш за все – існує для актора, так і без нього не може існувати, 
тому нове мистецтво вимагає нового актора»151 

Велика Реформа принесла з собою новий погляд на актора, на його тіло та 
ролі, представлені ним на сцені. Кожен теоретик-реформатор бачив по-своєму 
роль, яку мало грати тіло актора – бути матеріалом чи інтегральною частиною 
вистави. Творці, які стояли в опозиції до натуралістичного театру, у своїх 
дослідженнях, виставах, думках віддавали перевагу актору. Декларуючи свою 
незалежність від тексту та психологізму, вони намагалися перевести мову тіла 
актора на знаки та символи. Тіло мало існувати вже не тільки як посередник 
для емоцій, ідей, але саме мало бути матеріалом емоційного переживання. 
Цікаві думки щодо акторської гри пред’явили два реформатори, про яких 
йдеться в цій доповіді, – Юліуш Остерва та Лесь Курбас. 

У концепції театру, запропонованій Остервою, актор відіграє ключову роль. 
Як уже згадували раніше, це він був одним із двох стовпів, на яких тримається 
театр. Остерва називав акторів людьми, яких «найбільша радість та щастя 
лежить у переконанні, що роблять щасливими інших»

152. Ще пригадаємо 
висловлювання Остерви про те, що театр має бути храмом, місцем здійснення 
жертви, на сцені має відбуватись щось нелюдське; і можемо самі зробити 
висновок щодо функції актора на сцені, роль якого прирівнювалась до ролі 
священика, за умови такого трактування театру. Однак, щоб дати повне 
визначення, то варто підкреслити, що Остерва заявляв про ряд змін, які були 
необхідними для відновлення акторської гідності та для знищення каботинства, 
яке запанувало всюди. Остерва писав, що каботинство у мистецтві як вада і 
хвороба. «Лікування лежить у переживаннях та озвученні правди. Потрібно 
вірити в те, що ми говоримо, і в те, що це сказане стосується душі, що живе в 
тілі»153. 

Тому актор мав використовувати цілком контрольовану жестикуляцію та 
презентувати на сцені усвідомлене переживання, він не міг навіть на хвилину 
забути про свою професію та майстерність свого мистецтва. Якщо актор досягне 
цього рівня майстерності, то стане ідеальним актором, актором-священиком чи 
навіть жертовником (можемо вважати, що тут ішлося про актора, вивченого у 
«Редуті»). Остерва казав: «Він дивиться тільки на одну-однісіньку мету, на цей 
один-одненький момент – на єдину мету жертви, виключно з метою звершення 
свої долі, свого покликання, своєї служби у Найвищій Волі. Він знає і відчуває 
єдине: що дим від його жертви, вогненний стовп свідомо визначає шлях до 
висоти, і що це дорога, по якій душа одного прекрасного дня відлетить до 
Висоти»154. Слід зазначити, що для того, аби склалася власне така атмосфера, 
потрібно зреформувати не тільки акторську гру, але й цілу аудиторію. Це 
завдання для актора, режисера та самого театру. Далекоглядний Остерва був у 
вирі перевиховання, але, як людина зі сценічним досвідом, усвідомлював, що 
повністю втілити ідею не вдасться. 

Проте фактично сам намагався реалізувати нові правила. Режисер 
послідовно і логічно викладав правила у своїх записах. Що таке бути актором і 
як ним бути, Остерва опублікував у «Записках ради мистецтва» (опубліковані до 
загальних зборів; був одним із засновників Ради), які були ним розписані ще у 
«Київському щоденнику». Актор, за Остервою, покликаний до «служіння 
чистому мистецтву»155 і через свою «повну жертовність був перед мистецтвом 
таким же священиком-митцем, як і митець-художник, скульптор, поет і 
музикант». Актор є прихильником культури; він характеризується професійною 
солідарністю, моральною силою, працьовитістю, самовідданістю, він повинен 

																																																								
151 Станіславський К. Moje życie w sztuce. – Варшава, 1954. – С. 329. 
152 Остерва Ю. Przez teatr – poza teatr //  Гушпіт І. – Краків, 2004. – С.14. 
153 Там само. 
154 Там само. – С. 16. 
155 Остерва Ю. Raptularz kijowski.  – Вроцлав, 2010. – С. 22. 
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стати найкращим взірцем для колег. Суперечки розв’язуються профспілковими 
структурами. Остерва дуже ретельно окреслив принципи організації роботи, 
обов'язки актора, його поведінку щодо громадськості і навіть принципи 
співіснування з іншими акторами поза сценою. Зрештою «Редута» мала бути не 
тільки театром, а й способом життя, співіснування, співпраці, невеликим 
храмом і братством. 

За кілька років до відкриття Незалежної студії при «Молодому театрі» Курбас 
писав про «нового» актора: «Це буде зовсім інший тип актора, ніж той, який ми 
знаємо (...) Це буде розумний арлекін. Освічений настільки, наскільки митці інших 
мистецтв (...) Цей актор не піде в клуби чи зборища людей, щоб шукати 
матеріалів і тем для своєї творчості. Він не буде шукати типів для зовнішньої 
імітації. Він піде шукати себе. (...) В тишині своєї лабораторії; він шукатиме 
своєрідних, досконалих форм для вираження нерозгаданих стихій своєї душі»156. 

Далі Курбас додає: «Матеріалом творчості служить наше тіло. Звідси всю 
свою увагу ми покладаємо на його розвиток і на вміння ним володіти. Надати 
йому прекрасні контури і лінії, вистудіювати кожний мускул і нерв, навчитись 
володіти ним до повної досконалості, знайти всі можливості позицій і рухів, 
примусити своє тіло говорити більш виразно і зрозуміло, як людське слово, 
показати через тіло все божеське і все сатанинське, що тільки є в природі, – такі 
вимоги ми поставимо до техніки актора»157. 

Потрібно зрозуміти, що концепція актора як розумного арлекіна не 
спиралася винятково на прекрасно треноване тіло. З метою підготовки нового 
актора, здатного краще пізнати себе, Курбас організовував у театрі-студії лекції 
з культури, філософії, релігії, а також проводив тренінги з акторами. 
Найбільшим досягненням новоствореного таким чином актора мало бути 
поєднання технічно досконалого тіла з душею. Режисер вважав, що для того, 
щоб добре зіграти на сцені, потрібно спочатку зрозуміти одну річ: «п’єсу не 
можна зіграти, якщо ми, актори, не зуміємо пропустити все особисто крізь себе, 
крізь свої характери й біографії»158. 

Його записки на тему нового актора чітко перегукуються з філософією 
Григорія Сковороди. З багатьох теорій українського філософа найближчою для 
Курбаса була саме концепція про «внутрішню людину», яка повинна пізнавати 
себе «не для того, щоб інтелектуально знати, а для того, щоб істинно бути»159. 
За його словами, необхідно виховувати і вдосконалювати «цілісний дух» так, 
щоб відновити єдність та гармонію. Пізнання себе, своїх природних реакцій 
мало перетворюватися на сцені на досконалу акторську гру, яка вже не буде 
імітацією життя та скоротить відстань між сценою та аудиторією. Водночас 
теорію А. Бергсона про дух і тіло Курбас сприймав як «вульгарний дуалізм», яка 
пропонувала не розділяти тіло від розуму, матерії від свідомості, а пропонувала 
розуміти ці два поняття як інтегральні частини, поєднання яких існує у русі, у 
якому все змінюється і у якому все існує.  

Синтез філософського бачення згаданих раніше – Штайнера та Сковороди з 
експресіонізмом привело Курбaса до сформування концепції «розумного 
арлекіна». Це поняття включало у себе актора, у якому досконало були 
поєднані два елементи: опанування фізично-моторних сил тіла з освіченою 
душею. Завдяки ним український режисер створив теорію пошуку шляхів до 
нового актора і умови, за яких його здібності будуть максимально втілені на 
сцені. Режисер вважав, що для того, щоб добре зіграти на сцені, потрібно 
спочатку зрозуміти одну річ: «розумний арлекін» мав бути освіченою людиною, 
яка постійно розширювала б своє знання і заглиблювалась у світі інших 
мистецтв. 

																																																								
156 Курбас Л. Театральний лист. – С. 104. 
157 Волицька І. Курбас: погляд на тіло // Курбасівські читання. – 2006. – № 1. – C. 104–105. 
158 Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – C. 56. 
159 Там само. – C. 87. 
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*** 
Запропонований Остервою і Курбасом театр мав бути незалежним від інших 

мистецтв, проте одночасно поєднувати у собі всі їхні елементи, інтегровані у 
досконалі вистави. Це був ідеальний постулат, але так і не реалізований до кінця 
жодним з митців. Однак увесь час ці ідеї залишалися живими та надихали 
режисерів іти у напрямку гармонії, повного поєднання всіх елементів та засобів 
мистецтва. Обидва прагнули створити театр-ідеал, ставили утопічні цілі, вірили у 
докорінну зміну театру, у його «перетворення». Театр для них був справжнім 
мистецтвом, тому перед ним ставили й естетські цілі – театр мав бути місцем 
великих, піднесених відчуттів, мав показувати красу та демонструвати 
перетворений, творчий, інноваційний погляд на світ, а також сприяти глибшому 
розумінню історичних процесів, соціальних механізмів та психології особистості. 

У центрі їхніх досліджень і пошуків завжди залишалась людина, людина, яка 
зазнає метаморфози, внутрішньої зміни, фізична й духовна сутність якої 
стикаються. Великою мрією обох режисерів було створення театральної школи 
для виховання нового покоління артистів. Спробою створення, якщо йдеться про 
Курбаса, був «Молодий театр» та «КийДрамТе» чи пізніший «Березіль» (у якому 
створено декілька студій, лабораторій та омріяний музей). У випадку Остерви це 
були його три «Редути».  

Запропоновані Курбасом та Остервою концепції актора стають ще 
цікавішими, якщо подивитись на них крізь призму сучасного театру. Від актора 
зараз очікують універсальності: сучасна сцена вимагає від нього як фізичної, так і 
духовної майстерності, а також опанування зазвичай дуже різних стилів і способів 
гри. У такому разі актор може існувати як творець, як матеріал та як твір. Саме з 
цією концепцією пов’язані роздуми, запропоновані Остервою і Курбасом. 
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ТЕАТРАЛЬНА РЕФОРМА ЛЕСЯ КУРБАСА 
У КОНТЕКСТІ ПОЛЬСЬКИХ ПОШУКІВ 

 
Анотація: У статті подано огляд польських та польськомовних досліджень про життя та діяльність 

українського режисера Леся Курбаса, а також окреслено основні напрямки компаративістського 
вивчення його творчості. Зокрема, йдеться про доцільне порівняння постаті Л. Курбаса із такими 
фігурантами польського театру ХХ сторіччя, як Леон Шиллер, Вітольд Вандурський, Юліуш Остерва, Єжи 
Гротовський. 

Ключові слова: Л. Курбас, Л. Шиллер, Ю. Остерва, компаративістські дослідження, україно-польські 
театральні зв’язки. 

 
Аннотация: В статье представлен обзор польских и польскоязычных исследований о жизни и 

деятельности украинского режиссера Леся Курбаса, а также очерчены основные направления 
компаративистского изучения его творчества. В частности, речь идет о целесообразном сравнении 
фигуры Л. Курбаса с такими фигурантами польского театра ХХ столетия, как Леон Шиллер, Витольд 
Вандурский, Юлиуш Остерва, Ежи Гротовский.  

Ключевые слова: Л. Курбас, Л. Шиллер, Ю. Остерва, компаративистские исследования, украино-
польские театральные связки. 

 
Коли в Україні уже активно велися дослідження і дискусії навколо 

найбільшого сучасного українського режисера і реформатора театру Леся 
Курбаса, у Польщі досить довго майже нічого про нього не знали. А все ж наші 
театри упродовж століть існували не лише поруч, але часто і разом, активно і 
дієво впливаючи один на одного. 

Перша згадка про Леся Курбаса і театр «Березіль» у польському 
професійному театральному журналі160 з'явилася у 1966 році. Тоді щомісячник 
«Dialog» («Діалог») надрукував «Artykuły o teatrze» («Статті про театр») Осипа 
Мандельштама, у яких автор, знаний російський поет, ділиться з читачами своїми 
поглядами на театральне явище, яким є «Березіль», із великим ентузіазмом 
оцінюючи його мистецький рівень. Одночасно з цієї першої доступної у Польщі 
інформації можна дізнатися, що «Потужним впливом, який сформував “Березіль” 
був вплив театральної Москви. У театрі “Березіль” театр Мейєрхольда бореться з 
Камерним, чується віддалені звуки усіх можливих “давніх” театрів, які квітнули ще 
перед війною, які пережили революцію»161

. У журналі «Teatr» («Театр») 1993 р. 
можна було прочитати перший поважний блок текстів про український театр, у 
тому числі статтю Наталії Єрмакової «Łeś Kurbas. Los artysty» («Лесь Курбас. Доля 
митця»). Текст був перекладом із російської мови, що можна побачити на 
прикладі українських прізвищ і назв, які у процесі транскрипції втратили свій 
український характер. Наприклад, дізнаємося, що Лесь Курбас розпочав свою 
професійну дорогу у театрі «Russkaja besida» («Русская бесіда»)162, а не «Ruśka 
besida» («Руська бесіда»), як прийнято у польській театрознавчій номенклатурі, 
опертій на українському першоджерелі. Тільки через тридцять років від першої 
згадки про «Березіль» у «Діалозі» з'явилися фундаментальні на польському ґрунті 
праці Бруна Хояка – першого польського дослідника творчості Леся Курбаса. У 
журналі «Konteksty» («Контексти») 1996 р. він опублікував статтю під заголовком 
«Łeś Kurbas» («Лесь Курбас»), де наголосив зв'язки Леся Курбаса з видатними 
творцями, які тоді перебували у Києві, у тому числі польськими: письменником 
Ярославом Івашкевичем та режисерами Юліушем Остервою, Стефаном Ярачем і 
Станіславою Висоцькою. Автор також звернув увагу на факт, що Лесь Курбас 

																																																								
160   У статті пишу винятково про польськомовні тексти, присвячені Лесю Курбасу, адже йдеться про його 
присутність у польському професійному театральному дискурсі. Однак треба усвідомлювати, що деякі статті 
про Леся Курбаса з'явилися також в україномовних журналах, які видає українська громада у Польщі, 
наприклад Спогади про Леся Курбаса Теофіля Демчука («Український календар» 1977, с. 199–205) чи  Театр – 
це храм, або Декілька слів про Леся Курбаса Анастасії Канарської («Наше слово» 2012, № 10, с. 10). 
161   Osip Madnelsztam, Artykuły o teatrze, „Dialog” 1966 nr 1, s. 102 
162   Natalia Jermakowa, Los artysty, „Teatr” 1993 nr 2, s. 7–9. 
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перебував у Львові, коли директором Міського театру був Тадеуш Павліковський, 
тобто у найкращі часи цієї установи. Згодом Бруно Хояк прокоментував так звані 
впливи російських реформаторів на театр Курбаса: «Для Курбаса ще за його життя 
кошмаром був постійний аналіз критиками праці його акторів у контексті доробку 
російської школи. Він (Курбас. – А. К.-Б) доводив тоді, що перш ніж дійшло до 
зустрічі акторів з його театру із великою російською сценою (...), вони були вже 
повністю художньо сформованим творчим колективом»163. Разом із власною 
статтею дослідник опублікував свої ж переклади з української мови текстів Леся 
Курбаса «Droga „Berezilu” i problemy jego technologii artystycznej» («Шляхи 
«Березолю» та питання фактури») та Тетяни Киктєвої «Wybaczcie nam» («Вибачте 
нам»), у якому авторка представила трагічну долю митця. 

Наступний блок текстів, присвячених Лесю Курбасу, Бруно Хояк надрукував у 
2000 р. у журналі «Krasnogruda» («Красноґруда»). Переклади супроводжувала 
стаття Б. Хояка «Łeś Kurbas w Polsce i na Ukrainie» («Лесь Курбас у Польщі і на 
Україні»), у якій автор писав не лише про свої дослідження але і про рефлексії з 
приводу творчості Леся Курбаса. І тут можна знайти дуже важливі слова, 
передусім, у контексті попередніх текстів, надрукованих у «Діалозі» й «Театрі». Б. 
Хояк пише: «Друга істотна справа, якої мушу торкнутися, – це питання мови Леся 
Курбаса і його перекладів. Тексти Леся Курбаса мусять бути обов'язково 
перекладені з мови оригіналу, тобто з української... Якби я їх знав, наприклад, 
виключно з опублікованих російських перекладів, то, напевно, вони не 
привернули би такою мірою мою увагу і не викликали таких емоцій, як це сталося 
у контакті з оригіналом»164.  

Б. Хояк проклав шлях для майбутніх польських дослідників – у 2001 р. у 
науковому віснику Університету імені Адама Міцкевича в Познані з'явилися 
компаративні реферати, у яких порівняно театр Леся Курбаса з театром його 
видатних польських сучасників. Богдан Козак з Львівського національного 
університету імені І. Франка написав статтю «Etyka teatralna Łesia Kurbasa i Juliusza 
Osterwy (aspekt typologiczny)165» («Театральна етика Леся Курбаса і Юліуша 
Остерви (типологічний аспект)»), а Марта Карасіньська – «Estetyka? Historia? 
Polityka? Miejsca wspólne. O teatralnej twórczości Stanisławy Wysockiej, Leona 
Schillera i Łesia Kurbasa»166 («Естетика? Історія? Політика? Спільні місця. Про 
театральну творчість Станіслави Висоцької, Леона Шіллера і Леся Курбаса»).  

У 2008 р. журнал «Театр» опублікував мій текст «Łeś Kurbas czyli teatr 
Rozstrzelanego odrodzenia»167 («Лесь Курбас або театр Розстріляного 
Відродження») разом із перекладом Курбасівської доповіді, знаної на Україні під 
заголовком «Про символічний театр і театр Олександра Олеся»168, та інтерв'ю з 
Володимиром Кучинським, художнім керівником Театру імені Леся Курбаса у 
Львові, про курбасівську традицію в Україні169. Відтак у Польщі з'явилися тексти 
Матильди Малецької «Łeś Kurbas – pomiędzy natywizmem, nacjonalizmem a 
modernizmem» («Лесь Курбас — поміж нативізмом, націоналізмом і 
модернізмом») – «Kultura Enter» («Культура Ентер») 2010170 та Ванди 
Свьонтковської «Wschodnie peregrynacje i praktyki Juliusza Osterwy» («Східні 

																																																								
163   Bruno Chojak, Łeś Kurbas, „Konteksty” 1996 nr 3–4, s. 62. 
164   Bruno Chojak, Łeś Kurbas w Polsce i na Ukrainie, „Krasnogruda” 2000 nr 10, s. 176. 
165   Bohdan Kozak, Etyka teatralna Łesia Kurbasa i Juliusza Osterwy (aspekt typologiczny), [w:] Porównanie jako 
dowód. Red. Bogusław Bakuła, Poznań 2001, s.107–118. 
166

  Marta Karasińska, Estetyka? Historia? Polityka? Miejsca wspólne. O teatralnej twórczości Stanisławy 
Wysockiej, Leona Schillera i Łesia Kurbasa,  [w:] Porównanie jako dowód, red. Bogusław Bakuła, Poznań 2001, s. 
119–129. 
167   Anna Korzeniowska-Bihun,  Łeś Kurbas czyli teatr Rozstrzelanego Odrodzenia, „Teatr” 2008 nr 7-8, s. 79–84. 
168   Łeś Kurbas, Prolog z błaznem, tłum. Anna Korzeniowska-Bihun, „Teatr” 2008 nr 7–8, s. 84–86. 
169   Wołodymyr Kuczyński, Rozumny arlekin, wywiad, „Teatr” 2008 nr 7–8, s. 86–88. 
170  Matylda Małecka, Łeś Kurbas – pomiędzy natywizmem, nacjonalizmem i modernizmem, „Kultura Enter” 
2010 nr 27/28, http://kulturaenter.pl/les-kurbas-%E2%80%93-pomiedzy-natywizmem-nacjonalizmem-a-
modernizmem/2010/11/ 
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перегринації й практики Юліуша Остерви») («Performer» № 3)171, а також згадка 
про Курбаса в тексті Міхала Гернеса «Politycznie poprawne poprawianie» 
(«Політкоректна коректа») («Magazyn Esencja» 2008 № 9)172 і в книжці Піотра 
Горбатовського «Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-2918» («Польське 
театральне житя у Києві в 1905-1918 рр.»)173.  

У 2010 р. Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса в 
Києві та Інститут імені Єжи Ґротовського опублікували двомовну збірку текстів 
про польський і український театр «Wykłady o teatrze / Лекції про театр», а у ній 
розділ авторства Неллі Корнієнко «Łeś Kurbas: próba przyszłości. Fragment» («Лесь 
Курбас: репетиція майбутнього. Фрагмент»)174. 

 
Минуле — основні асоціації 
Коли говоримо про Леся Курбаса в Польщі, нам важко втекти від спокуси 

порівняння його творчості і способу мислення про модерний театр з мистецькими 
пошуками польських театральних реформаторів того часу. Таке порівняння є 
природне, хоча не обов'язково виникає з їх фактичних взаємовпливів, 
дослідження яких постійно залишається викликом для науковців по обидва боки 
польсько-українського кордону. Лесь Курбас і польські режисери опинилися на 
спільній для цілої Європи хвилі Великої реформи театру і в природний спосіб 
спромоглися віддатися її "стихійному" рухові, що часто розгортався у різних, 
інколи діаметрально протилежних, напрямах. Як на мене, для польсько-
українського компаративізму важливим є такий факт: говорячи про польську 
реформу театру, ми називаємо декілька прізвищ, а говорячи про українську – 
лише Леся Курбаса. Це показує, яким правдивим титаном мистецтва він був. В 
Україні Курбас створив те, що в Польщі подужали зробити кілька осіб.  

Найчастіше прізвище Леся Курбаса науковці ставлять поруч із прізвищем 
Юліуша Остерви. По-перше, має вплив інформація про зустріч двох режисерів у 
Києві, яку подає письменник Олександр Дейч175. Про неї з більшим або меншим 
легендарним відтінком згадують автори різних наукових розвідок176. По-друге, 
обидва режисери фактично мають багато спільного – передусім «відчуття театру» і 
потребу його реформи. Їхні підходи до різних театральних аспектів були дуже 
подібні. Остерва, як і Курбас, починав свою працю, можна сказати, з нуля, на попелі 
попередніх епох. Ю. Остерва писав у 1924 р.: «Театр загалом – а особливо 
польський театр – переживає нині серйозну кризу. Оскільки до року війни – жив 
собі згідно з усіма правами “природної” еволюції – остільки у час війни почав 
розпадатися на різноманітні жанри: виникають як гриби після дощу сцени 
“мініатюр”, кабаре тощо, виникають низки сценок “співаючих” і т.д. Дедалі більше 
оперет, комедії, легких комедій і т.д. – ніби старе дерево в кроні вмирало, гілки 
сохли, а біля підніжжя вистрілювали нові пагони – дички з дивним листям»177. 
Подібний, ба навіть гостріший, діагноз сімома роками раніше поставив 
українському театрові Л. Курбас: «Сучасний український театр – наслідок 
антиукраїнського режиму, це недодумана думка, недотягнений жест, недонесений 
тон. Це в кращому разі кілька могіканів великої епохи Кропивницького, Тобілевича і 
їх перших учнів, котрих традиції ідуть врозріз з потребами, стилем і якістю свого 

																																																								
171 Wanda Świątkowska, Wschodnie peregrynacje i praktyki Juliusza Osterwy, “Performer” nr 3, 
http://www.grotowski.net/performer/performer-3/wschodnie-peregrynacje-i-praktyki-juliusza-
osterwy?page=3 
172 Michał Herne, Politycznie poprawne poprawianie, „Magazyn Esencja” 2008 nr 9, 
http://esensja.pl/magazyn/2008/09/iso/12,03.html 
173     Piotr Horbatowski, Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918, Kraków 2009, s. 195. 
174   Nelli Kornijenko, Łeś Kurbas: próba przyszłości. Fragment, [w:] ПольськаКультураУкраїна_ лекції про 
театр / PolskaKultraUkraina_ wykłądy o teatrze, red. Hanna Wesełowska, Wanda Świątkowska, Kijów-Wrocław 
2010, s. 35–53. 
175     Bohdan Kozak, Etyka teatralna Łesia Kurbasa i Juliusza Osterwy..., s. 109. 
176     Див.: Wanda Świątkowska, Wschodnie peregrynacje... 
177     Juliusz Osterwa, Raptularz kijowski, Wrocław 2010, s. 166.  
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репертуару, котрий єдино нас надихає. В гіршому разі це плоский епігонізм, 
мізерна копія корифеїв, атмосфера грубого дилетантського ставлення до 
мистецтва(...) Ніякої культури жесту, слова, стилю»178.  

Згаданий уже дослідник Богдан Козак звертає увагу на високі етичні й 
професійні вимоги, які обидва режисери ставили перед своїми акторами. Для них 
театральне мистецтво входило до сфери сакрального. «Вочевидь, таке високе 
розуміння театрального мистецтва могло бути здійснене тільки за умови цілковитої 
перцепції цієї ідеї акторами, що у свою чергу вимагало від них щоденної постійної 
праці не лише над своїм тілом, голосом, але над душею й розумом»

179, – стверджує 
Б. Козак. Це відкрило природний шлях для нового типу актора. За Остервою, актор 
мав бути «жерцем», який служить «Найвищій волі»180, за Курбасом – «розумним 
арлекіном»181. Тобто обидва реформатори ставили перед актором вимоги набагато 
більші, ніж ті, які були безпосередньо пов'язані зі сценічною практикою. Від актора 
вимагалося нового стилю гри. Український актор, режисер, театральний педагог 
Роман Черкашин, колишній «березілець», так описує техніку курбасівського актора: 
«Гра акторів не ілюструвала ілюзорно-життєвого змісту, а викликаний ним ліричний 
настрій відбивався через виразність звучання голосу, музикальність інтонації, 
ритму»182. У нотатках Остерви читаємо: «Актор, перетворений у постать, – 
передусім мусить гарно вмістити у своєму тілі душу цієї постаті. Очевидно, спершу 
треба витренувати те тіло, зробити його гнучким, еластичним — мусить витренувати 
язик, голос і обертання очного яблука — і погляд»183.  

Театр також мав бути місцем набагато ширшим, ніж класичний храм 
Мельпомени. Обидва режисери почали будувати цілі театральні імперії. Курбас 
створив не просто стаціонарний театр, але Мистецьке Об'єднання “Березіль” – 
МОБ. З березня 1922 р. почали виникати березільські майстерні: Перша 
Експериментальна, яка нараховує 250 осіб; Друга, якій завданням було створити в 
республіці Дитячий театр; Третя у Білій Церкві, а при ній літературна студія (понад 
70 осіб), яка мала розповсюджувати літературу, пропагувати письменність і 
виховати кадри перекладачів; Четверта майстерня –це був театр Л. Курбаса; П'ята – 
лабораторія для діяльності аматорських студій; Шоста в Одесі; Сьома – Мокро-
Калигірська, створена понад двомастами сільськими дівчатками і хлопцями; 
постала Режисерська лабораторія, журнал «Барикади театру», готувалася до друку 
низка театральних видань; з'являється перший в Україні театральний музей та 
перша Станція фіксації і систематизації досвіду. Крім того, були репертуарна і 
клубна станції, станція сільського театру, української мови і театральної 
термінології, наукової організації праці, а також статистичне і пресове бюро, у 
планах – єврейська театральна майстерня184.  

Варто згадати, що й Редута мала характер об'єднання – вперше 
«театрального», а відтак «мистецького»185. Ю. Остерва може також похвалитися 
немалим розмахом. У рамках його проекту був Пересувний театр Редути, постійний 
театр, Інститут, школа для редутовців «Окоп», власний часопис «Wiadomości 
Redutowe» («Редутові вісті»), бібліотека і архів186. Керівництво Редути піклувалося 
Єврейською драматичною студією у Вільнюсі187 Редута зініціювала польські 
переклади важливих театральних текстів: Костянтина Станіславського, Жака Коппа 
чи Ґордона Креґа188. Навіть на прикладі такого короткого переліку видно, скільки 

																																																								
178    Лесь Курбас, Філософія театру. – Київ, 2001. – С. 14. 
179    Bohdan Kozak, Etyka teatralna Łesia Kurbasa i Juliusza Osterwy..., s. 113. 
180    Juliusz Osterwa, Raptularz kijowski, Wrocław 2010, s.  245. 
181    Лесь Курбас, Філософія театру... – С. 28. 
182    Черкашин Р., Фоміна Ю. Ми – березільці. Театральні спогади-роздуми. – К. : Акта, 2008. – С. 113 
183    Juliusz Osterwa, Raptularz kijowski..., s. 155є 
184    Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – С. 173–175. 
185    ibidem, s. 33. 
186    Osiński Z. Pamięć Reduty, Gdańsk 2003, s. 38–39. 
187    ibidem, s. 11. 
188   ibidem, s. 12. 
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спільних проектів започаткували Л. Курбас і Ю. Остерва. Очевидно, одними з 
найважливіших були власні школи-студії поруч театрів, цілі яких детально описує і 
пояснює Богдан Козак у цитованій уже статті189. Отже, винятково новий, 
недеформований рутиною актор може відповісти на виклики нового театру. Щоб 
зрозуміти, якою величезною була тоді різниця між двома видами театрального 
мистецтва – старим і новим, варто знову звернутися до тексту Р. Черкашина, який 
згадував ситуацію після розформування Молодого театру: «Штучно 
викшталтований за адміністративним наказом Перший державний український 
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка мав у своєму складі акторів різних 
театральних систем, представників старого побутового театру, життєвого 
психологізму – молодотеатрівці були представлені лише невеликою групкою у 
цьому багатолюдному колективі. Надто далеким один від одного у своїх поглядах 
на сучасне театральне мистецтво виявилися призначені на рівних правах керівників 
два режисери – Лесь Курбас і митець із вагомим досвідом російського 
провінційного театру Олександр Захаров (...) Лесь Курбас утратив можливість 
продовжувати ще зовсім не завершену студійну та експериментальну працю над 
утвердженням на українській сцені нової театральності»

190. 
Як Л. Курбас, так і Ю. Остерва дуже критично оцінював гру акторів «на 

публіку». Польський реформатор називає це «аудиторіотропією» і ставить 
питання актору: «Чи віриш, бо аудиторія дивиться? Чи кохаєш, бо вони дивляться 
на тебе, чи працюєш, бо дивляться, чи миєшся, бо бачать тебе?»191 Український 
режисер висловлюється не менш категорично: «Найгірша перешкода мистецтву в 
театрі – це так званий готовий актор, професіонал. (...) Перекривлене вухо, що 
прислухується тривожно і жадібно до оплесків. Маленька душа, хвора на 
рецензії»192.  

Обоє свідомі того, що новий театр – це не тільки новий актор, але і новий 
глядач, якого також треба виховати. Поки що глядацькі зали заповнюють зовсім 
випадкові люди, які прийшли до театру задля сотні інших причин, а спілкування з 
театральним мистецтвом трактують як побічний продукт. «Я почув погорду – 
величезну і гостру – до глядача, – пише Л. Курбас. – Дешевого (чим-небудь його 
купити), пошленького сучасного глядача. В Москві він все ж такий той, що і в 
Харкові. Всі столиці союзні – це зараз така мішанина без усталеного зв'язку з 
традицією культурного русла, обличчя. Люди з усіх усюдів. Базар»193. Остерва 
говорить у подібному дусі: «Дорога моя Аудиторіє. Не знаю, чи мене розумієш, чи 
знаєш, чи здогадуєшся, що я зараз, про що я зараз думаю? – Про щось, що з 
Тобою пов'язане. Думаю про Тебе, хоча Тебе не кохаю. Не можу»194. А в іншому 
місці пише: «Якщо Республіка називається польською Жечпосполіта, то публіку 
можна назвати посполитість. Замість “публіка” казати посполитість. Це би був 
добрий титул журналу присвяченого “публіці”»195. 

Збіґнєв Осінський у свої книжці «Pamięć Reduty» («Пам'ять Редути»), 
говорячи про вимоги Остерви щодо глядачів, цитує слова видатного польського 
публіциста Ришарда Капусцінського: «Щоб зрозуміти і посмакувати високу 
культуру, її реципієнт також повинен мати високу культуру»196. Звідти ж і спроби 
формування (перефразовуючи Курбаса) «розумного глядача». Відбувалося це 
різними способами: Остерва хотів дисциплінувати публіку, не впускаючи 
запізнених осіб до глядацького залу197, а Курбас, наприклад, перед спектаклем на 
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основі етюд Олександра Олеся, прочитав доповідь, яка мала пояснити аудиторії, 
що таке символізм198. 

 
Минуле – інші порівняння 
Марта Карасінська у статті «Estetyka? Historia? Polityka? Miejsca wspólne. O 

teatralnej twórczości Stanisławy Wysockiej, Leona Schillera i Łesia Kurbasa» порівнює 
пошуки українського реформатора з тим, що у польському театрі робили двоє 
інших режисерів. У природний спосіб з'являється тут прізвище Станіслави 
Висоцької, яка працювала у Києві і особисто знала Леся Курбаса. М. Карасінська 
пише: «Ранній період творчості Курбаса, подібно до київського епізоду Висоцької, 
здаються особливо важливими, якщо йдеться про пошуки методів праці з 
актором, сценічних технік і акторського тренінгу. Обрані ними методи, 
дивовижно близькі один одному, цілковито оригінальні на тлі тогочасної традиції 
польського і українського театрів». Польська дослідниця також звертає увагу на 
факт, що як Курбас, так і Висоцька не орієнтувалися у своїх пошуках на російський 
театр, але на Захід, якби це сказав Курбас, «без посередників і без авторитетних 
зразків»

199. Тим самим авторка підтримує думку Б. Хояка про необґрунтоване 
приписування Курбасові російських впливів. М. Карасінська порівнює театр 
Курбаса також з театром Леона Шіллера. Спільним знаменником має бути тут 
апеляція до традицій театру вертепу, зацікавлення національним репертуаром, 
ідея монументального театру та вибір напряму лівої ідеології.  

Дослідниця ставить поруч Шиллерівську «Пасторалку» і Курбасівський 
«Різдвяний вертеп», звертаючи увагу на двоповерхову будову сцени в обох 
спектаклях й на народну традицію вистав. Варто додати, що для Курбаса це була 
спроба праці актора у пластичному малюнку ролі, що імітував рвучкі, механічні 
рухи ляльки. Неллі Корнієнко, беручи до уваги всі відмінності між Курбасом і 
Креґом, висловлює припущення, що їх об'єднав спосіб використання ляльки-
маріонетки для озброєння актора «супермогутною акторською технікою»200. 
Шиллер у своєму спектаклі не користувався ляльками, але у загальному баченні 
сценічного мистецтва посилався на Креґівську «теорію маріонети». Достатньо 
згадати його текст, а саме «план лекції» під заголовком «Teatr żywy i teatr 
marionet» («Живий театр і театр маріонет»), у якому автор стверджує: «Завдяки 
складності своєї акторської техніки, завдяки багатству свого стилю, невичерпним 
можливостям варіацій того стилю, а також тому, що захищена від згубних впливів 
банальності псевдо-реалістичного щоденного міщанського театру та тому, що їй 
чужа дріб'язкова імітація натури (...) маріонетка – чудова, завжди повна таємниць 
і поезії, лялечка користується великою симпатією всіх, які борються за мистецтво 
в мистецтві»201. Від Шиллерівської маріонетки вже один крок до 
монументального театру, де актор є живою маріонеткою. Для Шиллера 
монументальний театр – це театр еліти202. Для Курбаса також, хоча сам він може 
так виразно цього не формулював. Вистачить однак детально подивитися на їхні 
спектаклі, які дослідники вважають за представників тієї течії, на багатогранну, 
глибоку суть, яку обидва режисери старалися через ці вистави передати, аби 
зрозуміти, що їх адресатом є одиниці з непересічною мистецькою і громадською 
свідомістю. Принаймні теоретично. Очевидно, як Л. Курбас і Ю. Остерва, так і Л. 
Шиллер вважав, що глядача треба виховати, навчити цінувати власне 
репертуарне багатство й що треба цю працю почати з малого камерного театру і 
реалістичного репертуару та поступово іти далі203. 

																																																								
198   Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього... – С. 54. 
199   Marta Karasińska, Estetyka? Historia? Polityka?.., s. 120. 
200   Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього... –  С. 97. 
201   Leon Schiller, Theatrum militans, Warszawa 1987, s. 194. 
202   ibidem, s. 190. 
203   ibidem, s. 43. 
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Використанням можливості «шопки» (вертепу) в тогочасному театрі цікавилися 
і інші представники польського мистецького авангарду. Можна тут зацитувати хоча 
б слова поета, критика і публіциста Тадеуша Пейпера: «У вертеп можемо внести не 
лише ті всі реформи, які вносимо в театр, але і ті, яких у театр внести нам не дають. 
Вертеп може бути чудовим експериментальним театром»204. 

М. Карасінська, пишучи про монументальний театр, називає і порівнює дві 
вистави: «Гайдамаків» у постановці Л. Курбаса і «Дзяди» у постановці Л. Шіллера. 
Але варто ближче подивитися також на дві інші українського «Едіпа-царя» і 
польського «Кордіана». На особливу увагу заслуговує тут праця з хором. У 
Курбаса текст починала декламувати одна особа, до неї приєднувалася друга, 
потім говорили вже четверо, аж врешті половина і увесь хор205. Той речитатив був 
дуже ритмічній. У свідченнях очевидця, Я. Савченка, читаємо: «Ритм у своєму 
темпі й силі музикального виразу гармонійно розростається, доходить до високої 
стихійної сили, а також гармонійно стихає, переходячи в ніжні мелодії, в 
віддалені, умираючі акорди, причому з кожною ритмічною нотою гармонійно 
сполучається й відповідний жест хору»206.  

Л. Шиллер у «Кордіані» також оточив героя натовпом, який підданий був 
конкретному музичному ритму. «Ритм, у якому той світ віддихав, неодноразово 
занепадав у камеральних мізансценах, але пізніше знову повертався, 
підтриманий і збільшений музикою. У великих мізансценах все ставало 
музикою)»207. Аналізуючи ті два спектаклі, слід додати, що їхня вимова, той 
інсценізаторський надлишок, у обох випадках виходила поза класичні 
інтерпретаційні рамки і отримувала національне значення. Курбасівський сліпий 
Едіп, як осліплені українські кобзарі: слабий тілом, але потужний і прозірливий 
духом208. Шиллерівський Кордіан, який бореться з духами, отримує статус 
лицаря. У тій боротьбі Кордіан переможений, «але сама надприродна сила його 
противників не лиш виправдовує його поразку, але ще збільшує його героїзм»? У 
обох випадках відбулася – якби це назвав Едвард Чато – зміна психологічного 
аспекта на космічний, збільшення моральних вимірів, які надали спектаклям 
нової величини – саме монументальності209. 

І ще один польський театральний режисер, прізвище якого з'являється, коли 
говоримо про спільні дороги Леся Курбаса і польського авангарду, – Вітольд 
Вандурський. Вандурський, засновник робітничих театрів у Лодзі і Берліні, у 1929 
р. очолив у Києві Польську Театральну Майстерню, назву якої згодом змінив на 
«ПОЛЬПРАТ». Краківський науковець Піотр Горбатовський вважає, що 
Вандурському близькі були погляди Леся Курбаса210. Однак цих двох митців 
найміцніше об'єднала спільна трагічна доля. Хоча представляли вони різні нації і 
працювали в різних мистецьких «регістрах», були звинувачені комуністичною 
владою за однаковий злочин: «буржуазний націоналізм». Як тоді ламали людські 
характери? Дуже ефективно. В. Вандурський – задекларований і лояльний 
комуніст – на допиті декілька разів признався у цілеспрямованому виборі 
буржуазного напрямку, у виховуванні театральної молоді в дусі польського 
націоналізму та в програмному униканні радянського репертуару і стилю211. Л. 
Курбас – витончений естет і філософ – ще до арешту публічно висловлював жаль, 

																																																								
204  Tadeusz Peiper, Szopka, [w:] Myśl teatralna polskiej awangardy 1919–1939. Antologia, red. Stanisław 
Marczak-Oborski, Warszawa 1973, s. 201. 
205   Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього... – С. 69. 
206   ibidem, s. 69–70. 
207   Edward Csato, Leon Schiller, Warszawa 1968, s. 318–319. 
208   Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього... – С. 73. 
209   Edward Csato, Leon Schiller..., s.  317. 
210 Piotr Horbatowski, Aktywność teatralna Polaków w Kijowie (1905-1938), „Warszawskie Zeszyty 
Ukrainoznawcze” 2005 nr 19-20, s. 170. 
211   Protokół przesłuchania Witolda Wacławowicza Wandurskiego z 13 września 1933 r., „Pamiętnik teatralny” 
1996 nr 3-4, s. 493, 495. 
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що його мистецтво не пішло в напрямку плаского, нахабного соцреалізму212. 
Певно, обоє мали надію, що така поведінка врятує їм життя… Проте їх двох було 
арештовано у 1933 році, а потім і фізично знищено: Вандурського – 
найвірогідніше у 1934 р., Курбаса – у 1937 р. 

 
Сучасність – репетиція минулого 
Свою книжку «Лесь Курбас: репетиція майбутнього» Неллі Корнієнко 

закінчує реченням: «Театр Леся Курбаса – високі футуро-тексти культури»
213. Ці 

футуро-тексти культури виразно зазвучали в сучасності. Отже, «Березіль» був 
кузнею кваліфікованих мистецьких кадрів, які з часом стали театральною елітою 
України і наступники яких нині творять український театр. Володимир Кучинський 
у згаданому раніше інтерв'ю для журналу «Театр», коли його запитали про 
присутність традиції, започаткованої Л. Курбасом у сучасному українському 
театрі, відповів так: «Для нас ця традиція була дуже важлива (...) Для українського 
інтелектуального театру традиція, сформульована Курбасом, була опорою, 
завдяки якій він міг захищати свою територію (...) Курбас став символом 
безперервності традиції, пов'язанням із Розстріляним Відродженням. Курбасом 
підтримувалися усі, також і ми»214. Як відлуння слів В. Кучинського звучить текст З. 
Осінського про Редуту: «З точки зору сьогодення діяльність Редути можна 
вважати своєрідною спеціальною матрицею для майже усіх театральних 
лабораторно-студійних чи студійно-лабораторних груп, які працювали у Польщі у 
ХХ столітті»215. Вистачить назвати Єжи Ґротовського і його Театр Лабораторія «13 
рядів», який прямо відсилає до Редутової традиції216. Зовнішнім проявом того був 
навіть редутовий знак – конюшинка, якою користувався також Ґротовський, 
вписуючи у її середину замість літери Р (як Редута) літеру Л (як Лабораторія). 
Ґротовський у свою чергу був важливий для створення цілої театральної формації 
як у Польщі, так і в Україні. Можна сказати, що традиція, яку започаткували Л. 
Курбас і Ю. Остерва, зараз починає переплітатися на польсько-українському 
ґрунті. Питання про сприйняття Є. Ґротовського в Україні постійно залишається 
викликом для дослідників. Слід згадати, що ще у 1981 році Молодіжний Театр у 
Києві намагався напівлегально виставити «Стійкого принца» П. Кальдерона, 
користуючись методом Є. Ґротовського217. 1990 р. Наталка Половинка (колишня 
акторка Театру імені Леся Курбаса, нині – засновниця і акторка в проекті 
«Майстерня пісні») поїхала до Понтедері в Італії, щоб узяти участь у майстер-
класах Є. Ґротовського. 1996 р. зробили це інші «курбасівці». В. Кучинський 
прийняв від Ґротовського «ідею “бідного театру”, максимально відкриваючи 
актора, позбавляючи його зайвих реквізитів, заохочуючи до максимально 
інтенсивної гри. На основі системи Ґротовського будує свою систему тренінгів, яка 
має ключове значення для підготовки спектаклів. Крім того, від Ґротовського бере 
також спосіб підходу до глядача, який стає повноправним учасником сценічної 
акції»218. Наталка Половинка, коли її запитали про зустріч із Є. Ґротовським, 
відповіла: «Це був поворотний момент мого життя. Це навчання мене 
спровокувало сильно замислитися, перебрати все і вибрати напрямок»219. 
Ґротовським ще у 60-х захоплювалася група акторів Львівського театру ім. М. 
Заньковецької220. У Львові 1999 р. вийшов друком український переклад тестів Є. 
Ґротовського «Театр, ритуал, перформер». Нині як Наталка Половинка, так і Театр 
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імені Леся Курбаса тісно співпрацюють з вроцлавським Інститутом імені Єжи 
Ґротовського. Приїжджають до Інституту і там готують свої мистецьки проекти221. 

Знову у Польщі зростає зацікавлення доробком Леся Курбаса. Його 
досліджуванням і документуванням займається насамперед Інститут імені Є. 
Ґротовського. У 1992 р. він організував симпозіум «Dni Łesia Kurbasa» («Дні Леся 
Курбаса»), якому супроводила виставка «Człowiek, który był teatrem» («Людина, 
яка була театром»), де презентовано дуже цікаві і цінні пам'ятки, пов'язані з 
українським режисером

222. У Вроцлаві 29 листопада 2010 р. відбулася 
конференція про український театр. (Першу частину заходу, тобто цикл лекцій про 
польський театр, організовано у Києві восени 2010 р.) Творчим результатом тих 
зустрічей є згаданий раніше том «Wykłady o teatrze / Лекції про театр».  

Незабаром ідеї Леся Курбаса і Юліуша Остерви знову зустрінуться у 
спільному проекті. Саме в Інституті імені Є. Ґротовського тривають праці над 
польським перекладом найважливіших текстів Леся Курбаса. Перекладає їх Бруно 
Хояк. Прем'єра книжки запланована на початок листопада 2012. Її супроводитиме 
міні-конференція за участю гостей з київського Національного центру 
театрального мистецтва імені Леся Курбаса223. Натомість Національний центр 
театрального мистецтва імені Леся Курбаса видає переклад текстів Ю. Остерви, 
над якими працює Ірина Волицька-Зубко. Він також має вийти у 2012 р.224 

 

																																																								
221   Розмова з Ярославем Фретем, директорем Інституту ім. Є.  Ґротовського, Варшава 6.06.2012 
222    Bruno Chojak, Łeś Kurbas, „Konteksty” 1996 nr 3-4, s. 62. 
223    Моя кореспонденція з Анною Сєлатицькою з Інституту імені Є. Ґротовського від дня 1 березня 2012. 
224   Волицька-Зубко І. Дещо з нотаток режисера Юліуша Остерви // Курбасівські читання.  – 2011. – № 6. –  
ч. 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Kurbas/2011_6_2/01.pdf 
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ПАМЯТЬ, СОХРАНЕННАЯ В МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТАХ: 

ЛЕСЬ КУРБАС И ГРУЗИЯ 
 
Анотація: У статті йдеться про приїзд державного театру імені Шота Руставелі до Харкова (1930), а 

також описано грузинські гастролі театру «Березіль» (1931). На матеріалах тогочасної преси та архівних 
документів розкрита творча дружба і спільні погляди на театр Леся Курбаса і Сандро Ахметелі.  

Ключові слова: С. Ахметелі, Л. Курбас, гастролі, «Березіль», україно-грузинські взаємини.  
 
Аннотация: В статье речь идет о приезде государственного театра имени Шота Руставели, в 

Харьков (1930), а также описані грузинские гастроли театра «Березиль» (1931). На материалах прессы 
того времени и архивных документах раскрывается творческая дружба и общие взгляды на театр Леся 
Курбаса и Сандро Ахметели.  

Ключевые слова: С. Ахметели, Л. Курбас, гастроли, «Березиль», украино-грузинские 
взаимоотношения. 

 
 
После кровавых десятилетий и 1937 года прошло много времени, но забыть 

период, когда люди, отравленные советской идеологией, способствовали гибели 
большей части интеллигенции общества, невозможно. Среди репрессированных 
в 1937 году был выдающийся грузинский режиссер Сандро Ахметели и его, так 
называемая, «Фашистская Группа», памяти которых была посвящена выставка в 
театре имени Шота Руставели 25 февраля 2012 года, и я свое выступление хочу 
начать с этого события.  

На выставке, представленной в одном из фойе, были экспонированы 
материалы музея театра: фотографии, дневники, следственные дела, предметы, 
изготовленные репрессированными в ссылках и проч. В день открытия выставки 
грузинское общество почтило память всех людей, погибших в 1930-е годы 
прошлого века. Среди погибших вспомнили и украинца Леся Курбаса (1887–
1937), который, как и грузинский режиссер Сандро Ахметели (1886–1937), 
выделялся своим новаторским мышлением и нацеленностью на решение 
масштабных задач в театральном искусстве. Вряд ли кто-либо из них мог 
представить, что буквально через несколько лет трагические события навсегда 
изменят ход истории, и будущие поколения не будут знать их могил. 
Реабилитационная карточка образца 1956 года, которая хранится в музее театра 
Руставели и текст которой наизусть знают все семьи репрессированных, была 
главным экспонатом выставки… 

Лесь Курбас познакомился с Грузией, как страной самобытной культуры в 
первую очередь через творчество Ахметели, который внес значительный вклад в 
развитие грузинского национального театра.  

О восторженных встречах Ахметели и Курбаса, художников, которые 
говорили на одном творческом языке, свидетельствует многочисленные 
документы, касающиеся гастролей театра имени Шота Руставели в Харькове 15–
19 июля 1930 года. Каждый из режиссеров-новаторов оставил восхищенные 
отзывы о творчестве коллеги.  

После триумфальных московских гастролей театр имени Шота Руставели 
отправился покорять советскую Украину. Надо отметить, что украинские зрители 
проявили повышенный интерес к грузинскому театральному искусству. В газете 
«Рабочий Вечер» от 23 июня 1930 года помещена статья «Письмо с олимпиады 
искусств», в которой украинец Семен Гец писал: «… кое-какое представление о 
грузинском театре у харьковских зрителей уже есть после гастролей театра Коте 
Марджанишвили, руководителя второго государственного театра Грузии. На 
олимпиаде советская Грузия представила первый государственный Тбилисский 
театр Сандро Ахметели и оказалась абсолютно права».  
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В этой же статье, как и в целом в гастрольной программе 1930 года, 
особенно отмечается спектакль «Анзор». С. Гец пишет, что через 13 лет после 
революции ни один театр Советского Союза, за исключением Мейерхольда и 
«Березиля», не смог показать такого же спектакля, как Тбилисский театр. 
Цитированная статья интересна и тем, что речь в ней идет и о театре Леся 
Курбаса «Березиль». Параллельно обзору гастролей грузинского театра, его 
творческих достижений автор отмечает и театральный процесс в «Березоле».  

Для Леся Курбаса наверняка было чрезвычайно интересно познакомиться со 
спектаклями грузинского театра под руководством режиссера-новатора Сандро 
Ахметели, поскольку до создания «Березиля» во время работы в «Молодом 
театре» Курбас видел постановку еще одного грузинского режиссера Котэ 
Марджанишвили (Марджанова) по пьесе Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» (Киев, 
1919 г.). Тогда Курбас находился в процессе творческого поиска, так же как и Котэ 
Маржанишвили. На творчество этих двух художников, наверняка, повлиял 
известный английский режиссер-экспериментатор Гордон Крег, с которым К. 
Марджанишвили работал в Московском Художественном Театре над спектаклем 
«Гамлет» В. Шекспира.  

Сандро Ахметели был в восторге от творчества «Березиля». Это 
подтверждают слова, которые он произносил в Харкове: «Для нас, грузин, 
особенно дороги достижения братской Украины, которая является примером 
возрождения культуры. Для коллектива театра имени Руставели особенно 
приятно показать свою работу самому близкому братскому театру “Березолю”, 
значение которого очень велико». 

После Москвы театр Руставели в Харькове на сцене «Березоля» представил 
такие спектакли Сандро Ахметели: «Анзор» (15 и 16 июля), «Разлом» Б. Лавренева 
(17 июля), «Ламара» Гр. Робакидзе (18 и 19 июля). Особенно понравился зрителям 
спектакль «Анзор», поставленный по переделанной Сандро Шаншиашвили 
популярной в то время пьесе Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69».  

В музее театра хранится также несколько писем, в одном из них Сандро 
Ахметели отмечает: «Театральное общество Москвы, пресса и участники 
олимпиады очень тепло нас приняли. Мы получили приглашение из Харькова и 
Ленинграда приехать на гастроли в эти города. Из-за нехватки времени в 
Ленинград поехать не смогли, но поехали в Харьков, поскольку давно хотели 
попасть в столицу Украины, в его передовой театр „Березиль“, который работает 
под руководством талантливого мастера Леся Курбаса. Он проводит трудную 
работу для укрепления и расширения революционных путей».  

В архиве театра сохранились отзывы харьковской прессы, из них надо 
отметить газету 1930 года «Пролетарий» (№ 163), в которой описывается, как 
приветствовали зрители участников спектакля «Анзор» первого государственного 
театра имени Шота Руставели. После третьего акта народный артист Лесь Курбас 
свой восторг выразил славами: «Сделан прекрасно». Этот отзыв Курбаса был для 
Ахметели высшей похвалой. В ответ Ахметели обратился к своему коллеге с 
таким предложением: «Мы ждем, когда одаренный большим талантом театр 
„Березиль“, покажет свое мастерство в столице Грузии».  

22 июля 1930 года автор газеты «Комсомолец Украины» Л. Полтавцев в 
своем письме отметил, что «молодежь театра Руставели и театра „Березиль“ 
заключили договор о социалистическом дружеском соревновании, который 
подписали театральные представители братских культуры. В будущем году 
лучший театр „Березиль“ поедет на гастроли в Грузию».  

Вскоре эти планы были реализованы. Об этом свидетельствует украинская 
пресса, в частности журнал «Культфронт» (1931, № 3) и статья в газете 
«Коммунист» (1931, 1 июля), в которой автор сообщает, что 28 июня театр 
Руставели, в знак уважения к театру «Березиль», сыграл спектакль «Анзор», 
оставивший неизгладимые впечатления еще во время гастролей в Харькове. Там 
же отмечается: «Перед началом представления с приветственным словом 
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выступает Сандро Ахметели, как только он произносит имя Курбаса, весь зал 
встает и приветствует представителей искусства Украины. Курбас, окруженный 
своими соратниками, стоит в ложе, опустив голову, и ждет, когда успокоится зал, 
чтобы Ахметели смог продолжить свое выступление». 

О гастролях украинцев в Грузии есть запись в дневнике театрального сезона 
1930–31: «Пьеса была поставлена в знак уважения ко всему коллективу театра 
Советской Украины „Березиль“, все были довольны, после каждой картины 
зрители аплодировали».  

Если вернемся к гастролям грузинского театра в Харькове, украинская пресса 
отмечала, что показ спектаклей Ахметели для Украины является «дорогим 
подарком».  

Оба мастера, Ахметели и Курбас, работали и над оперными постановками, 
оба держали курс на европейский театр, стремились реформировать и 
совершенствовать национальную культуру сообразно с актуальными процессами 
мирового искусства, новейшими достижениями научной и философской мысли. 
Оба придавали большое значение развитию национальной драматургии, чтобы 
воплотить на сцене современные темы и представить героев своего времени.  

И Ахметели, и Курбасу удалось сплотить вокруг себя творческие силы лучших 
сценографов, эскизы которых являются также и шедеврами живописи, интерес к 
которым не угасает не только в Грузии, но и за рубежом. Что касается Курбаса, 
речь в первую очередь о сотрудничестве с Анатолием Петрицким и Вадимом 
Меллером.  

В музее театра имени Шота Руставели, где можно отыскать еще много 
интересной информации о гастролях в Украине, мы нашли малоформатную 
афишу с гастролей театра в Киеве в 1939 году. На афише спектакля «Анзор» 
вместо фамилии Ахметели как постановщик указан некий А. Васадзе. После 
ареста режиссера, его было запрещено упоминать даже на афишах поставленных 
им спектаклей.  

 Наконец, хочу сказать, что, несмотря на все исторические катаклизмы, 
творческие отношения между театрами Украины и Грузии не прекращаются и по 
сей день. Как пример, можно привести украинский период режиссера Дмитрия 
Алексидзе (с 1964 по 1971 годы). В последние годы состоялись несколько 
гастролей театра имени Шота Руставели в Украине. А прославленный грузинский 
режиссер Роберт Стуруа пару лет назад был приглашен на постановку «Царя 
Эдипа» Софокла в Национальный драматический театр имени Ивана Франка, 
заглавную роль в этом спектакле исполнил гениальный украинский актер Богдан 
Ступка. Надеемся, что многолетние театральные отношения наших стран 
непременно будут развиваться и в дальнейшем. 
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LES' KURBAS: 

UN PROFETA NELLA CULTURA EUROPEA DEL NOVECENTO 
 
Анотація: Реформаторські інтенції режисера Леся Курбаса розглядаються у контексті пошуків 

європейської режисури початку ХХ століття. У творчості українського режисера акцентуються ті ідеї, що 
орієнтують національний театр на світовий контекст, формують підвалини для розвитку новітнього 
українського театру протягом ХХ сторіччя.  

Ключові слова: Л. Курбас, європейська режисура, реформа українського театру.  
 
Аннотация: Реформаторские интенции режиссера Леся Курбаса рассматриваются в контексте 

поисков европейской режиссуры начала ХХ века. В творчестве украинского режиссера акцентируются те 
идеи, которые ориентируют национальный театр на мировой контекст, формируют фундаменты для 
развития новейшего украинского театра в течение ХХ столетия.   

Ключевые слова: Л. Курбас, европейская режиссура, реформа украинского театра. 
 
 
0. Paradigmi sovranazionali del “Novecento teatrale”  

L'uomo che era il teatro. 
A. Dejc 

  
La parabola creativa e intellettuale di Les' Kurbas (1887-1937) rientra a pieno titolo 

nella rivoluzione del “Novecento teatrale”. La definizione di “Novecento teatrale”, proposta 
da Marco De Marinis, non comprende indifferentemente tutto il teatro del Novecento, ma 
fa preciso riferimento “alle esperienze, alle proposte, agli artisti e agli eventi che hanno 
sconvolto il teatro contemporaneo, che lo hanno cambiato in modo irreversibile, e 
comunque profondo, nella sua identità e nelle sue funzioni”

225. Il Novecento teatrale è 
sostanzialmente segnato da uomini di teatro del secolo scorso che la storiografia teatrale 
italiana ha riconosciuto come i “Padri fondatori” della regia, definendoli “registi-
pedagoghi”. Questi termini sono stati generalmente utilizzati per descrivere il lavoro di 
ricerca teorica e pratica di grandi personalità che hanno contribuito, pur attraverso 
sperimentazioni estetiche diverse, alla rifondazione del teatro secondo principi comuni. 

 Il rinnovamento del teatro (su cui l'accordo era unanime) fu, in prima istanza, una necessità etica 
di chi lo faceva, l'esigenza di una direzione e di una consistenza in una società non più comprensibile; il 
rifuito del mercato e delle sue leggi fu il bisogno di leggi estetiche e/o politiche con cui dare ubi 
conbsistam al fare teatro, la sua giustificazione in senso forte. Le individuazioni, le specificazioni, le 
differenze (che la ricerca storica e filologica esige) non possono annullare il tessuto connettivo ampio di 
ampio respiro (che l'esegesi storica e ideologica non deve emarginare); la compresenza di poetiche e 
riflessioni diverse, e ognuno in sé assoluta, non fonda opposizioni o esclusioni, bensì delinea istanze di 
ricerca comuni

226
. 

Con queste parole Fabrizio Cruciani delineava le istanze comuni che hanno 
sostanzialmente dato vita a quel teatro che costituisce “il passato del nostro presente”227, 
ed è dunque fondativo del nostro teatro contemporaneo. 

Il Novecento teatrale è caratterizzato da sperimentazioni che, per quanto 
diversificate, hanno trovato uno spazio comune di ricerca estetica segnato dalla volontà 
di dare una autonomia al linguaggio teatrale. La valorizzazione delle forme espressive 
dell'arte teatrale è stata determinata dalla nascita della regia e dalla individuazione 
nell'attore del soggetto centrale dell'opera. La storiografia riconosce a queste tendenze 
un carattere sovranazionale: le tensioni dei maestri novecenteschi prescindono dal luogo 
di origine e sviluppo della sperimentazione. Le singole personalità, i “padri fondatori” e i 

																																																								
225   La definizione e tratta da Marco De Marinis, In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale, 
Bulzoni, Roma 2000, p.11. De Marinis tenta di specificare i limiti cronologici entro cui si sviluppa il Novecento 
teatrale, facendolo risalire alla fondazione del Théatre Libre di Antoine, o alla fondazione del Teatro d'Arte di 
Stanislavskij, e terminare con le date simbolo della chiusura del Teatr Laboratorium di Grotowski e la 
scomparsa di Julian Beck. 
226   Fabrizio Cruciani, Registi-pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento, Editoria & Spettacolo, Roma 2006, 
p. 25 (prima edizione Sansoni, 1985) 
227   Ivi, p. 12 
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registi-pedagoghi, hanno risposto a esigenze comuni, non specificatamente territoriali 
e/o nazionali228 : 

E' in primo luogo agli occhi dei contemporanei, dunque, che esisteva una evidente costellazione, 
dai confini ondeggianti, ma con un nucleo centrale chiarissimo: comprendeva Appia, Craig e 
Stanislavskij, poi, più in generale i russi (Mejerchol'd, Tairov o anche Vachtangov ed Evreinov per i 
conoscitori più smaliziati), comprendeva certamente Reinhardt e Coupeau, e naturalmente Fuchs, non 
diversamente da quel che accadeva per noi

229
. 

Questa affermazione di Mirella Schino, in merito alla nascita della regia, è pienamente 
condivisibile: nel Novecento è riconoscibile una “costellazione variabile” formata da 
personalità che hanno avuto un ruolo essenziale per l'origine della regia teatrale. 
Dell'affermazione della studiosa ci interessa quel che lei definisce i “confini variabili”: la 
variabilità concede nuove ammissioni, e nel pantheon dei maestri possiamo finalmente 
includere Les' Kurbas. 

Vorrei in questa prima parte esporre brevemente le ragioni per le quali il grande regista 
ucraino rientra a pieno titolo nel novero dei maestri del Novecento teatrale. Per fare questo 
sarò costretta a sintetizzare il percorso di Kurbas e a restituire solo quei punti salienti che 
rispondono alle istanze di rifondazione del teatro del Novecento e ai paradigmi storiografici. In 
un secondo momento, più articolato, vorrei porre l'attenzione su una questione metodologica 
che riguarda la storiografia teatrale e la teatrologia: si tratta di una riflessione che trova origine 
dal valore politico della poetica di Kurbas, che presuppone, per essere compresa, un 
adeguamento di metodo, un ripensamento o una integrazione dei paradigmi “sovranazionali” 
attraverso i quali si sono finora descritte le esperienze novecentesche. 

Come molti uomini di teatro del secolo appena passato, Les' Kurbas si è posto come 
finalità quella di rifondare l'arte teatrale con un progetto estremamente ambizioso e 
complesso. Egli ha contribuito in modo determinante alla nascita e all'affermazione della 
regia, assioma e rivoluzione del Novecento teatrale, creando uno scarto, una discontinuità 
molto profonda col teatro ucraino precedente. Come tutti i maestri indiscussi del teatro del 
secolo scorso, egli ha costituito un rapporto privilegiato con lo scengografia e con l'attore, al 
fine di ottenere non una semplice visione d'insieme, ma una unità organica sulla scena. 
Questa organicità è passata attraverso una certa avversità per il realismo, sul quale Kurbas, 
già ai tempi del Molodoi teatr , si esprimeva così: 

Il realismo, perfino non compiuto, è il fenomeno più antiartistico dei nostri giorni, esso si è imposto 
completamente sul teatro e ha paralizzato la passione nel suo impeto creativo. Gli attori, ovvero la 
massa mediocre degli attori, da esso hanno tratto vantaggio 

230
 

L'attore, il materiale umano, è l'alfa e l'omega del lavoro di Kurbas e il Berezil' è stato 
luogo privilegiato della pedagogia: fondare un nuovo teatro, con leggi proprie, ha coinciso 
per Kurbas con la volontà di porre le basi a una società e a una umanità nuove e diverse. 
Così Kurbas ha fatto del suo teatro un “teatro pedagogia del Novecento”, per usare un 
termine coniato da Fabrizio Cruciani nell'intento di evidenziare un carattere fondamentale 
dei teatri novecenteschi.  

Ricorda G. Ignatovic, per lungo tempo attore al Berezil':  
La pedagogia ha sempre occupato nella vita di Kurbas un posto importante. […] Lavorando con 

Kurbas mi sono sempre sentito, come dire, le mani libere: sia nel lavoro di attore, sia nel lavoro di regia, 
che nel lavoro pedagogico. Non ho mai avvertito, dall'inizio alla fine, la sua pressione. […] Ho 
interpretato molti ruoli nei suoi spettacoli, nei quali egli avrebbe potuto far sentire “il pugno di ferro del 
regista”, ma mai ho sentito qualcosa che reprimesse la mia individualità, né che le andasse contro. 

231
 

L'abilità pedagogica di Kurbas nell'accompangare il percorso degli attori e dei registi 
che hanno collaborato e si sono formati al Berezil', pienamente rispettosa dell'individualità 
umana, s'ispira, oltre che a Steiner, alla grandezza del filosofo e cercatore di verità Grigori 
Skovoroda e al suo “paradigma personalista del cuore”. Emerge, nel processo creativo 
kurbasiano, una coincidenza tra ricerca estetica e ricerca etica; Kurbas risponde all'esigenza, 

																																																								
228   Mirella Schino, Continuità e discontinuità, in Roberto Alonge (a cura di), La regia teatrale. Specchio delle 
brame della modernità, EdizionidiPagina, Bari p. 253 
229    Ivi, p. 52 
230   Citato in Nelly Kornijenko, Rezisserskoe iskusstvo Lesja Kurbasa. Rekonstrukcija (1887-1937), GCTIILK, Kiev, p. 35. 
231  G. Ignatovic, Pro futuro, in Les' Kurbas, Sati i vospominannija o L. Kurbasa. Leteraturnoe nasledie, Iskusstvo, 
Moskva 1987 p. 124 ti darò verione russa. 
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tutta novecentesca, per la quale: “Le ricerche estetiche si sostanziano in una tensione etica: 
determinare, attraverso il teatro, un rapporto con gli uomini che abbia un “valore”, che 
assuma “significato”, recuperando un significato che la cultura non riesce più ad avere”232. 

L'attore è appunto il fulcro del teatro, è il suo materiale espressivo, la sua dimensione 
fondamentale, e questo attore è un uomo che usa se stesso per esprimere: egli diviene cosi 
un esempio, una possibilità per gli uomini. 

E' naturale che un progetto così significativo e ambizioso, preveda una 
sistematizzazione intellettuale del lavoro, e dunque un manifesto di poetica

233 che renda 
note le dichiarazioni di intenti, (come quasi sempre è stato per i maestri del teatro del 
Novecento). Nella vastità del progetto teatrale di Kurbas, gli spettacoli diventano dei 
momenti esemplificativi, dei momenti parziali di raggiungimento dell'idea generale di 
teatro espressa nel manifesto, che si esplica in un inno al cambiamento. I contenuti e lo 
stile degli scritti teatrali di Kurbas svelano la consapevolezza del suo autore di fondare la 
tradizione del futuro. 

 
1. Rifondare il teatro 
 

L'arte è un metodo di costruzione della vita 
Les' Kurbas  

 
Non è sufficiente definire Les' Kurbas come uno dei fondatori del teatro del 

Novecento: questo regista, teorico, pedagogo, umanista poliglotta, è stato uno stratega 
particolarmente consapevole della valenza politica insita in ogni azione estetica. 

Nel valore della sua poetica teatrale, particolarmente riuscita nella prassi scenica, c'è 
un dato incontrovertibile che ha segnato la sperimentazione creativa di Kurbas: la profonda 
consapevolezza di compiere un atto artistico dentro un preciso momento storico, 
caratterizzato da un estremo tentativo di rinascita nazionale (la “rinascita fucilata”). 
Afferma Nelly Kornijenko234: 

 Una delle domande centrali per Kurbas fu: come costruire una cultura nazionale? Su quale 
fondamenta? Con quali mezzi? La risuoluzione del problema della rinascita culturale, secondo la 
convinzione di Kurbas, si trovava nel cammino umano verso un rafforzamento dell'etica collettiva. Tutti i 
principi creativi e la pedagogia di Kurbas erano dense di ricerche della nuova unità etico-estetica, la 
quale doveva basarsi sui principi della cultura ucraina postrivoluzionaria. 

 Leggendo i suoi scritti teorici, Kurbas ci appare, certo, come un romantico, un 
visionario, eppure, considerando nella complessità il suo atto artistico è inevitabile notare 
una chiara volontà strategica.  

 Per questo motivo vorrei affrontare l'argomento mettendo in luce non solo il 
carattere di innovazione estetica dell'opera di Kurbas, ma soprattutto il valore “profetico” 
del suo operato. Con la fondazione del Molodij Teatr prima e, in seguito, della Mob 
(Associazione artistica Berezil'), Kurbas ha dato una spinta straordinaria alla ricerca 
dell'identità nazionale ucraina, rifiutando tanto l'ucrainofilia quanto l'egemonia russa, e 
promuovendo una tendenza europeista. Egli si è inserito attivamente nel dibattito sulla 
matrice culturale ucraina, che negli anni Venti ha coinvolto intellettuali, storici e letterati 
(come Chvyl'ovvyj, Zerov, Doncov). Kurbas ha proiettato la tradizione culturale eurocentrica 
dell'Ucraina in una prospettiva europeista che non ha nulla a che vedere con un bieco 
nazionalismo, ma sostiene posizioni internazionalistiche. Riconoscere il retaggio della 
cultura classica ed europea all'interno del codice culturale ucraino, è la vocazione su cui si è 
fondato il movimento kurbasiano. 

Citiamo ancora Nelly Kornijenko235: 
Kurbas è stato un futurologo [...] 

																																																								
232   Fabrizio Cruciani, cit, p. 25. 
233   La mia conoscenza degli scritti teatrali e dei manifesti di Kurbas si basa sulle traduzioni in russo ad opera di 
Les' Tanjuk: Literaturnoe nasledie, in Les' Kurbas, Sati i vospominannija o L. Kurbasa. Leteraturnoe nasledie, 
Iskusstvo, Moskva 1987 pp. 332-418  
234   Nelly Kornijenko, Teatral'naja estetika Lesja Kurbasa, in Les' Kurbas,  Stat'i i vospominanija o L.Kurbasa. 
Literaturnoe nasledie, Iskusstvo, Moskva 1987, p. 251  
235   Nelly Kornijenko, Rezisserskoe iskustsvo Lesja Kurbasa, cit., pp. 372-373  
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Ha dato corpo a un teatro nazionale moderno, che ha creato un legame con il nostro passato – 
attraverso la memoria dei misteri, attraverso la memoria nazionale e genetica della cultura di Trypilla, 
della Rus di Kiev e del Barocco ucraino (dei momenti etnonazionali culminanti), e per il nostro futuro, e 
ha anche aperto le estetiche più inattese, le più rischiose e chimeriche combinazioni dello Spazio e del 
Tempo. Il primo criterio di questo teatro è stato l'uomo e la sua ricerca esistenziale di spiritualità e di 
perfezione. […] Il teatro di Les' Kurbas è un sublime futurotesto di cultura.  

Questo “sublime futurotesto di cultura” obbliga chi lo voglia affrontare come studioso 
a porsi in una nuova prospettiva. Per comprendere a fondo l'opera di Les' Kurbas è 
necessario mettere in discussione alcune categorie storiografiche, e aprirsi a nuovi 
paradigmi. La forte coincidenza tra ricerca estetica e ricerca di una identità culturale 
nazionale che caratterizza la missione di Kurbas, pone il suo operato al di fuori di ogni 
semplice cronologia storica e impone una serie di problematiche con le quali è d'obbligo 
confrontarsi. L'opera di Kurbas è profetica in quanto non solo è portatrice di questioni 
territoriali e simboliche del passato che appartengono al nostro presente, ma anche 
perchè, per essere compresa, suggerisce (o impone) di reintegrare nella nostra 
metodologia storiografica la dimensione dello spazio. 

 
2. Kurbas e la storiografia teatrale europea 
 

La geopolitica è una serie di drammi 
(nel senso primo del termine) e di tragedie - 

non bisogna mai dimenticarlo. 
Yves Lacoste 

 
La storia si svolge non solo nel tempo 

ma anche nello spazio. 
Karl Schlogel 

 
Per molto tempo Kurbas è stato il grande assente della storia teatrale europea, 

potremmo dire un “senzanome”, ultilizzando una definizione di Walter Benjamin che, nella 
sua opera Passages, ha peraltro affermato: “E' più arduo onorare la memoria dei 
senzanome che non delle grandi personalità. La costruzione storica è devota a dare 
memoria ai senzanome”. 

Una riflessione si impone: la lunga assenza di Kurbas nella storiografia teatrale 
europea evidenzia la visione “moscocentrica”, generalmente filorussa, e limitatamente 
sovietica che ha caratterizzato la nostra conoscenza del teatro e della cultura dell'area 
slava. Seppur con qualche devianza ideologica, la storiografia russo-sovietica ha 
riconosciuto Les' Kurbas come padre del modernismo ucraino e ha posto la sua ricerca 
estetica in primo piano nella storia, a fianco di Mejerchol'd e Vachtangov. Nonostante 
questo, fino a tempi molto recenti in Europa, e in particolare in Italia, la sua figura è stata 
pressochè ignorata, e ancor oggi non esistono specifici studi che restituiscano la sua figura.  

Questo silenzio diventa ancora più incomprensibile se si considerano i profondi 
cambiamenti avvenuti negli ultimi trent'anni nel blocco ex-sovietico, che hanno provocato 
una profonda revisione della storia e della storia delle arti nei paesi coinvolti.  

La dissoluzione dell'URSS ha dato vigore al riemergere di identità nazionali la cui 
cultura necessita di un riconoscimento più adeguato a livello europeo.  

In realtà, l'emersione relativamente recente di territori riconosciuti come entità 
statuali potrebbe assumere un significato riformatore per gli studi teatrali, finora avversi a 
considerare i mutamenti della cartografia mondiale. Un fenomeno interessante, dal quale si 
potrebbero sviluppare nuove metodologie d'indagine storica, è il recente interesse 
dimostrato dagli storici europei per un “ritorno della configurazione geografica” nella storia 
e per una valorizzazione delle cosidette “topografie culturali”. Illuminante, in questo senso, 
è il testo dello storico tedesco Karl Schlogel, dal titolo eloquente (significativo): Leggere il 
tempo nello spazio- Saggi di storia e geopolitica

236 . In questo libro, Schlogel afferma che è il 
luogo a garantire la complessità agli studi storici: 

																																																								
236   Edizione italiana: Bruno Mondadori, Milano 2009; edizione originale: Im Raume lesen wir die Zeit. Uber 
Zivilisationsgeschichte und Geolopilik, Carl Hanser Verlag, Munchen 2003 
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In quanto studioso di storia solitamente impegnato su temi legati all'Europa dell'Est o, per meglio 
dire, alla Russia, conviene forse che spieghi i motivi per cui mi occupo qui di questioni più generali di 
teoria e metodo di storiografia. Sono arrivato a capire che una trattazione centrata sul luogo della storia 
risulta essere la forma più adeguata alla ricostruzione storica. […] In primo luogo si tratta di mettere alla 
prova possibiliti storiografie, passare in rassegna strumenti di rappresentazione che ci permettano di 
scrivere la storia restando all'altezza dei tempi, ovvero all'altezza del XX secolo con tutti i suoi orrori, le 
discontinuit, le fratture, i cataclismi

237
.  

Un fenomeno altrettanto significativo è costituito dalla rifondazione della teoria della 
Geopolitica da parte del geografo francese Yves Lacoste238, che definisce la geopolitica non 
tanto una disciplina, quanto un “metodo”, un approccio estremamente utile nella 
contemporaneità, per definire le diverse “rappresentazioni storiche” che sono alla base dei 
conflitti tra Stati e mettono in primo piano la questione dello “spazio culturale” e dei 
territori codesidetti “storico-simbolici”. 

E' interessante notare che entrambi gli studiosi (uno storico, l'altro geografo) abbiano 
riconosciuto come primo stimolo delle loro teorie la dissoluzione del blocco sovietico. Tutto 
questo trova un contatto profondo con il processo messo in atto da Les' Kurbas nel campo 
culturale e teatrale.  

Come ha spesso ribadito Nelly Kornijenko, Kurbas non è stato solo uno dei registi-
pedagoghi più illuminati del Novecento, egli è stato soprattuto uno “stratega”, ovvero un 
uomo che nel suo gesto, nella sua azione culturale, è stato profondamente politico e ha 
pienamente utilizzato la dimensione spaziale della cultura. La sua idea, utopica e insieme 
geniale, di creare, attraverso l'arte e il teatro, una identità per l'Ucraina che corrispondesse 
a un determinato spazio culturale, è quanto di più sorprendentemente profetico si possa 
trovare nella storia del teatro del Novecento, ed è ciò che lo differenzia profondamente da 
altri grandi personalità e uomini di teatro del suo tempo.  

Tutto lo sforzo di Les' Kurbas, attuato attraverso la fondazione della Mob, era appunto 
orientato al riconoscimento ed alla fondazione di una matrice culturale che trovava 
radicamento nell'Europa, e nella mentalità significativamente interetnica dell'Impero 
Austro-Ungarico, cui faceva parte la città di Sambir, dove Kurbas nacque. Lo slogan di 
Kurbas “Verso l'europa, verso noi stessi”, contiene in sé un alto valore geopolitico e 
rappresenta una azione rifondativa rispetto all'identità ucraina.  

Si può dire che il teatro sia per Kurbas una parte, sicuramente centrale, di un 
movimento più ampio, attraverso il quale egli intendeva operare un lento ma radicale 
cambiamento del popolo ucraino, influenzando la sua coscienza nazionale per mezzo 
dell'arte e della cultura: Kurbas credeva fortemente nel potere trasformativo della cultura. 

In questo senso egli ci pone di fronte ad una problematica che è centrale per la 
storiografia contemporanea e ci impone una riflessione determinante sulle categorie del 
metodo storiografico, che finora ha privilegiato un discorso (una narrazione) cronologica, 
scartando la sua dimensione spaziale. E' forse necessario ripensare all'impostazione degli 
studi europei i quali, favorendo alcune categorie di carattere sovranazionale utili a definire 
il “Novecento teatrale”, il “secolo della Regia”, e “il teatro-pedagogia del Novecento”, 
oppure radicandosi nella cronologia storica (paradigma “sovietico”), hanno trascurato 
istanze e aspirazioni sostanziali che sono in stretta relazione con lo “spazio culturale” e le 
questioni relative ai territori “storico-simbolici”. 

Per concludere, vorrei citare Karl Schlogel, che con le sue parole sembra confermare la 
necessità di questo cambiamento239: 

La spazialità e la spazializzazione della storia umana si profilano ormai come il futuro punto di 
riorganizzazione, riconfigurazione delle vecchie discipline, dalla geografia alla semiotica, dalla storia 
dell'arte, dalla letteratura alla poltica. 

 

																																																								
237   Karl Schlogel, Leggere il tempo nello spazio. Saggi di storia e geopolitica, Bruno Mondadori, Milano 2009, pp. 2-3 
238  Geografo francese, fondatore della rivista “Hérodote”, autore di diversi libri sul tema della geopolitica come 
Dictionnaire de Géopolitique, Flammarion, Paris 2003 (prima edizione 1993),  Géopolitique: la longue histoire 
d'aujourd'hui, Larousse, Paris 2006, La géopolitique et la géographie. Entretiens avec Pascal Lorot, Choiseul 
edition, Paris 2012, Ives Lacoste è considerato il padre della geopolitica contemporanea. 
239   Karl Schlogel, cit., p. 4. 
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ КУРБАСА. 

ИДЕИ ЛЕСЯ КУРБАСА И СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ТЕАТР 
 
Анотація: Розмаїтий сучасний театральний процес Росії розглядається крізь призму ідей і завдань, 

висунутих режисером-експериментатором Лесем Курбасом ще у першій третині ХХ століття. 
Констатується криза реалістичного театру, що продовжує принципи раннього МХТ, натомість наводиться 
феноменологічний ряд вистав, створених за принципами, близькими до мистецьких засад Л. Курбаса.   

Ключові слова: Сучасний російський театр, традиція та новаторство, Л. Курбас, ідея образного 
перетворення.  

 
Аннотация: Разнообразный современный театральный процесс России рассматривается сквозь 

призму идей и задач, выдвинутых режиссером-экспериментатором Лесем Курбасом еще в первой трети 
ХХ века. Констатируется кризис реалистичного театра, ориентирующегося на принципы раннего МХТ, 
дается феноменологический ряд спектаклей, созданных по принципам, близким к художественным 
идеям Л. Курбаса.    

Ключевые слова: Современный русский театр, традиция и новаторство, Л. Курбас, идея образного 
превращения. 

 
У каждого режиссера-классика своя посмертная судьба. Кто-то из при жизни 

объявленных великими не проходит проверки временем. Кто-то со своими 
идеями, открытиями и спектаклями совершенно растворяется в историческом 
прошлом, превращаясь в чисто архивную фигуру. Кто-то – в предмет ритуального 
поклонения. И лишь немногие продолжают питать и стимулировать современный 
театральный процесс магией своего не погибшего в минувшем театра, своими 
открытиями, своими режиссерскими прозрениями, мыслями, мечтами. Творческое 
наследие Леся Кубаса по сей день играет именно такую роль. 

Значение грандиозной фигуры Леся Курбаса как в истории мирового, так и 
украинского театра совершенно определились к настоящему моменту, и вряд ли 
тут возможны особые разночтения. Но оказалось, что в теоретическом наследии 
Курбаса, как показало время, содержатся идеи и прогнозы, именно сегодня 
реализующиеся и во многом определяющие специфику современного, в 
частности – российского театрального процесса. Об этом далее и пойдет речь.  

 Александр Дейч вспоминал, что Курбасом владел «не столько дух 
реформаторства, как это принято считать, сколько дух основоположения; многое 
из происходившего в двадцатые годы было для украинского искусства началом. 
Возможно, что где-то здесь – основное отличие Курбаса от Мейерхольда, 
Таирова или Вахтангова? … Это замечание Луначарского. … Анатолий Васильевич 
и заметил, что Мейерхольду легче, он – реформатор, этим и силен, в то время как 
Ахметели и Курбасу приходится не реформировать, а создавать, формировать, 
без всяких пока «ре».240  

Именно потому, что Курбас был основоположником украинского 
национального режиссерского театра, он так пристально и напряженно 
вглядывался в будущее: «Какими убогими кажутся мне все наши современные 
знаменитости и все неприкасаемые «их художества» в сравнении с тем обилием 
возможностей, новых проявлений еще не проявленного»241. Его сценические 
эксперименты, его педагогика, его художественный поиск – все было устремлено 
в неведомое грядущее, которое, казалось, и давало Курбасу невероятную 
энергию прорыва. 

Дейч, ссылаясь на слова Луначарского о «создателях», а не «реформаторах», 
далее цитировал его высказывание и о художественном методе, общем для 
Ахметели и Курбаса: «... отсюда и их так называемый эклектизм, желание создать 

																																																								
240 Дейч, А. По ступеням времени. – К. : Мистецтво, 1988. – С.129.  
241 Лесь Курбас: Статьи и воспоминания  о Лесе Курбасе / Литературное наследие. – М. : Искусство, 1987. – C. 348. 



 
57

все»242. Поразительно, насколько за истекший неполный век изменилось 
отношение к эклектизму как художественному методу, без которого уже 
немыслим актуальный постдраматический театр, этот тотальный тренд новой 
сценической эпохи. И пересказанные Дейчем слова Луначарского о Курбасе, 
желающем «создать все», совершенно применимы к театральным поискам 
Эймунтаса Некрошюса, Робера Лепажа, Кшиштофа Варликовского, многих других 
бесспорных западных лидеров-режиссеров, в каждом спектакле своем являющих 
целый художественный мир. Это желание «создать все» отчетливо проступает и в 
работах современных талантливых российских постановщиков.  

Как и во времена Курбаса, сегодня картина мира резко дробится, 
рассыпается. Расслаиваются, внутренне (а порой и напрямую) конфликтуют друг с 
другом идеологии, конфессии, исторические эпохи, страны, народы, социальные 
слои и, разумеется, отдельные личности. Основоположник литовской 
режиссерской школы Юозас Мильтинис считал художественной целью театра 
способность «выявлять смысл жизненного действа, оберегая его от 
исчезновения, ибо природа не печется об этом. Она производит и тратит 
вслепую»

243. Как тогда, так и сейчас театр оказался перед сходной задачей – в 
своем сценическом высказывании упорядочить раздираемую противоречиями 
реальность, обнаружить законы ее развития, найти такой способ 
художественного выражения, который не сгладил бы остроту современных 
конфликтов, но помог им обрести целостную, адекватную времени сценическую 
форму. И в послереволюционные времена, и теперь совершенно очевидно, что 
реалистический театр, отражающий жизнь в формах самой жизни, подобной 
задачи решить не способен.  

Сегодня в России проявился кризис театров, прямо продолжающих 
традицию раннего МХТ. В 2010 году в одном из лучших театров страны «МДТ — 
Театре Европы» состоялась премьера чеховских «Трех сестер» в постановке 
мэтра Льва Додина, превратившаяся в весьма заметное событие театральной 
жизни последних лет. Но несомненный успех этой подробно разработанной, 
психологически достоверной и подлинно художественной постановки почти в 
каждом критическом отзыве сопровождался схожими оговорками. Вот один из 
наиболее характерных комментариев: «... [спектакль. – А.С.] поставлен вопреки 
энтропии самого стиля, ибо освоение классического текста, выполненное в 
привычном фарватере – с бережным отношением к тексту, с кантиленой 
человеческих отношений, с поиском новых обертонов пьесы без резких 
режиссерских жестов, бьющих в глаза формальных изысков и острой 
социальности, – такой театр, да еще не на камерной, а на большой сцене, 
казалось бы, уже не может плодоносить. Этот театр едва ли не повсюду вянет-
пропадает. Кончилось его время, как кончилось, скажем, время, талантливой 
станковой живописи»244. Зачастую критики, отдавая должное уважение 
спектаклю, прямо употребляли слово «старомодный». 

Не страшно, если подобные определения относятся к работе такого 
старейшины русской режиссуры, каковым является Лев Додин. Но схожие упреки 
все чаще звучат и в адрес «Студии театрального искусства», театра, родившегося 
в 2005 году из курса выпускников ГИТИСа, возглявляемого замечательным 
режиссером и педагогом среднего поколения Сергеем Женовачем. Его театр 
также литературоцентричен, локально ориентирован на «систему» 
Станиславского. Спектакли СТИ разворачиваются по законам линейной логики, 
укладываются в четкую гармоничную метафорическую структуру, они, как и 
додинские, вписаны в классическую систему вертикального искусства. Это театр 
интерпретационный, театр сопереживания, согласно классической русской 

																																																								
242 Дейч, А. По ступеням времени. – С.129 
243 Сакалаускас Т. Монологи.  Жизнь Мильтиниса. – Вильнюс:  МИНТИС, 1987. – C. 127. 
244 Давыдова М. Тарарабумбия и реникса // Известия. – 1 ноября 2010 года. – С. 4. 
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традиции властно превращающий зрителей, взволнованных общими чувствами и 
мыслями, в единое живое существо. Но умные, отлично сыгранные постановки 
СТИ еще отчетливее демонстрируют кризис театральной модели, на которую 
совершенно сознательно и миссионерски ориентируется Сергей Женовач. 

Курбас, вглядываясь в неведомое будущее, воображал себе еще 
несуществующие театральные формы и новые смыслы, он полагал, что 
современный ему театр не сравним с грядущим неведомым искусством, «с тем 
пиршеством глаза, уха и души, которое нас ожидает!»245. И едва ли не каждый 
собственный спектакль Курбаса обнаруживал новые театральные качества, 
которые вполне актуальными открытиями воспринимаются даже сегодня в 
описаниях его постановок и обнаруживаются в собственных его теоретических 
трудах. Причем, совершенно понятно, что направление его режиссерского поиска 
шло вовсе не в тренде интерпретационного театра. 

Более того, Лесь Курбас сформулировал свой знаменитый принцип 
«образного пересоздания или преображения («перетворення»)», который стал 
«формулой театральных средств, раскрывающей изображаемую реальность в 
определеннной ее сущности (психологической, социальной и т.д.) и вызывающей 
у зрителя то количество ассоциативных и вообще психофизических процессов, 
которые как подъем тонуса восприятия являются основой всякого театра»246. 
Курбасовский термин "перетворення" – трансформация реальности, чудесное 
превращение ее во что-то иное: непривычное, незнакомое, открывающее новые 
знания и новые чувства – применим сегодня к самым интересным режиссерским 
работам разнонационального театра вообще и русского в частности. Более того, 
тенденции театральной трансформации реальности идут именно так, как и 
предсказывал Курбас, мечтая о будущем «пиршестве глаза, уха и души». 

Почти сто лет назад Курбасу мерещились странные для тех времен картины: 
«Не пьесу будут писать, а станут заполнять сценическое пространство тем, что 
можно реализовать только средствами театра. [...] Не исключено, что и слов 
почти не будет... Не исключено, что их заменит богатство примитива-
восклицания. Не исключено, что возродится театр импровизации. Не исключено, 
что будет и то, и другое, и третье – в новой, разнообразной театральной 
дифференциации»247. Собственно, так и случилось. Совсем нетрудно 
проиллюстрировать реализовавшиеся прогнозы Курбаса перечнем вполне 
реальных спектаклей, поставленных нынешними российскими режиссерами.  

Так, например, в 2003 году открылась SounDrama, экспериментальный театр, 
занятый художественными поисками в пространстве пограничья между музыкой 
и драмой. Владимир Панков, руководитель и идеолог Студии, определил ее 
особенности таким образом: «Cамое важное в SounDramе, что это коллективный 
процесс. Здесь нет канонов, каждый человек привносит свое, каждый 
фантазирует, это абсолютная импровизация, из которой получаются 
произведения»248. Знаменитая трилогия Студии «Гоголь. Вечера», поставленная 
Панковым по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки», сложилась как 
развернутое в три спектакля трагическое превращение поэтического, природно 
деревенского язычества в язычество варварское, советское, лютое – напрочь 
лишенное красоты и любви. Или пронзительный, болезненный, с помощью 
смысловых, музыкальных и визуальных трансформаций балансирующий между 
прошлым и настоящим, философией и политикой, трагедией и гиньолем спекталь 
Панкова по пьесе Юрия Клавдиева «Я – пулеметчик», он-то вообще очень близко 
примыкает к курбасовской постановочной традиции.  

В 2004 году из учебных импровизаций как невербальный театр родилась 
Лаборатория Дмитрия Крымова, и первые ее спектакли обходились без текста, без 
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пьесы. Они поначалу изобиловали как раз тем самым «богатством примитива-
восклицания», потому что исполнялись крымовскими студентами-сценографами, и 
только через несколько лет вместе с появлением в команде Лаборатории 
профессиональных, да еще и поющих артистов в постановках Крымова зазвучали 
слова и вокал. Но главной особенностью режиссерской манеры Дмитрия Крымова 
стала визуализированная система непрестанных трансформаций: судеб, стилей, 
эпох, пространств, мифов, масштабов и сути явлений. Более того, собственно, сам 
процесс трансформаций всего и вся (так можно говорить о любом крымовском 
спектакле в Лаборатории) превращался в своеобразный волшебный метасюжет, 
разворачивающийся в беспощадном и монотонном движении эпического времени, 
не подвластного никаким воздействиям.  

И вовсе не нужно делать никаких оговорок или натяжек, чтобы применить к 
Лаборатории Дмитрия Крымова, SounDramе или целому ряду молодых 
российских коллективов слова курбасовского манифеста: «Вас влечет в театр 
жажда самозабвенья, ваша жизнь стала слишком скучна, и без сказки вам не 
обойтись. И вот философы, моралисты, социалисты пытаются сделать эту сказку 
как можно нравоучительнее. Мы хотим сделать ее как можно волшебнее. ... Мы, 
актеры, вкусившие от волшебной власти преображения, изведавшие светлую 
радость трансформации и насладившаяся победами, не можем отказать себе в 
удовольствии вовлечь публику в действие, заставить ее забыться, стать 
соучастником происходящего»249. 

Особое значение приобретает сегодня победительная интонация Курбаса в 
полемике с моралистами. Просветительская модель русского театра, еще с ХІХ 
века в лучших своих образцах позиционирующегося в качестве духовного 
наставника народа (недаром Малый театр в середине ХІХ века почти официально 
звался вторым университетом и справедливо почитался местом, где учат публику 
подлинному гуманизму, тонкости и благородству душевной жизни) и тяготевшего 
к статусу гоголевской «кафедры», откуда публике сверху вниз транслировались 
уроки нравственности и морали; модель, неразрывно связанная с театром 
интерпретационным и целиком принадлежащая к классическому типу 
вертикальной культуры, также постепенно отходит в прошлое.  

Узкое морализаторство, дидактика, поучение, примитивная трактовка 
соотношения добра и зла – все это стало частью советского канона 
«социалистического реализма», который жестко насаждался властями СССР 
начиная с 1930-х годов и насильственно удерживал художников в русле 
иссякающей просветительской традиции. Такие личности, как Мейерхольд, 
Курбас или Ахметели, своими творениями, пусть и вынужденно 
адаптированными к господствующей идеологии, подрывали устойчивость 
соцреалистических нормативов и потому в первую очередь подверглись 
репрессиям. Советское искусство в силу идеологического регламентирования и 
закрытых границ на протяжении почти всего ХХ века оказалось практически 
изолированным от авангардных художественных исканий. Но после Перестройки 
теперь уже в Российской Федерации молодые с готовностью начали в теории и 
на практике работать в параметрах соц- и пост-соцарта, постмодернизма и 
прочих новейших художественных течений.  

Упрощенная, дидактически презентованная картина мира и у нас теперь 
стала прерогативой массовой культуры, отошла в сферу бытования 
коммерческого кинематографа и телевизионных мыльных опер. Реальность в ее 
глобальных противоречиях, окрашенная отчетливыми эсхатологизмом и 
болезненными рефлексиями, больше не вмещается в классическую советскую 
систему вертикали-горизонтали, к тому же подорваннную постмодернисткими 
идеями и опытами. В сущности, авангардный русский театр сегодня совершает 
«...крутой поворот, единственно верный и по-настоящему глубокий. Это поворот 
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лицом к Европе и непосредственно к самим себе»250. Поразительно, насколько 
точно и всеобъемлюще давние слова Курбаса характеризуют нынешнюю 
театральную ситуацию в России. 

Театральный мир стал единым. В Москве и других российских городах 
неведомого прежде масштаба достигло фестивальное движение (в качестве 
аргумента следует привести уже традиционный для московского театрального 
сезона перечень международных фестивальных событий: Новый европейский 
театр – NET, «Территория», зарубежная гостевая программа национального 
фестиваля «Золотая маска» и, наконец, Чеховский фестиваль, недавно 
переведенный его организаторами в режим ежегодного – гастроли отдельных 
коллективов стоят особняком), когда зрители и профессионалы имеют 
возможность видеть не просто новые спектакли своих иностранных коллег, но их 
работы в стадии премьеры. И создатели нового современного российского театра 
уже воспринимают себя как неотъемлемую часть общего сценического 
пространства, как творцы, пребывающие в разнонаправленном художественного 
поиске, но отвечающие на общие вызовы эпохи. 

Еще несколько лет назад отечественный исследователь немецкого театра 
написала: «Итак, вопреки ожиданиям общественности, современный немецкий 
театр не проявил себя как нравственное учреждение, отображающее актуальные 
проблемы действительности, предлагающее готовые варианты их решения и 
подталкивающие зрителя к их выполнению. Напротив, он сам проходит путь 
сложнейших метаморфоз, приводящих зрителя в некое пограничное состояние: 
он должен освободиться от привычных стереотипов, незыблемых до сир пор 
правил и установок и открыть себя новым возможностям и новому опыту. 
Трансформации, которым подвергается современный театр, ещё больше 
усиливают ощущение кризиса, вызванного изменениями в общественной жизни. 
Но в отличие от последних, театр открывает зрителю возможность в форме игры 
заняться решением острых проблем и научиться жить в условиях нестабильности. 
В этом-то для него и видится шанс продолжать играть важную роль в новом, 
динамичном, меняющемся мире»

251.  
И без уроков Курбаса, без его системы «перетворення», дающей 

художникам от театра свободу самостоятельнольных исканий, но одновременно 
и способствующей осмыслению, систематизации этапов пройденного пути, 
движение современного театра как такового (и, разумеется, российского в общем 
числе), было бы, вероятно, затруднено. Ведь Курбас «моделирует 
художественный мир, где главным этическим императивом становится особое 
доверие к жизни во всей ее полноте и противоречивости, в ее тонкости и ее 
трагичности»252. А тексты самого Курбаса непременно следует перечитывать и 
сегодня, чтобы, опираясь на великий театральный и человеческий опыт 
украинского режиссера, заплатившего за него ценой собственной жизни, 
достойно отвечать на жесткие вызовы стремительно меняющейся реальности. 
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ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО И РИТМ 

В ПОСТАНОВКЕ ЛЕСЯ КУРБАСА В ТЕАТРЕ «БЕРЕЗИЛЬ»  
ПЬЕСЫ И. МИКИТЕНКО «ДИКТАТУРА» 

 
Анотація: Стаття присвячена одній із вершинних вистав українського режисера Л. Курбаса – 

«Диктатурі» І. Микитенка (1929 р.). Процес створення вистави подається у політичному, історичному та 
соціокультурному контекстах, які безпосередньо впливали на художню матерію спектаклю. 

Ключові слова: Л. Курбас, І. Микитенко, В. Меллер, «Диктатура».   
 
Аннотация: Статья посвящена одному из вершинных спектаклей украинского режиссера Л. 

Курбаса – «Диктатуре» И. Микитенко (в 1929 г.). Процесс его создания подается в политическом, 
историческом и социокультурном контекстах, которые непосредственно влияли на художественную 
материю спектакля.  

Ключевые слова: Л. Курбас, И. Микитенко, В. Меллер, «Диктатура». 
 

Лицом к лицу 
Лица не увидать. 

Большое видится на расстояньи. 
Когда шумит морская гладь –  

Корабль в плачевном состоянье. 
Земля – корабль! 
Но кто-то вдруг, 

За новой жизнью, новой славой 
В прямую гущу бурь и вьюг 

Её направил величаво.  
С. Есенин 

 
Тема пьесы И. Микитенко «Диктатура», написанной автором в 1929-ом году, 

будучи необыкновенно острой для всего двадцатого столетия, остается актуальной и 
в наши дни. Диктатура, в той или иной форме, существует в ряде стран планеты 
(Северной Корее, Кубе, Сирии… и даже, в столь близкой нам, Белоруссии). Нынешний 
мир подвижен, неспокоен и, в своем движении к свободе и демократии, не 
застрахован от диктатуры. Лично меня эта тема тревожит, причем, в самом широком 
смысле – от диктатуры в государстве до диктатуры личности или группы людей в 
коллективе, диктатуры в масштабах семьи, в конце концов. 

В пьесе речь идет о реальных, конкретных событиях установления «диктатуры 
пролетариата» в украинском селе в конце 20-х годов, насильственной коллективизации, 
приведшей впоследствии к Голодомору. Талантливый украинский драматург И. 
Микитенко написал пьесу «Диктатура» в жанре психологически-бытовой драмы и в 
стиле политической агитки253. Она была поставлена во многих театрах Украины254 и 
имела успех благодаря своей актуальности и яркости, убедительности характеров 
персонажей. Но она, вероятно, так и осталась бы достоянием истории, если бы ее не 
поставил в театре «Березиль» «лучший режиссер Советского Союза», по справедливому 
определению Вс. Мейерхольда255, Лесь Курбас. Он поднял уровень звучания темы 
диктатуры до вселенских масштабов и раскрыл ее с необыкновенной глубиной. 
Постановка «Диктатуры», наряду с «Газом» и « Джимми Хиггинсом», стала лучшим 
творением Курбаса, созданным им в духе и стиле экспрессионизма. 

Эта предпоследняя крупная работа была с восторгом принята зрителем, 
большей частью театральной общественности. Ее называли лучшей постановкой не 
только Украины, но и Союза256. Она была одобрена партийным руководством. Но, как 
ни парадоксально, именно эта постановка, в первую очередь, сейчас это можно 

																																																								
253 Корниенко Н. Режиссерское искусство Л.Курбаса. – К. : ГЦТИЛ,  2005.  – С. 301. 
254 Черкашин Р. Ми Березiльцi.  – К. : АКТА, 2008.  – С. 87.   
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утверждать, по дьявольской логике развернувшихся в стране событий, привела, Л. 
Курбаса к гибели.  

Экспрессионизм Курбаса, как проявление свободы творчества художника, вошел 
в непримиримое противоречие со стремлением власти всё в стране взять под 
контроль и подчинить себе. Художник, убежденный сторонник идеологии, 
направления и целей, декларируемых властью, каким и был Лесь Курбас, лишался 
права их свободной трактовки и выбора выразительных средств. 

В 1923 году Курбас, в поисках формы выразительности в постановке пьесы Г 
Кайзера «Газ», испытывая пристрастие к эстетике возникшего тогда модерного 
направления в немецкой драме, в своем дневнике записал: «Экспрессионизм – 
единственное искусство нашего века»257. Он остро, взволновано, «экспрессивно» 
воспринял «стихию сил», проснувшуюся в глубинах души немецкой молодежи, ее 
бунтарский дух и ее стремление к жизни. Немецкая драма с ее философским 
субъективным мировосприятием, с её эстетикой, захватила надолго Леся 
Степановича, по выражению М. Верхацкого, и держала в своем «плену». Осознание и 
переосмысление в духе и эстетике «экспрессионизма» таких понятий как государство, 
общество, место личности в обществе, ответственности личности перед обществом и 
общества перед личностью, «Я» и «масса»… позволили Курбасу занять свою ясную, 
твердую позицию и найти свой индивидуальный почерк». Тема «Апокалипсиса» в 
пьесе Кайзера «Газ», тема деструкции, заставила режиссера задуматься о её 
причинах. Почему, если «формула верна» и «машина работает четко», газ все-таки 
взрывается?258 Почему «слепая масса» становится заложницей машины? Что это за 
«чудо-машина»? Заметим, что эти вопросы он поставил себе в период, когда партия 
уже приступала к «великому рывку» по индустриализации страны за счет энергии 
масс, верящих в идеалы «светлого будущего». В сценическом пространстве театра 
«Березиль» Курбас создает эту «чудо-машину» из человеческих тел: масса 
выстраивалась в «египетскую пирамиду»259. Толпа не последовала призывам Сына 
миллиардера, пытающегося остановить угрозу смерти, вернуться на природу, 
вернуться к самому себе. Она поверила Инженеру и понеслась вслед за ним, 
рассчитывая на сулимые им «блага» и «превознося его до небес». 

Режиссер обратился к теме человеческой жизни и поставил вопрос о ее цене. 
Кому дано право распоряжаться человеческой судьбой? Кто несет ответственность за 
жизнь человека? Режиссер предупреждает общество об опасности катастрофы, как 
это и произошло в «Газе», если во главу угла оно не поставит человека и его жизнь 
как высшую ценность. В. Меллер, как единомышленник Курбаса, и такой же 
приверженец эстетики экспрессионизма, создал на сцене «многоплановую 
инженерную конструкцию» образа машины, заставляющую, принуждающую 
человека, причем, как бы добровольно, крутить и двигать её, в заданном ритме. 
Пространство, время и ритм пьесы Кайзера были трансформированы Курбасом, 
вместе с Меллером и всеми участниками постановки, в зримый образ машины, в 
которой человек обречен стать ее деталью, «винтиком». И погибнуть от нее. Весь этот 
сложный и многогранный процесс, поиски образа и воплощение его в убедительных 
театральных формах, Курбас называл методом «перетворення». 

 Фундаментом этого метода, его «тремя китами», на которых строилось все 
остальное, для Курбаса было его глубокое, цельное представление о времени, 
пространстве и ритме, как в философском смысле, так и в художественном, 
театральном. Ему они представлялись в своем «единстве». Три « ипостаси» 
немыслимые одна без другой. Единство сути, плоти и жизни мироздания. Как у 
христиан – «Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой». Волошинские строки: «Весь трепет 
жизни всех веков и рас живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас», соотносимые с 
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Курбасом, приобретают абсолютный смысл. Он видит Театр как модель мира, как 
лабораторию творца, которому все под силу и все подвластно. 

 
Пульс времени (политический аспект) 
Пьеса «Диктатура» была написана И.Микитенко в 1929 году «по горячим 

следам»*происходящих в стране событий. 
Согласно решениям XV-го и XVI-го съездов, ВКП(б), в которых все более и более 

доминирующую и определяющую роль играет И. Сталин, ВКП(б) берет курс на 
«индустриализацию» и «коллективизацию сельского хозяйства». Ею признаются 
необходимыми и законными насильственные методы изъятия «хлеба» у кулаков с 
помощью «диктатуры пролетариата».  

1929 год, год «великого перелома». Передовые страницы «Правды» восхваляют 
Сталина и проводимую им политику. В своем приветствии от ЦК ВКП(б), по случаю его 
50-летнего юбилея он назван «лучшим ленинцем», «организатором и руководителем 
социалистической индустриализации и коллективизации», более того, «вождем партии 
пролетариата». Как отмечает историк Дмитрий Волкогонов, за 12 лет революции 
Сталин, по его же выражению, «Наловчился управлять временем»260. Проводя крайне 
жестко и в кратчайшие сроки индустриализацию, Сталин, по выражению Герберта 
Уэллса, «пришпорил коня» и, по оценке Д. Волкогонова, стал, по сути, во главе 
огромной крестьянской страны, которая произвела на английского писателя, 
посетившего ее в то время, «жуткое впечатление непоправимого краха»261. В своих 
репортажах, а затем и в знаменитой книге «Россия во мгле», он видит на «необозримых 
гигантских просторах, бескрайних плоских равнинах сотни тысяч деревень, 
погруженных во тьму». Крестьянство, как последний оплот государства и народа, как 
его кормилец, со своими вековыми традициями труда и семьи, со своей моралью и 
православной верой оказались в смертельной опасности. «Хлебный кризис» 1927 года 
проявился со стороны государства отсутствием товаров для села, низкими закупочными 
ценами на зерно, а в селе нежеланием кулаков и середняков продавать по ним 
«излишки» зерновых, накопленных благодаря снижению уровня налогообложения. 
Крестьяне, остро нуждавшиеся в товарах и сельскохозяйственной технике, не спешили, 
более того, были не согласны отдавать за бесценок зерно, добытое тяжким трудом. 

В это же время на XV съезде ВКП(б) обострилась ситуация и в самой партии. 
Оппозиция, в лице Л. Каменева, обвинила руководство в «недооценке 
капиталистических элементов» и призывала «ужесточить курс против кулака» и 
требовала провести изъятие 150–200 млн. пудов зерна, недостающих в закромах. 
Сталин подписывает «директивы, усиливающие «нажим на кулака» с целью 
ускорения, форсирования коллективизации на селе. Толчком для такого решения Д. 
Волкогонов предполагает статью академика Струмилова262 «О директивной 
экономике», которую часто цитировал вождь в своем утверждении того, что нет 
«законов экономики» и «что нет крепостей, которые не могли бы взять большевики». 
Вопрос стоял только о темпах. Уже в реализации первого пятилетнего плана свыше 
дается команда об ускорении темпов и сокращения сроков кооперирования хозяйств 
на Украине и других «хлебных» регионов до одного года. В год «Великого перелома» 
Сталин выдвигает лозунг «За бешенные темпы коллективизации». Запущенные 
«темпы и сроки» коллективизации, небывалые по своему размаху, позволили к 20 
февраля 1930 года выполнить и перевыполнить план более чем вдвое. К этому 
времени было раскулачено и выслано в Сибирь 240 тысяч семей. Цифры «бешено» 
округлялись и уже значительно позже, в 1942 году, Сталин, в беседе с Черчелем263, 
где поднимался вопрос о коллективизации и о количестве жертв во имя построения 
социализма, признался и назвал цифру 10 миллионов. 
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Вот такой предстала картина политической обстановки в стране в год написания 
И. Микитенко пьесы «Диктатура». 

Социально – культурный аспект 
Л. Курбас считал, что художник не может существовать вне социальной и 

политической жизни народа. Поэтому роль режиссера в театре виделась ему ролью 
«координатора между культурой и обществом». 

«Березиль, созданный и руководимый Курбасом, был в то время единственным 
условным театром европейской модели в Украине. Курбас не просто перенес 
европейский опыт на украинскую почву, а при его помощи, высвободил, копившуюся 
созидательную энергию созданного им коллектива. Неоценимую помощь в этом ему 
оказывал человек европейского уровня образования и культуры, равный ему по 
мощи многогранного таланта, главный художник театра Вадим Меллер. В буклете 
театра «Березиль» за 1929 год Меллер высказал своё мнение о неизменности 
революционного курса театра: «Березиль» остается на прежних позициях в эстетике 
театра и его индивидуального стиля – это продолжение линии «Молодого театра», 
стержнем которого была активность мировосприятия. Естественно и неизбежно 
после «Газа» «Березиль» пошел путем конструктивизма. Конструктивизм 
использован для того, чтобы сделать следующий шаг». 

Курбас всячески пытается избежать постановки пьесы Микитенко в «Березиле». На 
его взгляд, автор, яркий, «начинающий драматург», сам того не понимая, коснулся темы 
глобальной. Идеологически тема выдержана, но, по сути, сыра и схематична». Она, на 
его взгляд, «двойственна», требует осмысления и иного воплощения. «Диктатуру 
пролетариата» для пролетарского зрителя решать и сводить к борьбе за 
«хлебозаготовку» нельзя. Все пересмотренные им постановки, по его мнению, были 
«убоги и пассивны» «не имеющие цели» и «отбрасывали» современный театр, по его 
выражению, «назад в прошлое»264. Микитенко же, напротив, требовал, чтобы его пьеса 
была поставлена ведущим театром в авторском стиле, т.е. в жанре бытовой драмы.  

Возникшее между автором и режиссером напряжение было связано также с 
борьбой литературных организаций ВАПЛИТЭ (позже Пролитфронт), близкой Курбасу, и 
ВУСПП, которую возглавлял в то время Микитенко. Понимая, что ему не избежать 
давления «сверху», Курбас включает пьесу Микитенко в репертуар театра и приступает к 
ее разработке. «Вынужденность» постановки он воспринял как вызов, как посягательство 
на свое кредо режиссера-творца, на роль координатора в диалоге театра со зрителем. Он 
понял, что провал или неудача приведут его детище, «Березиль», к краху и возможности 
исчезновения. Поэтому постановка «Диктатуры» должна стать решительным боем за 
театр, за свою позицию в искусстве, «последним патроном» в борьбе. Он мобилизует всю 
свою творческую энергию, весь творческий и технический потенциал театра. Совместно с 
Меллером Курбас ищет «точку опоры» будущего спектакля. Экспрессионистический 
принцип сценического решения, найденный в «Газе», где тема «индустриализации» была 
решена как образ «дьявольской машины Инженера», требующей жертв во имя «светлого 
будущего», подсказывает им верное решение. На этот раз тема «коллективизации», с 
темы же лозунгами, но «новым тоном» – «во имя», дает режиссеру и сценографу ключ к 
раскрытию темы диктатуры пролетариата и ее воплощению в сценическом пространстве.  

Пьеса, смонтированная Курбасом заново по принципу киносценария и 
обозначенная как «эпическая драма», позволяет теперь рассмотреть событие в 
пространственной и временной удаленности. «Большое видится на расстояньи». Это 
уже предполагает монументальность формы. Присущий социально-бытовой драме 
акцент «что?» (что такое диктатура?) переносится на «как и для чего?» она 
устанавливается. «Новые сцены» обретают новый ритм, уже не «бытовой». 
Агитационно-пропагандистский аспект пьесы требует нового воплощения, 
музыкального. 

																																																								
264 Лабинский М. Философия театра. – К. : Основы, 2001. – С. 758. 



 
65

Режиссер считал, что ставить пьесу «без музыки, в ее чистом драматическом 
воплощении, он рискует»265. До сих пор для него и театра создание спектакля всегда 
было увлекательным путешествием во времени и пространстве посредством верно 
найденного ритма. Он дает энергию, дыхание, сердцебиение организму спектакля. 
Музыка – высшая форма проявления ритмов вселенной и человека. Грандиозность и 
монументальность темы требовали соответственного ритмического и музыкального 
решения. Будущую постановку Курбас «услышал» как оперу. Этот самый патетический 
музыкальный жанр позволял привести все силы, расставленные автором в пьесе в 
движение и столкновение такого идейного и эмоционального накала, финал которого и 
прозвучал бы как «Патетический агит» во имя торжества диктатуры пролетариата, 
например, как Прелюд № 19 Шопена или Прелюды Скрябина, как уточнял 
Верхацкий

266. При этом сохраняется идеологический акцент, идея пьесы. Весь арсенал 
выразительных средств театра в своем синтезе – слово, музыка, пение, звук, движение, 
свет, – фокусируют внимание на главном, выявляют его. 

Будучи романтиком, Курбас жил предчувствием «прекрасного завтра» и творил 
во имя его. Но теперь в этой оптимистической симфонии созидания он услышал 
тревожный диссонанс. Что он значит, чем грозит? Откуда этот разрушительный, 
деструктивный ритм? Этот сбой? Что стоит за всем этим? Надо вслушаться, понять, 
преодолеть, восстановить гармонию. Чего бы это не стоило!  

Молодые композиторы Ю. Мейтус и Н. Коляда в тесном сотрудничестве с 
режиссером, создают партитуру спектакля (400 с.), в котором речь персонажей 
интонируется в виде «речитатива», построенного на основе украинской ладовой 
музыки, иногда переходящего в музыкальные интервалы, где оркестровое 
сопровождение выступает как «своеобразный» контрапункт, где тема в разных 
вариациях исполняет роль самостоятельного персонажа. Разные функции несли в 
себе разный ритм: сонатное аллегро, рондо, фугато, 12 вариаций главной темы, арии, 
хоровые партии, шумы и натуральное пение петуха, кашель и т.д. В ритмизацию 
движения, жестов актеров принцип прелюда. На подобии Дельсарта-Далькроза 
создается «партитура ритмических перевоплощений персонажей»267. Народные 
песни «Ой, наступала та чорна хмара», «Ревела буря…», «Купальская песня» или 
«Городской романс» несли определенный эмоциональный и психологический заряд. 

Сценография Меллера в форме конструктивизма превзошла все ожидания, о 
чем свидетельствуют многие очевидцы. Режиссер и художник методом 
кинематографического монтажа разбивают на кадры «время» и «пространство» и 
подчиняют их строгим законам «расчленения и соединения».  

Во всем происходит, как бы «сдвиг»: «сдвиг» пространства, времени и ритмов 
через «сдвиг» всех конструкций декорации в горизонтальном и вертикальном 
перемещении планшетов, «подающих персонажей». «Сдвиг» проявляет себя также в 
диспропорции: «маленькие хатки и большие люди», «невероятной величины 
предметы». Через всё это возникает образ грандиозной машины и незримой, но явно 
присутствующей и ощутимой, неумолимой железной воли, приводящей ее в 
движение. Машина, управляющая временем, жизнью и судьбой, где человеческое 
«Я» обезличивается и подчиняется силе и воле того, кто стоит у руля.  

Курбас этой постановкой «Диктатуры» победил не только автора. Жестом 
провидца он уловил в витающем пространстве Грядущее время. Художник –
созидатель, новатор, гражданин – должен, по его мнению, развернуть и раскрыть 
события исторического этапа своей эпохи таким образом, чтобы будущие поколения 
могли судить о ней, визуально, как, например, мы судим о Парижской коммуне по 
фотографии». И это ему удалось. В полной мере. 

 

																																																								
265 Михайло Верхацький.100.. – К. : РВЦ ПРОЗА, 2004. – С. 116. 
266 Там же.  
267 Корниенко Н. Режиссерское искусство Л.Курбаса. – С. 304. 
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КУРБАС І ФУТУРИЗМ 
 
Анотація: Стаття присвячена мистецьким стосункам поета-футуриста Михайля Семенка та 

режисера Леся Курбаса. На матеріалі їхніх відповідно літературних і театральних маніфестів початку 
1920-х років простежується вплив футуристичної течії на формування театральних ідей Л. Курбаса.  

Ключові слова: М. Семенко, Л. Курбас, український футуризм, маніфести.  
 
Аннотация: Статья посвящена художественным отношениям поэта-футуриста Михайля Семенко и 

режиссера Леся Курбаса. На материале их соответственно литературных и театральных манифестов 
начала 1920-х годов прослеживается влияние футуристического течения на формирование театральных 
идей Л. Курбаса.  

Ключевые слова: М. Семенко, Л. Курбас, украинский футуризм, манифесты 
 
 
Сьогодні мої міркування інспіровані публікацією 2010 року Торонтонського 

університету «Модернізм у Києві: Тріумфальне експериментування»268 під 
редакцією Ірини Макарик та Вірлани Ткач. У цій прегарній книжці, між іншими 
темами, є й багато цікавих статей про Леся Курбаса та його театр, написані 
самими редакторками та іншими науковцями.  

Мені, як аматорові у справах театру Леся Курбаса, ця книга відкрила очі. У 
той же час, я, як автор першої історії українського футуризму269, не міг не 
помітити, що тут не було ні однієї статті присвяченої темі «Курбас і футуризм», хоч 
окремі згадки може й натякають на те, що така проблематика існує. Загалом, 
читач може винести вражіння, що історію театру Курбаса слід радше пов’язувати з 
такими рухами, як експресіонізм, символізм, констсруктивізм і навіть кубізм, та з 
такими славними і відомими іменами, як Петрицький, Меллер, Крег, Рейнхардт, 
Мейєрхольд, але не обов’ясково з футуризмом і Михайлем Семенком.  

Очевидно, бували і винятки. Наприклад, Юрій Бобошко писав у 1988 році: 
«Вражає унікальна обізнаність Леся Курбаса з розмаїтими течіями європейського 
образотворчого мистецтва від французьких імпресіоністів, фовістів, кубістів до 
італійських футуристів та творчості литовця Чюрльоніса» (Бобошко 12). З цих 
обмежених прикладів я роблю гіпотетичний висновок, що футуризм у відношенні 
до Курбаса або применшується або залишається на рівні принагідних фактів, які 
не створюють цілісного образу. 

Отож, бажаю трішки виправити ці тенденції, нагадавши, що Курбас, Семенко 
і Футуризм не другорядні словосполучення, і що існує досить багато 
необробленого матеріялу на цю тему, який свідчить про те, що авангардизм 
Курбаса часто живився футуризмом взагалі і спілкуванням зі Семенком зокрема. 

Почну я з суто біографічних моментів. Відомо, що взаємовідносини між 
Курбасом і Семенком були не найкращі у пізніх двадцятих роках, себто тоді, коли 
їх шляхи розійшлись через відмінність поглядів на мистецтво і драматургію 
Миколи Куліша. Цей факт зареєстрований Семенком у цікавому вірші з 1928 року, 
який друкувався в журналі Нова ґенерація (№ 9, с. 137-142). Дозволю собі 
зацитувати уривок з цього досить довгого твору: 

«Одвертий лист до тов. Л. Курбаса» 
Говорять всі і знають всі, що ми з Вами – давні особисті друзі. 
Кинемо старі краватки й 
коридорні плітки 

																																																								
268 Modernism in Kyiv: Jubilant Experimentation.  Edited by Irena R. Makaryk and Virlana Tkacz (Toronto: 
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й поговоримо 
про нашу теперішню 
в наших відносинах 
смугу. 
Почнемо з того, що не всім відомо: 
що ми перестали буть друзями. 
... 
В нашому провінціяльному болоті 
де не завжди помічають велике ті, що на здорове тупоумство хворі — 
скажіть, чому Ви  
не могли 
відноситися до нас щиро, 
а були вихованим і замкнутим у собі  
актором? 
Це тому мене цікавить, що працювали ми поруч 
не одну пару важких  
літ 
і що в нашій боротьбі ми Вас завжди своїм вважали, 
дивлючись на ваш трудолюбивий 
піт. 
... 
Я наговорив «прикростей» і «нетактовностей», 
зворушений образою. 
Але я не хочу, щоб в нашу культуру 
дмухнуло боягузною 
заразою! 
 
У цілком іншому дусі писав Семенко 13 березна 1920 року. У той день він 

написав вірш під назвою «Лесь Курбас». Якщо у 1928 році домінуватиме 
розчарування Курбасом, то вісім років раніше панували захоплення і 
приголомшення. Вірш написаний, як зауважує Микола Лабінський (296), «під 
враженням перегляду прем’єри «Гайдамаків» Т. Г. Шевченка». 

 
     Лесь Курбас 
Прив'язаний до стовпа волею Леся Курбаса 
Натхненним напруженням таємничих зусиль, 
Зойкають в вітрах божевільні сурми на нас 
В змаганнях зростаючої сили. 
 
Одійдіть на-бік, зламавши пиху  
Ласкою людини визволеної,  
Гладить вітром щоку шовковий дух  
Дитина смілива павзи сумної. 
 
Заломіть пальці щирим жестом  
І простягніть непокірливу руку,  
Одійдіть, одійдіть, виснажені дощенту,  
Зараз розітнеться підземний грюк. 
13–III. 920. Київ. 
 М. Семенко, Кобзар (1925) с. 542. 
 
Три дні пізніше в газеті «Боротьба» Семенко друкує ці слова: 
У межах української мистецької дійсності для нас, сучасників, таким титаном, 

творцем, пророком-інтуїтом, революціонером-велетнем виступає Лесь Курбас. І це не 
важливо, що він такий скромний, це не важливо, що він такий непомітний,— це дрібниця 
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для вбогої української мистецької сучасності, що його ніби й виділяли, і знайшли, і 
зверталися до нього з міщансько обережними дифірамбами. Це лише характеризує те 
неглибоке, гостро незграбне, хворобливо виткнуте й односторонньо розвинуте 
мистецьке оточення, на тлі якого височить постать Леся Курбаса...на тлі «музагетно»-
мертвого сучасного українського мистецтва мистецтво театральне піднялось на 
височину світового розмаху, вартого великої доби... Лесь Курбас осягнув знак сучасності й 
тримає кермо майбутнього. І, звичайно, не випадково, що свято Тараса Шевченка 
виявило нам режисера Курбаса і його здобуток,— як не випадкове й те, що саме Тараса 
Шевченка вибрав Курбас для своєї гігантської акції, щоб виправдати убогість і дрібність 
сучасного мистецького осередку. Лесь Курбас... довів («Іван Гус», «Гайдамаки»), що 
сучасний театр мусить бути театром режисера... не зі свого бажання він гігант, – 
історія висунула Леся Курбаса на зламі двох світів для творчості й горіння

270
.  

 
Отже, у 1910-х роках і у першій половині 1920-х років у Курбаса і Семенка 

були дуже дружні відносини, до тієї міри, що Семенко навіть був одним із двох 
свідків на шлюбі Курбаса 6-го вересня 1919 року. Другим свідком був Марко 
Терещенко271. Того само року «Молодий театр» готував п’єсу Семенка під 
назавою «Ліліт», у якій мали взяти участь Л. Курбас, М. Терещенко, і  
В. Чистякова»272.  

У грудні 1922 року появилися в українській пресі перші повідомлення про те, 
що Михайль Семенко, Лесь Курбас і Яків Савченко готують журнал під назвою 
«Кермо». Він мав з’явитися у січні 1923 року, але через різні причини таки і не 
побачив світу. Все ж таки цікаво згадати, що журнал обіцяв висвітлювати різні 
галузі мистецтва, від поезії та прози до театру, музики, фільму, хореографії, теорії 
та перекладу. До першого номера мали увійти твори німецьких експресіоністів 
(Ґеорґ Кайзер [Ґаз, Die Koralle], Ернест Толлер, Карл Стернгейм) і француза Жюля 
Ромена. Між іншим, перехрещування українського футуризму з німецьким 
експресіонізмом досить помітна тенденція майже на всіх етапах його історії273. 

Між Березолем і Семенківським Аспанфутом (Асоціяція панфутуристів) були 
близькі контакти у цей час, найкращим доказом чого був журнал двотижневик 
«Барикади театру» – себто, орган Березільців. Всього тільки три номери 
появилися, але у кожному з них присутність футуристів була помітною. Яків 
Савченко, який у цей час був близький до футуристів, енергійно захищав 
революційний театр Курбаса. Микола Бажан (Нік Бажан), теж футурист, ставив 
театр Курбаса вище за театр Мейєрхольда. Футуристи і Березільці спільно 
виступали проти естетизму, академізму, психологізму і традиціоналізму; вони 
щиро мріяли перетворити консервативну українську культурну дійсність і 
присвячували свою діяльність «завтрашньому дню». Художники Вадим Меллер і 
Анатоль Петрицький, які працювали з Курбасом, теж докладали руки до видань 
футуристів, оформлювали їхні книги і журнали274.  

У лютому місяці 1923 року, футуристична організація Аспанфут і Березіль 
створили так зване «Ініціятивне бюро жовтневого блоку мистецтв». Підписалися 
під ним Михайль Семенко, Олекса Слісаренко, Ґео Шкурупій, Лесь Курбас, Фавст 
Лопатинський і Гнат Ігнатович. Ця організація різко виступала проти «буржуазних 
традицій», разом представляючи так зване ліве мистецтво. 

Щоб проілюструвати співзвучність футуризу зі світоглядом «Березоля», 
можна зіставити маніфести Семенка і Курбаса. У році 1914 році Семенко деклярує 
свій Кверо-футуризм такими словами:  

																																																								
270 Молодий театр. Генеза. Завдання. Шляхи. / ред. М.Г. Лабінський. – К. : Мистецтво,  Спілка театральних 
діячів України, «Молодий театр», 1991. – С. 90. 
271 Там само. –  С. 284 
272 Там само.  – С. 28. 
273 Я розповідаю про ці події докладніше у своїй монографії:  Український футуризм (1914–1930): 
монографія / О. Ільницький ; пер. з англ. Р. Тхорук. – Л. : Літопис, 2003. – 456 с. 
274 Див.: Ільницький О. Український футуризм. 
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Мистецтво є стремліннє. Тому воно завжди є процес... мистецтво, як вираз душі, є 
рух... мистецтво є завжди зміна... Мистецький же процес, як такий, не може бути 
сталим по самій своїй суті... відсутність тривалого в мистецтві – се постуляти кверо-
футуризма... В мистецтві цілком не цікаве все знайдене й пережите... Мистецтво є 
процес шукання й переживання, без здійснення... Кверо-футуризм у мистецтві 
проголошує красу шукання, динамічний лет. Ціль і здійснення в мистецтві у самім 
шуканні. Він відмовляє можливости закінчености й перестає бути мистецтво там, де 
починається в ньому канон, культ задоволення й преклонення. Відсутність культу – його 
культ. Кверо-футуризм проголошує боротьбу шукань... Покладатися на інтуїцію дуже 
небезпечно, тим паче нам, українцям.  

 
У першому номері журналу «Барикади театру» 1923 р. так звучить короткий 

маніфест під назвою «Березіль»: 
 «Березіль» – не догма... «Березіль» – рух... Він – вільна асоціація на динамічних 

гаслах... Він — процес...  
Він хоче завтрашнього дня, бо знає, що завтрашній день прекрасний...   
«Березіль» не звужує свого уявлення про культурне завтра до певних рецептів... 
Всякі засоби, що втратили гостроту впливу на глядача – застій і штамп, – 

суперечать рухові і роз'єднують з глядачем... 
«Березіль» просто не знає напевне, чи буде театр у майбутньому... Помилки не 

боїться. Він рух. А рух – принцип всесвіту. 
У ньому можуть ужитися поруч (і уживаються) інтуїт і інтелектуаліст, 

конструктивіст і експресіоніст, прихильник ідеології пролеткульту і ексцентрик. В 
ньому не сміє бути тільки стоячої води. Всі дороги ведуть до одного, коли вони — дороги, 
а не місцина. Тому «Березіль»... Проти культу «стріхи» і важких чобіт. Проти вузького 
індивідуалізму, що ховається від життя. 

«Березіль» за активність, за організованість, за темп, за американізацію, за 
останнє слово науки, за сучасність. 

Скептиків у шию!..
275

 
 
Схожість позицій, здається, очевидна. Рух, процес, заперечення культу, 

динаміка... 
Курбас на початку свого творчого шляху був більш стриманий, ніж Семенко, у 

виголошенні радикальних гасел. Він, наприклад, у 1918 р. висловлював сумнів 
про смерть мистецтва. До свого перекладу книжки Віктора Обюртена «Мистецтво 
вмирає» Курбас від себе додає: «Не для того я перекладав цю книжку..., щоб 
пропагувати основну її ідею...»276. У той же час він стверджує, що умирає «старе 
мистецтво» і народжуєтсья нове, зразком якого є Чюрльоніс, Скрябін і 
Маяковський277. Але уже тут, у типічно футуристичному дусі він помічає: «... з 
індустріалізацією світу старе мистецтво в нових своїх переробках і варіаціях 
втратило безповоротно змогу існування»278. Останнє речення, з наголосом на 
індустріалізацію, цілком відповідає поглядам Семенка, не кажучи вже про 
італійця Марінетті.  

Писання Курбаса стають більш радикальними, і тон їх стає різкішим, між 1920 
і 1925 року. 1923-го, наприклад, за його словами, «Мистецтво плететься позаду» 
(Березіль 231). Відповідаючи на власне питання, чи «мистецтво гине назавжди» 
(231), він цього разу пише: «...питання настільки широке, що треба було б про 
нього широко й говорити. Воно вимагає дискусії, взагалі буває цікаво про нього 
дискутувати» (231, курсив мій). Він тепер приймає «процес деестетизації 
мистецтва» (233); він кпить з «примх голої інтуїції» і вважає, що «входит[ь] у свої 
права інтелект, як поважний фактор у мистецькій роботі» (233). Усе це майже 

																																																								
275 «Березіль» // Барикади театру. – 1923. – № 1. – С. 1–2.  
276 Курбас Л. Березіль. – С. 340.  
277 Там само. – С. 341.  
278 Там само.  
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буквально перегукується з позиціями італійського і Семенкового футуризму. 
Курбас теж виступає проти естетизму, мистецта для мистецтва, психологізму 
(«Психологізм – з'явище явно упадочне [декадентне]» він каже, 235), академізму, 
натуралізму, реалізму, неореалізму, побутовщини, музикальності, ліризму — 
словом, повторює характерні футуристичні гасла. Далі він заперечує 
«...відродження соловейкових настроїв», сентиментального, мелодраматичного 
психологізму (Березіль 241). «Академічний тип театру», пише він, «зробився вже 
анахронізмом не тільки для бабів, що торгують на Троїцькому базарі, але навіть 
для українофілів старого закалу» (237). Під цим реченням радо підписався би 
Семенко. 

 Ось ще кілька прикладів Курбасевого «футуристичного» тону: 
• «Винниченка і т. п. любить тільки адміністрація заводів і специ (інтелігенція)». (237) 
• «Хохлацькі методи і обивательська примітивність» (241) 
• «Полетіли до біса проблеми, проблемочки, література, психологія, старий побут 
і стилізація, – ці явні ознаки занепаду умираючої епохи. Рівняйсь по лінії!» (240) 
• «Театр – навіть не мистецтво. Він просто театр. Недарма його мистецтвом 
тільки недавно патентували. (Єресь!)» (240). 

 
Впливи футуризму на Курбаса та його театр не слід обмежувати тільки, як я 

уже натякав вище, до українського футуризму і Семенка. Прикмети і засоби 
італійського футуризму теж заслуговуть ближчої уваги, особливо у тих його 
формах, які були засвоєні в Радянському Союзі після революції. 

Згадаймо, що італійці на початку ХХ століття були надзвичайно винахідливі у 
галузі театрального мистецтва, їхні маніфести пропонували і передбачали не одну 
революцію в модерному театрі. Вони видали ряд театральних маніфестів279, але, 
мабуть, найбільш впливовим був перший, Manifesto del teatro di varietà, який 
появився у вересні 1913 р. з-під пера Філіппо Марінетті (Маніфест театру 
вар'єте [Ведевілю, мюзик-хол]).  

Дозволю собі зацитувати кілька уривків з нього у моєму перекладі: 
 
У нас [футуристів] є глибокa відраза до сучасної драматургії (віршованої, прозової, і 

музичної), тому що вона коливається між тупо історичною реконструкцією (стилізацією 
або плагіатом) і фотографічним відтворенням повсякденного життя; цей дрібний, 
повільний, аналітичний та роздрібнений театр, достойний, в кращому випадку, ери 
гасової лампи. 

Футуризм прославляє Театр вар’єте, з таких причин: 
[У нього], (1) “на щастя, немає традицій… немає ніяких догм, а збагачується він 

завдяки швидким темпам сучасних подій [...] 
[...] 3. Автори, актори і техніки Театру вар’єте мають тільки одну причину для 

свого існування...: постійно винаходити нові засоби подиву. 
4. Театр-вар'єте унікальний сьогодні у використанні кіно […] 
[…] 6. Театр-вар'єте, у наш час це горнило, в якому киплять елементи нової 

зародкової свідомости […] 
7. Зі всіх форм сучасних спектаклів Театр Вар’єте є найбільш гігієнічним внаслідок 

динамічности своїх форм і кольорів (синхронний рух жонглерів, балерин, гімнастів, 
барвиста їзда вершників, спіральні циклони танцюристів, які обертаються на пальцях 
своїх ніг). Завдяки швидким, гнітючим танцювальним ритмам, Театр Вар’єте насильно 
тягне найповільніші душі зі сплячки і змушує їх бігати і стрибати. 

8. Театр Вар’єте – єдине видовище, яке використовує глядачів для співробітництва. 
Публика не є статичною, як дурний вуайерист… 

[…] Театр-вар'єте природно анти-академічний… 

																																																								
279 Радість від освистів (1911), Маніфест театру вар'єте (Ф.Т. Марінетті, 1913), Футуристичний синтетичний 
театр (Ф. Т. Марінетті, Еміліо Сеттімеллі, Бруно Корра, 1915), Футуристичний дизайн сцени (Енріко 
Прамполіні, 1915), Театр сюрпризів (1922). 
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Театр-вар'єте руйнує все Урочисте, Священне, Серйозне, Піднесене... Він допомагає 
по-футуристичному знищити безсмертні шедеври дорогою плагіатів і пародіювання їх… 

Тоді як сучасний театр звеличує внутрішнє життя, професорські медитації, 
бібліотеки, музей, монотонну кризу совісті, дурний аналіз почуттів, словом, ту брудну 
річ, і брудне слово психологія, Театр-вар'єте звеличує дії, героїзм, життя під відкритим 
небом, спритність, владу інстинктів та інтуїції

280
. 

 
У писаннях Курбаса теж знайдемо подібні теми: заперечення догм і 

традицій, звеличування експеременту і нових засобів, використання кіно, критика 
академічних театрів, гра з класиками і перетворення шедеврів, нехтування 
психологізмом, зосередженість на сучасніть... 

Звернім увагу, що цей маніфест Марінетті був широко відомий. Того ж 
самого 1913 року вийшов його перший англійський перекалд (The Meaning of the 
Music Hall, листопад 1913 р), а скоро за ним і другий у 1914 році в журналі The 
Mask, що появлявся у Флоренції під редакцією Едварда Гордона Крега. Його ім’я 
часто згадується у працяx про Курбаса. Крег полемізував з Марінетті і ставився до 
футуризму скептично, але—незалежно від того—між ним тa Марінетті були і 
спільні погляди на театр.281  

Цікаво теж, що цей маніфест Марінетті появився 1914 року два рази в 
Російській імперії. Санк Петербурзький журнал Театр и искусство надрукував 
скорочену версію; а остаточний варіант появився в Москві у перекладі Вадима 
Шершеневича під назвою “Музик-Холл”282. 

Дослідники283 вважають, що безпосередні впливи цього маніфесту в імперії 
стають помітними щойно в післяреволюдійний період – у 1919 році – і 
продовжуються до ранніх двадцятих. Його впливи помітні у режисерській 
практиці та експериментах Юрія Анненкова та в роботі так званої,ФЭКС (Фабрика 
эксцентризма), що була заснована Григорієм Козінцевим та Леонідом Трауберґом 
1921 року в Петрограді. Ванда Страувен звертає увагу на те, що Юрій Анненков 
був одним із перших радянських режисерів, які відкрито визнавали вплив 
Марінетті, цитуючи з його маніфесту 1913 р. (див. його «Театр без 
прикладничества», 1921 р.) 

Беручи до уваги такі приклади, а їх можна навести більше, важко собі уявити, 
щоб Курбас не був свідомий новаторства футуристів у театрі. Його власна 
практика i засоби, як уже сказано, напрошуються на зіставлення з футуризмом: 
динамізм і ритм; запозичення форм так званої «нижчої культури» – тобто цирку, 
водевілю, джазу, акробатики, вертепу і т.д.; імпровізація.  

На цьому я змушений закінчити, але тема залишається не вичерпаною. 
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ЛЕСЬ КУРБАС: НОВІ ШЛЯХИ ДОСЛІДЖЕННЯ284 
 
Анотація: Для вивчення творчого середовища, у якому жив та працював режисер Лесь Курбас, 

запропоновано застосувати два історичних методи: метод мережі контактів та метод транснаціональних 
студій. Перший дозволяє з’ясувати коло особистих знайомств режисера, що дуже часто мало 
безпосередній зв’язок зі сферою його театральної діяльності. Другий метод – дозволяє говорити про 
художній світогляд Курбаса як про результат перетину та взаємонакладання кількох різних національних 
культур. 

Ключові слова: мережа контактів, транснаціональні студії, український мистецький бомонд, 1920-ті 
роки, Л. Курбас.  

 
Аннотация: Для изучения творческой среды, в которой жил и работал режиссер Лесь Курбас, 

предложено применить два исторических метода: метод сети контактов и метод транснациональных 
студий. Первый позволит выяснить круг личных знакомств режиссера, что очень часто имело 
непосредственную связь с сферой его театральной деятельности. Второй метод – позволяет говорить о 
художественном мировоззрении Курбаса как о результате пересечения и взаимоналожения нескольких 
разных национальных культур. 

Ключевые слова: сеть контактов, транснациональные студии, украинский художественный 
бомонд, 1920-е годы, Л. Курбас. 

 
Історія Леся Курбаса є типовою радянською історією. Народившись на 

пограниччі Австро-Угорської імперії, він виріс до знаменитості у 
конструктивістській соціалістичній столиці, а його життя закінчилося у таборі 
ГУЛАГу. Курбас володів незвичайним талантом, проте його життя було доволі 
типовою історією митця у Радянському Союзі: якщо й не у всіх деталях, то за 
основними параметрами вона була подібна до історії Всеволода Мейєрхольда, 
Сандро Ахметелі, Соломона Міхоелса та багатьох інших. Доля цих митців та їхні 
творчі досягнення стали темою багатьох досліджень. Проте головним тут є 
унікальні відносини, що діяли в Радянському Союзі між митцями, державою та 
суспільством – і якраз цьому передовсім присвячена моя робота. 

Аналізування динаміки розвитку стосунків між митцями, суспільством і 
державою ставить завдання контекстуалізації історії Курбаса. Насамперед, що 
становило Курбасів локальний контекст, світ, у якому він жив і працював? По-
друге, що становило для Курбаса контекст глобальний, а тим більше ті напрямки і 
тенденції (мистецькі, політичні і соціальні), що формували його світогляд? На моє 
переконання, ці два контексти не лише допоможуть висвітлити історію самого 
Леся Курбаса, але також можуть запевнити цінний матеріал як для дослідників 
радянської культури зокрема, так і тих, хто вивчає культуру театру загалом. 

Ці контексти, у яких діяв Курбас, окреслити непросто. Його життя і смерть 
породили численні легенди, як-ось та, згідно з якою він працював із «Королем 
Ліром» Соломона Міхоелса (він справді обговорював з Міхоелсом 
антифашистську п’єсу Фридриха Вольфа, а також розмовляв зі дирекцією Малого 
Театру про виставу «Отелло»), або що його одруження було фіктивним (на жаль, 
часто можна натрапити на такі звинувачення щодо дружин діячів «розстріляного 
відродження», хоча ті звинувачення не підкріплені жодними архівними 
доказами), як він загинув разом з Миколою Кулішем (їх було розстріляно в один 
день, проте ми радше ніколи не довідаємося про деталі їхньої смерті). Курбас 
залишив по собі щоденник (який існує лише у формі копії), кілька листів, зокрема 
пристрасні промови, виголошувані як серед свого найближчого товариства, так і 
перед працівниками Наркомосу. Проте його постать також обтяжена візіями 
наступних поколінь, згідно з якими його трактують як великого вчителя, митця-
мученика, що відроджував українську культуру. У такий спосіб Лесь Курбас радше 
перетворився з живої людини на певний символ285. 

																																																								
284 З англійської переклала Наталка Римська. 
285 Галузевий державний архів Служби безпеки України [СБУ]. 75 608 ф. «Курбас Александр Степанович», 64. 
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Дві останні методологічні тенденції в історії пропонують у доволі 
продуктивний спосіб розвивати той ширший контекст. Методології мереж, а 
також транснаціональні студії, розширюють рамки аналізу життя і творчості 
митця. У цій статті я спробую коротко зупинитися на цих методологіях, оскільки 
вважаю, що вони дають змогу зрозуміти світ, у якому жив і творив Лесь Курбас.  

 
Мережі контактів 
 
Перша стратегія охоплює аналіз контактів. Значною мірою запозичивши цей 

підхід від соціологів, історики відкрили, що простежування й аналіз особистих і 
професійних зв’язків між індивідами може багато чого сказати про локальні 
контексти286. Насамперед, на поняття і роль таких зв’язків звертає увагу багато 
останніх досліджень. Їх відстеження показує, наскільки у культурному 
виробництві є важливі персональні зв’язки з владою. Це спроба подолати 
дихотомію світу мистецтва і світу влади. Як відомо, у радянський період 
мистецтво і політика перепліталися і накладалися, витворюючи складні 
залежності між собою, тим-то аналіз таких мереж контактів допоможе показати ці 
особисті і професійні зв’язки між військовими, митцями і партійними 
апаратниками287.  

Проте ідея мережі контактів має й інше застосування, окрім відстеження 
протекцій. Поняття «творчого середовища міста» також може бути корисним для 
аналізу радянського випадку, позаяк підтримка і сприяння потрібні не лише для 
творення мистецтва як такого, але мистецтво взагалі відбувається у колективі. Цю 
творчу практику можна трактувати як продовження традиції дореволюційних 
культурних гуртків (рос. кружок). Звісно, літературні журнали і державно-партійні 
директиви були скеровані до різних літературних кіл. Однак у радянський період 
ці кола мали тісніші пов’язання з державою, ніж мистецькі групи перед 1917 
роком. Виконуючи функцію творчого середовища, на початках радянської влади 
ці угруповання об’єднували людей, які могли розв’язувати естетичні, політичні чи 
соціальні проблеми. Концепція мережі і творчого середовища може особливо 
придатися при аналізі долі і творчості Леся Курбаса та його локального контексту. 
Зрештою, театр є колективним твором і вимагає колективних зусиль. Проте 
важливішим тут є те, що Курбас і його колеги намагалися запропонувати нові 
співвідношення між мистецтвом, державою та публікою у Радянській Україні. У 
цій новій, радянській Україні вони прагнули творити культуру, яка була б 
водночас радянською і українською288. 

Щоб описати міське творче оточення Курбаса, я послуговуватимусь поняттям 
бомонду. Це окреслення стосується еліт, митців, чиновників, представників 
богеми, друзів, ворогів, а також довільних кіл, що перехрещуються зі світом 
мистецтва і світом влади. Вільям Вебер у своїй праці про концертне життя у 
Великій Британії до бомонду включає «еліти, а також професіоналів і ремісників, 
що для них працюють», творячи при цьому «тісну мережу інституційних та 
персональних зв’язків». Справді, краще подивитися, хто належить до le mond, а 
хто ні, аніж застосувати дві відокремлені категорії – митців і чиновників. Курбас 

																																																								
286 Stanley Wasserman and Katherine Faust, Social Network Analysis: Methods and Applications (Cambridge: 
Cambridge U Press, 1994). 
287 John Armstrong, The Soviet Bureaucratic Elite: A Case Study of the Ukrainian Apparatus (Praeger, 1959); 
Gerald Easter, Reconstructing the State: Personal Networks and Elite Identity in Soviet Russia (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000); Sheila Fitzpatrick, "Intelligentsia and Power. Client-Patron relations in 
Stalin's Russia," M. Hildemeier and Lucker, eds., Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg: Neue Wege der 
Forschung (Munich: Oldenbourg, 1998); Contemporary European History, volume 11/1: Special Issue: 
Patronage, Personal Networks and the Party-State: Everyday Life in the Cultural Sphere in Communist Russia 
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288 Martina Hessler and Clemens Zimmerman, eds, Urban Creative Milieus: historical perspectives on culture, 
economy and the city (Frankfurt: Campus, 2008), 17; концепція "кружок" досліджувалася багатьма 
істориками, див., Barbara Walker, Maximilian Voloshin and the Russian Literary Circle: Culture and Survival in 
Revolutionary Times (Bloomington: Indiana U Press, 2004). 
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становив частину середовища, яке в умовах Харкова і Радянської України 
перетиналося зі сферами мистецтва, держави і ГПУ. У тому, що митці мали такі 
повноваження у державі, а держава мала такі повноваження у мистецтві, й 
полягає унікальність Радянського Союзу289.  

Поняття бомонду у Радянському Союзі міжвоєнного періоду виграє від 
порівняння з письменницьким світом в абсолютистській Франції. Роберт Дарнтон 
поставив Просвітництво з ніг на голову, досліджуючи Grub Street й показуючи, як 
письменники боролися за владу в літературній ієрархії, прикладом чого можуть 
слугувати хоч би революційні пристрасті якобінців. У цей спосіб Дартон показав 
темний бік утопійної парадигми res publica litteraria (літературна публіка, 
république des lettres). Радянський бомонд можна розглядати як варіант Grub 
Street, однак хоча Дарнтонова Grub Street містилася поза межами Версальського 
палацу, радянський бомонд від самого свого початку був тісно пов’язаний з 
партією і державою

290. Театр, література і преса тут не творять Габермасової public 
sphere, позаяк вони були занадто міцно пов’язані з державою: письменники, 
театральні і культурні діячі працювали в редакціях офіційних видань, брали участь 
у роботі партійних комітетів і державних органів. Тим-то радянський бомонд 
становив не res publica litteraria, публічну сферу чи громадянське суспільство, а 
радше Grub Street. У процесі будівництва радянської культури митці у здійснення 
особистих творчих планів та розв’язання професійних конфліктів втягували партію 
і державу, отож держава здобула таку позицію у мистецтві почасти і через те, що 
митці цьому не протиставлялися291.  

У перші роки радянської влади бомонд можна трактувати як «літературний 
ярмарок». «Літературний ярмарок» – це назва журналу, що його створив Микола 
Хвильовий: кожне число журналу готував інший редактор, член культурної еліти. 
Проте «Літературний ярмарок» був не лише журналом, а радше середовищем 
митців і чиновників, що оберталися у центрі Харкова: вони писали і публікували 
тексти, творили вистави – і збиралися разом, позаяк творили культуру, що мала 
бути водночас радянською й українською. Як показує приклад цього журналу, 
його творили разом, колективно, а не індивідуально. Подібно як на ярмарку, вони 
проводили між собою різні перемовини, обмінювалися інформацією та ідеями, 
купували і продавали культурні продукти, випромінюючи при цьому енергію та 
месіанський порив будівників соціалістичної культури. Як описує Юрій Смолич, 
усе це приносило їм масу задоволення. Отож 1920-ті – це були «роки буйного 
розквіту літературної богеми – п’янкий час літературного козакування, доба 
“Літературного ярмарку”». Спогади Смолича дають змогу простежити географію 
«Літературного ярмарку», що містився у харківському Латинському кварталі. 
Подібно як quartier latin в Парижі, видавничий центр Харкова розміщувався у 
густому плетиві з вулиць, установ та людей у центрі міста: 

На тротуарах цих трьох кварталів завжди можна було «продати» й 
«придбати» вірші, поєми, оповідання, п’єси й романи. Тут же, забігши до 
видавництва та редакцій, можна було переходити й аванс і зразу ж «розміняти» 
його – в кафе «Пок», у більярдній Парфішки або й в ресторані «Ділового клубу» за 
рогом Римарської292. 

																																																								
289 William Weber, “Musical Culture and the Capital City: The Epoch of the beau monde in London, 1700-1870” 
in Concert Life in Eighteenth-Century Britain, eds. Susan Wollenberg and Simon McVeigh (Aldershot, England: 
Ashgate, 2004), 71-72, 75-76, 86. 
290 «Grub Street» - назва району у Лондоні, де у 17-18 сторіччі мешкали бідні літератори, ця назва стала 
синонімом – літературного поденника, дешевого писаки; Robert Darnton, The Literary Underground of the 
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291 Я тут посилаю на книгу Jan Gross, Revolution from Abroad, 2nd edition (Princeton: Princeton University 
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Inquiry into a Category of Bourgeois Society, trans. Thomas Burger (Cambridge: MIT Press, 1989). 
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Площа Театральна була центром Латинського кварталу і культурним серцем 
Харкова. З одного боку Театральної площі стояла збудована у ХІХ ст. вілла, у якій 
тепер містилася редакція газети «Радянське село», очолюване Фусею Фурером. В 
іншому будинку на другому боці площі два поверхи займала редакція газети 
«Пролетар». У тому-таки будинку містилася й реакція головного урядового 
органу, газети «Вісті». У Боби Ліфшиця, редактора «Пролетаря», двері кабінету 
весь час були відкриті, бо редактор цілий день грав у шахи, а хто програвав, той 
мусив писати передову статтю до наступного випуску. Скажімо, до послуг редакції 
«Вістей» були не лише редакційні приміщення, але також зала з більярдом і бар 
під назвою «У Парфішки», що містилися на цоколі. Члени «Літературного 
ярмарку» публікувалися в газетах, а в редакційних кабінетах, за більярдом або ж, 
найчастіше, в кафе «Пок», що містилося неподалік від Театральної площі, за 
театром «Березіль», письменники зустрічалися з Бобою і Фусею, які були членами 
Центрального Комітету партії293. 

На протилежному боці Театральної площі, де починалася вулиця Артема, 
містився будинок Комісаріату освіти, державної установи, що займалася також 
мистецтвом, і де у 1929 році Микола Скрипник взявся за усунення наслідків 
політики попереднього комісара освіти, Олександра Шумського, який виступав 
проти політики російського культурного домінування. У 1926 році під час партійної 
дискусії про українізацію Шумський захищав відданого комуніста і друга театру 
«Березіль», письменника Миколу Хвильового294. У 1926 році Хвильовий написав 
полемічну статтю «Україна чи Малоросія?», яка так і не була опублікована, проте 
широко поширювалася у середовищі «Літературного ярмарку» і серед членів 
політбюра. Письменники часто ставали темами обговорень на партійних зборах 
найвищих рівнів, а також самі входили до партапарату. Скажімо, Юрій Смолич 
працював у Комісаріаті освіти інспектором театру295. 

Поміж двома будинками, де містилися редакції газет, стояв «Березіль», у 
якому працював Лесь Курбас. Фуся Фурер і Боба Ліфшиць особисто підтримували 
засудження Курбасової вистави «Народний Малахій»: публіковані рецензії у 
газетах, що їх вони редагували, виявляли єдність у цьому питанні із позицією 
Політбюро296. Розмаїті персональні зв’язки поєднували середовища 
«Літературного ярмарку» і театру «Березіль», оскільки кілька актрис театру 
вийшло заміж за письменників. Наприклад, Варвара Маслюченко стала 
дружиною близького друга «Березоля», гумориста Остапа Вишні (Павла Губенка). 
Натомість Остап Вишня дописував для «Вістей», а його брат (під псевдонімом 
Василь Чечвянський) публікувався у «Червоному Перці», гумористичному 
журналі, що виходив під егідою «Пролетаря» Ліфшиця. Особисті і професійні 
контакти поєднували кола партійних і державних чиновників, «Літературного 
ярмарку» і театру. 

Театр мав також зв’язки з Державним політичним управлінням (ГПУ, що було 
попередником НКВД і КҐБ), оскільки офіцери ГПУ, приміщення якого містилося 
неподалік від Театральної площі, завдяки мережі своїх інформаторів були чудово 
поінформовані про те, що діялося у середовищі «Літературного ярмарку». 
Зокрема інформатори із псевдонімами «Профессор», «Юнак» і «Литератор» 
писали доноси в ГПУ, а потім офіцери вже у друкованій формі підсумовували, хто 
«какие круги освещает». «Донбасовец», наприклад, інформував, що Хвильовий 
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шукав підтримки і знайшов її у «Пролетарі», де Ліфшиць нещодавно організував 
гостину для Хвильового, Смолича та інших297. 

Певна інформаторка у 1930 році доповідала про такого собі Івана Пурина, який 
переказував їй новини з літературних кіл Харкова. Пурин, працівник держапарату, 
який сам мав бажання писати, стверджував, що має друзів серед культурної еліти 
Радянської України, таких як, наприклад, Микола Хвильовий, Лесь Курбас чи актор 
Амвросій Бучма. Пурин володів тими якостями, що дозволяли йому скрізь бути 
«своїм»: міг багато випити і пишався цим, був членом партії, знав працівників ГПУ і 
належав до середовища, «где все очень свободно себе чуствуют, собираются 
обычно в пивной... с женщинами и напиваются вдрызг». Пурин хвалився 
інформаторці, що тут усі були «своими людьми»: «Общество это он называет 
культурным-интеллигентным, где нет разницы между партийными и 
беспартийными, где люди, которые на сегодня осведомлены о всяких 
политических моментах, потому некоторые из них имеют связи и наркомами». Як 
бачимо, у перші роки й десятиліття радянської влади Харків мав творче 
середовище, але були також особи ззовні, котрі стежили за цим колом і доповідали 
ГПУ або ж хвалилися цими спостереженнями перед жінками

298. Отож, радянський 
Харків спершу і справді становив res publica litteraria, чи радше творив своєрідну 
публічну сферу, яка, проте, була доступна лише для обмеженого кола.  

Курбасівське середовище показує унікальну позицію митця в радянській 
державі – особливо в Радянській Україні, де переважно з’явилися нові еліти, на 
відміну від Москви, яка мала досить представників дореволюційних еліт. Те, що 
митці володіли таким авторитетом у державі, а держава присвячувала їм стільки 
часу й енергії, підкреслює різницю між ситуацією в Радянському Союзі і на Заході. 
Проте випадок Курбаса та його оточення є також виразним доказом того, що 
радянська система опіки над творчими елітами й середовищами діяла не тільки 
конструктивно, але й відігравала деструктивну роль. Зв’язки із владою могли 
допомагати у підтримці та фінансуванні різних митців та мистецьких груп, проте 
таке покровительство з боку влади також породжувало суперництво між ними 
або ж нав’язувало певні обмеження. Окрім того, структура радянського творчого 
середовища – коли всі жили, працювали, керували і пили разом – з одного боку, 
сприяла творенню культурного продукту. Можна, звісно, собі уявити, що 
внаслідок цих вечірніх зустрічей у кафе «Пок» поставали визначні літературні 
тексти, які побачили світ у журналах 1920-х років. Функціонування бомонду такою 
самою мірою справляло негативний вплив на творчість, як і її спонукало. 
З’ясування того, як локальні середовища і зв’язки впливають на культурне 
виробництво, становить перпективне поле для майбутніх досліджень. 

 
Транснаціональні студії 
 
Другий підхід до контекстуалізації Курбаса, пов’язаний із мережами впливу, 

який я хотіла б тут заторкнути, - це транснаціональні студії, а саме питання, як ідеї, 
люди, культури мігрують з одного місця в інше, долаючи кордони національної 
держави. Цей підхід намагається вивести культуру за національні рамки і 
простежити розмаїті впливи, обміни і мобільність у певній мережі та поза нею. 
Методології транснаціональної історії, histoire croisée, та культурного обміну 
доволі продуктивні в імперських та постімперських культурах. Справді, 
нещодавно в одному дослідженні Україну було названо «лабораторією 

																																																								
297 ЦДАВОВ ф. 166, оп. 9, спр. 10776, арк. 212-214; СБУ Хвильовий 27, 70; я використовую російську 
абревіатуру ГПУ замість української ДПУ, оскільки на всіх документах використовувалася позначка ГПУ, 
що було наслідком централізації інституцій у Москві.  
298 СБУ Хвильовий 75; опубліковано: Юрій Шаповал, Полювання на Вальдшнепа: Розсекречений Микола 
Хвильовий (Київ: Темпора, 2009), 131-132.  
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транснаціональної історії»299. Тим-то я переконана, що транснаціональні підходи 
є ключовими для вивчення глобального контексту Леся Курбаса.  

Сам Курбас був культурним породженням Австро-Угорської імперії: дитинство 
провів у багатокультурному містечку, навчався в імперській столиці Відні та у Львові, 
що перебував під польським управлінням. У 1916 році він забрав своє галицьке 
виховання, цю «ментальну мапу», зі собою до Києва. І він не був тут винятком: 
Амвросій Бучма, Ганна Бабіївна, Йосип Гірняк, Мар’ян Крушельницький і багато інших 
у роки війни та революції перемістилися з однієї імперії до іншої, тобто з Австро-
Угорщини до Росії. Тим-то історію розвитку радянської культури в Україні можна 
розглядати як історію міжнаціонального обміну, коли культура підавстрійської 
Галичини розвивалася у російському імперському та радянському контекстах. 

Такий обмін діяв не лише в одному напрямі. У 1920-х роках Курбас і його 
колеги нерідко їздили на Захід – найчастіше до Берліна через Польщу. Ці виїзди 
мали медичну і культурну мету, а актори з них поверталися не лише у кращому 
здоров’ї, як хтось міг би вважати, але й із розмаїтими матеріальними здобутками 
та новими ідеями. Під час однієї такої подорожі вони за кількасот рублів 
придбали німецьке освітлювальне обладнання для театру, під час іншої 
подивилися виставу Макса Райнгардта «Артисти», основою для якої послужив 
бродвейський хіт «Бурлеск». Мабуть, це надихнуло курбасівців на створення 
перших україномовних ревю «Алло, на хвилі 477» та «Чотири Чемберлени». У 
такий спосіб культурний обмін, розглянутий під міжнаціональним мікроскопом, 
показує нам переміщення культурного продукту зі Сполучених Штатів до 
веймарівської Німеччини, а звідти до Радянської України, а також зміни значення 
і змісту, якими цей процес супроводжувався

300. 
Щоб зрозуміти творчість Курбаса, належить враховувати увесь цей 

міжнародний діапазон контактів і впливів, бо у формуванні Курбасової естетики 
зіграли роль Макс Райнгардт і Станіславський, Відень і Москва, культура німецька 
і культура російська. Окрім того, цей ракурс виявляє, наскільки у перші радянські 
роки важливою була динаміка культурного обміну на лінії Захід-Схід. Як правило, 
праці, присвячені культурі Радянської України, зосереджуються на стосунках з 
Москвою, позаяк цей напрям був надзвичайно важливий. Проте стосунки з 
Москвою стали вирішальними згодом, а спершу в Радянській Україні так само 
важливим був стосунок до Польщі й Німеччини. Це, зокрема, створювало 
напруження у Курбасовому оточенні: культурна орієнтація на Європу і політична – 
на Москву, оскільки політична влада була зосереджена у радянській столиці. 

Іншим результатом зосередження уваги на обміні є мультикультурні рамки 
аналізу. Одним із наслідків радянського визначення культури в національних 
категоріях і поширення цього визначення є те, що національна культура 
розглядається відокремлено від інших національних культур, навіть у наукових 
дослідженнях. Скажімо, можна знайти книжки про польську, єврейську, 
українську чи російську культуру на території, яку нині займає Україна, натомість 
дуже мало праць є про культурні взаємодії між цими етнічними групами. Марк 
фон Гаґен стверджував, що для вивчення української історії зокрема й 
дослідження переплетених багатокультурних історій у багатоконфесійному і 

																																																								
299 Hryhoryi Kasianov and Philip Ther, eds. Ukraine: A Laboratory of Transnational History (Budapest: CEU Press, 
2009); Michael David-Fox, "The Implications of Transnationalism," Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 
History (Winter 2012), 885-905; Patricia Clavin, Contemporary European History 14/4 (2005), 421-439; Martin 
Kohlrausch, "The Communication of Architecture as Transnational Experience," Canadian Center for German 
and European Studies Working Paper Series Number 16, 2008. 
300 Наталія Єрмакова, “Алло на хвилі 477: перше українське ревю” у Просценіум 17 (2007/1), 7-13; 
Myroslava Mudrak, “Vadym Meller, Les Kurbas, and the Ukrainian Theatrical Avant-Garde” in Russian 
History/Histoire Russe 8 (1981), 199-218; ЦДАВОВ ф. 166, оп. 6, спр. 6389, арк.11, 13-13зв; Hopkins and 
Watters, Burlesque (New York: Samuel French, 1926); Йосип Гірняк, Спомини (Нью-Йорк: Сучасність, 1982) 
254-258; з останніх праць, присвячених Максові Райнгардту, див.: Peter Marx, Max Reinhardt: vom 
bürgerlichen Theater zur metropolitanen Kultur (Tübigen: Franke, 2006); див. також: J.L. Styan, Max Reinhardt 
(Cambridge: Cambridge University Press, 182), 150; Birgit Ahrens, Emil Orlik und das Theater (Kiel: Ludwig, 
2001), 238. 
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багатокультурному регіоні взагалі варто застосовувати імперіальний об’єктив301. 
Простіше кажучи, Курбас та інші представники культурних еліт виросли в умовах 
пограниччя, тим-то на їхню творчість мусив впливати увесь контекст культурного 
й релігійного розмаїття, як також їхній особистий щоденний досвід взаємодій з 
Іншим. Скажімо, у 1921 році Курбас керував постановкою «Макбет» у перекладі 
мовою ідиш: казали, що ідиш він навчився від єврейських дітей у рідному 
Старому Скалаті. Смолич зокрема згадує, що у Жмеринці багато молодих євреїв 
розмовляло українською, а багато українців знали ідиш. Це було наслідком 
неусвідомної плинності між етнічними культурами на імперських пограниччях. 

Рамки обміну та взамодії не лише підкреслюють культурні стосунки із 
Заходом, але також внутрішній простір гібридності у Курбасовому локальному 
контексті. У постколоніальному літературознавстві визнання важливості 
«проміжних просторів» виявилося доволі плідним. Гомі Бгабба зокрема 
стверджував, що «проміжний простір між фіксованими ідентифікаціями 
відкриває можливість для культурної гібридності»

302. Своєю чергою, для 
транснаціональної історії Курбасове оточення може служити прикладом того, що 
відбулося з багатоетнічним постімперським крайобразом під впливом етнічної й 
національної політики 1920-1920-х років. 

 Нарешті, транснаціональні рамки творять аналітичну основу для 
дослідження культурної динаміки між центром і периферією, між Москвою і 
Радянською Україною. Якщо простіше, то без врахування впливу Москви ми не 
зможемо зрозуміти, що відбувалося у культурі Радянської України, так само як 
без досвіду Радянської України годі пояснити те, що діялося у московській 
культурі. Приклад Курбасового оточення показує загальну зміну культурної 
орієнтації з Відня та Берліна на Москву. Централізація радянської культури у 
Москві – на політичному, культурному й економічному рівнях – може бути 
особливо помітною на периферіях. Цей об’єктив мобільності республік і регіонів 
Радянського Союзу може виявитися плідним у подальших дослідженнях. 

Тим-то контекстуалізація долі і творчості Леся Курбаса з використанням 
методологій мереж контактів і транснаціональних студій ставить Радянську 
Україну у контекст ширших дискусій про радянську історію та глобальну 
театральну культуру.  

   

																																																								
301 Mark Von Hagen, "Does Ukraine Have a History?," Slavic Review 54:3 (Spring 1995), 658-673; див. також: 
Georgiy Kasianov and Phillip Ther, eds., A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian 
Historiography (Budapest: CEU Press, 2009), in Von Hagen's "Revisiting the Histories of Ukraine," 30-38; Проект 
Тера, що спирається на оперу ХІХ століття, показав можливості цього імперського підходу до мистецтва, 
див. "Das Europa der Nationalkulturen. Die Nationalisierung ud Europaisierung der Oper in 'langen' 19 
Jahrhundert," Journal of Modern European History 2007, Number 5, 39-66. 
302 Homi Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge, 1994), 5, 7. 
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THE GENIUS OF VADYM MELLER: 
DANCE AND DECORATIVE ARTS IN THE UKRAINIAN AVANT-GARDE303 

 
Анотація: Публікація присвячена життю і творчості видатного українського художника та 

сценографа Вадима Меллера (1884–1962), який у 1920-х та на початку 1930-х років активно співпрацював 
зі «Березолем» та Лесем Курбасом над низкою вистав. Подано широкий мистецький контекст 
художнього середовища 1910–1920-х років, зокрема, художні пошуки О. Екстер, Є. Прибильської.  

Ключові слова: В. Меллер, український художній авангард, О. Екстер, конструктивізм, 
експресіонізм.  

 
Аннотация: Публикация посвящена жизни и творчеству выдающегося украинского художника и 

сценографа Вадима Меллера (1884–1962), который в 1920-х и в начале 1930-х годов активно 
сотрудничал с «Березолем» и Лесем Курбасом над рядом спектаклей. Представлен широкий 
художественный контекст творческой среды 1910–1920-х годов, в частности, творческие поиски О. 
Екстер, Е. Прибильской.  

Ключевые слова: В. Меллер, украинский художественный авангард, О. Екстер, конструктивизм, 
экспрессионизм. 

 
Vadym Meller is known as one of the most important Ukrainian artists of the 

1920s, but for over forty years, from 1919 until 1961, he designed for the most 
prominent Ukrainian stage directors, and his costume and theatre sets are still 
universally admired. His designs for Bronislava Nijinska’s ballets in 1919-21 and for Les 
Kurbas’ Berezil Theatre are today iconic images of the artistic excellence achieved in 
the post-revolutionary decade. Yet, as many commentators have noted, Meller has 
not received the recognition he deserves. Scholarship still has to adequately assess the 
nature of his inspiration and provide a synthetic account of his development. Earlier 
assessments have focused on the cubo-futurist style of the early post-revolutionary 
years, the constructivism of the twenties, or the more realist work of the thirties. 
Whereas his remarkable costume sketches have always been admired, recent 
exhibitions have focused more on his importance as an experimental set designer.304 
However, the artist’s versatility, his constant search for new devices and forms of 
expression has left a rich legacy of over a hundred productions (see the attached list) 
that makes his achievement difficult to summarize. One secret to his success with the 
public was the elegance, gracefulness and poise that his works radiate. It is argued 
here that these qualities were shaped by three important, sometimes underestimated 
influences on the Ukrainian avant-garde: fascination with the human figure as 
displayed in dance and movement, the decorative impulse (what later came to be 
called art deco), and the sudden discovery of the “newness” and “modernity” of folk 
design. For example, art deko is an apt description of Meller’s costume sketches for 
Nijinska’s ballets. His figures for Assyrians, Masks, Mephisto and other dances -- now 
internationally famous and signatures of his style -- often suggest the graceful poses of 
art deco sculptures. The unusual surfaces, such as silver paper, deep colours such as 
cherry reds, and unexpected contrasts also suggest deco’s love of lavish decoration. 

In the twenties the romance with the human body was an important feature of 
the avant-garde. Art moderne's infatuation with flowers, vines and tendril-like forms 
retreated before a fascination with dance and gesture, which soon afterwards blended 
into the obsession with coordinated, mechanical movement. In Kyiv Meller and 
Alexandra Exter introduced cubo-futurist elements into their costume and set designs, 
first for Nijinska's ballets and later for various stage productions. Meller’s paintings of 
figures were broken down into curves, triangular or sharpened forms, and parabolas. 

																																																								
303 I would like to thank Brigitta Vadymivna Vetrova and Nina Vetrova for providing access to materials and for 
their advice in the preparation of this article. 
304 In 2009 the Museum of Theatre, Music and Cinema Art in Kyiv organized an exhibition in which 54 works 
from the period 1919-33 were displayed, including posters designed by Meller for the Berezil Theatre’s 
productions. 
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These would be positioned in such as way as to create a dynamic tension and sense of 
movement. Speaking of Meller’s Mephisto of 1919 Ihor Dychenko has commented 
that these figures appear to represent the ontology of dance: “It’s as if you have a 
photograph of the ‘biology’ of dance, its magnetic lines, its elevated simplicity in the 
curve of the body and the poetically sad positions of the arms.” According to 
Dychenko, what singled out Meller was his “unique spiritualism, the arrangement of 
forms as if devoid of a spacially objective subtext. It’s as if he ‘raised’ the body, as a 
plastic material, to the height of movement spiritually rich in content” (quoted in 
Makaryk 51).  

In 1921-22 the constructivist infatuation with metal, machine-produced objects 
and geometrical patterns had begun. Meller applied his superb draftsmanship to 
designing for the theatre in this style. Later in the twenties elements of the satirical 
appeared, first in the drawings he made on a visit to Germany and then in his theatre 
designs. In the thirties, when an interest in strong characters and a realist aesthetic 
began to dominate, he introduced these elements, along with the grotesque into his 
plays. However, there were constants throughout this evolution: the portrayal of 
character through movement and gesture, the love of elegance and use of unexpected 
colour contrasts. Ever mindful of the theatre’s need to delight and amaze, the 
whimsical and graceful was always present in his work. 

Meller and Exter both began exploring the idea of movement around 1916-21, 
and both gravitated quickly from painting to the broader spaces of the theatre, where 
they could organize volumes in real space. They were both from Kyiv, where they had 
attended the Kyiv Art School, and had been friends since meeting in Paris in 1912. 
From 1918 Exter’s apartment in Kyiv became a club in which artists, writers, directors 
and musicians mixed. Meller, Kurbas, Khvostenko-Khvostov, Tyshler, Rabinovich, 
Shifrin and Nizhinska were only a few of those who rubbed shoulders there and who 
later became famous. It was common at the time to speak of “the fashion for Exter” 
and many creative figures felt her influence (Krasylnykova 115). Eschewing naturalistic 
conventions Exter and Meller experimented with rhythmically organized space, 
arriving simultaneously at the idea of balancing mass in space through intersecting 
planes and verticals. These principles are evident in the costume designs they 
produced in Kyiv. The same principles were employed in the twenties in their manner 
of filling theatrical space from top to bottom with bridges, platforms, ladders and 
banners. Both adapted cubist and then constructivist ideas with elegance and 
simplicity. Their love of strong forms and decorative surfaces suggests a close 
collaboration. In fact, some of Meller’s costume sketches were at first erroneously 
attributed to Exter. However, unlike Exter, who had been active in Paris since 1910 
where she was influenced by cubism and colour experiments, Meller had been trained 
in drawing and composition in the Munich Academy of Art. Whereas Exter showed a 
fascination with colourful kilims, colour clashes and movement for its own sake, 
Meller’s training in Geneva and Munich left its mark in his more restrained approach. 
He concentrated on a careful analysis of human form, used more subtle colour 
schemes, and admired poise as much as movement. Already in Paris in 1913 his work 
had been described as dance produced in a decorative manner (in Le Lynx, 21 June 
1913; quoted in Krasylnykova, “Ekster” 112). The graceful aesthetic was also passed on 
to his students, who like Vasyl Shkliaiev demonstrated a similar fascination with the 
deco-like figure and luxurious colour. Whereas Exter’s costume sketches celebrate the 
wild energy of movement, and those of Anatol Petrytsky, the other great theatre artist 
of the twenties, aim at disconcerting or shocking the viewer, Meller’s work is always a 
study in balance and harmony, the need to organize and channel emotions and 
enthusiasms by finding the right form and manner.  

The second important influence, the decorative, was inspired in the Eastern 
European avant-garde by a rediscovery of the exotic that had been “hidden in plain 
view” – namely folk art. At this time many artists from Ukraine exploited the folkish in 
stunningly original ways. Rich, intense colours were famously used by Exter and David 
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Burliuk, and boldly combined by Sonia Delaunay. The discovery of what were 
considered powerful, mysterious forms with ancient provenance inspired Alexander 
Archipenko and Kazimir Malevich. As will be seen, the latter, along with Yevheniia 
Prybylska and Nina Henke translated this fascination with colour and form into the 
suprematist art and graphic designs that were sent to workers in the cottage crafts 
industry for production – a remarkable example of the mutual enrichment and 
collaboration of high art with folk creativity.  

Dance, decorative art and avant-garde experimentation came together in Meller 
not simply because of cultural and political trends. Clues to his artistic development 
can also be traced to his biography. He was born on April 13 (26 according to the 
Julian Calendar) 1884 to Georgii and Elena Meller in St. Petersburg. Georgii served in 
the Ministry of Justice and became a state counselor (statskii sovetnik), the fourth 
highest rank in the imperial hierarchy. He was granted the status of hereditary nobility 
(potomstvennyi dvorianin) and converted from the Lutheran faith to Orthodoxy in 
order to accept the rank. From the time of Peter the Great all Georgii's relatives had 
been Lutherans of Swedish origin. Georgii was the first to marry a non-Swede. 
Vadym's mother Yelena (Elena) had been born in Italy. Her father was Italian and her 
mother of Greek origin.  

Meller’s personal modesty, his artistic taste and sense of restraint were as much 
a legacy of his Swedish Lutheran background as the result of any ideological directives. 
They might also have been the product of some bitter experiences. He was the 
younger of two sons, and the one who was marked as less brilliant. When his older 
brother, the parent's favourite, drowned while swimming in the Dnipro, his mother 
reportedly turned grey overnight. All his life Vadym feared water, as he did the 
prospect of any person close to him becoming ill. Always careful and meticulous, he 
developed a gift for translating inspiration into harmonious composition. 

Vadym graduated in law from Kyiv University in 1903, then studied in the Kyiv Art 
School until 1905. To avoid the revolutionary disturbances that had broken out in the 
city his father sent him to Geneva in December of that year. Here he studied art with 
Franz Roubaud (Rubo). His first published works were caricatures that appeared in the 
newspaper Kievskaia myst (Kyiv Thought) in 1907. In 1908 he graduated in law from 
St. Vladimir's University (now Kyiv State University). At this time he also attended 
classes at the Kyiv Art School with Platonov, Pimonenko and Selezniev. After Rubaud 
recommended him to Heinrich Knirr, he studied in the latter’s private drawing school, 
before attending the Munich Academy of Art from 1908-12, where he met Paul Klee 
and was introduced by the latter to Der Blaue Reiter artists, including Kandinsky. 
Roubaud also recommended him to Heinrich Knirr in Munich. In the years 1912–14 he 
worked in Paris, first in private studios, then in his own studio while he exhibited in the 
Spring Salon of the Societe des Artistes Independants. His work was noted in the press 
and he was invited to exhibit in the Autumn Salon of the Union Internationale. The 
First World War broke out after he returned to Kyiv in June 1914. Vadym was not 
required to do military service, but joined a support organization attached to the Third 
Army, which served on the Western front. In the summer of 1918 he returned to Kyiv 
and in 1919-21 worked with the choreographer Bronislava Nijinska.  

Meller met Nina Henke in Exter’s studio, where she worked as a student 
assistant, and they were married on August 11, 1919. (His first wife, Carmen, who was 
of Spanish origin and whom he had met in Paris, returned to France.)  

It was through his contact with Exter, Henke and Prybylska that Meller became a 
member of the Cottage Industry Society’s directorate prior to the October Revolution. 
He discovered through the cottage industry movement the exhuberance and vitality of 
folk art. Henke and Prybylska played key roles in connecting local artisans with figures 
from the art world, and in organizing exhibitions that stimulated societal interest in 
decorative art. Prybylska graduated from the Kyiv Art School in 1907 and in 1910 
began helping the cottage industry workers in Skobtsi. In 1913 she was awarded the 
silver medal for exhibiting their work in St. Petersburg at the Second All-Russian 
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Cottage Industry Exhibition. That autumn she showed their work in Kyiv, and the 
following year in Berlin and Paris in the Salon D’Automne. In Paris she met artists like 
Duffi and Dufren who worked with woven materials, and who were excited by her 
collection of peasant drawings. As she points out in her autobiography, the Kyiv 
Museum at the time was exceptionally rich in decorative collections of folk art. She 
was so taken by these that she "fell in love with decorative art" and decided to devote 
herself completely to "the study of Ukrainian folk art and its ancient images” 
(Prybylska 9). She made many copies in the Museum and in private collections, and 
began to work on decorative compositions. The copies she made from eighteenth-
century weavings and embroideries in the Cathedral of St. Sophia (Sofiisky Sobor) and 
the Monastery of the Caves (Pecherska Lavra) attracted the art historian Adrian 
Prakhov and the artist Mykhailo Nesterov, a member of the Kyiv Cottage Society. The 
Society and the Poltava Gubernia Zemstvo (County Council) then asked her for more 
drawings of embroideries and for compositions. Prybylska received an invitation to 
work with Nikolai Vartram in Moscow at the toy museum of the Cottage Industry 
Technicum, which he directed, and as a researcher in the Academy of Artistic Sciences’ 
peasant art section, which he headed (Ibid. 10). When they learned of her intention to 
travel to Moscow, a delegation of cottage industry workers approached Prybylska to 
sell "for money or food products" a large collection of their designs. She immediately 
realized that the designs would be put into production, that the collection would not 
survive, and that the workers’ returns would be meagre. She therefore decided to put 
the Moscow workshops in touch with the designers themselves. Soon, their products 
were being exhibited and sold internationally.  

 Prybylska was not simply a copyist. She developed designs in the spirit of folk 
traditions. Initially the Poltava Zemstvo and Kyiv merchants refused to exhibit and sell 
the work, which they considered too colourful and therefore vulgar. They changed 
their minds exhibitions in the Gallery Lemercier of individual peasant artists such as 
Skobtsi’s Yevheniia Pshechenko were greeted with acclaim. The breakthrough in public 
attitudes was also due to Prybylska’s recruitment of avant-garde artists like Liubov 
Popova, Alexandra Exter and Olga Rozanova, all of whom were looking to introduce 
colour and dynamism into their works.  

During the war the peasant craft industry was isolated from Western markets and 
denied scarce materials that were needed at the front. Nonetheless, as part of their 
contribution to overcoming wartime hardship, an initiative group organized 
production points in Galicia and Bukovyna, two regions of Western Ukraine that were 
rich in folk arts. Ten workshops were set up by 1916, and an exhibition took place in 
the Kyiv Museum in April 1917, and then in August and September in the Moscow’s 
Lemercier Gallery, which had already shown the work of Skobtsi artists in 1914 and 
1915. In May 1919, with the help of Henke and Meller, Prybylska organized an 
exhibition in Kyiv which displayed the work from Skobtsi and the Poltava area.  

Meller was therefore at the centre of the fusion between European art trends 
and Ukrainian folk design. On May 30, 1919, he avoided being drafted into the Red 
Army when his work in the field of art was deemed to be of state importance. In 1921 
he helped to organize the Kyiv Art Institute, the major post-revolutionary art school in 
Ukraine, and lectured there from 1921-25.305 In subsequent years he taught at various 
institutions and designed numerous displays for the Ukrainian republic. He was in 
Magdeburg in 1927 for the world theatre exhibition and in Cologne the following year 
for an international press exhibition, for which he designed the Ukrainian section. 
Later he organized state exhibitions that took place in England, France and Japan. In 
the years 1921-26 he also worked in the film studios of Odesa and Moscow, 
collaborating with Les Kurbas on Makdonald (MacDonald, 1925), Arsenaltsy (The 

																																																								
305 A list of his students is available in the Central State Archive of Higher Organs of Power (TsDAVO): f. 166, op. 
2, spr. 377, ark. 38 (contains a list of Meller’s  eleven students for 15 November 1921); f. 166, op. 2, spr. 1553, 
ark. 21-21 (contains an outline of Meller’s course for 1922-23). 
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Arsenal Workers, 1926) and Vendetta (Vendetta, 1926). Meller also exhibited his own 
work in various international art exhibitions in Paris, Prague, Cologne, Geneva and 
New York, most famously winning the gold medal in 1925 at the World Exhibition in 
Paris for his set decorations for one of the Berezil’s productions, the Sekretar 
profspilky (Trade Union Secretary).  

His wide training made him especially fit for a career as a theatre artist, in which 
capacity he made portraits and backdrops, and constructed sets. From 1922-46 he was 
the leading artist in Berezil Theatre (renamed the Shevchenko Art Theatre in 1934). His 
collaborations with the stage director Les Kurbas and the playwright Mykola Kulish 
was close (they were known as the three musketeers). Together they transformed the 
Ukrainian stage and made Kharkiv into a leading theatrical innovator. Meller was the 
designer for their greatest successes, which included Narodnii Malakhii (The People’s 
Malakhii, 1928), Myna Mazailo (1930) and Maklena Grasa (1933). The records of these 
productions were, unfortunately, often destroyed after Kurbas was arrested in 1933. 
In the years 1948-51 Meller worked in the Theatre of Musical Comedy and then until 
1959 in the Franko Ukrainian Theatre, both in Kyiv.  

 Meller’s work on the dynamics of the body for the Nijinska studio and his 
early experiments with movement in space for the Mykhailychenko Theatre prepared 
him for his experiments in the Berezil Theatre (Khmury 35). In his agitational works for 
Berezil, which included Haz (Gas, 1923), RUR (Ruhr, 1923), Jimmy Higgins (1923), 
Mashynobortsi (The Luddites, 1923), Liudyna masa (Mass Man, 1924), he introduced 
elements of constructivism and expressionism. At this time his productions showed an 
asceticism in stage design, and emphasized dynamic, quick scene changes.  

The production of Macbeth (1924) was the culmination of this experimental 
phase and made Meller the leading Ukrainian theatre artist.306 For this production he 
emptied the stage. Instead of traditional decorations, the place of action was 
designated by enormous screens on which were written: “Hall,” “Field,” “Gates to the 
Castle” and so on. Only the most essential furnishing was used and some actors were 
dressed in contemporary worker’s overalls covered with short coats to remind the 
audience of the medieval setting (Tsybenko 159). “The characters were the equivalent 
of cubist geometric forms in new, discontinuous relations with each other and with 
the world around them. Raised or lowered when needed at the sound of a gong, the 
screens served as more than background. They gave each scene a particular rhythmic 
character. […] Lowered at the same time, they indicated the simultaneity of the action 
in different parts of Scotland. At other times, they moved in slow, stately rhythm to 
underscore the emotions of the lead actors, to emphasize tension, the dynamics of the 
action, or even to interfere in the action – as, for example, in the banquet scene, 
where they physically blocked off Macbeth’s attempt to follow Banquo’s ghost – 
represented by a spotlight” (Makaryk 84). 

The constructivist aesthetic of the early twenties was justified by many 
commentators in ideological terms as appropriate for the "mechanization" required by 
the times. In the years 1921-22 it was common to speak of the rhythms of the factory 
worker and peasant as completely different from those of the banker or diplomat. The 
cultural worker was urged to create what were perceived as the new and superior 
rhythms of industry. For example, Chervonyi shliakh in 1923 published an article that 
applauded Meller's artistic studio for preparing new theatrical artists who could work 
with contemporary directors and theatres (“Maliarska maisternia”). The studio made 
posters for Gas and other shows, and illustrations for the Red Cross. Under the 
influence of the machine aesthetic, the silk- and velvet-like textures of the early 
postrevolutionary period gave way to functional black and white forms; individual 
characteristics were submerged in depictions of the collective. 

																																																								
306 For a discussion of this production see Makaryk, 65-112. These productions are also discussed in several 
articles in Makaryk and Tkacz. See also Van Norman Baer for analogous developments in Russia. 
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In the mid-twenties his theatrical work began exploring the satirical. Productions 
like Sekretar profspilky (The Trade Union Secretary, 1924) allowed Meller to introduce 
local colour and to indulge his love of the whimsical. Playfulness was already evident 
in the costume designs for Nijinska’s ballets, Marriage of Figaro and Metr Patlen 
(1919), but they came to the fore in Kurbas’ productions of Jimmy Higgins (1923) and 
Zolote cherevo (Les Tripes d’Or, 1926) in Karnaval (Carnival, 1923) by M. Tereshenko 
and Sadie (1926) by V. Inkyzhynov.  

His paintings from this period reveal a charicaturist’s ability to capture essential 
traits. Meller possessed a remarkable ability to mimic. He spoke French and Russian as 
well as Ukrainian. Later he learned German in Munich, and Spanish from his first wife. 
On one occasion in a train he mimicked the sounds of the English language in a made-
up gibberish, pretending to have a discussion with his partner in front of an astonished 
English couple sitting opposite them. This ability to capture personality traits and 
mimic behavior became useful in the thirties when Soviet authorities demanded 
positive heroes and heroic social “types.”  

During Berezil's heydays of 1927-31 Meller experimented with designs for various 
genres: the oratorio, the tragi-comedy, the operetta and the revue. The signature 
productions were Zhovtnevyi ohliad (October Survey, 1927) Narodnii Malakhii (The 
People’s Malakhii, 1928), and Allo, na khvyli 477 (Hello on Channel 477, 1929). In the 
first, Meller fused various scenes into a poetic whole by presenting the action as 
though taking place around a globe mounted on thin cylinders. The globe would light 
up from the inside in different places, suggesting that the action was occurring at 
different spots around the earth. Narodnii Malakhii was a triumph of harmonious 
composition in which the action was inseparable from the scenery, whether this was 
Malakhii's home, the commissariat's office, or the mental asylum. Meller used details 
to add associations to the action. Thus the singing of “Reve ta stohne” (a song based 
on Shevchenko’s work and a second anthem of Ukraine), the moon, poplars and 
sunflowers were all meant to enforce stereotypical images of Ukraine. The play’s 
action worked against these associations. The colourful costumes and changing hues, 
which moved from azure to yellow to striped, added further associative levels. For the 
review Allo na khvyli 477 Meller made use of a central cone which would light up 
different scenes and movable backdrops that continually covered or opened parts of 
the stage. This allowed for quick kaleidoscopic changes of scenery, and a dynamic 
production that mesmerized viewers. 

One of his greatest assets was the ability to bring theatrical concepts to life. Art 
for Meller, as for Kurbas, was about finding the right equivalent, the key gesture, 
feature or device, which would stimulate intuitive associations in the viewer. Kurbas’ 
system demanded “transformations,” or the discovery of condensed images that were 
symbolic generalizations capable of interpreting an event, state or phenomenon. 
Meller’s skill in isolating these “transformations” was one of the most important 
reasons for the Ukrainian theatre’s successes in the twenties and early thirties. Even 
when after a theatrical performance ideologically driven critics found fault with Kurbas 
or Kulish, Meller continued to gather enthusiastic reviews for his stage and costume 
designs. The artist succeeded in making every play, even those of pedestrian writers, 
into a delightful visual spectacle. This was one reason for his survival. In the worst 
years of mass arrests and the persecution of Ukrainian high culture, he was still in 
demand as a theatre artist. His gift of spinning gold even from straw made him useful 
to consecutive cultural and artistic commissars.  

In later stage productions he used his ability to translate gestures into 
characteristic mannerisms or essential features, but magnified these, making them 
into large entities that filled an entire space. The individual gesture represented the 
character, while the character harmonized with the entire set design. Meller aimed at 
a total effect: he sometimes criticized other theatre artists for their inability to fill the 
entire stage or production with a unified conception, their inability to translate a 
governing idea into what he called "the large form." It was partly for this reason that 
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he loved the classical Greek aesthetic, which represented for him not only the ideals of 
harmony, balance and restraint, but especially monumentalism, the ability to capture 
and reproduce form as a totality, a finished product. The artist perceived a link 
between the Ukrainian aesthetic and that of classical Greece, seeing grace, poise, 
restraint and inner harmony as characteristic of both.  

Some critics were offended by Meller’s satirical treatment of Soviet life, 
especially of the low quality of consumer goods. (The fact that he made fun of the lack 
of galoshes raised a complaint from M. in Kharkivska hazeta on 11 January 1929.) 
During the “anti-cosmopolitan campaign” that occurred in the last years of Stalin’s life, 
roughly from1949–53, he was accused of encouraging formalism. An article entitled 
"Proty kosmopolitychnykh proiaviv u arkhitekturi" (Against Cosmopolitan Features in 
Architecture) appeared in Kyivska pravda (Kyiv Truth) on April 5, 1949. It attacked 
various Jewish architects for embracing modernist and American styles. Meller in 
particular was denounced as a "confirmed aesthete and formalist" who held to the 
positions of "the decadent art of the West." He was accused of finding places for Jews 
in the Institute of Monumental Sculpture and Art in the Academy of Architecture of 
the URSR and was himself dubbed "a bourgeois cosmopolitan." Meller, along with 
others, refuted these charges, although, according to the article, their protestations 
"could not satisfy the listeners." Ironically, only a few years earlier, during the war 
Meller had received the highest citations and had been celebrated as a link to the 
earlier Soviet past (one of the few that remained after the mass imprisonments and 
executions of the thirties).  
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Анотація: Розкрито методи, завдання, наслідки анкетування глядачів, що протягом тривалого часу 
активно провадилися у МОБі. Подано історичний контекст соціологічних опитувань у театрі. На матеріалі 
37 анкет, заповнених 14 листопада 1924 року глядачами під час вистави «Макбет» В. Шекспіра (реж. - Л. 
Курбас), у статті проаналізовано стосунки «театр-глядач», а також зроблено спробу подати портрет 
«радянського глядача». 
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Аннотация: Раскрыты методы, задачи, результаты анкетирования зрителей, которые на 

протяжении длительного времени активно проводились в МОБе. Подан исторический контекст 
социологических опросов в театре. На материале 37 анкет, заполненных 14 ноября 1924 зрителями во 
время спектакля «Макбет» Шекспира (реж. – Л. Курбас), в статье проанализированы отношения «театр-
зритель», а также сделана попытка представить портрет «советского зрителя». 

Ключевые слова: «Макбет», анкетирование зрителей, театральная аудитория, социологический 
подход.   

 
 
У радянський період глядач важив дуже багато. Більшовики розуміли, що з 

усіх видів мистецтва театр має найбільший вплив на маси і може стати засобом 
виховання соціалістичної свідомості, тому одразу взялися енергійно «регулювати 
театральний ринок» – цим евфемізмом зазвичай називали цензуру й повсюдний 
контроль. На початок 1930-х років вони вже схопили мертвою хваткою всі аспекти 
театральної діяльності, як-от репертуар, склад труп, художній стиль. Щоб вижити, 
театр мусив демонструвати чіткі ідеологічні позиції і давати вистави, які 
користуються успіхом у пролетарського глядача.  

Уціліти в цих політичних нетрях і переконати у тому, що твої вистави справді 
доступні, зрозумілі і популярні серед робітництва, режисер міг би за допомогою 
вагомих емпіричних доказів, але цим мало хто користався. Вілмар Сотер нарікає, 
що ні сьогодні, ні в ранній радянський період ніхто на практиці не вивчав публіку, 
яка ходила до театру308. Насправді, як показує ця стаття, проблему глядача 
ґрунтовно й методично досліджував український радянський режисер Лесь 
Курбас (1887–1937). Він застосовував широкий спектр засобів і підходів, зокрема 
біхевіористський аналіз та опитування. Це й досі одні з найпередовіших і 
всеохопних методів дослідження творчих процесів у театрі. 

 
1. Шекспір і рання радянська сцена 
Ранню радянську добу часто називають періодом кризи в театрі, яка 

полягала радше в тому, що дореволюційні театр і драматургія не відповідали 
новій ері, яка поставала з брейгелівського горнила світової війни, двох революцій 
і визвольних змагань. 

Протягом останніх двох десятиріч ХІХ століття і так само на початку 
радянської доби його п’єси, крім кількох прикметних винятків, ставили дедалі 
рідше. Натомість у 1920-х роках місце світової класики в нових радянських умов 
стало предметом запеклих дискусій309.  

																																																								
307  Уперше доповідь, яка лягла в основу цієї статті, було виголошено під час симпозіуму «Ukrainian Modern 
Art: Modernity, Identity, Tradition» 16 березня 2007 року в Торонтському університеті. Доопрацьований 
англомовний варіант статті опубліковано у вид.: Gramma: Journal of Theory and Criticism. — 2007. — Vol. 15. 
Special Issue: Shakespeare Worldwide and the Idea of an Audience. — P. 89–109. Авторизований переклад з 
англійської Анастасії Цимбал. Науковий редактор перекладу – Ярина Цимбал. Подається з незначним 
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308  Див.: Sauter, Willmar. Who Reacts When, How and upon What: From Audience Surveys to the Theatrical 
Event // Contemporary Theatre Review. – 2002. – № 12. – Р. 116. 
309  Докладно про цю дискусію див.: Макарик, Ірина. Перетворення Шекспіра: Лесь Курбас, український 
модернізм і радянська культурна політика 20-х років. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 348 с. 
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І саме в Україні, колишній провінції Російської імперії, побачила сцену 
найвидатніша за всю радянську історію постановка «Макбета». Лесь Курбас мав 
намір поставити весь шекспірівський канон, але з різних причин йому вдалося 
підготувати лише дві п’єси («Ромео і Джульєтта» і «Макбет») та здійснити 
попередню роботу до ще сімох («Гамлет», «Сон літньої ночі», «Дванадцята ніч», 
«Тімон Афінський», «Антоній і Клеопатра», «Отелло», «Король Лір»). Працюючи 
над цим, він заклав основи сучасного українського театру і кіно, виховав і 
сформував десятки акторів, художників, музикантів, режисерів, сценографів. 
Курбас був переконаний, що український театр передусім потребує негайно 
опанувати світову класику з усім її стильовим розмаїттям, аби зрештою виробити 
власну українську театральну мову. У Софоклі чи Шекспірі його найбільше 
захоплювали «хороший кістяк», драматургічна якість. За його спостереженнями, 
«класична драматургія в основі своїй важлива й досі в її конструктивній частині, 
оскільки вона виникла з певного знання законів людського сприймання. Вона 
максимально повчальна»310. 

Якби можна було каталогізувати, проаналізувати і зрозуміти неписані закони 
людської реакції, то, може, вдалося б створити великі сучасні п’єси і вистави, сила 
впливу яких дорівнювала б класиці. Наймодніші тогочасні «ізми» – експресіонізм, 
кубізм і конструктивізм – були чужими й невідомими більшості Курбасових 
глядачів у 20-х роках. Ця неоднорідна публіка відображала мультикультурні і 
класові реалії Києва: вистави дивилися інтелігенти, селяни, робітники, письменні 
й неписьменні, росіяни, українці, євреї, німці, поляки, грузини, вірмени і багато 
інших. Дехто з них раніше ніколи не бував у театрі. Як можна було створити 
ідеальну виставу, яка задовольнила, надихнула і зачарувала таку строкату 
публіку? 

 
2. Лесь Курбас і глядач 
Як справжня людина театру Курбас приділяв велику увагу тому, що ми 

назвали б афектом, і зв’язку, який виникає внаслідок цього афекту між глядачем, 
актором і твором. Відкидаючи ідею мистецтва як простого поєднання форми і 
змісту, він мислив його синтезом п’яти складників: зміст, форма, матеріал, 
творчість і сприймання. Останнє – виразна вказівка на роль глядача в 
мистецтві311. Згодом Курбас пішов ще далі і тлумачив мистецтво як спільну 
діяльність – особливу форму «стосунків поміж людьми, в якій вони через 
мистецький твір настроюються на одне світо- і життєвідчування...»312. Таке 
означення перегукується і випереджає поняття театральної події, яке з’явилося в 
західній театральній критиці у 1980-х роках: ідея про те, що актор і публіка 
становлять «неподільне ціле і їх треба розуміти й аналізувати у взаємодії»313. 

На час заснування Мистецького об’єднання «Березіль»314 1922 року Курбас 
виробив інтелектуальніше й глибше розуміння театральної події, а відтак 
стосунків між актором, публікою і твором. Його увага до проблеми глядача 
проявляється також у різноманітних спробах налагодити зв’язок із публікою і, зі 
свого боку, зрозуміти та проаналізувати її реакцію. На найпростішому рівні це 
демонструють його намагання поінформувати і сформувати думку публіки в 
обережних «рекламах» та інтерв’ю в пресі, особливо напередодні радикальної 
вистави «Макбет» 1924 року, отже, він побоювався можливої негативної реакції 
публіки. Курбас нервував аж до самої прем’єри 2 квітня і таки вирішив перед 

																																																								
310   Курбас, Лесь. Суспільне призначення мистецького твору і етапи розвитку сучасних театрів. Молодий 
театр // Курбас, Лесь. Філософія театру / Упор. Микола Лабінський. — К.: Вид-во Соломії Павличко 
«Основи», 2001. – С. 130. 
311   Див.: Курбас, Лесь. Режисерський щоденник (Біла Церква, 16 серпня 1922 року) // Там само. – С. 58. 
312   Курбас, Лесь. Про виховання активно думаючого, творчо активного режисера // Там само. – С. 97. 
313  Sauter, Willmar. Who Reacts When, How and upon What: From Audience Surveys to the Theatrical Event // 
Contemporary Theatre Review. — 2002. — № 12. — Р. 127–128. 
314 Березіль – давня українська назва березня, першого місяця весни і початку року за старим 
календарем. На вибір назви Курбаса надихнув вірш норвезького письменника Бйорнстьєрне Бйорнсона. 
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завісою вислати до глядачів актора Степана Бондарчука, щоб той пояснив їм 
радикальне трактування світової класики. 

Курбас також часто сідав у залі серед глядачів, спостерігав за виразом облич, 
слухав коментарі. Це дозволяло йому побачити першу безпосередню реакцію 
публіки. З його ініціативи те саме робили інші березільці: «чергували на 
спектаклях з екземпляром п’єси в руках і фіксували реакції глядачів за такою 
системою: активна увага, пасивна увага, виключення – байдужість, кашель, рух, 
шум, сміх, оплески». За словами акторки Ірини Авдієвої, «чийсь невчасний смішок 
або кашель вкидав Леся у глибокий розпач, і він, сидячи в глибині ложі, стискав 
рукою чоло і говорив зі стогоном: “Не те, не те...”»315. 

Щоб краще на практиці зрозуміти афект, Курбас запровадив детальні анкети, 
які роздавалися під час спектаклю. Це цілком відповідало виразному 
дослідницькому аспекту діяльності «Березоля», який був не просто трупою, а 
радше театральним університетом. На додаток до різноманітних лекцій, занять і 
тренувань (світова історія, мистецтво, музика, театр, риторика, естетика, 
література, філософія, біологія, медицина, психологія, фехтування, класичний 
балет, жонглювання, ходіння по канату, акробатика) Курбас заснував низку 
дослідницьких комісій, зокрема психотехнічну, яка вивчала практичну психологію 
з метою виробити нові начальні методи в театрі. Створення й поширення 
глядацьких анкет відповідає цим міждисциплінарним і мультидисциплінарним 
дослідженням, результати яких потім обговорювалися й аналізувалися на 
засіданнях комісій і режисерської лабораторії. 

В архівах Державного музею театрального, музичного і кіномистецтва 
України (ДМТМКУ) зберігаються сотні анкет з вистав Курбаса. З опублікованих 
спогадів і архівних джерел випливає, що це лише мізерна частина з десятків тисяч 
анкет, які поширював «Березіль». У статті 1924 року, підписаній криптонімом С. Б. 
(імовірно, Степан Бондарчук), сказано, що за попередній театральний сезон театр 
роздав понад 40 000 анкет.  

Під час свого останнього візиту до архіву 2000 року я переписала 37 анкет. Їх 
роздавали 14 листопада 1924 року на виставі курбасівського «Макбета», через 
сім місяців після його скандальної, як тоді вважали, прем’єри316. Відповіді 
засвідчують, який ретельний і докладний аналіз провадили в «Березолі», і 
водночас малюють яскраву картину строкатої театральної публіки. У ХХІ столітті 
ми звикли до телемаркетів, опитувань громадської думки тощо, але масштаби й 
деталі цієї практики на ранніх етапах просто вражають, так само як готовність 
публіки відповідати на питання, часто з критичними зауваженнями. 

 
3. Історія театральних опитувань 
Перш ніж розглянути ці анкети з метою контекстуалізувати й оцінити 

досягнення Курбаса в галузі вивчення глядача, пропоную короткий екскурс в 
історію і практику театральних опитувань. 

Уперше опитування/анкетування як форму збирання інформації використав 1874 
року двоюрідний брат Дарвіна, сер Френсіс Ґальтон (1822–1911) для роботи про 
спадковість317. Очевидно, поширення цієї практики пов’язано з піднесенням соціології 
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радянська культурна політика 1920-х років / Пер. з англ. Микола Климчук. — К.: Ніка-Центр, 2010. — С. 89–
141. Уперше анкету повністю відтворив і стисло проаналізував у своєму щоденнику актор і режисер Василь 
Василько (див.: Василько, Василь. Додаток до щоденника. Т. 6: Записи 14 березня 1924 — 11 березня 1925 // 
Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України (далі — ДМТМКУ). — Фонд Василя 
Василька. — Інв. № 10368/2c. — Арк. 85–86). Як член режлабу Василько, очевидно, відповідав за зведення 
результатів у таблицю або принаймні за їх публікацію (див.: Василько, Василь. Підсумки сезону 1924–1925 і 
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317 Див.: Simonton, D. K. Qualitative and Quantitative Analyses of Historical Data // Annual Review of 
Psychology. — 2003. — Р. 619. 
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як наукової дисципліни, вперше запровадженої до університетської програми на 
початку 1890-х років; коли саме її почали застосовувати в театрі — невідомо. 

У Російській імперії найраніше документально засвідчене опитування в 
театрі проводило Олександро-Невське товариство, яке у 1896 році розробило 
базові анкети з метою наблизити театр до потреб глядача318. Дещо з відповідей 
на ці анкети друкувалося в російській пресі319, але навряд чи дев’ятирічний 
Курбас десь далеко в Західній Україні, яка входила до складу Австро-Угорщини, 
щось про це знав320. 

Малоймовірно, щоб Курбас знав про ще два приклади театрального 
опитування. Пересувний загальнодоступний театр під керівництвом Павла 
Павловича Гайдебурова і Надії Федорівни Скарської у вересні-жовтні 1917 року 
гастролював на фронті і там роздавав глядачам анкети321. А режисер Олександр 
Брянцев у Петроградському театрі юних глядачів застосовував біхевіористський 
підхід: спостереження за реакцією так званих типових дітей зводилися до 
узагальнених висновків322. 

Більше було відомо про діяльність Василя Федорова, учня Всеволода 
Мейєрхольда, який проводив анкетування протягом сезону 1924–1925 років, але вже 
після того, як це ініціювали в «Березолі»323. Федоров хотів проаналізувати реакцію 
глядачів і для цього розробив графік з двадцяти можливих реакцій — від тиші до 
кашлю й сміху. Дещо зі своїх даних він опублікував 1924 року й одразу спричинив 
жваву дискусію і чимало критики324, особливо з боку Михайла Загорського, котрий 
засуджував біхевіористський підхід як соціологічно безглуздий325. 

Замість трактувати публіку як об’єкт Загорський закликав ретельно вивчати її на 
практиці в ролі суб’єкта. Як альтернативу він запропонував опитування, яке сам 
провів протягом театрального сезону 1920–1921 років. Проаналізувавши 187 анкет, 
він уперше опублікував свої міркування у статті-відповіді Федорову і дійшов 
неминучого висновку: «Нет ни единого зрителя, и ни единого спектакля»326. Інакше 
кажучи, аудиторія — це не однорідна група, а радше конструкція з низки 
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у Підмосков’ї, теж вдавалися до «об’єктивних» питань (див.: Kleberg, Lars. The Nature of the Soviet 
Audience // Russian Theatre in the Age of Modernism / Eds. Robert Russell and Andrew Barratt. — Macmillan, 
1990. — Р. 192, note 28). 
325 Загорский, Mихаил. Как реагирует зритель // ЛЕФ. — 1924. — № 2. — С. 141–151. 
326   Там само. — С. 151. 
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складників, — теза, яку «перевідкрили» західні науковці наприкінці ХХ століття327. В 
ідеалі Загорський запропонував об’єднати два різні напрямки — вивчення глядача 
(особливо демографічне питання) і вивчення глядацької реакції (біхевіоризм), що 
насправді давно вже практикували в «Березолі». 

 
4. Анкети «Березоля» 
Анкети мали оприявнити для Курбаса природу публіки, її склад, реакції, 

уподобання. Проаналізувавши результати, він сподівався вивести засадничі 
закони глядацького сприймання, яке інтуїтивно відчували великі письменники 
минулого. Своєю чергою, це дозволило б йому створити сучасні відповідники 
класичних шедеврів, які могли б завоювати публіку. Водночас анкети могли 
забезпечити режисерові емпіричні докази підтримки в пролетарських масах і в 
такий спосіб виправдати перед партією його театральні експерименти, 
звинувачувані в незрозумілості й ідеологічних ухилах. 

В анкетах «Березоля» було 24 питання, поділені на чотири групи: 1) Хто ви; 2) 
Наша вистава; 3) Наш театр; 4) Театр взагалі. Перша група (Хто ви) охоплює 
конкретні демографічні питання: 

1. Ваш соціальний стан (робітник, селянин, інтелігент, студент, жовнір, інше) 
2. Ваша професія 
3. Скільки вам років 
4. Національність 
5. Ваша освіта (що скінчили) 
6. Чи граєте (-ли) на сцені 
7. Чи часто буваєте в театрі 
При аналізі анкет одразу вочевиднюється, як непросто визначити смаки публіки, 

щоб потім відповідати їм. У графі про соціальний стан третина зазначила «робітник»: 
серед них були слюсарі (найбільше), сезонні робітники, токар, телеграфіст, 
електротехнік сцени, працівник готелю, колишній пекар, двоє студентів.  

Друга за чисельністю група — 18 % — ідентифікувала себе як інтелігенцію, 
під якою тоді мали на увазі викладачів і студентів. Один дотепник означив себе як 
інтелігента, а в графі «професія» вказав «поет-дилетант». Серед 12 % селян у 
багатьох був на диво високий рівень освіти: закінчену середню освіту мали один 
працівник сільського господарства і один учитель, які вважали себе селянами. На 
іншому кінці шкали — двоє селян, які закінчили кілька класів і працювали 
переписувачем та діловодом. 

Вік респондентів варіювався від 17 до 45 років, майже половина були 
двадцятирічними. 62 % респондентів ідентифікували себе як українці, 10 % — 
росіяни, 5 % — євреї, 2 % — греки і 2 % — слов’яни. Треба завважити, що мова, 
якою респонденти заповнювала анкету, не завжди відповідала мові 
національності, яку вони зазначали: «слов’яни» писали українською, кілька 
українців — суржиком або російською. Як уже сказано, освіта була різною: від 
кількох класів профшколи до середньої освіти і заявок про вищу освіту. 

На шосте питання — чи виступаєте (виступали) ви на сцені? — 62 % відповіли 
негативно. З 27 % тих, у кого був сценічний досвід, один назвався режисером 
драмгуртка, інший підкреслив, що він учасник українського драмгуртка. У цій 
групі були ще слюсар, електротехнік сцени, який «іноді» виступав, і працівник 
готелю, який стверджував, що грає і ходить до театру щодня. Чи були це 
епізодичні ролі у щоденних виставах? Чи голослівні заяви? Чи просто бажання 
подратувати тих, хто читатиме ці анкети? У кожному разі співвідношення 
сценічного досвіду з соціальним станом респондентів веде до не надто втішних 
узагальнень: слюсарі могли мати певний акторський досвід (або заявляти про 
нього) так само, як інтелігенти, а українці так само, як росіяни. 

																																																								
327 Існує термінологічна проблема: збірний іменник «аудиторія» передбачає гомогенність і пасивне 
слухання, а альтернативний термін «глядачі» сфокусований лише на пасивному спогляданні. 
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На сьоме питання — чи часто ви ходите до театру? — 51 % відповів «так» 
(хоча іноді до ствердної відповіді додавалося уточнення про фінансову 
спроможність); 32 % зізналися, що нечасто; 2 % вперше були в театрі, ще 2 % — 
вперше в українському театрі. Цікаво, що немає жодного зв’язку між рівнем 
освіти і частотою візитів до театру. Малоосвічені чи взагалі неписьменні селяни 
ходили до театру так само часто, як представники інтелігенції. 

З відповідей на першу групу питань можна зробити два висновки. По-перше, 
очевидно, що «Березіль» підтримувала українська молодь різного походження, 
соціального стану і професії. Це підтвердив сам Курбас у 1920-х роках. По-друге, 
вистави «Березоля» притягували дуже строкату публіку, що унеможливлювало (і 
вже почало ускладнювати) створення всім цікавої і зрозумілої вистави, яка всіх 
задовольнила б. 

Друга група з десяти питань зосереджувалася на виставі «Макбет»: 
1. Чи зрозуміла і чи подобається зміст сьогоднішньої п’єси? 
2. Які місця не зрозумілі у змісті сьогоднішньої п’єси? 
3. Що вам подобалося у грі акторів? 
4. Що вам не подобалося у грі акторів? 
5. Якої ви думки про конструкції (декорації)? 
6. Якої ви думки про костюми? 
7. Якої ви думки про музику? 
8. Якої ви думки про танці? 
9. Якої ви думки про освітлення? 
10. Що вам найбільше сподобалося у сьогоднішній виставі? 
Тут варто коротко розглянути знаменитого Курбасового «Макбета». За два 

місяці по смерті Леніна «Березіль» представив класичний твір на шотландську 
тему «в переломленню його в призмі сучасного світогляду»328. Це був абсолютно 
модерний, трагіфарсовий, кубістично-експресіоністичний, Шекспір, якого доти 
ніколи й ніде не бачили: ні на Заході, ні на Сході. За словами Юрія Бобошка, це 
була «не традиційна “костюмна” вистава, а народна трагедія, сповнена 
актуального змісту»329. Вистава стала викликом усім театральним традиціям — від 
сценографії до образу трагічного героя. Художник Вадим Меллер створив з 
полотна гігантські яскраво-зелені щити-екрани, на яких модерністським шрифтом 
великими червоними літерами зазначалося місце дії. Щити, які піднімалися й 
опускалися по звуку гонга, виконували багато різних функцій. Опускаючись 
одночасно, вони вказували на одночасні дії в різних частинах Шотландії. Іншим 
разом вони рухалися спокійно й розмірено, увиразнюючи емоції головних героїв, 
підкреслюючи напругу або навіть втручаючись у дію. Меблі, королівський трон 
так само піднімали й опускали, коли треба. 

Найрадикальніший експеримент у цій виставі — творення образу. Актори, як 
у ренесансному театрі, навіть з тим самим ефектом, виконували по дві-три ролі. 
Це поширювало вину на всіх і заважало глядачам звично ділити персонажів на 
хороших і поганих. Вистава відкрито демонструвала механізм самої гри: актор 
виходив на сцену не в образі, іноді вітався з публікою і починав грати, тільки 
ставши на своє місце, а відігравши, знову йшов зі сцени як звичайна людина. 
Принцип «включання/виключання» виокремлював і підкреслював ключові 
моменти п’єси, внаслідок чого вони трохи нагадували оперні арії, відірвані від 
основної дії твору. 

Найтісніше актора і глядача єднали важливі текстуальні доповнення — три 
вставні інтермедії між діями, у яких виступав Воротар (перейменований у Курбаса 
на Блазня). Остання сцена з Блазнем наприкінці вистави, коли Макдуф приносить 
на списі голову Макбета, викликала величезний скандал. Залишаючись у гримі 
Блазня з глузливим осміхом на обличчі, актор Амвросій Бучма виходив у 

																																																								
328   До постановки «Макбета» в 4 майстерні М. О. Б. // Більшовик. — 1924. — 1 квітня. — С. 6. 
329   Бобошко, Юрій. Режисер Лесь Курбас. — К.: Мистецтво, 1987. — С. 63. 
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єпископському вбранні і коронував Малкольма під урочисту органну музику, якій 
додавали іронічного звучання ніжна флейта-пікколо і груба фісгармонія. Щойно 
Малкольм підводився з колін, інший претендент його убивав і забирав корону. 
Єпископ без паузи повторював ті самі слова: «Несть влади аще не від Бога». Нового 
короля убивав наступний претендент і ритуал повторювався знову й знову. 

Зважаючи на радикальний відхід від традиційних інтерпретацій Шекспіра і на 
демографічну різнорідність глядачів, дивно, що 62 % респондентів позитивно 
відгукнулися про виставу і зрозуміли її. Вісім відсотків зізналися, що лише 
частково зрозуміли п’єсу, причому одна людина просто не розуміла українську 
мову. Решта пропустили цю графу, а 24 % поскаржилися: одні на те, що класичні 
речі викликають менший інтерес і потрібні нові сучасні тексти, інші шкодували, 
що на сцені не було народу, що вистава занадто містична, а один найсуворіший 
критик зазначив, що вистава химерна, як мотлох на єврейському базарі. 

Серед кращих моментів вистави найчастіше згадували Блазня, масові сцени, 
відьом, убивство Дункана, пластичність акторів, сцену коронації, сцени з 
привидами й духами. Позитивні відгуки, можна здогадатися, вписали люди, які 
оцінили театральність вистави, а негативні відгуки про те саме залишили, 
очевидно, шанувальники реалізму, яким не сподобалися гримаси акторів, 
«химерна» гра, незграбні жести та образи. 

Думки розділилися і щодо аскетичних декорацій, костюмів та музики, які у 
декого викликали щире нерозуміння, а в інших — захоплення («Музика дуже 
гарна, бо склав її наш ректор Буцький»). Більш-менш одностайно глядачі 
сприйняли танець відьом. Модерні абстрактні рухи в стилі Броніслави 
Ніжинської330 спричинилися до пропусків в анкетах. З восьми відповідей на це 
питання більшість назвали танець «дуже поганим», а дехто взагалі заявив, що то 
був не танець. Для порівняння: багато хто позитивно і з ентузіазмом оцінив 
світлові ефекти, навіть критикуючи постійну темряву на сцені. 

Більшість добре знала попередні роботи «Березоля». Майже половина бачила 
принаймні ще дві вистави, а один ентузіаст бачив майже всі. Серед улюблених 
називали «Джиммі Хіггінса» й «Макбета»: першу — за те, що «він досить яскраво 
освіщає боротьбу класу» і життєствердність, другу — за те, що зрозуміліша, обидві — 
за їхній «робітничий дух». Хоча двоє респондентів висловили протилежну думку: 
шекспірівська вистава далека для розуміння робітниками. 

У відповідь на останнє питання цієї групи — чим «Березіль» відрізняється від 
інших театрів? — одні назвали прагнення оновлення в дусі часу, інші писали, що 
театр відвідує робітництво і він за духом ближчий масам; ще інші вказали ясність 
(очевидно, мети), ідеологію, простоту, декорації, оригінальність, свіжість, 
невтомну революційну роботу в пошуках форм, нові вистави, багатство 
постановок, що «тут нема халтури». Один глядач вписав, що «вже не раз 
відповідав вам на це питання, проте ви самі знаєте». Лише один селянин заявив, 
що не бачить жодної різниці з іншими театрами. 

Розмаїття відповідей, уподобань глядачів, їхньої критики, безперечно, стало 
приводом для цікавих дискусій у дослідницьких комісіях і режлабі. Проте була ще 
одна, остання частина анкети з трьома питаннями про театр узагалі, які мали 
допомогти «Березолеві» визначитися з репертуаром на найближче майбутнє: 

1. Які театри вам найбільш подобаються (опера, драм. театр 
дореволюційного типу, театр революційного типу, цирк, кіно, кабарет, модерна 
драма, інше)? 

2. З якого життя (на яку тему) ви хотіли б побачити п’єсу (робітників, 
середньої кляси, селян, інтелігенції, веселе, інше)? 

3. Що ви маєте ще нам сказати про наш театр? 

																																																								
330   Броніслава Ніжинська, хореограф, танцівниця і сестра Вацлава Ніжинського, 1919 року заснувала в 
Києві балетну школу (École de Mouvement), у якій ставила перші не-репрезентативні танці. Викладала 
хореографію акторам Курбаса. 
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Майже половина респондентів поставили кіно або на першому місці, або на 
одному з перших. Далі йшли 37 % тих, хто обрав театр революційного типу. Ще 
18 % вибрали оперу і, що дивує, лише двоє з них поставили дореволюційний 
театр на другому місці. Ще одна цікава деталь — соціальний стан тих, хто обрав 
оперу: троє малограмотних селян, двоє слюсарів і двоє студентів. Такі результати 
заженуть у глухий кут кожного, хто візьметься встановити найпростіший 
ідеологічний зв’язок між вищою освітою, соціальним станом і високим 
мистецтвом опери. 

З цієї частини анкети випливало, що найбільшим успіхом користується кіно — 
йому віддали перевагу українці, росіяни, євреї (греки нічого не зазначили), 
селяни, слюсарі, студенти, сезонні робітники, молодь і дорослі. У майбутньому 
більшість респондентів хотіли бачити на сцені п’єси про сучасне життя і побут, 
недавнє революційне минуле, громадянську війну, революцію, на теми з 
«настоящого» життя, з робітничого життя, з життя українського народу. 

Останнє питання цілої анкети — що ви маєте ще нам сказати про наш театр — 
загального характеру, і найчастіше такі питання залишаються без відповіді, але тут 
воно викликало просто зливу коментарів: 

— «Ви підорвали старий театр і не дали нічого хор[ошого]. Порада: 
“залишіте”. 

— «Чудово організовані масові сцени». 
— «При теперешнем строе не надо так много повторять “Боже”, 

хотя это у вас ирония, но красноармейская масса и рабочие не 
понимают. Пьеса в теперешнем духе. Игра замечательна, в особенности 
Макбет, его жена и др.». 

— «Або я нічого не зрозумів, або ви нічого не розумієте». 
— «Все було б ничого, як бы была декорация, сцена закрывалась 

после каждой части. Да и все, больше нет чего писать, писали бы, да не 
хочется. Ну ничего, в другой раз напишу побольше, а пока этого с вас 
довольно». 

— «Есть пара вопросов. Не знаю, каким образом вам удастся 
ответить. Может, в газете. 1) Что достигается и чем вызывается 
отсутствие декораций и 2) каковы ближайшие задачи?» (На анкеті вгорі 
написано: «Дати відповідь у пресі»). 

— «Більше масових постанов, більше робіт з життя революції, 
гражданської війни». 

— «Більше я в цій п’єсі не маю чого сказати, окрім одного 
освітлення сцени світлішим світлом. Та недохват музики в час антракту, 
що, по-мойому, необхідно нужне, а тому прохаю потурбуйтесь». 

— «У сьогоднішній виставі не до речі отой клоун. Не гармонує з усім 
характером п’єси». 

— «Ваш театр мені подобається, але наша публіка ще не одвикла 
від старого театру і не може ще його зрозуміти, для чого, на мою думку, 
треба в робітничих клюбах поставити доклади, в котрих роз’яснити, що 
хоче показати ваш театр». 

 
Новаціям «Березоля» адресували і конструктив (мовляв, театр ще не 

повністю сформований, він ще шукає, але цей пошук цілком задовольняє глядача, 
а повний розрив зі старими методами, оригінальна інтерпретація п’єс, метод 
колективізації — все це добре), і критику (театр, мовляв, далеко відійшов від 
розуміння робітника, у багатьох п’єсах робить стрибок на кілька десятиліть 
уперед, через що втрачає зв’язок з робітником; але інколи, як, наприклад, в 
“Макбет”, відступає занадто далеко назад, що однаково незрозуміло; словом, 
дайте нам сучасних робітників і робітниче сприйняття). 

Така небайдужа, хай навіть негативна, реакція публіки буквально оживлює 
театральну подію 14 листопада 1924. Ми чуємо безпосередньо висловлені 
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поради глядачів, щирі зауваження (інколи технічні, інколи примітивні), 
міркування, критику, сподівання. Понад усе ми бачимо, що вони чекають на 
відповідну реакцію «Березоля». Якщо Курбас хотів публіку, яка думала і творила 
б разом з ним, ця публіка була до цього готовою. 

 
5. Наслідки 
Публікації результатів сезонних анкет чекали нетерпляче. Описуючи 

рекламний галас довкола цього, Олександр Кисіль підкреслював значення таких 
опитувань: театр більше, ніж інші види мистецтва, пов’язаний з громадським 
життям, тому необхідно розуміти його вплив на аудиторію331. Молодий інспектор 
театрів Головполітосвіти Наркомосу Юрій Смолич спонукав усі театри наслідувати 
приклад «Березоля» і вивчати свого глядача, фіксуючи його реакцію та опитуючи 
через анкети332. 

Анкети давали надію переконливо спростувати закиди партії в тому, що 
«Березіль» надто експериментальний і недоступний для мас, і водночас забезпечити 
виживання театру. Цьому стало на заваді важливе партійне рішення того-таки 1924 
року систематично регулювати анархію на театральному ринку та обмежити кількість 
театрів по всій Україні, яка невпинно зростала, лише до дев’яти333. 

Коли результати 55 552 анкет того сезону334 нарешті оприлюднили, 
підтвердилися висновки, зроблені вище на основі кількадесят анкет. «Березіль» 
притягував головно молоду активну публіку різного соціального стану, серед якої 
дедалі більше переважало робітництво. Розходження між тими, хто підтримував 
нові експериментальні підходи, і тими, хто віддавав перевагу старому 
етнографічному театру, збереглися й надалі. Це відзначали і вороги «Березоля», і 
його шанувальники335. Проте результати опитування не просто продовжили життя 
мистецького об’єднання. Партійні владники визнали його зразковим театром з 
новаторськими методами й технікою, який бореться за комуністичні ідеали, і 
незабаром перевели до нової столиці України, Харкова, де він став першим 
театром країни. Курбасу присвоїли звання народного артиста республіки, а 
«Березіль» мав готуватися до престижних виставок у Парижі (Exposition des arts 
décoratifs et industriels, 1925) і Нью-Йорку (New York International Theatre 
Exposition, 1926). «Березіль» був у зеніті слави. 

 
 
 

 
 
 
 
 

																																																								
331   Див.: Кисіль О.. Новий український театр // Життя і революція. – 1925. – № 4. – С. 44. 
332   Див.: Смолич Ю.. Про вивчання глядача // Нове мистецтво. – 1926. – № 12. – С. 4–5. У статті «Театр і 
наука» Смолич закликав «Березіль» через брак праць про соціологію і теорію театру написати свою 
теорію на папері. 
333   Кручинін М. Підсумки першої Всеукраїнської театральної наради // Нове мистецтво. – 1926. – № 12. – С. 1. 
334 Протягом сезону 1923–1924 року 43 436 глядачів подивилися 94 вистави 8 п’єс (із них 30 % – 
робітники, 15 % – селяни, 17 % – студенти, 30 % – трудова інтелігенція, 8 % – військовики). Протягом 
сезону 1924–1925 їхня кількість зросла на 12 тисяч: 55 552 глядачів подивилися 68 вистав 6 п’єс (із них 
42 % – робітники, 22 % – селяни, 36 % – трудова інтелігенція). Див.: Василько, Василь. Підсумки сезону 
1924–1925 і перспективи на 1925–1926 сезон. 10 червня 1925 // ДМТМКУ. – Архів МО «Березіль». – 
Інв. № 16208. На підставі цих даних Д. Усенко доводив, що «Березіль» вийшов на новий етап творчості й 
успішно завоював прихильність великої і строкатої аудиторії. Див.: Усенко, Д. Глядач прибуває 
(«Березіль», сезон 1924–1925 р.) // Культура і побут. – 1925. – 2 серпня. 
335  Це відчували й актори. Ірина Авдієва пригадує, що «глядачі театру різко поділялися на дві групи: 
захоплених прихильників нового театру <...> і запеклих противників “Березоля”» (Авдієва І. Про 
найкращу людину, яку я знала в юнацькі роки // Лесь Курбас. Спогади сучасників / За ред. нар. артиста 
СРСР Василя Василька. — К.: Мистецтво, 1969. — С. 150–151). 
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