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Іде Лесь Курбас, а за ним іде нова доба… 

Остап Вишня, «Мистецькі силуети» 

Ранні роки 

 Період 1917  ̶ 1921 рр. відмічений появою 

неординарної театральної особистості   ̶̶  Леся 

Курбаса: актора, режисера театру і кіно, теоретика, 

організатора і реформатора українського театру, 

драматурга, публіциста, перекладача, Народного 

артиста УРСР (1925 р.), одного з когорти 

«розстріляного українського відродження». 

 Народився Олександр  ̶ Зенон Степанович Курбас 

25 лютого 1887 р. у м. Перемишль (нині м. 

Пшемисль, Польща) у родині акторів Степана 

Курбаса та Ванди Тейхман (сценічний псевдонім 

обох   ̶  Яновичі), які гастролювали із Львівським 

театром товариства «Руська бесіда». 

 Від 1893 р. Олександр проживав у свого діда 

Пилипа Івановича у с. Старий Скалат (нині село 

Підволочиського р-ну Терноп. обл.). Дід був 

священиком, настоятелем місцевої церкви. Після 

домашнього навчання й підготовки до школи (за участі 

дядька Р. Курбаса, який у той час був студентом 

Львівського університету), малий Лесь склав іспити і був зарахований одразу до 

3-го класу Тернопільської гімназії. Паралельно з основними уроками він 

відвідував гімназійний аматорський гурток.  

 1906 року побачила світ його перша публікація – етюд "В горячці" 

("Літературно-науковий вістник").  

 1907 р. він закінчив гімназію і цього ж року 

почав вивчати германістику і славістику на 

філософскому факультеті Віденського університету, 

опанував кілька іноземних мов. Гроші на навчання 

дали родичі з боку матері   ̶  за умови, що він не 

пов’яже свою долю з театром. Проте паралельно з 

університетом хлопець навчався в драматичній школі 

при Віденській консерваторії, відвідував вистави 

видатного трагіка німецької і австрійської сцени, 

першого актора Бургтеатру Й. Кайнца. Враження, 

отримані під час спостережень за грою Кайнца, за 

власними зізнаннями Курбаса, стали для нього 

важливим підґрунтям його власних творчих пошуків.  

 1908 року помер батько, і Лесь був змушений 

перевестися на третій курс Львівського університету. 

У 1909 році студенти університету організували 

театр, у якому Олександр став режисером.  

 Постійні відвідування віденської опери та 

оперети, театру Рейнгардта, польського театру у Львові позначилися на 

виробленні мистецького кредо Курбаса. 

Олександ Курбас з 

братом Нестором 

Студентські роки, 

приблизно 1908 рік 
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Творчість 

 Акторську кар’єру Курбас розпочав в 

аматорському гуртку товариства «Сокіл» (1909 ̶ 

1910) у головних ролях в п’єсах А. Коцебу, Б. 

Грінченка, М. Старицького. Режисерську  ̶  1910 

року, як керівник драмгуртка студентів 

Львівського університету. Але за участь у 

студентській демонстрації 1910 року був 

виключений з університету.  

 Влітку 1911 р. на запрошення Гната 

Хоткевича влаштувався працювати в 

«Гуцульському театрі». Потім був 

«батьківський» театр «Руська бесіда», яким на 

той час керував Йосип Стадник (1912  ̶1914). 

 Висока загальна культура, інтелігентність 

Курбаса, запальний темперамент, легка збудливість, акторська чарівність   ̶ ̶  ці 

характерні риси його творчої індивідуальності одразу привернули увагу глядача. 

Чудові зовнішні дані  ̶  струнка, пластично виразна постать, красиве обличчя з 

високим чолом і густими чорними бровами, палкий погляд, приємний баритон 

вдало доповнювали надзвичайну обдарованість молодого актора. Досконале 

знання української, російської, німецької, польської мов та розуміння інших 

європейських давали можливість Курбасові можливість читати в оригіналі 

більшість творів світової літератури, безпосередньо знайомитись з усіма 

тодішніми художніми напрямками, особливо європейського  театру. 

 У 1914 р. почалася Перша імперіалістична війна, і театр «Руська бесіда» 

припинив існування. 27  ̶річний Курбас оселився в рідному Тернополі й у 1915  ̶

му організував перший стаціонарний український професійний театр 

«Тернопільські театральні вечори». Одну з вистав того ж року відвідав М. 

Садовський і після запросив Курбаса до свого театру в Києві. 

Впродовж 1916 р. Курбас працював у 

Садовського, але вже на початку 1917 ̶ го 

створив театральну трупу, а невдовзі 

«Молодий театр», в якому був і актором, і 

режисером. 

 1919 р. одружився з акторкою свого 

театру Валентиною Чистяковою. Того ж року 

відбулося об’єднання «Молодого театру» з 

Українским драматичним театром ім. Т. 

Шевченка.  

 Наступного 1920 року, через проблеми, 

спричинені Громадянською війною в Україні (1917  ̶ 1921), разом з акторами 

створив Київський драматичний театр   ̶  «Київдрамте», де грали 

Кропивницького, Шекспіра, Гоголя, Шевченка. Режисерами театру були Л. 

Курбас та В. Василько. Актори: Л. Гаккебуш, Г. Бабаївна, Р. Нещадименко, В. 

Чистякова, Л. Болобан, Д. Антонович, В. Калин, Г. Ігнатович, Ф. Лопатинський, 

Л. Предславич, Л. Липківський, Г. Лор, Я. Бортник, Ф. Федорович, Гавришко, О. 

Пономаренко, М. Бажан, А. Полонський. 
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 У травні 1921 колектив 

Київдрамте переїхав до Харкова, 

тодішньої столиці УРСР, як 

Державний мандрівний зразковий 

театр. 

 Повернувшись до Києва, Курбас 

1922 року створив і став 

директором та художнім 

керівником мистецького 

об’єднання «Березіль» з 

режисерською лабораторією, яка 

готувала кадри для всіх театрів 

УРСР. Того ж року на Одеській 

кіностудії зняв фільм «Шведській 

сірник», написав інсценізацію 

«Джиммі Хіггінс» за романом Е. 

Синклера, а також написав і 

поставив агітп’єсу «Жовтень». 
  

1923 р. поставив власну агітп’єсу «Рур». 1924 р. зняв кінофільми «Вендетта» і 

«Пригоди Макдональда». 1925  ̶го року  ̶   ̶ «Арсенальці». 

 Курбас європеїзував український національний театр і стиль акторської 

гри, вивів його до передових мистецьких шукань   ̶ експресіонізму, 

конструктивізму. 

 1925 привіз із Парижа золоту медаль театральної виставки за макети 

мистецького об'єднання "Березіль". 

 1926 театр "Березіль" переїхав до тодішньої столиці УСРР – м. Харків.  

 1927 Курбас опублікував книгу "Шляхи українського театру і “Березіль”" 

і написав у співавторстві із С.Бондарчуком інсценізацію "Пролог".  

 
Лесь Курбас і Вадим Меллер під час гастролей театру «Березіль» в Одесі. 1927 р. 

 У Харкові познайомився з М.Кулішем і поставив його п'єси "Народний 

Малахій" (1928) та "Мина Мазайло" (1929), які невдовзі були розкритиковані 
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владою. Свіжий вітер цілком нового для ХХ ст. мистецтва наштовхнувс на мур 

войовничих старих канонів сприйняття. Автор і режисер спробували зробити 

нову редакцію вистави «Народний Малахій» (1929 р.), та це не допомогло. В 

ситуації посиленої нервозності театрального Харкова 1929 ̶ 1930 років ці правки 

спричинили нові дискусії навколо вистави. Суперечки спалахнули ще більше, 

коли «Березіль» привіз виставу на гастролі до Києва. 

 В лютому 1929 р. група молодих режисерів   ̶ Б. Балабан, В. Скляренко, К. 

Діхтяренко, Л. Дубовик  ̶  ̶  під керівництвом  Курбаса поставили «Алло, на хвилі 

477»  ̶   легке, променисте ревю, другу спробу у цьому жанрі після «Шпани». 

Жанр, власне ревю зреалізовано на українській сцені вперше (у «Шпані» було 

випробувано лише елементи жанру). Критики відзначали у цій виставі гарну 

роботу Меллера, Гірняка, Крушельнцького, Чистякової. Дехто лаяв театр за 

звернення до подібного жанру, бо тоді його вважали «буржуазним». Лунали 

закиди, що на сцену цнотливого українського театру вийшли «girls», але в цілому 

вистава мала успіх у глядача. 

 1929 р. розгорнулася 

широка театральна 

дискусія навколо п'єс 

М.Куліша і їх 

сценічного втілення 

в "Березолі", яка за 

участі Державного 

політичного 

управління УСРР 

була перетворена на 

кампанію 

цілеспрямованого 

цькування обох 

митців. Їхньою 

відповіддю на 

критику стала спільна 

робота "Маклена 

Граса" (глядачі її побачили на сцені театру у вересні 1933).  

 Окрім п'єс М. Куліша, у різні роки Курбас поставив у театрі, зокрема, "Газ" 

Г. Кайзера та "Диктатуру" І. Микитенка з музикою Р. Гліера.  

 

Відступ. Політика тих часів 

 Кінець 20 ̶ х відзначився в Україні новим спалахом національної 

самосвідомості, і це не могло не вплинути і на зміну партійної стратегії у цьому 

питанні. Для України процес будівництва означав передусім будівництво 

національного простору. Національна революція 1917 ̶ 1920 рр., що захлинулась 

під тиском російського «народного більшовизму» (Ю. Афанасьєв), тепер 

перетікла у простір культури, найпластичнішої з систем суспільного 

життєзабезпечення. 

 Саме реакцією на національну ідею будівництва держави стала політика 

«українізації». Хоч як не дивно звучить саме слово. Ніхто не уявляє собі 

«русифікацію» Россії, «франкізацію» Франції, чи «китаїзацію» Китаю. Нині 

зрозуміло, що ця політика було спробою вскочити у останній вагон. Для партії 

Сцена зі спектаклю "Народний Малахій" у постановці 

"Березіля" 
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то була спроба вплинути на національно ̶ духовну кульмінацію 

державотворення. Через системи культури йшло інтенсивне акумулювання 

нових державотворчих матриць. Аналіз партійних документів тих років і 

історичних фактів тієї доби свідчить, що весь арсенал партійних догм та 

риторики було кинуто на «керування» процесом розвитку духовного життя в 

Україні. Кадровий аналіз підтверджує ту саму логіку.  

 Як часто в нашій історії, саме засобами кадрового «регулювання» 

здійснювались процеси українізації, русифікації, культурного геноциду, 

етноциду тощо. 

 Відомо, що в Україні до керівництва державою практично ніколи не було 

допущено національно свідомих суспільних страт   ̶  ̶ соціологічний термін (від 

«стратифікація»  суспільства). І справа зовсім не в тому, що Україною керували 

в різні «післяреволюційні» часи болгарин Раковський, росіянин Постишев чи 

єврей Каганович, а вся нижча кадрова політика наслідувала цю ж логіку. Справа 

не в прізвищах, а в принциповому політичному страху перед національно 

орієнтованими кадрами, що не могло не спричинити драми чи навіть трагедії в 

історії державного руху. Політичний страх   ̶  доволі небезпечна річ. 

Неспроможний попередити небажане, він завжди шукає механізмів 

нейтралізації. Це і форми стимуляції конформізму, колаборації, і заохочувальні 

дії з підвищення статусу.  

 Нагадаємо про наказ Петра І, згідно з яким з Малоросії до Московії було 

запрошено 1200 освічених людей для створення шкіл й академій, «поелику в 

Московии недостает просвещенных умов». Драматичні історії Гоголя, ціла низка 

розбещувальних політик, що мали на меті зруйнувати національно ̶ культурні 

ніші, які складали інфрастуктуру нашого буття.  

 Отже, логіка початку 1920 ̶ х років чітко наслідувала вже відпрацьовані 

сценарії ідеологічної поведінки старої російської (імперської) влади. Ця 

ідеологія не могла не зреагувати на спричинений культурою спалах національної 

свідомості політикою українізації. 

 ХІ Всеукраїнський з’їзд Рад у квітні 1929 р. затвердив 5  ̶ річний план 

культурного будівництва як частину п’ятирічки розвитку народного 

господарства.  Проблема подолання малописемності вже не здавалась 

нездоланною: на початок 30  ̶ хх України вийшла на перше місце в Союзі за 

кількістю грамотного населення: усього 10% залишились не охоплені освітою. І 

ця грамотна маса трудящих упритул підійшла до знайомства із культурою і 

мистецтвом, і становила основний загал театральних глядачів України. 

 У 1928 р. кількість театрів в Україні збільшилась до 74 (з 45 ̶ ти у 

порівнянні із 1925  ̶м роком). 

 Зростання національної свідомості відбилась у драматургії 20  ̶ х років 

появою низки п’єс на теми сучасного національного будівництва та низки драм 

на історичну тематику, що відобразили формули національного. Йдеться про 

«Мину Мазайла» Куліша (1928), його ж «Народного Малахія» (1927 ̶ 1929), 

«Його власність» Я. Мамонтова (1929), «Кам’яний острів» О. Корнійчука, 

«Пророка» Д. Бедзика (1930), «Кармелюка» С. Васильченка (1927), «Богдана 

Хмельницького» Г. Хоткевича (1929),  «Коліївщину» М. Панченка (1927), 

«Свіччине весілля» І. Кочерги (1930). У прозі вже відбулася «Сонячна машина» 

В. Винніченка (1924), поезія  ̶філософія Михайла Зерова та інших неокласиків, 

що оригінально продовжили досконалість класичної поетики. 
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Літературознавство вже мало роботи Зерова «До джерел» (1926), «Від Куліша до 

Винниченка» (1929). Більше 80% цих праць було написано українською і 

представляли українські наукові школи! 

 Свого часу загравання із найпотужнішою після Росії республікою 

Радянського Союзу   ̶  Україною, в якій була кровно зацікавлена партія 

більшовиків (як бачимо із согоденних політичних подій  ̶  нічого у цьому питанні 

не змінилось), призвело до ідеологічного обгрунтування тези: «доки існує 

російський шовінізм, національної рівності немає». Теза прозвучала на ХІІ з’їзді 

РКП(б) у 1923 році, тоді ж, коли Ленін, як кажуть, проголосив «бій  та рішучу 

боротьбу із пережитками великоросійського шовінізму, які є першочерговим 

завданням партії». Вже 31 грудня 1922, на другий день після створення СРСР 

Ленін надиктував кілька нотаток, які були роздані головам делегацій, що брали 

участь у з’їзді. В одній говорилось: «…слід запровадити найсуворіші правила 

щодо вживання національної мови в інонаціональних республіках, які входять у 

наш Союз». Це можна трактувати двояко: або можна вживати мову, або не 

можна. Але резолюція дала поштовх до українізації. 

 Не треба обманюватись, цей мовний лібералізм не мав на увазі стати 

механізмом національної ідентифікації. Партія, налякана рухом культури до 

самоусвідомлення, намагалася асимілювати цю течію засобами ідеологічних 

оцінок «згори». 

 Пройшло 6 років. Надворі вже був 1929 рік, українська література вже мала 

свою модерну класику. М. Куліш, В. Винниченко, М. Драй ̶ Хмара, Б. Антоненко ̶ 

Давидович, П. Тичина, М. Рильський, В. Підмогильний, М. Семенко, Є. 

Плужник, Г. Михайличенко, І. Кочерга та інші не були марсіанами, жили поруч 

і писали розумні речі. В активі української гуманітарної науки були 

фундаментальні праці С. Єфремова: «Михайло Коцюбинський» (1922), 

«Карпенко ̶ Карий» (1924), «Іван Франко» (1926), «Панас Мирний» (1928), праці 

про Антоновича, Шевченка. У цей час виходить тритомний «Російсько ̶ 

український словник», три томи «Словаря української мови» Б. Гринченка, в якиї 

Єфремов брав участь як співредактор, та ін. 

 Навіть українська мова продовжувала бути живою, 

розвиватися. 4 вересня 1928 року Рада Народних 

Комісарів УРСР своєю постановою затвердила новий 

український правопис «скрипнікивський» (від 

прізвища тодішнього Народного комісара освіти, 

Миколи Скрипника). Цей правопис ще називається 

«харківський правописом», бо столицею тоді був 

Харків. Ще він називався «правописом Голоскевича», 

бо головним мовознавцем  ̶ ідеологом правопису був 

Григорій Голоскевич, який склав і видав у 1929 році 

Правописний словник, що на практиці покащував усі 

новаторства нового правопису 1928 року.  

 31 березня 1929 року «скрипниківка» була 

прийнята Українською академією наук, а 29 травня 

того ж року  ̶   ̶ Науковим товариством ім. Тараса Шевченка у Львові. Правопис 

було схвалено на Всеукраїнській правописній конференції у Харкові, участь у 

якій брали українські науковці з усіх регіонів, що було вкрай важливо, 
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насамперед для дотримання двох головних писемних традицій  ̶  галицької 

(західноукраїнської) та наддніпрянської (великоукраїнської).  

 Укладачами харківського правопису були відомі українські мовознавці, 

більшість яких згодом репресував і знищив сталінський режим, такі як: 

Агатангел Кримський, Леонід Булаховський, Олена Курило, Олекса Синявський, 

Євген Тимченко, Микола Грунський, Всеволод Ганцов, Микола Наконечний, 

вже вказаний Григорій Голоскевич, Борис Ткаченко й інші. Членами правописної 

комісії були такі українські письменники, як Майк Йогансен, Сергій Єфремов, 

Микола Хвильовий, Михайло Яловий та інші. 

 На сьогодні харківським 

правописом послуговується 

українська діаспора в 

значній частині своїх 

видань, найвідоміше з них 

— найстаріший 

українськомовний часопис 

«Свобода», що виходить і 

досі. Його використовували 

й використовують деякі 

сучасні українські автори, 

літературні редактори, а 

також 

українські мовознавці, зокрема Ірина Фаріон, Святослав Караванський, 

Олександр Пономарів, Микола Зубков, які є найпалкішими захисниками й 

пропагувальниками скрипниківки. 

 З 2000 до 2013 року телеканал СТБ використовував окремі правила цього 

правопису вкупі з Проєктом правопису 1999 року у передачі новин «Вікна». 

Правилами «скрипниківки» послуговується також пресова служба 

Всеукраїнського об'єднання «Свобода».  Офіційно правопис діяв до 1933 року.  

 Але повернемося у 1929й. Нарадою в ЦК була визнана цілковита 

відсутність висвітлення українського літературного життя в російській пресі, і 

те, що «російський театр не має жодної уяви  про українську драматургію». 

Повідомлялося, що Україна «затоплена російською літературою», яка 

представляє тут 85% книжок. Однак всі ці ідеологічні ігри (спочатку «затопили 

літературою» а потім самі ж «обурилися»)  ̶  були лише добре опрацьованою 

формулою політичного фарисейства й вони не могли змінити головного  ̶  

розпочати винищення української нації, її еліти та її селянства. 

 Із 1929 року, року «великого перелому» (як назвав його Сталін), в Україні 

розпочалися масові арешти. Заарештовано академіка Єфремова й засуджено на 

смертну кару за звинуваченнями у керівництві «Спілкою визволення України» 

(термін лише пізніше замінили на 10 років ув’язнення, а до цього планували 

розстріл). 

 Винниченко був названий націоналістом, ворогом українського народу, 

контрреволюціонером, «українським Конрадом Валленродом». Розпочалися 

масові арешти української інтелігенції, студентів та тих, хто навіть просто 

викладав українську мову або читав твори Винниченка та Єфремова. 
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Національну свідомість викорінювали нещадно. Ідеологічний еквілібр лише 

підкреслював глибину розпочатого нового акту трагедії   ̶ геноциду. 

 П’єси 20  ̶х років, і, в першу 

чергу, п’єси Куліша 

відображали шлях пошуку в 

галузі найгострішої 

ідеологічної  тематики. Куліш 

 ̶  драматург, стратег, ідеолог. 

Його комедія «Мина 

Мазайло» якраз і 

відтворювала ідеологічний 

аспект боротьби за 

становлення нової 

національної свідомості. Вона 

й приймала на себе вогонь. 

 На широкому політичному 

тлі виникла реальна дискусія 

російського шовінізму, взята 

на рівні люмпена ̶ міщанина, 

«біологічного» шовініста, 

людини з натовпу, представлена у п’єсі Куліша тьотею Мотею з Курська,  ̶  і 

українського, точніше малоросійського сентиментально ̶ романтичного 

маніфесту, заявленого у п’єсі дядьком Тарасом. Критики писали про цю виставу, 

як про удар ̶ памфлет по шовінізму усіх видів. 

 П’єса створена в лабораторії «Березоля» і вистава за нею  ̶  набагато тонші 

і філософічні. Нині ця вистава Курбаса  ̶ Куліша видкриває хід, шифр більш 

ідеологічно вишуканий. Та й ми стали більш духовно доросліші. 

 Але небо над «Березолем»  хмарніло, театральні дискусії ставали більш 

жорсткими. В них зазвучали нотки повчання або й прямого наказу. Входять у 

норму політичні звинувачення (які зараз би прирівняли до відкритого доносу) та 

«таврування». Припинено діяльність цілої низки літературних груп та 

організацій.  

Творчість. Початок кінця 
 

 Курбасові мало було одного лише Куліша. Він створює драматургічну 

лабораторію, запрошує все нових представників, експериментує, бо до того він 

запрошував переважно своїх учнів. Хроніст Лабінський писав:  

 «Січень 1930 р. Курбас створив під своїм керівництвом при Другій дивізії 

і Харківському Будинку Червоної Армії пересувний червоноармійський театр, до 

художньої ради якого ввійшли представники військовиків, підприємств, 

журналісти, культпрацівники. 11 травня відбулась прем’єра «Березоля» за 

п’єсою В. Цимбала (з доповненням В. Скляренка) «Заповіт пана Ралка». 

Композиція і коректура Л. Курбаса, режисура К. Діхтяренка й В. Скляренка, 

художники  ̶  Д. Власюк та Є. Товбин, композитор Ю. Мейтус. 

 Березень. Почала роботу лабораторія мистецтва слова. Працює 

акторська студія театру.» 

 Курбаса тішить підтримка близьких за духом людей   ̶  Олександра 

Довженка, Миколи Куліша; та й нарком освіти Микола Скрипник все ще 
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наполягає на погляді «істинно ленінському»,    ̶  що не можна піддаватись 

рецидивам «спадкової хвороби» російського шовіністичного верхоглядства. 

 Курбас був сталкером за покликанням, небезпека й невідомість лише 

посилювали його жагу життя й 

пізнання, але він не був 

мистецьким дисидентом. Він щиро 

намагався стати будівничим 

нового життя, але навкруги 

будували зовсім не те, з чим він міг 

змиритися. Він справді хотів 

збагнути, осягнути «правду і 

велич» комуністичних ідей і 

радянського будівництва, але вони 

дедалі більше починали скидатися 

на рахметівські гвіздки, що ними 

тренував себе до революційних 

злигоднів тургенівський герой. 

Курбас продовжує йти в перших 

лавах, авангарді нового мистецтва, 

але, озираючись назад, бачить, 

якою дорогою доводиться йти 

цьому «авангарду», як звужується шлях української духовності, а на ньому 

залишаються лежати побиті надії та сподівання. 

  Цей стан невдовзі обернеться для Курбаса важкою депресією і тривалою 

хворобою. Він ще раз спробував жанр аналізу  ̶ спротиву у «Диктатурі» І. 

Микитенка, прем’єра якої відбулась у Березолі у травні 1930 р. Після «Народного 

Малахія» та «Мини Мазайла» над театром нависає дамоклів меч  фізичного 

знищення й Курбаса силували до каяття і зміни курсу. 

 Як і більшість творів Микитенка, «Диктатура» була агітаційним реалізмом, 

створеним на «соц. замовлення». Відкинути п’єсу Курбас не міг під страхом 

розгону театра. Прийняти такою як вона була   ̶ теж не міг. Він вирішив побороти 

п’єсу, її автора, партію й уряд та їх диктатуру над мистецтвом. Оплюгавлення 

образів села перетворити на високомистецьке й героїчне звучання, профанацію 

театру   ̶ в його тріумф. Таке мистецьке чудо зміг зробити лише Курбас: подолати 

політичну кон’юнктуру оригінальністю постановочного задуму. 

 Треба ще раз зробити наголос на тому, що п’єси одного з провідних 

драматургів 30  ̶ х років Івана Микитенка  ̶  яскрава агітаційна література, що 

пульсувала будівельними ритмами. Немає сумнівів, що спонукальними 

причинами написання микитенковських драм була потреба зафіксувати 

сьогодення «як воно є», з домішком того, що потім буде визначене як метод 

соцреалізму, згідно з яким життя сліж подавати крізь призму того, «як воно має 

бути»  ̶  у революційній перспективі з неодмінним позитивом і оптимізмом. 

 На той час п’єса Микитенка вже була не нова, підтримана партією й 

урядом, обійшла сцени багатьох українських театрів і принесла авторові 

всесоюзну славу. Театр, який не ставив в Україні «Диктатуру» викликав підозру. 

 Курбас симпатизував Микитенку й писав Кулішу: 
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 «Микитенко може стати одним з найзначніших 

драматургів нашої доби… він народжений саме для 

театру, а не для белетристики,   ̶ ̶  це очевидно вже 

сьогодні. Автор настільки яскравий, що слова й 

характери навіть у читанні звучать звичними вухові 

сценічними образами й інтонаціями». 

 Сучасники згадують, що Курбас переживав з того, 

що Микитенко «йде не в ті руки». 

 М. Куліш та І. Микитенко репрезентували 

антагоністичні літературні організації, і поява 

прізвища Микитенка на афіші «Березоля» після 

бурхливого успіху «Народного Малахія» та «Мини 

Мазайла» все ж таки стала для українського театру 

сенсацією. 

 Але ж, влада допомагала при постановці 

«Диктатури» декораціями, грошима, солдатськими 

масовками, на вистави запрошували в цехах заводів і фабрик, привозили 

армійськи частини, активістів з ближніх сіл. Курбас поставив «Диктатуру» 

либонь, останнім, коли в інших театрах вона вже сходила зі сцени, але в режисера 

вона найдовше затрималась у репертуарі. 

 У процесі підготовки режисер переглянув тексти п’єси, викреслив завих 

епізодичних персонажів, перекомпонував мікросюжети, перекладає драму на 

вокально ̶ речитативне дійство. Разом з молодим тоді композитором, фактично 

ще студентом, Ю. Мейтусом Лесь Курбас ставить «Диктатуру» як оперу, 

партитура налічує 400 сторінок. За схемою Курбаса художник театру В. Меллер 

створює оформлення. Застосовані Курбасом прийоми дали режисерові  змогу 

сховати одні Микитенкові тексти за музикою, інші  ̶  перетлумачити через спів 

або речитатив, надавши їм іноді цілком протилежного звучання, а в інших 

випадках замінити цілі епізоди просторовими або музичними метафорами. З 

елементів Микитенкової п’єси Курбас вибудовує свій власний твір, який на довгі 

роки визначено буде як Курбасів шедевр. 

 Звісно, пильні критики догледіли того, що всі ті «прийомчики» загубили 

«соціальну суть «Диктатури». 

 Театрознавець Кость Буревій писав після 

прем’єри «Диктатури»: 

 «На тлі прекрасного оформлення … в супроводі 

прекрасної музики… й прекрасного хору виступає 

прекрасний колектив «Березоля», блискуче виконуючи 

задуми свого талановитого режисера». 

 Два табори борються. Співає тільки 

кулькульський табір. Це зовсім не співи, це  ̶  ієреміяди 

тієї кляси, що тужить на «руїнах вавилонських» за 

своїм минулим, що ридає над власною смертю. Те, що 

куркулів показано в оперовому пляні, надає 

оригінальності їх постатям, примушує забути про 

їхніх прототипів з «97». Ос, наприклад, Гірняк в ролі 

Чирви. Це не просто куркуль, це ватажок тих куркулів, 

що їх тепер ліквідують як клясу. У нього обличчя 

Іван Микитенко 

Кость Буревій 
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біблійного Мойсея, довга сива борода, величні рухи, трагізм у голосі. Він бачить, 

відчуває, що його кляса вмирає, і в своїх речитативах  ̶ієреміядах підноситься до 

пророка… Хороші у нього й помічники   ̶ Півень і Сироватка… У всякому разі і 

цій групі дійових осіб Курбас остаточно переміг автора». 

 Один з авторів монографії «В масках епохи» Ю. Дивнич наводить статтю 

Костя Буревія «Диктатура» в чотирьох театрах» і зауважує: 

 «Не диво, що кілька років пізніше, по ліквідації «Березоля» НКВД не забуло 

розстріляти і таких його прихильників, як Кость Буревій, який не побоявся 

стати герольдом великої ідейно  ̶мистецької перемоги українського театру». 

 Після ліквідації «Березоля», виконаного в тому числі й зусиллями І. 

Микитенка, НКВД розстріляло й самого автора «Диктатури». Він так само став 

жертвою єжовщини у жовтні 1937 р., одночасно з Курбасом і Кулішем, з тією 

різницею, що розправу над ним було замасковано під самогубство. 

 На сезон 1932  ̶1933 років Курбас запланував сім прем’єр: на основній сцені 

три: «Еквівалент» Р. Прімера, майбутню п’єсу Куліша «Вічний бунт», комедію 

Арістофана; і чотири   ̶ у філії: «Осередок» Я. Галана, «Хазяїн» Карпенко ̶ Карого, 

«Король Лір» Шекспіра та п’єсу М. Ірчана «Америка». На весну планувались 

гастролі у Москву та Ленінград, а філії   ̶ у промислових містах України. 

 Планам не судилось збутись, хіба що порадувала публіку п’єса Карпенка ̶ 

Карого з ексцентричним актором Бучмою у ролі Пузиря. 

 У цей період Курбас багато хворів. Сорокап’ятирічний Майстер замкнувся 

у маленькій, схожій на келію кімнатці, під пихкотіння примусів за стіною та 

тривожні кроки Ванди Адольфовни і Валі, думав про прожите. Про юність, яка 

стрімко віддалялась, відносячи незабуті і несправджені мрії; про тих, хто поруч, 

кого він любив, про свій театр, про надлишок драм… 

 А тим часом Україна впадала в кому. 1933 рік став роком штучного 

голодомору, геноциду, що забрав, за різними даними, від 7 до 10 мільйонів 

людських жіттів. Вже відбулися процеси над СВУ (Спілка Визволення України), 

над Українським національним центром (1931), над УВО (Українська військова 

організація). Вже озвучено в столиці Харкові доповідь «Про націоналістичні 

ухили в лавах КП(б)У і боротьбу з ними» на зібранні партактиву. 

 Зазнали нищівної критики М. Грушевський, колишній нарком просвіти А. 

Шумський, В. Винниченко, М. Скрипник, а також академік ̶ історик М. 

Яворський. Доповідь стосувалась ї «Патетичної сонати» Куліша, п’єс 

Винниченка, засудила вплив на західноукраїнську літературу Адама Міцкевича, 

зокрема, його «Конрада Валенрода». 

 Знято з репертуару «Народного Малахія» та «Мину Мазайла». Критика 

«Березоля» дедалі частіше переходить зі сфер художніх до сфер політичних. 

 Вже вистрілив собі у скроню Микола Хвильовий… От  ̶ от його долю 

повторить М. Скрипник. Різко загострилось міжнародне становище. Єфрейтор 

Гітлер убрався у мундир фюрера… 

 1929 ̶ 1933 роки світової економічної кризи  ̶  стимулювали розрив 

повоєнної системи мирних договорів, що неминуче вело до війни. Представники 

фашистської Німеччини відкрито виступили у Лондоні на Міжнародній 

економічній конференції з вимогою захопити західні землі Радянського Союзу, 

насамперед Україну. У такій атмосфері у Куліша народжувалась п’єса, вистава 

якої стала завершальним акордом «Березоля»,   ̶ «Маклена Граса». 
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Фото колективу театра у часи постановки "Маклена Граса". Ліворуч, вирогідно, 

дружина В. Чистякова 

 П’єса, створена у середовищі однодумців з лабораторії «Березоля», давала 

усі підстави стати подією. Принципово нові художні підходи до побудови драми, 

доведені до віртуозності діалоги промовляли про новий виток естетичного 

знання у сучасному театрі. П’єса закохала в себе Курбаса. Розподіл ролей був 

таким: Зброжек   ̶ Й. Гірняк, Падур  ̶  М. Крушельницький, Граса  ̶  О. Романенко. 

На роль Маклени Курбас планував Тамару Жевченко. Однак грати Маклену мала 

насамперед Наталія Ужвій. 

 Курбас вивозить трупу на природу, і посеред руїн прадавнього монастиря 

 ̶  Межигірського Спаса репетирує виставу. Спектакль тяжів до жанру 

філософської трагікомедії і був генетично пов’язаний з «іронічною 

трагікомедією» «Народний Малахій».  

 

 
Наталія Ужвій та Мар'ян Крушельницький у постановці "Маклена Граса" 
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  Нині ми називаємо реалізм останньої вистави Курбаса   ̶ 

фантастичним, таким що перегукується з основами гоголівської поетики і 

елементами барокового химеричного українського роману, який у ХХ ст. 

згорнув свою традицію, хоча окремі поштовхи її даються взнаки в сучасній 

українській прозі (В. Шевчук) та кінематографі 1960 ̶ х (Параджанов, Іллєнко); 

весь Булгаков пронизаний цими струмами. Прем’єра вистави «Маклени Граси» 

відбулась 24 вересня 1933 р, визвала своєю появою шквал критики, пройшла 6  ̶

7 разів та була знята з репертуару… 

 Охлократія набирала силу. Від імені народу вже говорили заангажовані 

швачки, мотористи, ткалі й робітники, які не читали Хвильового чи Пастернака, 

Підмогильного чи Ахматову, Стуса чи Антоненка ̶ Давидовича, але гучно і 

переконливо кричали про незрозумілість іхнього мистецтва широким народним 

масам. В Україні все було значно гірше   ̶  ̶ «37 ̶ й рік» розпочався тут набагато 

раніше. Вже тоді наша держава мала статус «цивілізованої колонії», в якій 

відкидалось все нелінійне, індивідуальне, неканонічне, незаангажоване, 

ризиковане,  творче, евристичне, неузгоджене з крітеріями. І через те театр 

Курбаса був глибоко ворожий системі, як і сам Майстер. 

  

Ув’язнення та розстріл 

 5 жовтня 1933 за вказівкою влади 

Лесь Курбас був усунутий від 

керівництва "Березолем" «за 

націоналізм, формалізм, відрив від 

радянської дійсності і російського 

театру». Його також позбавили 

звання народного артиста УСРР. 

Наступного дня він виїхав до Москви 

– ставити там Шекспирівського 

"Короля Ліра" в Державному 

єврейському театрі.  

 26 грудня 1933 був 

заарештований і ув'язнений за 

звинуваченням в участі в контрреволюційно-терористичній органіції 

(Українській військовій організації) і за намір убити 2-го секретаря ЦК КП(б)У 

П. Постишева.  

 10 березня, після тривалих допитів Курбас підписав протокол про те, що 

він є "контрреволюціонером", але його колеги по театру до його 

контрреволюційної діяльності не причетні.  

 9 квітня 1934 в Харкові відбувся суд, який, посилаючись на отримані під 

час слідства "зізнання" Курбаса, засудив його до 5 років ув'язнення.  

 «Ворога» було знайдено, ярлики навішано, за цих умов залишитись навіть 

просто порядною людиною було подвигом. Тиск на акторів театру і персонал був 

шаленим, не всі витримували. В тогочасних газетах було надруковано «вирок» 

Курбасові, що його підписали практично всі актори його театру. Важко віднайти 

причину, за якої це було зроблене. Вже за наших часів ми стали свідками того, 

що вважалося за мужність, коли, наприклад, при виключенні когось зі Спілки 

Пізнє фото, приблизно 30-ті роки 
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письменників хтось випадково «захворів» та не прийшов  ̶  це було знаком 

протесту й непокори, бо руйнувало заплановану «одностайність».  

 Вже при сучасному вивченні тих подій виявилося, що далеко не всі, чиї 

прізвища подала преса, насправді підписали листа проти Л. Курбаса. Ірина 

Сташенко згадувала: «Які підписи? Та я прокинулась вранці і прочитала в газеті, 

що ми проти Курбаса. І наші прізвища. От вам і підписи». Так, підписувались не 

всі, але не виступили вони тоді й зі спростуванням, хоча б усним, боялися.  

 Декілька слів про долю тих, хто прислужився на цьому суді до знищення 

Леся Курбаса. Активна і запобіглива участь у спланованій виставі не врятувала 

їх. Павла Постишева, одного з організаторів українського голодомору й 

винищувача української інтелігенції, погромника ВУ АМЛІНу, української 

радянської енциклопедії, «Березоля», кіностудії та іншого, було вислано 1937 

року до Куйбишева, у січні 1938 арештовано, а в 1939  ̶  розстріляно. 

 Голову українського ГПУ, організатора політичних процесів над 

українською інтелігенцією Всеволода Балицького було розстріляно під час 

єжовщини. 

 Андрієві Хвилі (Олідору)  було приписано ту роль, яку він раніше накидав 

Курбасові,  ̶  роль керівника української націоналістичної контрреволюції, і 

розстріляно 1937 р. 

 Після тривалих переслідувань й звинувачень було знищено драматурга 

Івана Микитенка, у 1937 році, з імітацією самогубства. Усі вони, незалежно на 

цьому боці стояли, пішли під жорнова більшовицької системи. 

 У вироку Судової трійки при Колегії ДПУ УРСР під керівництвом 

прокурора Крайнева від 9 квітня 1934 р. було зазначено Казахстан, але поїхав 

Курбас на Північ. Покарання відбував з 17 травня цього ж року.  

 Збереглися відомості, датовані 16 листопада 1934, про реєстрацію Курбаса 

в таборі на Медвежій Горі (Архангельська обл., РФ), на будівництві Біломорсько ̶ 

Балтійського каналу. Там працював театр на 300 місць для вільнонайманих 
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працівників, і в ньому Курбас поставив кілька п'єс («Інтервенцію» Славіна). Але 

скоро за доносом О. Алєксєєва, відомого московського конферансьє і 

колишнього керівника цього невеликого театру, українського режисера 

переводять в інший табір суворішого режиму на Вянь  ̶ Губі. Приводом для 

доносу стала передана Алєксєєвим керівництву табору стаття «з волі», де 

Курбаса, що вже відбував термін, автор звинувачував у «фашизмі» (як знайомо, 

чи не правда?) і називав «ворогом народу» (ще б пак, улюблена формуліровка у 

період сталінізму). Автором статейки був корифей українського радянського 

театру Гнат Петрович Юра. Так ще одним ударом «з волі», від «своїх» Курбасу 

було прокладено шлях далі на Північ. 

 На В’янь  ̶Губі Курбас репетирує «Смерть Тарєлкіна» Сухово  ̶Кобиліна і 

фарс ̶ оперету «Адвокат Патлен». 

 Лесь Танюк, Народний артист України, український політичний та 

громадський діяч, депутат ВРУ, режисер та сценаріст досліджував свого часу 

табірні театри, і ось що писав з цього приводу: 

 «Разом з ув’язненими колегами драматургом М. Ірчаном та чеським 

композитором Урбаником режисер (Курбас) пише і ставить табірну оперету ̶ 

вар’єте на теми життя за ґратами під назвою «Сон на В’янь ̶ Губі». То вже був 

одвертий протест проти режиму, тут сатирично було подано деталі табірних 

порядків. 

 Сам Курбас виконував тут епізодичну роль старого  блазня, міма й 

музиканта, якому не дають грати на фортепіано. Блазневі заломлюють руки за 

спину  ̶  він грає другою рукою, затулюють очі  ̶  грає наосліп, зав’язують обидві 

руки   ̶  грає ногою тощо. Нарешті варта відтягує його від інструмента: в’язень 

хапається за дашок од фортепіано і летить з тим дашком на другий бік сцени. По 

якійсь паузі блазень починає грати на порожній дошці від клавіатури,  ̶  і о диво! 

 ̶  мелодія виникає знову. Мистецтва не вбити, його матерія незнищенна  ̶  ось 

який сенс цієї Курбасової метафори, що стала опосередковано виразом чи не 

цілого його життя… 

 За свідченням одного з колишніх в’язнів, комісія, надіслана з Управління 

таборів ББК, заборонила Курбасові вистави до показу; Курбаса, Ірчана й 

Урбаника було покарано перевезенням на Соловки. 

 Далі було Біле море, Соловецький Кремлівський «зразковий» театр: 

«Учень диявола» Б. Шоу, 

«Весілля Фігаро» Бомарше, 

«Слава» Гусєва, можливо, 

«Демон» Рубінштейна. 

Збереглась програмка 

«Аристократів» Погодіна у 

постановці Курбаса. 

 На той час Соловки стали 

парадоксальним осередком 

духовності, адже тут за 

ґратами сиділа наукова, 

духовна й художня еліта! 

Куліш і видатний вчений ̶ 

філософ священик Павло 

Флоренський; актор МХАТу 
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Валентин Цішевський і лікарка Володимира Крушельницька, дочка письменника 

Антіна Крушельницького; славетний московський бас Леонід Привалов і 

відомий український історик, знавець понад двадцяти мов академік Матвій 

Яворський; Бобрищев  ̶ Пушкін і неокласик Микола Зеров; професура, поети, 

генії інженерної думки. Прозаїк Олекса Слісаренко вирощував на грядці квіти. 

Микола Куліш божеволів у келії ізолятора… 

 Вистави мали успіх не лише на Соловках; приїздило начальство з 

материка, ставили митців за приклад. 

 У 60 ̶ ті роки було чимало легенд про те, що Курбаса бачили на пересилці 

десь на Волзі (Соловки розформували, перед тим массово розстрілявши в’язнів і 

частково перевівши по іншим таборам). Були свідчення про зустрічі з ним десь у 

Сибіру. Хтось переконував, що 

Курбас працював перевізником на 

якомусь паромі. З’явились 

мемуари Рустема Галіат ̶ Валаєва, 

який, як згодом з’ясувалося, 

особисто Курбаса не бачив, а 

написав про нього з розповідей 

свого рідного брата, котрий грав у 

Курбаса в «Аристократах» на 

Соловках. Очевидно, збивала з 

пантелику довідка, одержана В. 

Чистяковою від 

Васильєвоостровського ЗАГСу 

(Ленінград), де було зазначено про 

смерть Курбаса 15 листопада 1942 

року від крововиливу в мозок. Такі 

фальшивки масово розсилали 

родичам страчених, сотні тисяч 

смертей відбулися 1941 ̶ 1943 

роками та спроби списати їх на 

війну. Ця фальшива дата, 1942 рік 

надовго увійшла до біографій 

Курбаса. 

 Блукання цих легенд припинили документи, знайдені 1997 р. Санкт  ̶

Петербурзьким «Меморіалом». Документи засвідчували, що Леся Курбаса було 

розстріляно 3 листопада 1937 року в урочищі Сандормох, на 16 ̶ му кілометрі 

траси Медвежегорськ  ̶Повенець,  Карелія… Саме там з 27 жовтня по 4 листопада 

було розстріляно 1111 етапованих із 

Соловецького кремля   ̶  «в честь 

подготовки к празднованию ХХ  ̶

летия Великой Октябрьской 

социалистической революции». 

Вироки здійснив чекіст Матвєєв, 

капітан Ленінградського НКВС. 

Залізницею везли в’язнів з Кемі до 

Медвежегорська, потім 

вантажівкою на місце розстрілу. 
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Зв’язаних вивантажували у яму і, напівобморожених, клали долилиць, Матвєєв 

власноруч стріляв їм у потилиці. 27 жовтня він застрелив 208 чоловік, 2 

листопада   ̶ 210, 3 листопада   ̶ 265, 4 листопада   ̶ ще 248…Коли йому бракувало 

патронів, він для певності розбивав черепи палицею. А потім ретельно звітував 

начальству за кожного  ̶  ці рапортички збереглися: на Миколу Куліша, на 

Миколу Зерова, на Валеріяна Підмогильного, на Григорія Епіка, на Чехівського, 

Ірчана, Крушельницьких… Зразковий був комуніст, ідейний, ленінець 

найвищого гатунку. Як ударника соцпраці Матвєєва було  премійовано цінним 

подарунком і путівкою до санаторію. Згодом його таки звинуватили «у 

перевищенні влади при проведенні розстрілів», і на якийсь час він зник з обрію. 

Реабілітований після доби Хрущова як жертва репресій, Матвєєв дожив на  

почесній пенсії до 1974 року й до останнього дня вважав свою роботу 

виконанням обов’язку перед партією і державою, яким служив вірою й правдою.  

 

Кохання в житті митця 

 У 26 років Курбас вже був зіркою, режисери віддавали йому центральні 

ролі у постановках. І, можливо, саме магія театру і зіграла злий жарт з ще 

зовсім молодим хлопцем. На сцені йому випадала нагода грати неабиякі по 

силі почуття: так у «Украденому щасті» він перевтілювався у пристрасного і 

ревнивого Михайла, а у «Дяді Вані» Курбас виконував роль авантюриста 

Астрова. 

 Тодішньою партнеркою Курбаса по сцені 

була молода і дуже талановита акторка 

Катерина Рубчакова. І хоча на сцені жінка 

вміло зображала пристрасть, все ж в 

реальному житті ставилася до Курбаса лише 

як до колеги. Проблема полягала ще в тому, 

що Катерина була одружена з талановитим 

артистом Іваном Рубчаковим та мала вже двох 

донечок. 
 Так у житті Леся Курбаса розігрувалася 

справжня драма. Він не хотів завдати болю 
своєму наставнику та старшому товаришу — 

Івану Рубчакову, а в то й же час — мав таємні 

почуття до його дружини. Нарешті, під час 
гастролів театру, Курбас наважується на щире 

зізнання, але Катерина лише сміється у відповідь. 
А наступної миті стається трагедія: Курбас 

стріляє собі прямісінько у серце театральним пістолетом. Дивом залишився 

живим. Лікарі відчайдушно боротимуться за життя ексцентричного актора. На 

щастя куля не поцілила у серце, але спинилася досить близько до нього. Тому 

діставати шматок металу лікарі так і не зважились — все своє подальше життя 

Лесь Курбас житиме з нагадуванням про нерозділене кохання. 

 Якийсь час після трагедії Курбас ще виходив на сцену та спільно грав з 

Катериною Рубчаковою. Але згодом наважився кардинально змінити своє життя 

та вирушити до Києва. У столиці України він хотів спробувати свої сили у трупі 

визнаного мера Миколи Садовського. І хоча співпраця з театром Садовського 

Катерина Рубчакова 
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була досить успішною, все ж Курбас його залишив. Залишив з тим, щоб 

заснувати власний Молодий театр. 

 Цей рішучий крок мав свої наслідки як для творчості Курбаса, так і для 

його особистого життя. Київ, 1918 рік. Одна влада змінює іншу з 

калейдоскопічною швидкістю. У місті тисячі людей, які рятувалися втечею з 

Москви та Петрограда. Круговерть громадянської війни сплітала багато доль. У 

цій круговерті й зіткнулися вчорашня гімназистка, учениця балетної студії, 

дочка соліста Большого театру Валя Чистякова й 30 ̶ річний керівник «Молодого 

театру» Лесь Курбас. 

 Сталося це на Прорізній, у приміщенні театру «Бергоньє», де зранку 

займалися балерини, а потім  ̶  «молодотеатрівці». Балетмейстер Михайло 

Мордкин орендує залу у тому ж домі, що і Молодий театр. У студії Мордикіна 

займалася тоді ще зовсім юна балерина Валентина Чистякова. Існують дві 

протилежні версії знайомства. Згідно офіційної: Курбас зверну увагу на красуню 

та попросив спільного знайомого офіційно представити його Валентині. Але 

актори Молодого театру притримувалися іншої версії: мовляв, першою увагу на 

режисера звернула саме Валентина і усіляко провокувала митця на рішучі дії. 

 Коли Олександр привів Валентину додому на оглядини до матері, та гірко 

розсміялась: «Дитина!»  ̶  такою юною, тендітною та інфантильною здалася 

дівчина Ванді Адольфівні. Не про таку дружину для сина мріяла мати…  

Але як би там не було фактом залишається те, 

що кохання між 19-річною Валентиною та 32-

річним Олександром Степановичем спалахнуло 

досить швидко. І врешті закінчилося шлюбом: 

пара обвінчалася у Андріївській церкві 19 

вересня 1919 року. У метричній книзі Києво ̶ 

Подільського Свято  ̶ Андрієвського собору у 

відділі записів повінчаних за 1919 рік під 

номером 5 значилося: «1919 года, 6 (19) 

сентября сочетались браком жених – гражданин 

города Самбор в Галиции Александр 

Степанович Курбас, 32 лет, холост, греко-

униатского вероисповедания. Свидетели – 

Марко Степанович Терещенко и Михаил 

Васильевич Семенко. Невеста – Валентина Николаевна Чистякова, гражданка г. 

Моксвы, дочь артиста Большого Московского оперного театра, 19 лет, девушка, 

православного вероисповедания…». А через два місяці в маленькому селі 

Зінківці під Кам’янцем ̶ Подільським померла від тифу перша любов Курбаса 

Катерина Рубчакова. 

 Шлюб Курбаса і Чистякової був, по ̶ хорошому, нерівним: велика різниця 

у віці, життєвому досвіді, походженні. Для Курбаса Валентина, крім чудової 

юної дівчини з фіалковими очима, була чудовим матеріалом, з якого він ліпив 

актрису для свого синтетичного театру, благо, вона поєднувала в собі всі задатки: 

співала, танцювала, мала чудову пам’ять, артистизм. Та й Валентина вирішила 

переорієнтуватися і залишивши балет, зосередилася на акторській професії. Її 

першою виставою стане «Цар Едіп». Курбас докладатиме чимало зусиль для того 

Валентина Чистякова 
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аби «виховати» і створити з Валентини справжню зірку сцени, зрештою йому це 

вдасться. 

 Але деякі дослідники вважають, що попри всі успіхи не варто надмірно 

романтизувати стосунки подружжя. Згідно однієї з версій, Валентина мала 

доволі серйозний роман з актором театру Леся Курбаса. Можливо, і в цьому 

випадку актор та акторка надміру захопилися вдаваними пристрастями, а 

можливо почуття були справжніми. 

 Зрештою закохані опинилися у пастці: 

вони не хотіли засмучувати Леся Курбаса — 

людину, яка подарувала їм і професію, і успіх, і 

славу. Водночас їх почуття та таємний роман 

зраджували довіру Курбаса. Вихід з ситуації був 

знайдений досить оригінальний — подвійне 

самогубство. Валентина і її коханець мали 

спільно стрибнути у воду. Але в роковий момент 

жінка чи то втратила свідомість, чи то відчула, 

що їй не стає духу — у воду вона так і не 

кинулася. А от її коханець виявися більш 

відчайдушним і довів таки справу до кінця. 

 Валентина Чистякова залишатиметься 

дружиною Леся Курбаса аж до його смерті. 
Більше того, ще 5 років після того, як друга куля 

таки обірве життя митця, Валентина не знатиме, що є вдовою. Вона підтримуватиме 

маму режисера і житиме з нею в одній квартирі. 

 Арешт та розстріл Курбаса — це ще одна фатальна і трагічна історія, в якій 

не обійшлося без гіркої іронії долі. Якось на жорстку розмову Курбаса викликав 

Павло Постишев, тоді як раз у розпалі був скандал навколо Миколи Хвильового. 

Постишев обіцяв сприяти розвитку театру в обмін на більше ентузіастичне 

ставлення до дій влади. Відповідь Курбаса була однозначною та жорсткою:  

«Я заявляю, що ні Миколу Хвильового, ні ВАПЛІТЕ не можу засуджувати, бо 

однодумець їх політико-літературної діяльності…» 

 Майже одразу після такої заяви Курбаса зняли з посади режисера та 

відправили у Москву. Того ж таки 1933 року зведе рахунки з життям Микола 

Хвильовий, а 26 грудня арештують Леся Курбаса. Він саме збирався їхати 

святкувати Новий рік до дружини у Харків, але з’явиться там уже у якості в’язня. 

На початку березня 34-го Курбаса перевели до Харкова, у в’язницю на 

Катеринославській вулиці, якою Валентина носила передачі.  

 На Соловках Курбас ще займатиметься театром, він і там організовуватиме 

постановки п’єс і сподіватиметься, що через п’ять років знову побачить рідних 

та стане вільним. Вони листувались із Валентиною, вона надсилала книги. 

Однак, 9 жовтня 1937 року особлива трійка ухвалить йому інший — смертельний 

вирок, а вже 3 листопада куля обірве життя генія українського театру. Листи від 

нього приходити перестали. Тільки 1957 року Чистякова отримає офіційне 

повідомлення про те, що справу її чоловіка припинено у зв’язку з відсутністю 

складу злочину, а ще через 4 роки  ̶  похоронку, в якій говорилось, що Курбас 

помер 1942 року від інсульту.  
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 Валентина Чистякова зберегла себе як актрису і в повоєнні роки отримала 

навіть почесне звання народної артистки, була нагороджена орденами. Тим гірше 

вона переживала життєві удари, що випали на її долю, і особливо гірко  ̶  

неминучу втрату молодості, свою самотню старість  ̶  дітей у них з Курбасом не 

було. 

 «Я пройшла довгий «хресний шлях» думок про самогубство, і, нарешті, 

подолала себе… Так от! Моя маска веселості і дотепності коштувала мені 

дуже дорого, але вона рятувала мене від докучливих друзів!»  ̶  писала Валентина. 
 Валентина померла у 84 роки: випадковий перелам шийки стегна і 

наступне за ним запалення легенів вбило її. Похорон був скромним: офіційний 

сухий некролог, прощальний театральний дзвінок… Вона так і не дізналася 

правди про загибель свого чоловіка. 

Лесь Курбас і кінематограф 

 Пореволюційні роки, які дали Україні геніїв 

авангардного мистецтва, були сповнені експериментів 

та новаторських пошуків. Кіно розвивалося в дусі 

нових віянь, його естетика впливала на суміжні 

мистецтва, зокрема на театр. Філософська й мистецька 

позиції Леся Курбаса спонукали до експериментів не 

лише на театральній сцені, а й у кіно. І хоча роботі в 

кіно Курбас віддав незначну частину свого творчого 

життя, природжений інтелектуал із душею художника 

й розумом філософа вписав своє ім’я в першу сторінку 

історії українського кіномистецтва у перші 

пореволюційні 1920-ті й задав темп його подальшого 

розвитку. 

 Очевидно, що розпочатий процес українізації під час національної 

революції (1917–1921) неможливо було одномоментно зупинити. Український 

кінематограф прагнув і надалі відтворювати національний характер 

довколишньої дійсності. Митці намагалися розширювати кордони національної 

культури, залучати до неї найширші верстви суспільства. 

 На початку 1920-х услід за Росією в Україні миттєво пройшов процес 

тотального одержавлення кіноіндустрії. До того ж після жовтневого 

більшовицького перевороту тогочасне російське кіно майже в повному 

кадровому й технічному складі перебралося в Україну в пошуках сприятливих 

умов для роботи. Радянська система прагнула використати весь 

кінематографічний потенціал для своїх політичних цілей, розуміючи його 

безмежні можливості в царині масового суспільного впливу та пропаганди 

утопічних ідей «світлого майбутнього комунізму» для упокорення народів і 

відновлення імперії — лиш під іншими знаменами. Більшовики вміло 

застосовували кінематограф як інформаційну зброю на агітпоїздах і пароплавах, 

котрими, як зазначив історик кіно Олександр Шимон, опікувався особисто 

Володимир Ульянов. Ідеологічно підготовлені пропагандисти «кіногрупами 

робили багатоденні рейди у найвіддаленіші місця по Україні. Встановлювали 

просто на вулиці кіноекран, влаштовували там кіносеанси, мітинги на політичні 

теми. Дуже багато людей спочатку з побоюванням, а потім сміливіше збиралися 

навколо кіноапарата (у Чорнобилі, Мозирі — понад 1000 чоловік), і непомітно 
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починалася “щира” розмова, яка дуже часто переростала в бурхливий  мітинг». 

Наступного дня довірливі українці зустрічали більшовиків хлібом-сіллю. 

Кіноагітаційні гасла на зразок «кіно освітлює темряву — освічує бідноту» на 

практиці виявилося дієвими. Для ефективності застосовували деспотичне й 

брутальне управління.  

  Більшовикам вдалося при окремих ревкомах заснувати деякі 

кінофотовідділи. У 1920 році було зорганізовано «Всеукраїнський 

фотокінокомітет». Із націоналізацією кіногалузі 1922 року засновано 

Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ) та його обласні відділи. Остаточне 

затвердження статуту ВУФКУ припало на 1925 рік. 

 Українське кіно 1920-х в особі російських режисерів, котрі не встигли 

емігрувати або вже повернулися з еміграції, отримало агітзавдання: створити 

узагальнений портрет українського «дядька» — селянина, який люто опирався 

більшовизації свого села. 

 Кінематограф, єдиний ефективний на той час художній 

засіб масового впливу, перебрав на себе головні 

комунікаційні функції. Революційне гасло «Мистецтво — 

масам» стосувалося, серед іншого, кіно і театру. Їхня 

соціальна заангажованість не обійшла стороною й Курбаса 

та багатьох українських авангардистів.  

 Найімовірніше, до творення українського кіно Лесь 

Курбас узявся наприкінці 1921 — на початку 1922 років, 

після невдалої спроби створити в Харкові державний театр 

на основі студії «Кийдрамте» й налагодити студійну роботу. 

Учень Курбаса Леонід Болобан згадував, що «після 

засушливої весни насувався голод 1921 року, десь у липні, коли перспектива 

продовольчої кризи стала для всіх очевидною, колектив (“Кийдрамте”) 

розпався».  Підтвердив цей факт у своїх спогадах «Pro 

Futuro» й Гнат Ігнатович («після Харкова, де наркомові не 

пощастило роздобути достатніх коштів, театр-студія, не 

побачивши світу, перестав існувати, і всі ми роз’їхалися 

хто куди»). Цікавий факт повідомила 16 червня 1921 року 

газета «Вісті»: при Наркоматі освіти створено нову 

колегію Теаполітосвіти, до складу якої ввійшли Курбас, 

Сарик і Полуянов. «Нова колегія, — писала газета, — 

приступила до вироблення основних тезисів театральної 

політики в Україні й до конкретного 

розроблення практичних засобів і 

кроків для негайного перетворення її в життя». Скоріш за 

все, більшовицька влада запропонувала Курбасові втілити 

новаторські тези театральної й кінематографічної політики.  

 Перший директор Об’єднаної (Одеської і Ялтинської) 

кінофабрики ВУФКУ (1922–1925), режисер та організатор 

кіновиробництва Михайло Капчинський, підтвердив 

запрошення до Одеського ВУФКУ «видатного українського 

театрального режисера Леся Курбаса»  у книзі «У Чорного 

моря». У важкі, голодні й тифозні 1921-1922 роки Михайло 

Якович Капчинський (родом з Білої Церкви, випускник історико-філологічного 

Леонід Болобан 

Гнат Ігнатович 

М. Капчинський 
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факультету Київського університету Святого Володимира (1912)) організовує 

українське кіновиробництво на Одеській кінофабриці ВУФКУ (донедавна 

Одеська кінофабрика Харитонова, де директором і режисером працював Петро 

Чардинін) на березі Чорного моря.  

 За таких історичних обставин Лесь Курбас, який віддавав багато зусиль 

громадській діяльності, в пореволюційних 1920-х почав освоювати кіногалузь. 

Слід зауважити, що існує досі не підтверджене припущення його першої 

кінематографічної спроби під час літнього перебування Молодого театру в Одесі 

у 1918 році, під час роботи над постановкою вистави за драмою Софокла «Цар 

Едіп».  

 Вочевидь, режисер прагнув створити національне, модерне, філософське 

кіно, що увібрало би тодішній світовий кінематографічний досвід, шукаючи нові 

смислові форми — «європейські у національних формах мистецтва». Звичне ж 

ігрове кіно 1920-х намагалося поєднати революційну тематику з традиційною 

для попереднього періоду мелодрамою та пригодницькими жанрами. 

 Результатом Курбасової роботи в українському кінематографі стала поява 

чотирьох художньо-ігрових фільмів: «Шведський сірник» за А. Чеховим 

(«Дворянське багно» (1922)),  комедій «Вендета»  («Око за око» (1924)), 

«Макдональд» («Пригоди Макдональда, або Історія одного договору» (1924)), 

агітаційного фільму «Арсенальці» («Червоний Арсенал» (1925)) і комедії «Сон 

Товстопузенка» («Як куркуль сільським головою став» 1924)), зрежисованої 

його учнем О. Перегудою.  

 Дебютом Курбаса в кіно став «Шведський сірник» за однойменним 

оповіданням А. Чехова. Співсценаристами виступили одеський театральний 

діяч, режисер і критик Борис Лоренцо та актор, режисер Микола Салтиков, що 

зіграв багато ролей у перші роки існування ВУФКУ. Картину зняв майстер-

оператор Євген Славінський, який приїхав із Москви разом з оператором Луї  

Форестьє. Художник  ̶ Іван Суворов. Зіграти головну роль корнета Марка 

Івановича Кляузова запросили Костянтина Гаріна, актора Одеського драмтеатру. 

Епізодичні ролі грали актори Одеського драмтеатру (приміром, І. Висоцький 

зіграв слідчого Чубікова). М. Капчинський зауважує, що в ті лихі роки «ніхто 

заробітну платню не одержував, усі працювали за “пайок” по картках: 200 грамів 

того, що називалося хлібом, півкілограма ячмінної крупи на місяць і пакетик 

лаврового листу».  

    
Марк Кляузов Олена Єгорова І. Висоцький А. Мальський 

 Без високоякісної плівки хорошу картину зняти неможливо. Плівки не 

було.  Професор-хімік Одеського університету А. А. Кирилов заливав відмиту 

плівку новим емульсійним прошарком, допоки не налагодили поставки 

італійської плівки фірми «Чінес». Саме за таких важких умов Лесь Курбас 
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поставив перший художній ігровий фільм. Рутинність буднів і 

недоброзичливість певних російських кінематографістів додавала труднощів. 

Деякі дослідники Курбасової творчої біографії досі ставлять цей маловідомий 

факт під сумнів — натомість академічне московське видання «Анотований 

каталог радянських художніх фільмів Всесоюзного державного фонду 

кінофільмів» (1961) таки підтверджує: першу Курбасову кінематографічну 

роботу було випущено 1922 року. Авторитетний історик кіно Олександр Шимон, 

автор видання «На сторінках з історії кіно в Україні» (1964) теж зазначає, що «в 

1922 році Лесь Курбас екранізував чеховський “Шведський сірник”».  

 «Шведський сірник» — перший художній ігровий фільм, випущений 

ВУФКУ. Він вийшов на екран 1922 року. З нез’ясованих причин цю українську 

стрічку перемонтували в Москві. «Відповідно до матеріалів Головреперткому, 

фільм “Шведський сірник”, перемонтований у 1926 році, було дозволено для 

безкоштовного демонстрування в червоноармійських частинах під назвою 

“Дворянське багно”. Метраж фільму скоротився до 480 м. Фільм не зберігся». О. 

Шимон повідомляє, що «при постановці “Шведського сірника” він [Курбас] 

«осучаснив» Чехова: картина одержала підзаголовок “Дворянське багно”, і події, 

які в ній відбувалися, коментувалися повчальними написами про загнивання 

поміщицького класу». 

 З публіцистичного джерела «Тернистий шлях до істини» (1978) 

підготовленого Н. Капельгородською і опублікованого у виданні «Советский 

экран» (1988), стало відомо: Валентина Чистякова (дружина Леся Курбаса) 

розповіла Івану Кавалерідзе про те, що серед пред’явлених її чоловікові 

обвинувачень після арешту (25.12.1933) фігурував і його фільм «Шведський 

сірник» — мовляв, чому висміюються саме російські поміщики? «Твір Чехова 

ніхто, звісно, до уваги не брав».  

 Після здачі «Шведського сірника» Курбас повертається до Білої Церкви, 

гуртує учнів і 30 березня 1922 року засновує 1-шу театральну майстерню 

Мистецького об’єднання «Березіль». Головним художником майстерні стає 

випускник Мюнхенської академії образотворчого мистецтва Вадим Меллер. У 

1922–1926 роках Курбас керує драматичним факультетом Музично-

драматичного інституту імені М. Лисенка (нині Київський національний 

університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого). 

 Удруге Курбас приходить працювати на одеську 

кінофабрику ВУФКУ в 1924 році, коли «організований і 

випестаний ним театр “Березіль” твердо стояв на ногах», 

— писав його учень Олександр Перегуда у спогадах 

(рукопис зберігається у фондовій колекції МТМК 

України). Він повертається в кіно, коли «перші роботи 

театру — “Газ” Г. Кайзера, “Джіммі Гіґґінс” за Е. 

Сінклером, “Макбет” В. Шекспіра, “Гайдамаки” за Т. 

Шевченком, “Машиноборці” Е. Толлера — завоювали 

славу і авторитет, довівши свою незаперечну художню 

цінність». Постановки Курбаса в «Березолі» були 

справжнім святом для шанувальників театрального 

мистецтва. Вдячна київська публіка захоплено ходила  на вистави протягом 

зимового сезону, а публіка Харкова і Полтави — на травневих і червневих 

гастролях 1924–го. 

О. Перегуда 
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 Актор «Березоля» Йосип Гірняк у своїх спогадах 

зазначив, що під час перебування 4-ї майстерні МОБу в 

Харкові «комісаріат освіти і дирекція Одеської 

кінофабрики затратили чимало часу на те, щоб намовити 

Леся Курбаса зафільмувати кілька картин із своїми 

акторами. На думку ініціаторів, був уже найвищий час, 

щоб і ця установа почала “українізуватися”». Після довгих 

роздумів Курбас вирішив включити кіно в русло 

мистецьких зацікавлень «Березоля» й зобов’язався 

поставити за чотири місяці три короткометражні фільми: 

«Вендету», «Макдональд» і «Арсенальців».  

 Йосип Гірняк свідчив, що в харківському комісаріаті 

освіти ще до запрошення Курбаса в кіно «виникла думка 

створити збірку короткометражних фільмів під спільною 

назвою “Маховик”» — своєрідний соціалістичний агітаційний кіножурнал. Тому 

всі Курбасові фільми «демонструвалися, як правило, у поєднанні з хронікально-

документальним журналом “Маховик”, будучи начебто складовою його 

частиною», — твердить О. Шимон. Планування кіносеансів за зразком 

періодичної преси може свідчити про публіцистичну спрямованість 

кінематографічної творчості режисера. У своїх кінопостановках Курбас 

розробляв актуальні теми на злободенному матеріалі, вважаючи їх запорукою 

прогресивного кіно, виявляв невичерпну винахідливість і талант художника-

публіциста в кіно й театрі, підсумовує О. Шимон. 

 До повернення в кінематограф Курбас 

інсценізував роман Елтона Сінклера «Джиммі Гіґґінс», 

майже одразу після публікації заборонений на 

батьківщині письменника. В основу інсценізації було 

покладено лише гостросоціальну сюжетну лінію. 

Авторську монодраму блискуче втілив на сцені й на 

екрані львівський актор і Курбасів соратник із театру 

«Руська бесіда» Амвросій Бучма. На думку Нелі 

Корнієнко, Лесь Курбас «перевів роман Е. Сінклера  у 

стиль сценічного експресіонізму; власне п’єса — це те, 

що бачить Джиммі, світ головного героя». Бажання 

повніше відобразити злободенні геополітичні події, які хвилювали українського 

митця, трансформувалося в формат гострополітичного театрального плакату. 

Для підсилення експресії Курбас «уперше в своїй практиці вводить у виставу 

кіно: на екрані демонструються воєнні кадри, вибухи, пересування військ, 

банкети, раути вищого світу» (Г. Веселовська).  

 Використовував кіно в німецьких виставах для підсилення експресії і 

всесвітньовідомий режисер-новатор Макс Рейнгардт, із яким у Курбаса був 

глибокий світоглядно-мистецький зв’язок. Обидва митці були випускниками 

драматичної школи Віденської консерваторії.  Згодом Курбас складе творчий 

портрет Рейнгардта: «його активність і працездатність були феноменальні. Він 

водночас міг керувати кількома театрами й ніколи, незважаючи на 

“перевантагу”, не здавав позиції неймовірної вимогливості до себе й до своїх 

колективів стосовно високої художньості виконання. Він був ненаситний в 

А. Бучма 
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драматургічному матеріалі: антична драма, німецькі 

класики, Шекспір, сучасна драматургія… Весь час 

прагнув різноманітнити стилі. Ставив спектаклі на 

маленькій і величезній сценах, на майдані, в цирку. 

Єдине, що залишалося незмінним у його 

режисерсько-педагогічній діяльності, — це 

вдосконалення акторської майстерності». 

 В уривках «Джіммі Гіґґінса» вражає монтаж 

кінематографічних і театральних сцен і 

мізансценування. Кіноепізоди стали компонентом 

єдиного сценічного образу, де побудову дії було 

узгоджено з об’єктивом. 

 Режисер Борис Тягно згадував, що під час обговорення наслідків  сезону 

1924 року в них із Курбасом відбулася розмова стосовно того, що в «Джіммі 

Гіґґінсі» він нарахував був близько двадцяти  драматичних жанрів. Яким 

методом він об’єднав їх, за яким принципом? «Ми це робили за традиційним 

прийомом кіномонтажу. Монтаж — дуже гнучкий і сучасний прийом», — 

відповів Курбас. Головними театральними прийомами для Курбаса стали 

«контрастний монтаж епізодів, символічно-плакатна і фарсова чіткість 

мізансцен, часом механічне дублювання реплік, жестів, їхня певна лялькова 

одноманітність» (Г. Веселовська). Для досягнення мистецької мети він комбінує 

різні виражальні засоби. Крім «Джіммі Гіґґінса», кіно стало елементом вистав 

«Напередодні» й «Диктатура».  

 В грудні 1924 року в МОБі відбулася прем’єра вистави «Секретар 

профспілки» за Л. Скоттом. Спектакль ставив Борис Тягно, але загальновідомо, 

що Курбас вносив корективи в усі вистави «Березоля», незалежно від того, хто 

їх здійснював. Олександр Перегуда зазначає, що «переносячи до театру набуте у 

кінематографі, Курбас в одній з масових сцен “Секретаря профспілки” 

застосував кінематографічний прийом — наплив. Це значно посилило динаміку 

масовки й надало їй узагальнюючого змісту. Сцену “на ура” прийняли на 

репетиціях, а потім і глядач на виставі». Масштабність і глобальність 

світосприйняття, новаторська естетика перетворили експресіоністські вистави 

на українській сцені на художнє явище світового масштабу. 

 За словами М. Бажана, «лише з 1924 року почався планомірний і тривкий 

розвиток українського кіно. Реально відбудовувалися виробничі бази, 

зміцнювалися фінансові й матеріальні можливості, українське суспільство 

щільніше підходило до нового в його культурній традиції мистецтва кіно». 

  «Першою ластівкою був сценарій комедії “Вендета” (“Око за око”), про 

сварку і непримирену ворожнечу попа і дяка. Причиною ворожнечі була 

черешня, яка прикрашала спільну їх межу. Вважалося, — конкретизував 

О. Перегуда, — шо коли сваряться дяк і піп, то фільм має бути — 

антирелігійний…» 

 Директор Одеської кінофабрики Михайло Капчинський наполегливо 

рекомендував цей сценарій, оскільки інших не було. «Директора думка була 

проста: фільм провалиться — біда буде невелика, ризик невеличкий — бо 

кошторис мізерний… А про творчі плани, інтереси глядача, тоді ще мало хто 

думав. Лесь Курбас погодився ставити цей сценарій — не сидіти ж без діла», — 

пояснював Перегуда. 

Макс Рейнгардт 
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 Співсценаристами 

«Вендети» стали Микола 

Борисов, Соломон 

Лазурін (Баєвський) і 

Георгій Стабовий, 

художником — 

Володимир Мюллер, 

оператором — Борис 

Завелєв. До роботи над 

фільмом Курбас залучив 

акторів-учнів 

мистецького обєднання 

«Березіль», переважно з 

галичан: Йосип Гірняк 

зіграв попа Сільвестра 

Іжехерувимського, 

Степан Шагайда — дяка 

Гордія Святоптицина, 

Наталя Пилипенко — дячиху, Амвросій Бучма — нічного сторожа, Ганна 

Бабіївна — бабу, А. Оленич–Алексеєва — попадю. 

 «Вендету» належало «зняти за сценарієм — відверто банальним, де хоч би 

в одному кадрі блиснула б оригінальна думка, гостра ситуація, несподіваний 

поворот сюжету, незвична поведінка персонажів. Сумнівною була і її 

антирелігійність, суспільне значення не сягало за межі 

“естрадного гострослів’я”, до того ж сам сюжет і 

середовище були відверто нудні — не смішна комедія», 

— підсумовує Перегуда. Сценарій тоді трактували як 

низький жанр і ставилися до його написання відповідно. 

 Сюжет був дещо ідеологізований: керівництво 

Одеської студії вирішило внести свою лепту в тогочасну 

антирелігійну пропаганду. За словами Йосипа Гірняка, 

«дирекція ВУФКУ підсунула Курбасу для дебюту 

банальний фільм, який він невідомо чому погодився 

зняти». Шкода, що Курбасу не запропонували поставити 

наприклад, «Джіммі Гіґґінза» за Елтоном Сінклером, 

«Газ» за Георгом Кайзером чи перенести на екран іншу 

модерну постановку «Березоля».  

 Сила його таланту навіть на такому невиразному кінодраматургічному 

матеріалі мусила «знайти бодай щось, щоб вивести “Вендету” з присмерку інших 

фільмів, — зазначає Перегуда, — і Курбас знайшов! Він визначив 

кінематографічний вираз соціальної генези “імені по батькові” героїв. Знайшов 

те, що обумовлювало їх духовний світ… Комедія набирала нового змісту та 

значення. Режисерська оригінальна думка надавала життєдайного сенсу 

безплідному літературному матеріалу і рятувала безнадійно провальну річ». 

Вносячи свої корективи в сюжетну канву, Лесь Курбас підтвердив відповідальне 

ставлення до кіномистецтва, серйозність і пошану до українського кінопродукту 

в новітню епоху вітчизняного німого кіно. Чи не вперше в історії українського 

художнього ігрового кіно режисер застосував прийом об’ємної мультиплікації, 

Збережений кадр з "Вендетти" 

Степан Шагайда 
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відразу визначивши кут розвитку сюжету й надавши картині відповідного 

ідейно-філософського спрямування. «Вдалий експеримент режисера жанрово 

перетворив беззубу побутову комедію-нісенітницю в гостру сатиру». Слід 

зазначити, що оператор Борис Завелєв ставився до Курбасового композиційного 

новаторства двояко — інколи дорікав за нешанобливе ставлення до знімального 

кіноапарата, але врешті поступався своїми принципами й знімав так, як вимагав 

непередбачуваний режисер-новатор. Курбас із першого знімального дня дуже 

вміло і впевнено розпоряджався кінозасобами, сам ставив кадр. 

 Йосип Гірняк так описував творчий процес на знімальному майданчику: «І 

ось у час роботи ми приглядалися, як він напружено примірявся до терену, час 

від часу заглядаючи через об’єктив камери на намічений кадр, поки не блиснула 

оригінальна думка, гостра ситуація, несподіваний зворот сюжету, нетрафаретна 

гра персонажів. Треба було творити якісь яскраві комедійні ситуації, щоб 

оправдати потребу такого фільму. І він їх знаходив, так би мовити, на ходу. Увесь 

час пробував, експериментував, перевіряв наслідки тих шукань і дієвість своїх 

задумів на нас, на всіх співробітниках знімальної групи і на собі самому. Він був 

дуже вимогливим до нас, а до самого себе в першу чергу».  

 Борис Завелєв, досвідчений і знаний російський 

оператор, не раз схвально висловлювався про роботу 

Курбаса в кіно. Визнаний майстер операторського 

мистецтва (класичного плану), який мав за плечами кілька 

десятків знятих фільмів і роки творчої співпраці зі знаними 

тогочасними російськими режисерами (зокрема з Євгеном 

Бауером) у моменти щирого захоплення творчою роботою 

Курбаса «ділився своїми почуттями з ним, незмінно 

повторюючи: “Це ж справжній Бауер!” На що Лесь 

Степанович відповідав: “Не Бауер, а Курбас!”». 

1927 року Борис Завелєв допоможе молодому режисеру–

новатору Олександрові Довженку створити перший український авангардний 

кіноепос «Звенигора» у творчій співпраці з професором Василем Кричевським.  

 Повернувшись із Вінниці до Одеси, всі були приємно здивовані з того, що 

знімальну групу зустріли вельми привітно. Коли Йосип Гірняк ішов зі Степаном 

Шагайдою по студії, співробітники їх упізнавали й усміхнено вітались — а 

керівництво, подивившись кадри, зняті на натурі у Вінниці, взагалі змінило своє 

ставлення до «пришельця» 

Леся Курбаса. Більше того, у 

статті «Зустрів людину» 

знаний одеський публіцист 

Станіслав Радзинський (батько 

відомого російського 

публіциста Едварда 

Радзинського) порівнював 

його з батьком американської 

кінематографії Девідом 

Ґріффітсом. 

  На кінофабриці Курбас 

укотре довів, що впевнено 

володіє основними засобами виразності 

Борис Завелєв 

Березілівці на репетиції 
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й творчої специфіки кіно та розуміє естетико-художні можливості 

кінематографу. Його учні — актори «Березоля — працювали на знімальному 

майданчику до самозабуття, адже «Березіль» був всеосяжною школою 

театрального мистецтва, свідчив Олександр Перегуда. Курбас відмінно 

підготував їх до професії кіноактора, і всі чудово працювали під час зйомок кіно, 

яке тоді було німим. У театрі глядач слухав, у кіно ж дивився — на міміку актора, 

на його рухи, жести. Березільцям легко вдавалася нова акторська кіномова. Вони 

блискуче пройшли Курбасову театральну абетку періоду мімодрами (акторські 

етюди на органічному мовчанні): «Актор — це людина, що має здатність до 

тривання в наміченому уявою ритмі й уміння винаходити і демонструвати в 

матеріалі — в людині (в самому собі) та в іншому матеріалі театру — символи 

для передачі зображуваної реальності». 

 Вплив німецького експресіонізму на пореволюційне українське 

національне кіно незаперечний. Як не дивно, прийшов він в українське кіно 

через театр, через мистецьке об’єднання «Березіль» в особі Леся Курбаса, 

зачинателя новаторського українського кіномистецтва пореволюційних 1920-х 

років. Хоч розвиток німецького експресіонізму (1920–1925) доходив фінальної 

своєї фази, цей мистецький напрям продовжував цікавити українських митців 

своїми зразками розширення рамок творчості й спробами передачі емоцій 

кінематографічними засобами: зображенням, ритмом, світлом, формою, рухом. 

  Фільм «Макдональд» Лесь Курбас створював за 

сценарієм Дмитра Бузька, редактора ВУФКУ, автора 

сценаріїв фільмів «Лісовий звір» і «Сон 

Товстопузенка» (1924) та численних публікацій на 

тему розвитку кіномистецтва. Літературний сценарій 

режисер розгорнув у поліфонічний твір складної 

експресивної образної фактури, синтезуючи різні 

стилі, техніки й жанри для розкриття індивідуальних 

характерів.  

 Фільм було задумано у форматі політичного 

памфлету про прем’єр-міністра першого 

лейбористського уряду Англії, але Курбас знімає 

гострий детектив — із переслідуванням, погонями й 

трюками, що доносили основну думку: 

Макдональд — лялька в руках англійської буржуазії.  

Він метушиться між королем, робітниками і 

промисловцями, й усе це супроводжується 

страшенним ажіотажем демократичної англійської 

преси. Сюжет апелював до критичного виступу 

прем’єр-міністра Англії Чемберлена, який 1924 року висунув ультиматум СРСР. 

Радянський пролетаріат тоді пильно слідкував за революційними подіями на 

європейському континенті.  

 Лесь Курбас продовжує вводити в кінематографічний світ своїх 

вихованців — молодих, мотивованих, інтелектуальних акторів із блискучою 

технікою, різносторонньо підготовлених для творення нового мистецтва. 

Головну роль Макдональда Лесь Курбас довірив Амвросію Бучмі, роль 

англійського короля — Василеві Василькові, а кореспондента англійської 

преси — Павлу Долині. Олександр Перегуда — незмінний асистент режисера  і 

"Макдональд" 
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час від часу англійський 

газетяр, Леонід Юренєв — 

Ллойд Джордж, Георгій 

Сперанцев — лакей, Антон 

Клименко — член ІІ 

інтернаціоналу. 

 Курбас задумав зняти 

фільм у стилістиці 

американського комічного 

детективу з численними 

погонями й трюками, з 

прискореним темпоритмом і 

численними експериментами 

(зокрема, Макдональд мав 

літати на аероплані, 

вхопившись за його колесо, 

видиратися на дах і плигати з триповерхового будинку). Кожен такий трюк 

потребував уміння й спритності. Слід зазначити, що Амвросій Бучма працював 

без дублера-каскадера й блискуче виконував усі завдання свого вчителя-

режисера. Консервативно налаштований Борис Завелєв не міг сприйняти 

запропонований знімальний план і покинув проект. 

Терміново треба було знайти нового оператора. Ним став 

Дмитро Фельдман, співробітник лабораторії Одеської 

кінофабрики, якого Лесь Курбас пам’ятав ще з 1922 

року.  Творча співпраця з Курбасом стала для Фельдмана 

справжньою мистецькою школою. Художник фільму 

Володимир Мюллер (російський художник-модерніст, 

випускник Петербурзької академії образотворчого 

мистецтва) змайстрував макет Лондона, а оператор 

поєднав макет із рухливим натовпом і створив ілюзію 

справжньої англійської столиці. На той час це було 

справжнє новаторство в українському кінематографі.  

 Олександр Перегуда згадав іще один надзвичайно 

цікавий задум, втілений Курбасом в епізоді фільму «Макдональд» під назвою 

«Суперечка бізнесменів». Король Георг (Василь Василько) сидів на троні, 

тримаючи в руках улюбленого білого песика. Трон стояв на помості дивовижної 

форми, яка нагадує геральдичний щит. Поміст тримали на своїх руках 

промислові магнати. Спочатку сцена ідилічна. Коли промисловці починали між 

собою сперечатися, король і песик втрачали рівновагу й хиталися. Песикові 

легше (він кидався навтьоки, подалі від знімального майданчика), а от королеві 

Георгу (високому міцному Василькові) не так легко було зіскочити з живого 

помосту, хоча його й устигав підхопити дужими руками один із вельмож (актор-

атлет). Мізансцена викликала веселий сміх у присутніх на зйомках, а потім і в 

глядачів.  

 Лесь Курбас безперестану експериментував із технічними й 

зображальними можливостями кінематографу: прискорена, сповільнена, 

трюкова зйомки, сполучення, накладки, каше по вертикалі й горизонталі 

робилися на мізерній технічній базі: чотири підвісні освітлювальні прилади, 

Кадр із фільму 

Д. Фельдман 
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стара санітарна машина «Форд», шість стояків. Так створювалася гротескна 

сатира на лідера англійських лейбористів 1920-х років. Фільм увійшов до 

першого номеру кіножурналу «Маховик». 

 Слід зазначити, що робота Леся Курбаса на Одеській кіностудії ВУФКУ 

тривала не чотири місяці, а набагато довше — протягом 1924–1925 років. 

Обов’язки керівника МОБу виконував тим часом Фавст Лопатинський, про що 

свідчить документ із фондової колекції МТМК України. Сам Курбас тільки 

робив коректуру вистав режисерів-учнів «Березолю». Упродовж літа-осені 

1924 року вдень він працював на кінофабриці, а ввечері викладав в одеській 

Шостій майстерні, організованій на прохання одеситів за наказом Губполітосвіти 

від травня 1924 року. Керували майстернею Степан Бондарчук, Павло Долина і 

Софія Мануйлович. Курбас устиг там поставити «Джіммі Гіґґінса». На 

кінофабриці ВУФКУ він теж займався педагогічною роботою.  

  У 1924 році Курбасів учень Олександр Перегуда під його художнім 

керівництвом поставив короткометражну комедію «Сон Товстопузенка» («Як 

куркуль сільським головою став») за літературним сценарієм Дмитра Бузька. 

Знімав стрічку Дмитро Фельдман, художником був І. Суворов, редактором 

картини — Георгій Тасин, помічником режисера — Б. Дуберштейн. Сценарій 

стрічки відверто агітаційний — про боротьбу з куркулями на селі. Головну роль 

Івана Голодранця зіграв Амвросій Бучма, в ролі попа дебютував березілець 

Борис Балабан,  дружину Товстопузенка зіграла А. Оленич-Алексеєва. Картина 

ввійшла до першого номеру кіножурналу ВУФКУ «Маховик». 

 Упродовж осені й весни 1924-1925 

років Лесь Курбас поставив останній 

фільм на Одеському ВУФКУ — 

«Арсенальці» («Червоний 

Арсенал»)  за сценарієм Георгія 

Тасина. Самому режисерові сценарій 

не сподобався, оскільки був відверто 

агітаційним.  Стрічку знімав Дмитро 

Фельдман, художником-

постановником був Володимир 

Мюллер, асистував режисер Олександр 

Перегуда.  

 Актриса Валентина Чистякова 

(дружина Леся Курбаса) чудово зіграла дебютну роль робітниці Віри, а 

березілець Семен Свашенко надзвичайно вдало вжився в роль 

прапорщика.  Амвросій Бучма без перебільшення правдиво зіграв робітника 

заводу «Арсенал», перевдягненого студентом (він же — перевдягнений старий 

генерал). Павло Долина в цій стрічці зіграв роль старого робітника, Олександр 

Перегуда, незмінний асистент режисера, теж по змозі виконував невеличкі ролі. 

Зйомки проходили в Одесі й Києві. Сюжет торкався історичної тематики 

недалекого минулого в трактуванні більшовицької влади: йшлося про один з 

епізодів повстання робітників київського заводу «Арсенал» проти захисників 

Центральної Ради України у 1918 році. 

 За задумом Курбаса, масові сцени повинні були виглядати масштабними й 

динамічними. Для реалізації задуманого оператор Фельдман уперше в історії 

українського кіно застосував панорамну зйомку й подвійну панораму в епізоді 

Семен Свашенко в "Арсенальцях" 
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атаки і контратаки. Складність цього прийому в тому, щоб чітко розрахувати всі 

складові кадру. Подвійна панорама разом із каше поділяла його навпіл: на одній 

половині атака білогвардійської кінноти, на другій контратака робітників — і в 

глядача виникає враження неминучості зіткнення. Чіткий темпоритм, 

динамічність, бурхливий темперамент характеризували новаторський стиль 

Курбаса, який полюбляв інколи відповідати опонентам: «Справа не в тім, щоб 

довго тупотіти ногами, а щоб швидше діяти». Новаторські фільми спонукали 

деяких кінематографістів відмовитись від сталих стереотипів і самим знімати по-

новому. Фільм «Арсенальці» увійшов до другого номеру кіножурналу 

«Маховик». У кіноархівах зберігся відрізок кінострічки. 

 Режисер-новатор Курбас на початку 1920-х років першим виступив у 

художньому ігровому кіно як «повновладний майстер, художник, який знав, як і 

що сказати і як передати кінематографічними засобами свою потаємну думку, 

вимріяну роками, продуману і сто разів пережиту в новому укладі суспільного 

життя», — стверджував О. Перегуда. З цього приводу варто навести думки 

самого Курбаса щодо можливостей кіно і театру, виголошені на засіданні 

Режштабу 18 березня 1925 року — досить критичні стосовно тодішнього 

становища українського кіно.   

   Повернувшись із одеських зйомок, режисер усерйоз замислився над 

проблемами кіно і участі в ньому березільців. Між ним і Фавстом Лопатинським 

розгорнулась палка полеміка. Нижче наводимо роздуми Курбаса з цього 

приводу.  

 «Розходження такі: акцент Фавстом кладеться на кіно, куди треба 

кинути всі наші сили. Решта товаришів думає, що театральна робота, оскільки 

тут справа виховання режисури, оскільки тут наше діло не закінчене — ми дали 

перший початок рухові, а не затвердили його — робота в театрі потрібна. […] 

 Я особисто думаю так, що кінофронт вимагає працівників, і з 

розгортанням у нас кінопродукції, яка за кілька років досягне кількості 

американської, там сили будуть потрібні, і що ця поступовість зростання 

нашої кінопродукції буде вимагати вливання туди сил, я передбачаю, що багато 

хто з нас будуть зайняті в кіновиробництві — окрім театральних постановок. 

Я абсолютно не згоден, що кіно вимагає людей кращої кваліфікації, як театр. В 

цьому я переконався. Я бачив, як робилася “Укразія”, яка вважається одним із 

кращих, із найбільш витриманих ідеологічно фільмів радянської продукції. 

Можете ставити, нічого не вміючи, методом старого психологічного театру, 

змонтовуючи зовсім неграмотно, присмачити гарними написами, і буде 

витриманий ідеологічно твір. Коли добрий оператор, коли підібрались типи — 

успіх партійний забезпечений. Є в Харкові Тасін, це київський інтелігент 

найсолодкавішого типу, без ніякої виучки, без ніякої режисерської грамоти і 

техніки, і він ставить тепер “Октябрину”. Це річ солодкава. В кіно можна 

красти наліво і направо, там взагалі багато непомітного. Де випадковість — 

там майстра не треба. Коли в кіно прийде майстер, який переломить 

театральні методи через закони кіно, продукція тоді буде краща. Я уявляю собі, 

що коли хто-небудь у нас буде працювати в кіно — справа там поліпшиться. 

Ліпша вона буде як для кого. Чи вона потрібна ліпша тепер, чи треба на ній 

акцентувати?  Там діло йде, там страшенно обмежені люди, вони збирають 

великі лаври, заробляють величезні гроші, і публіка задоволена, і преса 

задоволена, і найголовніше, що кіно так чи інакше на місці; що там затхло, що 
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там потрібне свіже повітря, що там треба все зрушити з мертвої точки 

старої російської кінематографії, що треба поняття ідеології ставити інакше 

— ці вимоги не такі гострі, як театральне питання. В театрі куди важче 

працювати. Тут потрібні майстри, які б у цьому хаосі розібралися. Ця робота 

й може бути найбільш цікава, тому що вона буде йти серед страшенних 

протиріч, мусить бути знайдена нова формула, яка переверне наші теперішні 

уявлення про театральні методи». 

 Наприкінці дискусії ухвалили спільну резолюцію:  

а) режштаб вважає теперішній момент у театрі найвідповідальнішим і вважає за 

неможливе залишити роботу на цьому фронті до поставлення її на певні рейки; 

б) режштаб вважає за необхідне завершити профосвіту своїх працівників; 

в) беручи до уваги важливість кінофронту й зважаючи на більшу, ніж потрібно 

для одного продукційного колективу, кількість режисерів у «Березолі», планово 

вливати свої сили в кінопродукцію для спрямування її на ті шляхи, що 

відповідають березільській установці;  

г) режштаб вважає за потрібне вжити найенергійніших заходів для забезпечення 

необхідної матеріальної бази для подальшої роботи, від чого ставить у 

залежність своє подальше існування як організації».  

 За пункт а) проголосували всі, крім Фавста Лопатинського.  Він того ж 

року почне ставити свій перший художній фільм «Синій пакет» (1926) на 

Одеській кінофабриці ВУФКУ. 

 Кінематографічна спадщина Леся Курбаса, найдосвідченішого 

українського режисера–новатора світового масштабу, потребує подальшого 

дослідження і безперестанного пошуку його кінотворів — перших українських 

художніх фільмів пореволюційних 20-х років ХХ століття. Адже історія — це не 

тільки минуле, а й проекція майбутнього. 

Заслуги та вшанування пам’яті 

 Лесь Курбас заснував шість театрів, перший серед радянських діячів 

мистецтва отримав театральну медаль у Парижі у 1925 році, на одеській 

кіностудії зняв декілька стрічок, виховав плеяду молодих і талановитих акторів 

українського театру, разом із драматургом Миколою Кулішем створив 

неперевершений творчий тандем, написав низку статей із драматургії. 

 Завдяки Курбасу українське сценічне мистецтво європеїзувалося, 

відкривало для глядачів нові теми, героїв, прийоми. Він намагався поєднати 

національні традиції з найновішими формами європейського театру. Митець 

хотів змусити глядачів позбутися відчуття національної 

меншовартості. Закликав подолати обмеження свободи самовираження й не 

боятися виходити до світу з мистецькими пошуками та експериментами.  

 У різні роки і в різних театрах Курбас зіграв величезну кількість ролей, 

найбільш відомі з них, зокрема, такі: Гірей, Михайло ("Маруся Богуславка" і "Не 

так сталося, як гадалося" М.Старицького); Іван, Гнат ("Суєта" та 

"Безталанна" І.Карпенка-Карого); Гурман ("Украдене щастя" І.Франка), Корній 

("Чорна пантера і білий ведмідь" В.Винниченка), Астров ("Дядя 

Ваня" А.Чехова), Адвокат ("Живой труп" Л.Толстого), Збігнєв 

("Мазепа" Ю.Словацького). 

 Він є автором низки статей на мистецько-театральні теми. Перекладав з 

німецької, польської, англійської, французської, норвезької мов п'єси для театру 
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та теоретичні праці із питань драматичного мистецтва. За його ініціативою 

видавалися журнали "Театральні вісті", "Радянський театр" і "Барикади театру" 

(його ж Курбас і редагував). 

 Як режисер і викладач театральних студій Київського (1922–26) і 

Харківського (1926–33) музично-драматичних театрів, Курбас виховав таких 

українських акторів і режисерів, як: Й. Гірняк, О. Добровольська, В. Василько, 

Н. Ужвій, Н. Пилипенко, Л. Гаккебуш, В. Чистякова, Ф. Лопатинський, Г. 

Ігнатович, Б. Тягно та ін.). 

 Феномен Курбаса став об'єктом досліджень театрознавців як в українській 

діаспорі, так і в Україні (Н.Кузякіна, Н.Корнієнко, Л.Танюк, І.Волицька, 

Ю.Бобошко, Р.Скалій, М.Лабінський та ін.). 

 До 100-річного ювілею від дня народження Курбаса його ім'я було внесено 

до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. З нагоди ювілею відбулися наукові 

конференції в Києві, Москві, в Йоркському університетіті (Торонто, Канада), у 

Гарварді (США), Кракові та Вроцлаві (Польща), Відні й в інших містах, а також 

міжнародний театральний фестиваль "Березіль" (Харків) і "Березілля" 

(організатор і продюсер С.Проскурня), а в селі Старий Скалат відкрито садибу-

музей Курбаса: 

 

  

  
 

  1989 р. на фасаді Харківського 

державного академічного 

українського драматичного театру ім. 

Тараса Шевченка встановлено 

меморіальну дошку в пам’ять про 

Леся Курбаса, а «Мала сцена» театру 

знов дістала назву «Березіль». У холлі 

театру виставлено бюст Леся Курбаса 
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 21 грудня 1991 року Кабінет Міністрів 

України постановою №367 скасував постанову 

Ради Народних Комісарів УСРР від 17 грудня 

1933 року «Про позбавлення Л. Курбаса звання 

народного артиста УСРР». 

 Львівський академічний театр названо на 

честь Леся Курбаса. 

 У грудні 1993, уже в суверенній Україні, у 

Харкові на могилах дружини і матері Курбаса 

відкрито "Пантеон сім'ї Курбаса–Чистякової" 

(скульп. С.Якубович), 1994 створено 

Державний центр театрального мистецтва ім. 

Леся Курбаса, засновано премію його імені.  

 Лесю Курбасу встановлено меморіальні 

дошки в Самборі та Відні (1998, скульп. 

В.Неборак, архіт. В.Положій). Йому присвячено 

низку 

телефільмів (Н.Кузякіна, Л.Танюк, В.Івченко, 

І.Діденко) і радіопередач (В.Гайдабура, 

Н.Корнієнко, Л.Танюк та ін.). 

 Курбасів рух до оновлення культури 

насильно припинили 1937 року. Курбаса та 

співзвучне йому покоління українських митців 

нарекли Розстріляним відродженням. 

 Пам’ять про Леся Курбаса вшанована у 

назвах вулиць, пам’ятних дошках, його ім’я 

внесено до календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО. 

Ідеї Курбаса втілюються у створеному 

державному центрі театрального мистецтва ім. 

Леся Курбаса, новатори та революціонери 

театру нагороджуються  премією його імені. 

  

Пам’ятник Лесю Курбасу в Києві 

розташований по вулиці Прорізній, у сквері 

поблизу будинку №8. Неподалік у будівлі, 

що тепер має №17, містився Молодий театр, 

яким Лес Курбас керував. Двометрова 

бронзова постать митця з детальним 

відтворенням рис зовнішності відкрита вже 

20 років тому  ̶  1 квітня 

2002 року. Автори   ̶ 

скульптор Микола Рапай 

та архітектор В’ячеслав 

Дормидонтов. 

 Нацбанком 

України до 120 ̶ річчя 

режисера 26 лютого 2007 
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р. введено в обіг ювілейну монету, що належить до серії «Видатні особистості 

України». Художник та скульптор   ̶ Володимир Атаманчук.   

  У Відні, де деякий час проживав 

Лесь Курбас, встановлено меморіальну 

дошку.  

 Ім’я Леся Курбаса присвоєно школі 

№206 Святошинського району м. 

Києва у 2016 році. 

 25 лютого 2017 р. на державному рівні 

в Україні відзначався ювілей  ̶  130 

років з дня народження Леся Курбаса. 

 З 17 жовтня по 2 грудня 2018 р. у 

Мистецькому Арсеналі (м. Київ) 

проходила виставка «Курбас: Нові світи»: 
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Вірш  Івана Світличного «Гетьман Мельпомени» 

 Іван Світличний, український поет ̶ шістдесятник, якого радянська влада 

самого переслідувала все життя, арештовувала та утримувала в таборах, написав 

поему «Курбас», яка складалась з трьох частин: «Вітер з України», «Лакримоза» 

та «Гетьман Мельпомени». Поема написана в таборі. 

Не чує мене Маестро! Слова мої запізнілі  

Не годні і проти вітру. Куди їм крізь простір-час!  

Не чує мене Маестро! (... А ті, хто ще теплі й цілі,  

Хто має ще вуха і очі, ті чують і бачать нас?)  

Не чує мене Маестро! Та й чим я Маестро втішу?  

Стоїть він, мов древній витязь за київський вал, стоїть  

На вітрі, на хвищі, й губи, мов клятву, мов найсвятішу  

Молитву, шепочуть у безвість часів-поколінь-століть:  

— Я Курбас (казали: геній, улюбленець Мельпомени,  

Творець — чародій Мазайлів, в країні Малахія — маг).  

Я вас — на Олімпі слави всіх знаючи поіменно,  

Пройшовши вогонь, і воду, і пекло тортур — ГУЛАГ,  

Я, виголоданий до мумії в лабетах у костомахи,  

Вітрами продутий наскрізь, засушений, мов кістяк,  

Я, вільний від рабства слави і вільний від рабства страху,  

Гордую на ваш блазенський, відьомський шабаш-спектакль.  

Злиденні пігмеї, євнухи ґвалтують шляхетну пристрасть!  

Космічні оркестри шпарять для п’яного шобла марш!  

Лінчую в собі митця я: на мізер, на роль статиста,  

Боввана глухонімого, не згоджуся. Я не ваш.  

За підлі, за яничарські регалії і клейноди,  

За оргії самоґвалтів, за кайфи саморозп’ять  

Я честі свою твердиню, нескорений образ свободи,  

Фортецю своєї гідності — душі — не здам і на п’ядь.  

Ховатиму мерзлі кості під риб’ячий пух бушлату,  

Жуватиму пайку тирси, хлебтатиму баланду,  

Нестиму — маестро кайла — мов булаву, лопату,  

А трупом — не на коліна,— як час мій проб’є, впаду.  

Хай груди — іконостасом, хай килим під ноги стелять,  

Я не ступлю й півкроку у ваш мародерний рай,  

Стою, ніби Дант у пеклі, стою — непорушна скеля.  

А зрушить...не кругло в носі і баста. І — все. І — край.  

Триклятий і сторозтерзаний, на мізер, на порох стертий,  

Я понесу в могилу не виламані горби.  

І, вами анафемований найпослідущий смертник,  

Таврую вас, підлих: ниці! Ганьблю вас тупих: раби!  

Маестро — прекрасний. Профіль орла — як у Мікельанджело.  

Зіходить святе натхнення. Він творить. Він сам не свій.  

І помах руки всевладний, і вітер басує вражено,  

Органно. Звучить симфонія розбурханих ним стихій.  

Космічний оркестр — могутній! — у гетьмана Мельпомени.  

Життя — то вогниста музика, а творчість — божиста гра,  
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І раптом на вищій ноті — стріпнулась брова: по мене?  

Ах, як не до речі!.. Власне, завжди готовий, пора?  

Не захотів паяцом при королеві голому?  

Дуло чорніє в душу, клацнув, мов крук, курок...  

От вона — роль коронна. Вище, Маестро, голову!  

...Курбас ступає твердо у вічність останній крок. 
 

Театр «Березіль» 

  «Березіль» став 

одним з перших 

українських радянських 

театрів. Датою народження 

театру прийнято вважати 

31 березня 1922 року, 

звідси й назва театру   ̶  

місяць його утворення. В 

2022 році театру 

виповнюється 100 років. 

  Розміщувався театр в 

приміщенні стаціонарного 

театру Бергоньє, який був 

практично театрально ̶ 

розважальним комплексом, 

в приміщенні якого в різні часи працювали трупи відомих київських театрів й 

аматорських колективів.  

 Першу виставу «Березоля» було представлено 7 листопада того ж року. 

Вона називалася «Жовтень» і була створена за текстом творчого постановчого 

колективу. Працював як державний театр з 1922 до 1926 у Києві, а з 1926 до 

1933 — у тодішній столиці Харкові.  Період життя та становлення театру у 

Києві вважають його «політичним» періодом, а харківський період — 

філософським. 

 Заснований Лесем Курбасом як Мистецьке 

об'єднання (МОБ) на базі однієї з груп 

колективу «Молодого театру», що почав свої 

виступи в частинах Червоної Армії. У час свого 

розквіту театр «Березіль» налічував 6 акторських 

студій (три у Києві та по одній у Білій 

Церкві, Умані та Одесі), близько 400 акторів і 

співробітників, режисерську лабораторію 

(режлаб), музей театру (нині Державний музей 

театрального, музичного та кіномистецтва 

України у Києві) та десять комітетів, у тому числі 

й так званий «психологічно-технічний» комітет, 

який застосовував методи прикладної психології 

для розробки нових методів навчання акторів та 

режисерів. 

Театр Бергоньє в м. Київ, 1910 р. 
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 Кожна майстерня, крім постійного репертуару, мала своє особливе 

завдання і займалася пошуковою роботою в різних галузях театрального 

мистецтва. У театрі діяв мюзик-хол (спектаклі «Шпана», «Алло на хвилі 477», 

«Чотири Чемберлени»), агітпроп. Було підготовлено серію «Костюмовані 

історії» (спектаклі «Жакерія», «Сава Чалий», «Король бавиться», «Змова 

Фієско»).  

 Театр також видавав журнал «Барикади театру». «Березіль» був сміливим 

і міцним експериментальним колективом, у якому променіли молоді 

таланти.Художнє керівництво «Березоля» проголосило боротьбу проти теорії 

«мистецтва для мистецтва», розважальності, рутини й штампу в театрі. 

«Березіль» зосередив творчі зусилля на пошуку нових сценічних засобів. На 

відміну від «реалістичного» театру (ідеї якого сповідував Гнат Юра), Курбас 

еволюціонував у бік авангардизму, експресіонізму, 

конструктивізму та необарокового символізму. Він 

робив наголос на використанні простих декорацій, на 

ощадливості в коштах, ерудиції акторів та поміркованій 

прозорій мізансцені, до якої долучає фотографію, кіно та 

музику. Режисер уникає вторинності і не бажає 

звертатися до російських переспівів західної культури. 

 29 вересня 1925 року у мистецькому об'єднанні 

«Березіль» заснована студія мови та термінології, що при 

допомозі Всеукраїнської Академії наук бралася виробити 

театральну термінологію для підготовки спеціального 

словника. На утворену посаду знавця української мови 

було запрошено Андрія Ніковського. 

 У квітні-травні 1926 р. Всеукраїнська театральна нарада ухвалила рішення 

про перейменування київського театру «Березіль» у Центральний український 

театр Республіки і переведення його до Харкова.  

 «…Я пов'язую з переходом у Харків перспективи відродження „Березоля“ 

як такого, як того колективу, котрий не тільки плететься від постановки до 

постановки, котрий не те, що допускає елементи розкладових настроїв, але весь 

скупчений на одній меті, тобто безперечне завоювання центральної позиції», — 

говорив Курбас. 

 4 травня 1926 р. в Київському театрі ім. В. І. Леніна відбулися урочисті 

проводи «березольців». Колектив «Березоля» об'єднав найкращі сили з усіх 

майстерень. Творчі методи «Березолю» зазнали впливу європейського 

модернізму. Курбас вважав, що театр не має відбивати повсякденне життя, а, 

натомість, має формувати життєві принципи.  

 16 жовтня 1926 р. розпочався перший харківський сезон. Прем'єрна 

вистава за п'єсою Ф. Кроммелінка «Золоте черево» була представлена у 

приміщенні на теперішній Сумській вулиці — там, де раніше працював театр 

імені І. Франка під керівництвом Г. Юри. 

 У харківському «Березолі» засяяла яскрава тріада митців — Л. Курбас, 

художник Вадим Меллер, драматург М. Куліш. У Харкові, після знайомства з М. 

Кулішем, Курбас остаточно піддає сумніву свої естетичні концепції і 

переорієнтовується. З 1926 по 1936 роки «Березіль» переживає новий період так 

званого національного синтезу з необароковою домінантою. Яскравими 

прикладами такого нового спрямування були дві вистави за творами 

А. Ніковський 
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Куліша — «Народний Малахій» (1928) та «Мина Мазайло» (1929), які стали 

причиною для всеукраїнської літературної дискусії.  

 28—29 березня 1927 р., а потім з продовженням 15-16 квітня пройшов 1-й 

Всеукраїнський театральний диспут, засідання якого починалися о 8-й ранку, а 

закінчувались о 2-й ночі. Головними суперниками були Гнат Юра з театру ім. 

І. Франка та Лесь Курбас з «Березоля», які відстоювали відповідно перший  ̶  курс 

на реалістичну психологічну драму, а другий — на авангардистське розуміння 

театру. Попереду були ці дві вистави «Березоля», але взятий Курбасом напрям 

на «негайну реформу людини», тобто фактично перехід від гімну масам, 

колективізму до возвеличення індивідуалізму, став початком нападів з боку 

влади на Курбаса персонально та театр загалом. Курбасівський театр був 

звинувачений у недоступності масам, а сам режисер у антидемократичній 

позиції, буржуазному націоналізмі та контрреволюційності. «Патетичну сонату» 

за Кулішем заборонили ставити. Прем'єра ще однієї вистави за твором Куліша 

«Маклена Граса» відбулася у вересні 1933 року під наглядом чекістів, а згодом 

була заборонена. 

 На хвилі згортання українізації Леся Курбаса звинуватили у «буржуазному 

націоналізмі», формалізмі та відриві від російського театру. Наприкінці 1933 

року його звільнили з посади художнього керівника театру, а потім 

заарештували. Подальші події описані вище… 

 У 1933 році після арешту Леся Курбаса театр було зачинено, акторський 

колектив долучився до трупи Харківського українського драматичного театру ім. 

Т. Шевченка (нині Харківський державний академічний український 

драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка), керівником якого став М. 

Крушельницький. 

 Лесь Курбас запропонував українцям новий театр, який назвав 

філософським. Цей театр примушував думати — і це в умовах, коли «совєтські» 

переможці давали народу красиву картинку, закликаючи вірити в неї. 

 Варто згадати й умови, в яких у той час розвивалося мистецтво. У 

Німеччині, Австрії та інших країнах вирував експресіонізм. Деформовані, 

спеціально підкреслені риси, гіпертрофований грим, гра, де поєднуються трагізм 

і гротеск. «Березіль» узяв все це на озброєння, поєднуючи гру і літературу. 

Вистави Курбаса викликали літературну дискусію 20-х років, до якої багато хто 

долучився. 

 «Березіль» ставив буквально все, роблячи акцент і на репертуарі театру 

корифеїв, і на популярних п'єсах 20-х років, і на класиці: Шекспір, Мольєр, Тарас 

Шевченко. Новий театр не боявся брати теми, які висував час. Активно 

залучається драматургія експресіоніста Миколи Куліша, трагедії: голод у селі; 

розрив між ідеалами і дійсністю, гордіїв вузол мрії і реальності. 

 П'єса «Маклена Ґраса» створена за реальними подіями, просто по гарячих 

слідах. І поряд з нею — не менш болюча класика ХІХ століття. Зі сцени не 

сходить «Украдене щастя» Івана Франка. Ця вистава поєднувала нове 

прочитанням відомого твору і водночас класичну постановку. 

 «Березіль» не опускався до примітивного рівня, він вів публіку за собою, 

сміливо і водночас доступно ставлячи елітарні твори. Навіть якщо цензура 

вимагала революційних тем, Курбас ставив не примітивні агітки, а класичні 

твори. Наприклад, на тему селянської війни він поставив п'єсу Проспера Меріме 

«Жакерія». 
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 У 1930 році «Березіль» поставив сміливу п'єсу Миколи Куліша «97», в якій 

йдеться про трагедію українського села. Центральною темою вистави є голод. 

Тут потрібно згадати, що Голодомор фактично почався не в 1932 році, а раніше, 

а наслідки вже були кричущі в 1932 — 33-му. Вистава була і як попередження, і 

як свідчення того, що бачили інші — хто хотів бачити. У Харкові знали про 

трагедію голоду. 

 Звичайно, така діяльність Курбаса не могла сподобатися владі. До певного 

періоду йому давали фору, але в 30-х посипалися звинувачення в буржуазності, 

формалізмі, націоналізмі та інших «ізмах». А слово «експресіонізм» стало тоді 

мало не лайкою. 

 
Стоять (справа наліво): Януарій Бортник (перший), Бабіївна Ганна (друга). Сидять 

(зліва направо): Л. Курбас (другий), В. Чистякова (третя), Фавст Лопатинський 

(четвертий), З. Пігулович (п'ята) серед студійців театру «Березіль» 1922 р. 

 Величезна генерація талановитих акторів та режисерів була вихована 

театром «Березіль»: М. Крушельницький, Й. Гірняк, Н. Ужвій, А. Бучма, І. 

Мар'яненко, В. Чистякова, І. Стешенко, Н. Титаренко, С. Шагайда, Л. Гаккебуш, 

В.Васильєв, В. Василько, O. Сердюк, Д. Мілютенко, Д. Антонович, Г. Бабіївна, 

O. Добровольська, Р. Івицький, Г. Ігнатович, Н. Пилипенко, О. Ходимчук, Ю. 

Нікітін, М. Жаданівський. Окрім Курбаса, постановки здійснювали Януарій 

Бортник, Фавст Лопатинський, Борис Тягно, Володимир Скляренко, Борис 

Балабан, Лазоришак Олексій Миронович (1892—1937). Першим сценічним 

художником «Березоля» став видатний художник Вадим Меллер. 

Балетмейстером тут працювала О. Кривинська. В режисерській лабораторії 

працювали літератори Павло Щербатинський і Лазар Френкель. Завідувачем 

музичної частини театру «Березіль» був Анатолій Буцький, який писав музику 

до вистав, диригував оркестром; є відомості, що Буцький очолював музичну 

станцію «Березоля» й читав лекції студійцям. Йому належить музика до таких 

вистав, як «Газ», «Джиммі Гіггінс», «Макбет». Останній сезон «Березоля» в 

Києві позначений співпрацею з композитором Михайлом Вериківським. Ним 
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створена музика до таких постановок, як «Прокламація сезону», «Напередодні», 

«Жакерія» (у співпраці з А. Буцьким). 

 В історію українського театру назавжди ввійшли сценічні образи, створені 

у «Березолі» — Ґонти, Вершиніна у виконанні І. Мар'яненка; Хіггінса, Дударя, 

Кришки у виконанні А. Бучми; Побєдоносцева, Малоштана, Стаканчика у 

виконанні М. Крушельницького; Васьки Окорока у виконанні О. Сердюка; Седі, 

Маклени у виконанні Н. Ужвій; Катрі-комуністки, Оксани у виконанні В. 

Чистякової. 

    
І. Мар’яненко в ролі 

Гонти 

А. Бучма в ролі 

Кришки 

Крушельницький в 

ролі Стаканчика 

Н. Ужвій в Маклена 

Граса 

 

 Оцінка діяльності Курбаса та його театру була переглянута після 

оголошення незалежності України. Неллі Корнієнко, директор Центру Леся 

Курбаса, академік Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства так 

висловилась про генія української культури:  

 «Ми мали митця 21-22 століття. Це абсолютно сьогодні зрозуміло після 

реконструкції його вистав. Це людина, яка вважала, що театр є парламентом 

держави, що культура важливіша від інших сфер діяльності, що виявилося у 21 

столітті правдою.» 

 Ось як ще у 1950-х роках подавалась радянська оцінка творчої діяльності 

театру: «[…]в практиці творчої роботи „Березоля“ з самого початку виявлялась 

неподоланість буржуазних елементів в ідейно-творчих позиціях керівника 

„Березоля“ Л. Курбаса. Це проявлялось в недооцінці як прогресивних надбань 

дожовтневого українського реалістичного театру, так і багатющої скарбниці 

досягнень російського театру та російської драматургії, в естетських та 

формалістичних виявах. Керівництво „Березоля“ захоплювалось умовністю 

сценічних засобів виразності, переоцінювало значення руху, зовнішньої динаміки, 

застосовувало безпредметні конструкції в оформленні вистав. Драматургічний 

текст іноді розглядався не як основа, а лише як „матеріал“ для вистави і 

зазнавав свавільних змін та додатків. Суперечливість у розумінні завдань 

театру і плутанина в творчому методі спричинилися до того, що в „Березолі“ 

поряд з найкращими новаторськими виставами („Джіммі Хіггінс“, 

„Гайдамаки“, „Жакерія“, „Комуна в степах“, „Напередодні“, „Бронепоїзд 14-

69“, „Плацдарм“, „Хазяїн“) були й формалістичні („Газ“, „Машиноборці“, 

„Золоте черево“), ідейно плутані („Алло на хвилі“) та пройняті 

націоналістичними тенденціями („Мина Мазайло“, „Народний Малахій“)». 
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Постановки 

1922 

 «Жовтень», текст колективний (режисер Л. Курбас) 

1923 

 «Рур», текст колективний (режисер Л. Курбас) 

 «Газ» Кайзера (режисер Л. Курбас) 

 «Нові ідуть» Зозуля (режисер Ф. Лопатинський) 

 «Джиммі Хіггінс» за Сінклером (режисер Л. Курбас) 

1924 

 «Машиноборці» Толлера (режисер Ф. Лопатинський) 

 «Людина-масса» Толлера (режисер Г. Ігнатович) 

 «Гайдамаки» за Шевченком (режисер Л. Курбас) 

 «Макбет» за Шекспіром (режисер Л. Курбас) 

 «Противогази» Третякова (режисер Б. Тягно) 

 «Залишились в дураках» Кропивницького (режисер Ф. Лопатинський) 

 «Секретар профсоюзу» за Скоттом (режисер Б. Тягно) 

1925 

 «За двома зайцями» Старицького (режисер В. Василько) 

 «Комуна в степах» Куліша (режисер П. Кудрицький) 

 «Жакерія» Меріме (режисер Б. Тягно) 

 «Напередодні» за Поповським (ражисер Л. Курбас) 

1926 

 «Шпана» Ярошенко (режисер Я. Бортник) 

 «Золоте черево» Кромелінка (режисер Л. Курбас) 

 «Седі» Моема і Колтона (режисер В. Інкижинов) 

1927 

 «Пролог» Бондарчука і Курбаса (режисер Л. Курбас) 

 «Сава Чалий» Карпенко-Карого (режисер Ф. Лопатинский) 

 «Король забавляється» Гюго (режисер Б. Тягно) 

 «Мікадо» за Салівеном (режисер В. Інкижинов) 

 «Яблучний полон» Дніпровського (режисер Я. Бортник) 

 «Жовтневий огляд», текст колективний (режисер Б. Тягно) 

1928 

 «Бронепоїзд 14-69» Іванова (режисер Б. Тягно) 

 «Народний Малахій» Куліша (режисер Л. Курбас) 

 «Змова Фієско в Генує» Шиллера (режисер Я. Бортник) 

1929 

 «Алло, на хвилі 477!», текст колективний (режисер В. Скляренко) 

 «Мина Мазайло» Куліша (режисер Л. Курбас) 

1930 

 «Заповіт пана Ралка» Цимбала (режисер К. Діхтяренко) 

 «Диктатура» Микитенко (режисер Л. Курбас) 

 «97» Куліша (режисер Л. Дубовик) 

1931 

 «Невідомі солдати» Первомайського (режисер В. Скляренко) 
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 «1905 рік на ХТЗ», текст колективний (режисер Л. Дубовик) 

 «МРТО», текст колективний (режисер К. Діхтяренко) 

 «Товариш жінка», текст колективний (режисери В. Чистякова, Ф. Іщенко) 

 «Чотири Чемберлена», текст колективний (режисер Б. Балабан) 

 «Кадри» Микитенко (режисер Л. Дубовик) 

 «Народження велетня», текст колективний (режисер Л. Курбас) 

1932 

 «Плацдарм» Ірчана (режисер Б. Балабан) 

 «Місце Леденю» Первомайського (режисер К. Діхтяренко) 

 «Тетнулд» Дадіані (режисер В. Скляренко) 

 «Господар» Карпенко-Карого (режисер В. Скляренко) 

1933 

1. «Місьє де Пурсоньяк» Мольєра (режисер Л. Курбас) 

2. «Маклена Граса» Куліша (режисер Л. Курбас) 

3. «Смерть ескади» Корнійчука (режисер Б. Тягно) 

1934 

 «Бастилія Божої матері» Микитенко (режисер Л. Дубовик) 

 «Кригохід» Мізюна (режисер Ф. Іщенко) 

 «Смерть міс Грей» Голованівського (режисер Г. Ігнатович) 

 «Мартин Боруля» Карпенко-Карого (режисер В. Скляренко) 

 «Східний батальйон» Прута (режисер В. Скляренко) 

Методичні рекомендації 

Створити те, чого немає в дійсності,  
кинути людям фантазію, ідеальне, неіснуюче,  

але прекрасне – тільки в цьому може бути різниця 
 актора від гарно вишколеної мавпи.  

А для цього треба розбудити фантазію,  
виростити їй крила і навчитись літати. 

Лесь Курбас 

І. Рекомендовані теми та назви масових заходів: 

— «Потаємні сторінки із життя Леся Курбаса»;  

— «Лесь Курбас  ̶  реформатор українського театру»; 

 — «Лесь Курбас і його театр «Березіль»;  

— «Стежками складного життя Леся Курбаса»;  

— «Літопис Курбасового життя в мистецтві»;  

— «Живий вогонь любові до театру»; 

— «Там, де Леся Курбаса стежини»;  

— «Театр – як буря, сміх, сила, переворот»;  

— «У пошуках власної долі»; 

 — «Довгий шлях визнання»;  

— «Служив мистецтву до останнього подиху»;  

— «Син нашого краю»;  

— «Неповторна творча особистість»;  

— «Перекладацька діяльність Леся Курбаса»,  

 ̶   ̶ «Долі «березілівців»   ̶ учнів Леся Курбаса», 

 ̶   ̶ «Українське кіномистецтво. Лесь Курбас. Початок». 
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II. Книжкова виставка: 

 Пропонуємо підготувати книжкову виставку «Син нашого краю».  

 Епіграф до виставки: «Театр – його життя, Присвячене лиш сцені». 

 Розділи виставки: 1. Бібліографічна довідка. 2. Театральна юність Леся 

Курбаса. 3. Режисер, актор, драматург, педагог. 4. Трагічна доля митця. 5. 

Спогади сучасників. 

ІІІ. Віртуальна виставка: 

 В якості впровадження в бібліотеці інформаційно-комунікаційних 

технологій, пропонуємо створити персональну віртуальну виставку на тему 

«Лесь Курбас: життя та діяльність».  

 Її структура може бути такою: біобібліографічна довідка; перелік 

авторських робіт; видання про діяча (статті із журнальних та газетних видань);  

інтернет-ресурси.  

 Бажано, щоб до представлених документів додавався ілюстративний ряд: 

обкладинки й титульні сторінки видань, що покращують сприйняття експонатів 

користувачами. 

IV. Круглий стіл: 

 Пропонуємо провести круглий стіл на тему «Лесь Курбас і Київщина».  

 План проведення може бути наступним:  

1. Вступне слово ведучого.  

2. Питання, що виносяться на обговорення аудиторії:  

— Вплив прогресивної та культурної громади м. Києва на формування 

особистості Леся Курбаса.  

— Чому Лесь Курбас обрав важкий мистецький шлях?  

— Чому в його житті з’явився «Березіль», обставини його створення?  

— Творча та освітня діяльність Курбаса. Коло однодумців, друзів, товаришів.  

— Пам’ять про Леся Курбаса сьогодні: книги, фільми, твори про режисера, 

пам’ятні місця, вулиці, премії, пам’ятники та барельєфи в його честь та ін. 

3. Заключне слово ведучого. 

V. Онлайн ̶ конференція 

 Пропонуємо провести онлайн-конференцію на тему «Народжений для 

театру». Учасниками заходу можуть бути вчителі, учні, студенти, працівники 

бібліотек, клубних установ та просто користувачі бібліотеки.  

 Рекомендовані теми для обговорення:  

— «Театральний світ Леся Курбаса»;  

— «Режисерські праці Леся Курбаса»;  

— «Відтворення робіт Леся Курбаса сучасниками»;  

— «Перекладацька діяльність Леся Курбаса»;  

— «Лесь Курбас і його театр «Березіль». 

VI. Сценарій літературного вечора «Живий вогонь любові до театру» 

 Дійові особи: Бібліотекар, Ведучий І, Ведучий ІІ, Читці. 

  Дія відбувається в читальному залі бібліотеки. На столі стоїть портрет 

Леся Курбаса, перед ним – живі квіти.  
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 У якості театральної сцени  ̶  екран для перегляду презентації на тему «Лесь 

Курбас – яким він був». Поруч оформлено книжкову виставку «Театральна 

юність Леся Курбаса».  

 Бібліотекар: 25 лютого 2022 р. виповнюється 135 років від дня народження 

Леся Курбаса – театрального реформатора, славетного режисера театру й кіно, 

актора, письменника, педагога. Це все – про нього.  

 Більшовицька куля обірвала життя Леся Степановича на півстолітньому 

шляху. Вп’ялася в його тіло лише за те, що він був великим майстром і свідомим 

сином рідної Вкраїни.  

 Частину свого життя Лесь Курбас віддав Києву. Ця земля засвітила зорю 

його таланту.  

 Нині в селі Старий Скалат, що в Підволочиському районі Тернопілля, за 

рішенням ЮНЕСКО діє садиба-музей видатного митця України. Експозицію 

розмістили в п’яти кімнатах парафіяльного будинку, у якому жила родина 

Курбасів. Вона відтворює весь життєвий і творчий шлях Леся Степановича та 

його рідних.  

 Ведучий І: Лесь Курбас... Таке привабливе, приманливе, заворожуюче ім’я, 

що цвіте в місячному світлі таємниці. Яке ж воно було вдень, під сонячним 

промінням!  

 «...Він був високий, ладно збудований, свою велику гарну голову носив 

гордо. Його великі очі завжди немовби чомусь дивувалися. Може, це залежало 

від розташування його брів: вони були чорні й врозліт, як крила ластівки. Ніс з 

горбинкою, рот добрий, а губи завжди готові ласкаво вам усміхнутися. 10 

Спілкувався Лесь Курбас з людьми м’яко, голос мав привітливий, відчувалася в 

усьому мудрість людини, яка багато бачила і пізнала. Короткі фрази, порожніх 

слів не було. М’яка, ледь стомлена усмішка...», – писав про драматурга його 

учень Семен Свашенко.  

 Ведучий ІІ: Курбас ще за життя став легендою. Він був знаним актором і 

режисером, педагогом і перекладачем, драматургом і публіцистом, сценічним 

діячем і театральним філософом, народним артистом України.  

 Про родовід Курбасів нині не так уже й багато відомо. Знають, що свого 

часу на Бережанщині у місцевого дідича (поміщика) працював управителем 

прадід Леся Курбаса – Іван, чий син Пилип отримав сан священика. Спочатку він 

був парохом у с. Куропатниках, поблизу Бережан, відтак, понад сорок років 

прожив і служив Богові в с. Старому Скалаті (нині – Підволочиський район). Мав 

чотири сини, щоправда, один із них помер у дитячому віці. Інших два обрали 

професії, які батькові сподобалися. Середній же, Степан, пішов наперекір татові 

– вирішив бути актором. І хоч накликав на себе гнів батька, бо не до честі 

поповичу бути «бродячим комедіантом», однак не зрадив свого покликання. 

Грав у театрі львівського товариства «Руська бесіда», прибравши собі сценічний 

псевдонім Янович. Тут і покохав актрису Ванду Гейхман. Більше того, 

одружився з нею, не попросивши батьківського благословення. За такі 

непослухи Пилип Курбас, по суті, зрікся власного сина.  

 Ведучий І: Первісток Степана Курбаса – Олександр-Зенон побачив білий 

світ у готелі в місті Самбір, що на Львівщині. 1887 року артисти «Руської бесіди» 

вже виступили в сімнадцяти містах і містечках Галичини та Буковини. У лютому 

показували свої постановки саме в м. Самборі. Кажуть, що того вівторка, 25 

лютого, день був сонячний, але дуже морозний. Здається, ці природні критерії 
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стали образними та знаковими для життя Леся (так його лагідно звала мати): 

сонце випромінювало талант митця, а радянські політичні морози холодили 

театрального реформатора в прямому й переносному сенсі.  

 Від першого дня народження Лесь Курбас мандрував із театром батьків. 

Уперше з дідусем Пилипом, зі Старим Скалатом познайомився аж у семирічному 

віці. У цьому селі він сукупно проживе сімнадцять років. За цей час тут поховає 

двох молодших братів, батька, дідуся й бабусю, а в сусідньому місті Скалаті – 

сестричку.  

 Читець: А батько Степан умирав у рідній хаті,  

під дзвонів ридання, плакучих беріз,  

і дід Пилип упокой святий ніс  

на цвинтар родинний в Старому Скалаті.  

Та вістка сумна полетіла до Львова  

казала, що вибув народній актор;  

син Лесь, що із музами вів розговор,  

з далекого Відня ніс жалощі слова.  

Інакше приречено Лесеві вмерти:  

із титулом народній артист – арештант  

загинув, де біла тайга-заметіль;  

Не гнулись берези до приходу смерти,  

ні дзвін не зірвався, ні жалібний кант,  

лиш вітер ридав: Березіль, березіль…  

Остап Тарнавський  

 Але тут дядько Роман, який навчався у Львівському університеті, і 

допомагатиме малому Лесеві з наукою, готуватиме до вступу до Тернопільської 

української гімназії. І хлопець покаже перші вагомі успіхи – екстерном складе 

екзамени за другий клас і поріг цього навчального закладу переступить уже 

третьокласником. Безперечно, любов до театру полум’яніла в хлопчачій душі. 

Він одразу ж у гімназії записався до аматорського гуртка.  

 Ведучий ІІ: Після закінчення гімназії рідні радять обрати йому фах 

педагога чи сан священика. І він же таємно від них пише лист до управи «Руської 

бесіди», щоб йому, як синові актора, виділили стипендію для навчання в 

драматичній школі. Але театр коштів не мав і відмовив майбутньому славетному 

режисерові. Тоді Лесь стає студентом філософського факультету Віденського 

університету, вивчає слов’яністику та германістику.  

 Через рік смерть батька змушує його перевестися до Львівського 

університету – поближче до матері, рідні, щоб якось їм допомагати. Тут юнаки 

та дівчата створюють студентський драмтеатр, і Лесь Курбас шліфує свій 

акторський та режисерський талант. Проте недовго. За участь у молодіжній 

демонстрації серед 49 відрахованих із Львівського університету значилося також 

його 12 прізвище.  

 Юнак усе-таки не пориває навчання. Знову їде до столиці тодішньої 

Австро-Угорської імперії Відня й закінчує тутешній університет, а водночас – 

драматичну школу вільного слухача при Віденській консерваторії.  

 Ведучий І: Лесь Курбас так і не став учителем чи професором гімназії, як 

цього прагнули дідусь із бабусею. Зрештою, хіба ж могло таке бути?! Адже 

душею й помислами хлопець тяжів до сцени. У свої двадцять п’ять років він 

вступає до Гуцульського театру Гната Хоткевича. Але вже через півроку його 



50 

 

зарахували до трупи «Pyської бесіди», у складі якої свого часу виступали Лесеві 

батьки. Цікаво, що дебют молодого актора на сцені цього театру відбувся саме в 

Самборі, у місті, де розпочав власний земний шлях.  

 У «Руській бесіді» чимало ролей Курбас виконував у парі із славною 

актрисою Катериною Рубчаковою. Її покликанням була сцена, особливо драма. 

Донька дяка та диригента міського хору, з дитинства чарувала всіх приємним 

голосом. Професійно займатися співом Катерина Рубчакова почала з дванадцяти 

років, коли вступила до хору, яким керував її батько. А через чотири роки 

вийшла до глядача Львівського театру товариства «Руська бесіда». Цій сцені, 

цьому глядачеві співачка віддала двадцять років свого творчого злету.  

 Ведучий ІІ: Новий Львiвський театр було створено 28 березня 1919 року – 

у самий розпал боротьби за незалежнiсть Української Народної Республiки. У 

квiтнi – червнi театр ставив вистави в мiстах Галичини, а з липня на запрошення 

та за пiдтримки Мiнiстерства преси та iнформацiї УНР почав гастрольну поїздку 

Подiллям.  

 Але наприкiнцi гастролей Катерина Рубчакова захворiла. Новий 

Львiвський театр на початку серпня 1919 року переїхав до м. Проскурова, проте 

актриса на деякий час змушена була залишитися в примiському селi Зiнькiвцях 

(бiля Кам’янцяПодiльського) у своїх добрих знайомих.  

 У м. Проскуровi «новольвiвцi» гастролювали майже два мiсяцi. Вистави 

розпочалися 9 серпня та проходили в мiському театрi (нинi – мiський Будинок 

культури). У виснаженому громадянською вiйною мiстi театр став справжнiм 

осередком добра та миру. В окремi днi вiдбувалися благодiйнi вистави для 

козакiв армiї УНР та найбiднiших верств населення, працював невеликий  

читальний зал, влаштовувалися зустрiчi з акторами. На самих виставах постiйно 

були аншлаги. Проскурiвчани палко вiтали артистiв i чекали на приїзд К. 

Рубчакової.  

 Нарештi одужавши, видатна артистка з радiстю прибула до м. Проскурова. 

На сценi мiського театру у вереснi 1919 року вона зiграла головнi ролi у виставах 

«Пошилися в дурнi», «Безталанна», «Жидiвка-вихрестка», «Дай серцю волю, 

заведе в неволю...».  

 Та Рубчакова знову занемогла. Довелося попрощатися з чоловiком, 

донькою, друзями. Театр 30 вересня вiдбув у м. Вiнницю, а Катерина поїхала в 

с. Зiнькiвцi, до давнiх знайомих. Там її, ослаблену хворобою, скосив тиф. 22 

листопада 1919 року талановита актриса в 39 рокiв пiшла із життя.  

 Могилу К. Рубчакової в с. Зiнькiвцях упорядкував i доглядав її брат 

Михайло Коссак, який у 20–30-х роках працював у м. Кам’янцi-Подiльському. У 

зв’язку з лiквiдацiєю кладовища в передмiстi Кам’янця, у 1958 роцi стараннями 

доньки Ольги Рубчакiвни прах актриси перепоховано в м. Тернополi.  

 Ведучий І: Творчiсть К. Рубчакової охоплює 71 драматичну роль, 13 

оперних партiй, 21 роль в оперетах. На початку ХХ столiття її було визнано 

видатною актрисою театру не лише в Українi, а й усьому свiтi. Так у 1981–1982 

роках ЮНЕСКО до календаря ювiлейних дат мiжнародного значення внесло 100-

рiччя від дня народження К. Рубчакової. Вийшло чимало публiкацiй про 

дiяльнiсть артистки, яка стала гордiстю української театральної культури. 

 Найбільш відома вистава, у якій зіграли Катерина Рубчакова та Лесь 

Курбас, – «Осіння буря» Войнича. Назва спектаклю, можна сказати, теж стала 
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символічною. Адже в серці молодого Леся вирувала буря закоханості до 

Катерини. Та ці власні почуття певний час не виносив із глибин душі.  

 Нагода таки трапилася. З м. Рави-Руської театр тримав гастрольний курс 

на м. Краків. На одному з возів Курбасу випало їхати разом із Рубчаковою. Він й 

освідчився їй у палкому коханні. Обраниця, мов на сцені, артистично 

розсміялася. І тоді в Лесеві заклекотала буря гніву та образи – вийняв зброю й 

умить постріл вразив його груди. Здавалося, настала для нього вічна зима. У м. 

Львові актора прооперували, але кулю не вдалося вийняти. Кілька грамів заліза 

кохання він проносить аж до проблиску осені свого життя.  

 (Звучить українська народна пісня «Місяць на небі»)  

Місяць на небі 

Місяць на небі, зіроньки сяють.  

Тихо по морю човен пливе.  

В човні дівчина пісню співає,  

А козак чує, серденько мре.  

Пісня та мила, пісня та люба,  

Все про кохання, все про любов,  

Як ми любились та й розійшлися,  

Тепер зійшлися навіки знов.  

Ой очі, очі, очі дівочі,  

Темні, як нічка, ясні, як день.  

Ви ж мені, очі, вік вкоротили,  

Де ж ви навчились зводить людей?  

 Ведучий ІІ: З Катериною Рубчаковою Курбас, після невдалого освідчення, 

ще гратиме разом, але вже з розумінням того, що сценічні почуття не варто 

переносити на особисті. До того ж настають роки лихоліть. Як воєнних, так і 

родинних.  

 Почалася Перша світова, менш як за місяць відходить у вічність дідусь 

Пилип. Новий парох с. Старого Скалата подає в суд, аби родина Курбаса 

звільнила парафіяльне приміщення. В одній із кімнат цієї оселі ще вдалося 

перезимувати.  

 Навесні Ванда Курбас із донькою Надією перебираються до містечка 

Скалат, де дуже бідують. Згодом до їхньої оселі прийде непоправне – 

сімнадцятирічна Надійка помре від туберкульозу. Лесь радить згорьованій 

матері продати деякі речі й переїхати до м. Тернополя. У цьому місті молодий 

Курбас активно зайнявся організацією стаціонарного театру. Новостворений 

заклад отримав назву «Тернопільські театральні вечори».  

 18 жовтня 1915 року відбулася прем’єра «Наталки Полтавки» – першої 

постановки. У м. Тернополі на Курбасових спектаклях побував славетний 

киянин Микола Садовський. Творчий талант Леся Курбаса вразив його, тож 

запросив тернопільського режисера попрацювати в м. Києві. Лесь Степанович 

про це давно мріяв, тому з матір’ю охоче прийняли запрошення.  

 Навесні 1916 року він увесь поринає у вир театральних буднів єдиного в м. 

Києві українського стаціонарного драмтеатру Миколи Садовського. Як 

зазначали критики, Курбас вражав глядачів своєю іскрою Божою, палким 

темпераментом, м’якістю виконання ролей. Навколо популярного актора дедалі 

більше згуртовувалася творча молодь. Він створює театральну студію, а на 
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початку 1917 року й «Молодий театр» – новий за формою (обстоював позиції 

авангардизму) та змістом.  

 Ведучий І: Своє справжнє кохання зустрів у м. Києві... І саме тут Лесь 

Степанович із першого погляду закохався у вродливу, молоду дівчину з 

танцювальної студії – Валентину Чистякову. Їй було 18, йому – 31.  

 На першому побаченні він самовпевнено сказав Валентині: «Ти будеш 

моєю дружиною». Запропонував їй роль у своєму «Молодому театрі». Вона без 

вагань погодилась. Незважаючи на те, що була росіянкою та володіла лише 

російською, 6 вересня 1919 року вони побралися.  

 Її університети почалися, як згадувала у своїх спогадах Валентина 

Чистякова, із зустрічей із Курбасом. Бо за короткий час він зробив зі своєї 

дружини провідну акторку українського театру, яка виросла до народної 

артистки України. Школа Курбаса стала тим найбагатшим джерелом, з якого все 

творче життя вона черпала знання й театральний досвід.  

 Акторка Ю. Фоміна сказала про свою колегу по сцені: «Всі в театрі були 

закохані у Валентину Чистякову. Жінки, чоловіки, молоді, старі. До речі, старих 

серед нас не було: вся трупа тоді була молодою. Коли ми сходилися одночасно 

до великого фойє на збори чи на репетицію, кожному з нас кортіло сісти так, щоб 

краще бачити Чистякову. Дивитись на неї було насолодою! Якусь неймовірну 

силу тяжіння, чарівну привабливість випромінювала вся її істота – кожен рух, 

поворот, погляд виразних фіалкових очей. Були серед акторок красивіші за неї, 

але ніхто не міг зрівнятися з нею неповторною чарівністю. Море жіночості. Пісня 

жіночості!»  

 Це була вишукана пара як на сцені, так і в житті, тому що поєдналися два 

великих таланти.  

 Ведучий ІІ: Ті, хто був знайомий із майстром, відзначали, що той мав 

надзвичайно привабливу зовнішність: високий, стрункий, з красивим обличчям, 

густим, темним і пишним волоссям, м’який тембр голосу (баритон). А його 

талант, ерудиція, доброта, лагідність, чуйність, вимогливість, цілеспрямованість 

підкорювали всіх. Любив гарно одягатися, носив капелюх із непростими 

крилами, довгий плащ, м’який шарф, вив’язаний у кокарду. Він був справжній 

європеєць. У митця неможливо було не закохатися...  

 Був із Лесем Курбасом і такий випадок. У театрі «Березіль» працювала 

молода акторка Ганна Бегічева, дуже закохана в нього. Її почуття були настільки 

сильними, що вона не змогла приховати їх і одного разу зізналася йому в коханні. 

Але Лесь Курбас не відповідав взаємністю. Ганна Бегічева так засоромилася та 

розсердилася, що залишила театр і виїхала до м. Москви. І всю свою образу й 

ненависть за свій вчинок та злість вона вилила у творчість, створивши в 

російській столиці український театр і студію.  

 (Звучить українська народна пісня «Цвіте терен».)  

Цвіте терен 

Цвіте терен, цвіте терен,  

А цвіт опадає.  

Хто в любові не знається,  

Той горя не знає.  

А я, молода дівчина,  

Та й горя зазнала,  
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Вечероньки не доїла,  

Нічки не доспала.  

Ой візьму я креселечко,  

Сяду край віконця,  

А ще очі не дрімали,  

А вже сходить сонце.  

Хоч дрімайте, не дрімайте –  

Не будете спати,  

Десь поїхав мій миленький  

Іншої шукати.  

 Лесь Степанович був надзвичайно вірним дружині. Прожили вони у 

великій любові, злагоді, взаєморозумінні й відданості, у великій творчій 

співпраці п’ятнадцять щасливих років. Дітей у них не було.  

 Ведучий І: У рік одруження Курбаса та Чистякової помре тодішня галицька 

театральна зірка Катерина Рубчакова, а «Молодий театр» об’єднається з 

українським драмтеатром ім. Тараса Шевченка, і Лесь Степанович уперше 

поставить Кобзаревих «Гайдамаків». Відтак через тодішні воєнні події 

опиниться в м. Білій Церкві. Сюди приїде вже з трупою заснованого ним 

мандрівного «Кийдрамте».  

 Треба сказати, що Курбас мав талант не лише режисерський. Він писав і 

художні твори. Його оповідання «В гарячці» ще 1906 рoку Іван Франко 

опублікував у «Науково-літературному віснику», у с. Старому Скалаті з-під пера 

Леся вийшли «Сни». Він володів десятьма мовами, тож займався літературними 

перекладами. Витлумачив й один із віршів норвезького поета Б. Бйорнсона, де 

були й такі рядки:  

Я вибираю березіль,  

Він ламає все старе,  

Пробива новому місце,  

Він зчиняє силу шуму,  

Він стремить.  

Я вибираю березіль,  

Тому, що він – буря,  

Тому, що він – сміх,  

Тому, що в ньому – сила,  

Тому, що він – переворот,  

З якого літо родиться.  

 Лесь Степанович теж прагнув здійснити великий переворот в українському 

театрі, аби поставити його на світовий рівень.  

 Колись Остап Вишня напророчив: «Іде Лесь Курбас, а за ним іде нова 

доба». Лесь Степанович жив у різні епохи. Радянська знищила його фізично. Але 

духовно, творчо він сам – доба. Тож його мистецьке надбання служить і нині 

Україні, цілому світові.  

 Можливо, саме тому, що режисер не відступив, не поступився своїми 

переконаннями, його було обмовлено, звільнено з посади керівника «Березолю» 

і заарештовано в м. Москві, де він кілька місяців працював у Соломона 

Михайловича Михоелса в Московському державному єврейському театрі на 
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Малій Бронній. Його було вислано на будівництво Біломорсько-Балтійського 

каналу на Медвежу Гору, потім відправили на Соловки.  

 1937 року, після повторного суду, Леся Курбаса розстріляли в урочищі 

Сандармох, а 1957 року його посмертно реабілітовано.  

(Звучить милозвучна музика, читці декламують вірш «Трагедія Курбаса».) 

Читець І:  

Сиві Ліри, Гамлети, Джульєтти  

Помирали там в самотині,  

Там мистець, нескорений і впертий,  

Догорів на вічному вогні.  

Читець ІІ:  

Соловецькі жальнії причали,  

Курбасові ночі навісні,  

Мури від обурення кричали,  

Україна марилась у сні.  

Читець І:  

Виросла тополенька на схилі,  

Мов тії, вкраїнської, сестра,  

Чайки прилітали гострокрилі,  

Вісточку приносили з Дніпра.  

Читець ІІ:  

Він ридать приходив до тополі  

І в чаїнім леті, в вишині  

Відчував довічний запах волі  

У далекій тій самотині.  

Читець І:  

Де вже там підмостки і театри?  

Хоч би чайка рідна угорі!  

Загаса поволі серця ватра  

В соловецькім тім монастирі.  

Читець ІІ:  

Все йому ввижалися ночами  

Драми, ще не зіграні ніким,  

України-нені вічні драми,  

Що колись розвіються, як дим.  

Читець І:  

Може, хто позаздрив твому болю  

Чи сльозам, що ллються, як на гріх…  

Вирубали стражники тополю,  

Постріляли чаєчок твоїх.  

Читець ІІ:  

А тобі голубка сизокрила  

Накувала вічність зопівдня,  

Кажуть, що трагедії Есхіла  

До ції, твоєї, нерівня!  

Любов Забашта 

 Дякуємо за увагу. До нових зустрічей! 
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VII. Мультимедійний проект «Лесь Курбас у Києві» 

 Проект «Лесь Курбас у Києві» розроблений з метою найбільш повного 

висвітлення київського періоду життя і творчості генія українського театру. 

Пропонуємо здійснити своєрідну віртуальну екскурсію за київськими адресами 

Леся Курбаса. За матеріалами проекту можливо створення віртуальної подорожі, 

віртуальної виставки, відеопрезентації. 

 У Києві Курбас перебував протягом 1916 – 1926 років з невеликими 

перервами, і цей час був, можливо, найбільш плідним та щасливим у всій 

біографії митця – як творчій, так і особистій.  У цей період режисер організовує 

Молодий театр і Мистецьке Об’єднання «Березіль», ставить низку програмних 

вистав, виховує плеяду талановитих учнів – молодих акторів та режисерів 

українського театру нової доби. 
 Життя і творча діяльність Курбаса в означене десятиліття пов’язана з 

конкретними київськими адресами– театрами, клубними установами, 

видавництвами, житловими будинками – широко відомими і майже незнаними; 

такими, що збереглися і реально існують на сьогоднішній день і тими, що 

втрачені назавжди. Ці куточки Києва бережуть відлуння Курбасових кроків… 

 Отож, київські адреси Леся Курбаса.  

 Приїхав Олександр Степанович з матір’ю Вандою Адольфівною до Києва 

з Галичини у березні 1916 року на запрошення Миколи Садовського, плекаючи 

грандіозні плани перетворення Києва на нову театральну Мекку.  

 

Вул. Велика Васильківська, 

буд. 53/3, Троїцький народний 
дім. З березня 1916 року Лесь 

Курбас працює у театрі 

Садовського актором на ролі 

молодих героїв. Він створив на 

цій сцені образи Збігнєва 

(«Мазепа» Ю. Словацького), 

Хлєстакова («Ревізор» М. 

Гоголя), Гната («Безталанна» І. 

Карпенка-Карого) тощо.  

  Троїцький народний дім – заклад Київського Товариства Грамотності. 

Побудований у 1902 році за проектом губернського архітектора Геннадія 

Антоновського коштом міської громади та на пожертвування. З 1907 по 1917 

роки тут працює Перший стаціонарний український театр Миколи Садовського. 

Вул. Маріїнсько-Благовіщинська 

(нині – Панаса Саксаганського) 

буд. 110, кв. 6. 

За цією адресою протягом 1916-17 

років Лесь мешкає разом з матір’ю 

Вандою Адольфівною у квартирі на 

другому поверсі. 
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Вул. Фундуклеївська (нині – Богдана 

Хмельницького), буд. 82, пом. 9. 

Флігель у дворі, де мешкало подружжя 

молодих акторів – ПолінаСамійленко та 

ЙонаШевченко, – стає місцем зустрічей 

студентів та випускників музично-

драматичної школи Миколи Лисенка, 

ентузіастів створення нового 

українського театру. 16 травня 1916 

року – перша зустрічКурбаса з членами 

гуртка, що стає згодом студією 

Молодого театру. 

Вул. маріїнсько-Благовіщинська 

(тепер – Панаса Саксаганського), 

буд. 34. Протягом 1916 року на 

квартирі подружжя акторів Софії 

Мануйлович та Степана Бондарчука 

проходили заняття студії Молодого 

театру на чолі з Лесем Курбасом. З 

березня 1917 року Курбас відвідує 

редколегію журналу «Театральні 

вісті», де обіймає посаду 

відповідального секретаря. Редакція 

тижневика містилася за цією ж 

адресою у помешканні 19. 

 

 

Вул. Караваєвська (нині – Льва 
Толстого), буд. 29. У 1916 році в 

орендованому приміщенні лимарні 

Київського земства щовечірнє 

проходять репетиції студії Молодого 

театру. Матеріалом для роботи Курбас 

обирає трагедію Софокла «Цар Едіп». 

Наразі будівля капітально перебудована 

під «елітне житло» та виглядає інакше. 

Вул. Дегтярівська, буд. 5, 

Лук’янівський народний дім. У 

травні 1916 р. тут проходять вистави 

студії Молодого театру. Заклад 

заснований Південно-західним 

відділом товариства тверезості. Це 

найстаріша клубна установа міста, 

збудована 1902 р. за проектом 

архітектора Михайла Артинова у 

стилізованих формах російської 

архітектури XVII ст. 
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Святошин (передмістя Києва), Літній 

театр. Навесні та влітку 1917 року 

студія Молодого театру на чолі з Лесем 

Курбасом грає вистави у літньому театрі 

передмістя Святошин. «Базар» В. 

Винниченка стає тією «касовою» 

п’єсою, за допомогою якої студійці 

заробляють кошти для реалізації своєї 

мрії – створення Молодого театру. 

Вул. Фундуклеївська (нині –

Богдана Хмельницького), буд. 5, 
театр Бергоньє. 24 вересня 1917 

року Молодий театр починає свою 

діяльність виставою «Чорна Пантера 

і Білий Медвідь» В. Винниченка у 

приміщенні театру Бергоньє.  

 

 У перший сезон Молодий театр показав вистави «Молодість» М. Гальбе, 

«Драматичні етюди» О. Олеся, «Йоля» Є. Жулавського у постановці Леся 

Курбаса. Приміщення цирку Бергоньє було збудоване у 1875 році за проектом 

архітектора Володимира Ніколаєва, у 1883 році переобладнане під вистави 

драматичного театру. У 1923-24 роки в означеному приміщенні працює 

найдосконаліше дітище Леся Курбаса – Мистецьке Об’єднання «Березіль». На 

цій сцені були поставлені програмні Курбасові вистави: «Газ» Г. Кайзера, 

«Джиммі Гіггінс» за романом Е. Сінклера. 

 

Вул. Хрещатик, буд. 43 (нумерація 

відповідає нинішньому буд. 27), 
Інтимний театр. У 1917 році Лесь 

Курбас відвідує Інтимний театр, де 

знайомиться з режисером театру і 

кіно Михайлом Бонч ̶ Томашевським 

(деякий час очолював колектив) та 

художником Анатолем Петрицьким. 

Інтимний театр працював на 

Хрещатику у приміщенні садиби М. 

Кальфа, переобладнаному для 

концертів та вистав камерного 

театру, з грудня 1914 по червень 1920 

років. 
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Вул. Хрещатик, буд. 15 (на розі вул. 

Інститутської), кондитерська 

«Семадені». Перебуваючи у Києві, 

Курбас відвідує модну швейцарську 

кондитерську Бернарда Семадені. Нині 

кондитерська з аналогічною назвою 

міститься по вул. Велика 

Васильківська, бу д. 68. 

 

 

Вул. Володимирська, буд. 61, 

друкарня «Прогрес». 15 лютого 

1918 року у друкарні «Прогрес» було 

надруковано Статут Товариства на 

вірі «Молодий театр у Києві». 

Документ висвітлював головну мету, 

що ставив колектив у мистецтві, 

шляхи здійснення його планів та 

організаційну структуру Товариства. 

До того часу подібного статуту не 

мав жоден український театр. У 

теперішній час будинок має 

надбудову, бо був проданий та 

перепроданий. 

Вул. Гоголівська. У 1918 році Лесь 

Курбас разом з молодим режисером 

Марком Терещенком винаймає 

квартиру по вулиці Гоголівській, 

будинок невідомий. 

 

 

Георгієвський провулок, буд. 11, 
пом. 2. Дім Нарбута. Протягом 1918-

20 ̶ х років Курбас відвідує квартиру 

художника Г.Нарбута, у будинку 

навпроти брами Рафаїла 

Зборовського. У Нарбута збирався 

гурток київської інтелігенції, так 

звана «Дев'ятка», до якої входив і 

Курбас. Брама Заборовського – 

пам'ятка архітектури XVIII ст., 

парадний в'їзд до резиденції 

київських митрополитів на території 

Софійського собору. Наразі будинок 

Нарбута знесено. 
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Вул. Хрещатик, буд. 36, Дім  

інтермедій. У 1918 році Курбас 

відвідує театр Дім Інтермедій 

(навпроти сучасної станції метро 

«Хрещатик»). Так званий «Новий театр 

“Дім інтермедій”» – естрадний театр 

малих форм під керівництвом Михайла 

БончТомашевського працював з квітня 

по червень 1918 року. Будинок не 

зберігся, на його місті КМДА.  

 

Вул. Прорізна, буд. 17, Молодий 
театр. 17 листопада 1918 року 

прем'єрою вистави «Едіп-цар» 

Софокла у постановці Л. Курбаса 

Молодий театр відкриває свій другий 

сезон. Протягом сезону Лесь Курбас 

ставить на цій сцені вистави «У 

пущі» Лесі Українки, «Горе 

брехунові» Ф. Грільпарцера та 

народний «Різдвяний вертеп». 

Будинок 17 по вул. Прорізній був 

зведений 1873 року за проектом 

архітектора Федорова, згодом було 

надбудовано третій та четвертий 

поверхи, фасад декоровано у стилі 

модерн. У 1987 році нафасаді будівлі 

було встановленомеморіальну дошку 

Лесеві Курбасові з нагоди 100-

річного ювілею митця, скульптор 

Микола Рапай, архітектор Микола 

Кислий. 

Вул. Олександрівська (нині – 

Михайла Грушевського, буд. 5), 
Маріїнський палац. Восени 1918 року 

Курбас разом з групою акторів 

Молодого театру отримує аудієнцію у 

гетьмана Павла Скоропадського у його 

резиденції – Маріїнському палаці. Мета 

аудієнції – захистити приміщення 

Молодого театру по вул. Прорізній, 17, 

реквізоване німецькою окупаційною 

владою під комендатуру. Маріїнський 

палац був зведений у стилі бароко за 

проектом архітектора Бартоломео 

Растреллі протягом 1744-52 років як 

резиденція членів імператорської 

родини. 
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Бібіковській бульвар (нині – бульв. 

Тараса Шевченка), буд. 7/29, 

Готель «Палас». У квітні-серпні 

1919 року у готелі були розміщені 

структури Наркомату освіти УСРР, 

які опікувалися питаннями 

літератури, мистецтва, охорони 

пам’яток. Лесь Курбас бере участь у 

роботі Всеукраїнського театрального 

комітету – ВУТЕКОМу, друкує 

статті з питань театрального 

мистецтва у часописі «Мистецтво», 

тижневику української секції 

ВСЕУКРЛІТКОМу. Будівля готелю 

збереглася, наразі тут готель 

«Прем’єр палас». 

Вул. Миколаївська (нині – 

архітектора Городецького), буд. 5, 

Готель «Континенталь». У 1919 році 

Лесь Курбас відвідував клуб «ХЛАМ», 

назва якого символізувала творчий 

союз художників, літераторів, акторів і 

музикантів. «ХЛАМ» знаходився у 

підвалі готелю «Континенталь» і 

вважався осередком життя київської 

богеми. Готель «Континенталь», що 

був збудований у 1897 році за проектом 

архітекторів Едуарда Брадтмана та 

Георгія Шлейфера, своєю розкішшю та 

комфортом сперечався із кращими 

європейськими готелями.  

 

Вул. Миколаївська (нині – 

архітектора Городецького), буд. 9. 
У дворі знаменитого будинку 

Гінзбурга у травні 1919 року було 

відкрито артистичне кабаре «Льох 

мистецтв». У цих стінах Курбас з 

акторами Молодого театру 

представляли інсценізації віршів 

київських поетів шляхом хорової 

декламації. Будинок будівельного 

підрядчика купця першої гільдії Льва 

Гінзбурга був зведений у 1912 році у 

стилі модерн і був першим у Києві та 

в російській імперії хмарочосом (9-

11 поверхів). Будинок підірваний у 

1941 році та зруйнований у 1950 ̶ х. 
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Вул. Кузнечна (нині – Антоновича), 

буд. 107. Лесь Курбас протягом 1919 

року відвідує за цією адресою свого 

товариша, поета-футуриста Павла 

Тичину. Тоді ж у артистичному кабаре 

«Льох мистецтв» на одному із вечорів 

Молодий театр показав інсценізації 

ліричних віршів П. Тичини зі збірки 

«Сонячні кларнети», які згодом з 

успіхом йтимуть і на сцені театру. 
 

 

Вул. Олександрівська (нині – 

Михайла Грушевського), Другий 

міський театр. У травні 1919 року 

було створено перший національний 

оперно-балетний театр Державна 

Українська Музична Драма. У його 

організації активну участь брали  

Курбас, художник Петрицький, 

композитор Я.Степовий, 

балетмейстер М. Мордкін та ін. 

Відкриття відбулося 28 липня 

прем’єрою опери М. Лисенка 

«Утоплена». Також Курбас здійснив 

постановку опер «Тарас Бульба» М. 

Лисенка та «Галька» С. Монюшка. Та  

прем’єри «Гальки» 30 серпня не 

відбулося. Саме в той день з-за 

Дніпра на місто вели наступ війська 

Денікіна, а з півдня – петлюрівська 

Директорія. Пожежа, що спалахнула 

від запального снаряду, знищила 

приміщення театру Музичної драми. 

Вул. Андріївський узвіз, буд. 23, 
Андріївська церква. 6 вересня 1919 

року Лесь Курбас вінчався із 

Валентиною Чистяковою. У метричній 

книзі Києво-Подільского Свято-

Андріївського собору залишився запис 

про цю подію. Вінчали: св. о. Марко 

Грушевский з діяком Дмитром 

Ходзицким. 1919 г., 7 вересня. 

Андріївська церква – барокова церква 

Св. Андрія у Києві, збудована у 1744-67 

роках за проектом архітектора 

Бартоломео Растреллі на Андріївській 

горі. 
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Вул. Лютеранська, д. 13. Молоде 

подружжя оселяється на вул. 

Лютеранській, де мешкає протягом 

1919-20 років. Чистякова згадувала, 

що більш ерудованої та широко 

освіченої людини, ніж Курбас, їй не 

доводилося зустрічати. Його знання 

охоплювали найрізноманітніші 

галузі науки, філософії, мистецтв. 

Тут, на Лютеранській, як і на всіх 

інших Курбасових квартирах, окрема 

кімната була відведена під 

бібліотеку. 

Вул. Володимирська, буд. 50, 

Міський оперний театр. Вперше 

Курбас виступає на сцені Київської 

опери у 1917 році із трупою театру 

Миколи Садовського. 10 березня 1920 

року на сцені Оперного театру було 

зіграно «Гайдамаків» Т. Шевченка, 

інсценізація та постановка Курбаса. 

Міський (Оперний) театр був 

збудований у Києві 1901-го року у 

неоренесансному стилі за проектом 

архітектора Віктора Шретера. На свій 

час театр справді вражав: партер, 

амфітеатр, бельетаж та чотири яруси 

могли вмістити одночасно 1318 

глядачів. Сцена Київського оперного на 

той час була найбільшою у Російській 

імперії. 

 

 

Вул. Хрещатик, буд. 38. 30 березня 

1922 року було організовано 

Мистецьке Об'єднання «Березіль» на 

чолі з Лесем Курбасом. Літературна 

студія МОБу відкрилась на 

Хрещатику, 38; тут також містилося 

правління театру. Наразі за цим 

номером знаходиться будівля ЦУМа. 
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Вул. Хрещатик, буд. 29, Театр «ПЕЛ-

МЕЛ» (нумерація відповідає 

нинішньому буд. 19-а, на фундаменті 

театру побудована сучасна станція 

метро «Хрещатик»). Студійні заняття 

та репетиції новоствореного 

Мистецького Об'єднання «Березіль» 

проводилися у приміщенні колишнього 

театру «Пел-Мел», театру легкої 

комедії, який працював за означеною 

адресою із вересня 1916 р. Згодом 

приміщення було передане 

Державному драматичному театру 

Червоної Армії, а з 1923 р. – під роботу 

Гарнізонного клубу. 30-го грудня 

1922р. у приміщенні відкрилася ІІ 

театральна майстерня «Березоля» на 

чолі з Ф. Лопатинським. Тут же 

проходили заняття Режисерської 

лабораторії, а у січні 1923 року за 

ініціативою Леся Курбаса було 

засновано Театральний музей. 

 

 

Вул. Левашовська (нині – 
Шовковична). Для Мистецького 

Об'єднання «Березіль» від початку 

характерним було «життя комуною». 

Спільними зусиллями студійці 

відремонтували напівзруйнований 

будинок по вул. Левашовській 

(номер невідомий), у якому була 

налагоджена робота гуртожитку 

МОБу. 

Вул. Хрещатик, буд. 58, (нині – буд. 
52). З 1923 року Лесь Курбас працює 

деканом драмфакультету Музично-

драматичного інституту ім. М. Лисенка. 

Окрім того, до штату Муздраміну було 

запрошено весь педагогічний склад 

студії Мистецького Об'єднання 

«Березіль». Цегляний 

чотириповерховий будинок з підвалом 

був споруджений у 1875-78 роках за 

проектом архітекторів О. Гросса і В. 

Ніколаєва.  
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Казарма 15-го полку на Печерську. 
У 1923 році відбувається виступ 

«Березоля» з виставою «РУР» на 

Печерську, біля казарми 15-го полку. 

За дослідженням, дійство 

відбувалося біля однієї з численних 

оборонних казарм на Печерську, що 

входять до комплексу фортечних 

споруд ХVIII-XIX ст. «Київська 

фортеця». 

Миколаївська пл. (нині – пл. Івана 
Франка), буд. 3, Театр «Соловцов». 7 

листопада 1924 року Мистецьке 

Об’єднання «Березіль» відкриває сезон 

у приміщенні ІІ театру ім. В. Леніна 

(колишньому театрі «Соловцов»), де 

працює до моменту переїзду МОБу до 

Харкова. Сцена театру була  

перебудована у конструктивістському 

стилі головним художником 

«Березоля» В.Меллером. З 1 травня по 

4 червня 1929 року проходять гастролі 

театру «Березіль» у Києві, в означеному 

приміщенні, де з 1926 року працює 

театр ім. Івана Франка. Будівля театру 

була зведена на місці садиби Мьорінга, 

відомого київського лікаря,за проектом 

архітекторів Е.Брадтмана та Г. 

Шлейфера у 1898 році. 

 

 

Вул. Фундуклеївська (нині – 

Богдана Хмельницкого), буд. 19. 24 

листопада 1925 року Лесь Курбас 

виголошує доповідь «Шляхи і 

завдання «Березоля» у клубі ім. 

Спиридонова. Будинок 19 по вул. 

Фундуклеївській був зведений у 

другій половині XIX століття, два 

верхні поверхи надбудовані за 

участю архітектора А.Крауса. Тут 

містилися відомий готель 

«Франсуа», редакція газети 

«Киевская мысль», а у 1919 році 

відкрився популярний театр малих 

форм «Арлекін». 
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Вул. Банкова, буд. 6, пом. 3. Протягом 

1924-26 років Курбас з родиною 

мешкає на вулиці Банковій, котра у той 

час носила назву Комуністичної. За 

дослідженням, означена адреса, 

вірогідно, вказує на знаменитий «дім з 

химерами», у якому того часу зазвичай 

селилися актори і режисери, що 

працювали у приміщенні ІІ театру ім. В. 

Леніна (колишньому театрі 

«Соловцов»). «Дім з химерами» – 

цегляна будівля, свою назву отримала 

через скульптурні прикраси, тематика 

яких тваринний наземний та підводний 

світи, атрибути полювання, казкові 

істоти. «Дім з химерами» збудований 

архітектором В. Городецьким у 1901-03 

роках як прибутковий будинок із 

помешканням для своєї родини. Місце 

для будівлі обрано над крутим урвищем 

на Банковій вулиці. Скульптурні 

прикраси за власними ескізами виконав 

скульптор Еліо Саля. 

 

 

Вокзальна пл., буд. 1. Залізничний 

вокзал. На залізничному вокзалі у 

Києві 30 квітня 1929 року відбулася 

урочиста зустріч театру «Березіль», 

що приїхав з Харкова на гастролі, 

військовими 45-ої дивізії та 

представниками громадськості міста. 

Березільців везли на бричках з 

вокзалу до готелю «Континенталь» 

по вул. Миколаївській. Головна 

станційна споруда – Центральний 

вокзал – була спроектована О. 

Вербицьким і архітектором 

П.Альошиним. Вона будувалася 

протягом 1927-32 років у стилі 

українського бароко з певними 

елементами конструктивізму. 
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Вул. Хрещатик в районі нинішнього 

майдану Незалежності. У лютому 

1933 року Лесь Курбас востаннє 

приїздить до Києва, щоб взяти участь у 

похороні актора, режисера і 

театрального діяча Миколи 

Садовського. Жалобна церемонія 

відбувалася у Будинку РОБМИС, що 

був розташований на нинішньому 

Майдані Незалежності. 
 

 

Вул. Байкова, 6. 9 лютого 1933 року 

Курбас виголошує промову на 

похороні Миколи Садовського на 

Байковому цвинтарі. На могилі 

корифея Лесь Курбас дякував йому 

за науку, яку одержав; говорив, що 

театр Садовського був для нього 

другою alma mater. 

Межигір’я (урочище під Києвом, біля 

села Нові Петрівці, Вишгородського 

району). Влітку 1933 року Курбас і М. 

Куліш з акторами «Березоля» на 

території Межигірського Спасо-

Преображенського монастиря 

працюють над постановкою «Маклени 

Граси». Були втілені мрії Курбаса про 

створення «акторського скиту» для 

плідної мистецької роботи. 

 

 

Вул. Прорізна, 8, пам'ятник Лесю 
Курбасу. Пам'ятник Курбасу було 

відкрито 1 квітня 2002 року, його 

автори – скульптор Микола Рапай і 

архітектор В’ячеслав Дормидонтов. 

Вул. Володимирська, буд. 23-в, 

меморіальна дошка Курбасу. Дошка 

встановлена 27 лютого 2012 року на 

фасаді Національного центру 

театрального мистецтва імені Л. 

Курбаса з нагоди 125-річного ювілею 

митця. Бронзова меморіальна дошка 

виготовлена під керівництвом майстра 

художнього лиття Ф. Майстренка за  
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ескізом народного художника України 

В. Небоженка. 

 

Проспект імені Леся Курбаса. 26 

червня 2007 року на сесії Київської 

міської ради було прийняте рішення 

про перейменування проспекту 50-

річчя Жовтня у проспект імені Леся 

Курбаса з метою увічнення пам'яті 

видатного діяча національного 

театру 
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