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Коваленко Олена 

ІндиВІдуальний  
стиль РежисуРи л. куРбаса  

В єВРопейському ландшафтІ  
пеРшої тРетини хх-го столІттЯ

Про реформатора української сцени Леся 
Курбаса, його вистави, сценічні дослідження, 
філософію творчості, роботи його режштабу та 
акторів написано вже немало. Кожне наступне ви-
дання робило свій внесок у справу відродження й 
відновлення імені режисера після періоду репресій, 
заборон, замовчування 30-х – 70-х рр. минулого 
століття. Зроблене у дослідженнях Ю. Бобошка, 
Н. Кузякіної, Н. Корнієнко, М. Лабінського, Л. Таню-
ка, Б.Козака, Г. Веселовської, І.Волицької, Н. Єрма-
кової та ін. – це основа, базові відомості про режисе-
ра та його творчість. Це етап видобуття славетного 
імені з історичного полону, відтворення його постаті 
у пантеоні українського Відродженння. 

Спробуємо визначити європейський контекст 
режисерського пошуку Курбаса – філософії, нАдме-
ти, індивідуального стилю, художніх прийомів.

Чи був український режисер сам частиною про-
цесу, й рухався паралельно актуальним тенденціям 
свого часу? Чи був він до певної міри продуктом 
епохи модерну, періоду активного формування 
професії режисера у театрі? Можливо обидва чин-
ники мають місце, і витоки цією дихотомією не ви-
черпуються? 

Ірина Волицька в книзі «Театральна юність Леся 
Курбаса» прямо вказує на події, що вплинули на 
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починаючого артиста й режисера, на перелік імен 
діячів культури, що зацікавили його на все життя. 
«У Відні особливо важливою для Леся Курбаса стала 
зустріч з мистецтвом видатного майстра німецької 
і австрійської сцени, прем’єра Бургтеатру Йозефа 
Кайнца» [1, 25]. «Кайнц прищепив австрійській 
сцені нову систему художнього мислення (…) 
Систему, в якій головною, визначальною засадою 
стала сповідальність, особистісне, індивідуальне 
вираження митцем своїх зв’язків із сучасністю» 
[1, 28]. Значним вважає дослідник і вплив на мо-
лодого Курбаса драматургії Ф. Ведекінда, знайом-
ство з якою продовжилося вже у режисерському 
театрі самого Курбаса. «Воно поволі підготувало 
його до сприйняття експресіоністської драми» 
[1, 35] й підготувало до розуміння нових можливо-
стей сценічної виразності «сполучення пантоміми 
і словесної драми, звуку мови і літургії, пластики й 
музики» [2, 216].

Неллі Корнієнко в книзі «Режиссерское искус-
ство Леся Курбаса…» пише: «У истоков формирова-
ния будущого режисера, – Бургтеатр (…), гастроли 
немецких трупп, режисура Рейнгардта, теоретиче-
ские изыскания Крэга, влюбленность в Моисси!», 
дослідник вказує на напружену емоційну атмосфе-
ру, магію імен, явищ, що оточили Курбаса в період 
його короткого перебування у Відні. «Кабалистика, 
блестящий мистик Я. Беме, его последователь 
Фр. Баадер <…> швейцарец Рудольф Штейнер 
<…> Курбас был увлечен, в частности, и штей-
неровской идеей возврата к прадавним формам 
театра , к ритуалу, мистерии и пр..» [3, 21]. До того ж 
його походження з Самбору часів Австро-Угорської 
імперії також мали значний вплив на творчі та 
загальнокультурні пріоритети молодого Курбаса.



118

Професія режисера виникла саме за доби мо-
дерну. Режисер виступав у ролі художнього організа- 
тора процесу творення вистави, автора задуму сце-
нічної дії, натхненника творчого колективу і, нарешті, 
останньої інстанції у вирішенні загальної візуальної, 
звукової, пластичної, технологічної концепцій поста-
новки – загальна тенденція доби, результат пошу-
ку нової форми організації театрального процесу , 
творення передусім інтелектуально виваженої кон-
цепції і тільки згодом, чи в паралель – творення за 
цим інтелектуальним маніфестом – художнього тво-
ру, тобто виникнення сучасного концептуального 
мистецтва, виструнченого стилістично й знаково. 

На жаль, ще не створено фундаментальної 
праці з теорії режисури від ХІХ-го до першої трети-
ни ХХІ-го століття. Існують окремі спроби, зокрема 
назвемо тут книгу італійського дослідника Марко 
де Маринеса (In cerca dell’attore. Un bilancio del 
Novecento teayrale. Bulzoni, Roma, 2000.), котрий 
аналізує естетичний зсув сучасного театру Європи 
з часів заснування Вільного театру Антуана і МХТ 
Станіславського до закриття «Театру-Лабораторії» 
Є. Гротовського, який вирішив долю європейського 
театру новітнього часу [4].

Питання систематизації проблематики фор-
мування режисерського театру залишається ак-
туальним. Хай би окремо західної центрально-, 
північно-, південної та східноєвропейської, окре-
мо американської й канадської, окремо азійської, 
арабської чи індо-китайської східної. Варто було 
б проаналізувати тенденції режисерських шукань 
компаративно, у всіх паралельних чи контрапун-
ктових часопросторових її проявах. Адже тільки 
в Європі у цей період пережили розквіт своєї 
творчості – такі режисери як Андре Антуан, Адольф 
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Апіа, Коте Марджанішвілі, Едвард Гордон Крег, 
Макс Рейнгардт, Всеволод Мейерхольд, Леопольд 
Йеснер, Микола Євреїнов, Жак Копо, Євгеній 
Вахтангов, Олександр Таіров, Лесь Курбас, Ервін 
Піскатор, Антонен Арто.

Справа майбутнього.

Спільна політична доля. Навіть при першо-
му наближенні до вивчення цього аспекту теми 
стає зрозумілим, що доля режисера новато-
ра Леся Курбаса, також як доля інших «батьків-
режисерів» та «режисерів-педагогів» [4] періоду 
становлення політичної ідеології СРСР – Всеволода 
Мейерхольда, Соломона Михоєлса, Миколи Євреї-
нова, Коте Марджанішвілі, Олександра Таїрова, 
які фактично всі у тій чи іншій мірі підпали під 
тиск системи, очолюваної в радянському ССР 
Сталіним, була спільною подекуди драматичною, 
ба й й трагічною. Трагічною була доля і новаторів 
європейської режисури цього періоду, адже саме 
ті хто яскраво починав, або вже активно розвивав-
ся у 10-ті – 20-ті роки підпали під прес гітлерівської 
ідеології і потерпіли від того не менш, ніж їх колеги з 
радянського задзеркалля.

«З початку 1930-х років відбувається зміна 
радянської національної політики. Скасовуються 
всі елементи національних культурних автономій 
на місцях. Замість цього виникає жорстка ієрархія 
національно-територіальних автономій. Тепер роз-
вивати національну культуру можна тільки в «соот-
ветствующей» республіці або автономній області, 
окрузі. Така політика вдарила по народам, що не 
одержали своїх республік або областей: євреям, 
грекам, корейцям, циганам, ассирійцям, полякам, 
курдам. Одночасно пройшла кампанія по боротьбі 
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з національними «ухилами» [5]. Політична ситуація 
дійсно змінилася кардинально й Курбас разом 
з тисячами діячів культурного «фронту» потра-
пив до молоху посилення ролі держави у куль-
турному житті країни. Всі напрямки й рухи окрім 
магістрального – соціалістичного реалізму почали 
нещадно викорінюватися. Курбасові з його «футуро- 
текстами культури» у тому часі місця не залиша-
лося [6, 461]. 

Не менш трагічною за результатами впливу 
на загальну ситуацію, були впливи гітлерівської 
Германії зокрема й на культурну ситуацію в Європі. 
Провідні фахівці, серед яких помітне місце займа-
ли діячі театру й зокрема режисери, змушені були 
зніматися зі своїх місць і перебиратися подалі від 
репресійної машини, на маргінеси Європи або до 
Нового світу. Серед таких добровільних вигнанців 
опинилися Ч. Чаплін, Е. Піскатор, Б. Брехт, Г. Крег, 
що мав сміливість відмовити у замовній виставі 
Муссоліні, Ж. Копо що змушений був у 1940-му 
покинути керівництво «Комеді франсез» і виїхати 
до Бургундії, також змушений був виїхати з 
Німеччини у 1934-му році і Леопольд Йеснер, аби 
на схилі літ анонімно зайнятися читанням лекцій по 
кінематографу США, а Макс Рейнгардт не отримав 
Нобелевську Премію у 1932-му році з відомих при-
чин, хоча і був висунутий у номінанти на неї. 

У діаметрально протилежних і геополітично й 
ідеологічно частинах Європи відбувалися пара-
лельні процеси і в обох випадках «постраждалою» 
стороною лишався культурний простір. Захлину- 
лась ціла хвиля режисерського пошукового театру 
початку століття, аж до виникнення нових можли-
востей у суспільствах після Другої світової війни – 
в Європі – 40–60-х років, у СРСР – у 60-ті. 
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І все ж повернімося до теми – сумісність шу-
кань Курбаса із шуканнями європейської сцени його 
доби. В якій мірі складеться «пазл» європейського 
режисерського театру епохи модерну, першої тре-
тини ХХ-го століття у цілісну картину тенденцій, 
течій, уподобань, теорій і знахідок з урахуванням 
українського досвіду? У чому полягають особливості 
українського внеску у світову режисуру?

Театр, створений Курбасом був значною ча-
стиною ландшафту пошукової режисури 20–30-х 
років ХХ століття. Аналізуючи творчість пізнього 
періоду курбасового шляху, періоду співпраці з 
драматургом М. Кулішем, періоду соціополітичних, 
філософських розмірковувань мовою театру в 
яскравій експресіоністичній манері, доводиться виз-
нати, що місце режисера в загальноєвропейському 
контексті – виокремлено в територію, яку не за-
йняв жоден з режисерів Європи, хоча близькими за 
відбором засобів виразності до Курбаса були бага-
то хто з них. Курбас ставив на меті створити театр, 
який не тільки формував новий тип учасників про-
цесу – режисерів, акторів, художників, драматургів – 
активних громадян, високих професіоналів, кожен 
із яких мав створити не більше не менше як свій 
власний «мікрокосм», орієнтованих на європейські 
цінності, але й глядачів підтягувати до розуміння 
нових задач часу. 

Менше з тим, серед повного переліку художніх 
напрямків, якими цікавилася музика, література, 
живопис цієї доби, театр обрав, з нашої точ-
ки зору декілька базових, а саме: Натуралізм, 
Експресіонізм, Символізм, Реалізм, тощо. Чому 
саме ці напрями? Напевно саме вони точно 
відповідали природі театру, «мистецтва максималь-
но публічного» [3, 88] більш емоційно насичені, 
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візуально активні й найбільш наближені до фізіології 
життя і руху людського тіла. Іншими словами, вони 
відповідають усім нормам природної тілесності. 
Звичайно театр модерну віддзеркалював загаль-
ний стилістичний культурний ландшафт, вперше 
в історії сформований у відриві від географічних 
та геополітичних показників. Театр модерну час 
від часу звертався до ідей кубізму, супрематиз-
му тощо, згадаймо принаймні роботи театраль-
них художників, що візуалізували природу витоків 
експресіонізму – Олександри Екстер, чи ранньо-
го Анатоля Петрицького, але якщо говорити про 
театральні режисерські континенти, а не про остро-
ви чи архіпелаги, то три названі – поза конкуренцією. 

Хай і умовно, гіпотетично, але спробуємо «роз-
вести» активні режисерські імена першої трети-
ни ХХ-го століття за цим принципом концептів 
художньої мови. Отже…

Натуралізм: Антуан, Арто.
Символізм: Крег, Аппіа, Таїров, серед теоретиків 

та художників-постановників – Фукс. 
Експресіонізм: Рейнгардт, Мейерхольд, Курбас, 

Йеснер, Піскатор.
Реалізм: Станіславський, Копо. 
Театральність (гра як мета): Вахтангов, 

Євреїнов. 
Зазначимо, що приналежність до різних 

стилістичних течій зовсім не заважала утворенню 
творчих об’єднань митців, так відомо що у 1917-му 
році, зокрема разом з Крегом та Станіславським, 
Рейнгардт заснував Інтернаціональну театраль-
ну студію яка мала би працювати у різних містах 
Європи. 

Гіпотетичність теорії, яку ми пропонуємо, 
полягає ще й у тому, що кожен із стилістичних 
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напрямків мав свою хронологічну нішу, свій кон-
цептуальний сенс і свої окремішні впливи на інші. 
Так, скажімо, існує думка про те, що натуралізм, як 
активне протистояння академічному класичному 
театрові вже наприкінці ХІХ-го століття почав пере-
роджуватися у новітні напрямки – з одного боку у 
потенційний «театр жорстокості», а з іншого – спро-
вокував активний розвиток власної альтернативи – 
театру символічного, ба, імпресіоністичного.

Загалом поняття художнього стилю в театрі 
на початку ХХ століття, у першій його третині, в 
період активних теоретичних пошуків, було чи не 
найпопулярнішим. Особливо плідно працювали 
над цим діячі театру, які народилися у 70-х роках 
ХІХ століття, творчий розквіт яких відбувався за 
доби «бель епок», або Срібного віку вже у столітті 
ХХ-му, а точніше у першій його третині – фактично 
перед Другою світовою війною і почасти під час неї. 
До пошуків стилю в театрі доклали руку в Росії та 
в Україні: Всеволод Мейєрхольд, Микола Євреїнов, 
Олександр Таїров, Лесь Курбас; у Європі – пред-
ставники таких потужних культурних донорів, як 
Великобританії – Едвард Гордон Крег; Австрії – 
Макс Рейнгардт; Франції – Андре Антуан, Жак 
Копо, Антонен Арто; Швейцарії – Адольф Апіа, в 
Німеччині – коротко, але блискуче – Георг Фукс. 

Поняття «індивідуального художнього стилю», 
як і загалом різних рівнів поняття стилю у їхніх те-
оретичних розвідках й міркуваннях над результа-
тами практики має надширокий діапазон значень. 
Безумовно, роздуми над проблемою індивідуального 
стилю у кожного з названих митців варті окремих 
фундаментальних досліджень. Втім, загальноприй-
нятною є теза про те, що мистецька творчість суть 
є проявом суто індивідуальним, і про те, що ніяка 



124

інша форма людської діяльності не містить у собі 
настільки високий відсоток особливого. Тільки 
суб’єктивне сприйняття реальності, а також її пере-
осмислення помножене на надчутливий художній 
талант висікають ефект високого мистецтва. Макс 
Рейнгардт, один із довгожителів європейської ре-
жисури, безумовно, є експресіоністом, але з поміт-
ним домішком натуралізму у власних засобах ви-
разності, як, загалом, і Станіславський, і Апіа. 

Наголошую, що пропонована схема розподілу 
режисерських імен за стилістичними уподобаннями 
є умовною й відбиває найбільш узагальнені харак-
теристики всіх митців. Але захоплива сила сценічної 
виразності вистав Рейнгардта мала безумовний 
вплив на весь експресіоністичний європейський 
рух. Почавши із сатиричних замальовок на адресу 
сучасного театру в берлінському кабаре «Галас та 
дим», він спромігся започаткувати кілька театрів: 
«Молодий», «Новий», пізніше – найвідоміший ек-
спериментальний «Камерний», створити кілька те-
атральних драматичних шкіл, і нарешті – очолити 
виразний, дещо екзальтований стилістичний напря-
мок. Як стверджують знавці його творчості, на меті 
він мав створення нового масового театру з засоба-
ми виразності, серед яких провідне місце займали 
Хор, що активними пластичними діями й активною 
присутністю у звуковій палітрі вистави брав участь 
в сценічній розповіді, і солісти з яскравими як 
внутрішніми так і зовнішніми характеристиками. Але 
ж у царині народного театру, театру площі,шукали 
й інші режисери доби модерну – Вс. Мейєрхольд, 
Є. Вахтангов, К. Марджанішвілі, М. Євреїнов та ін. 

Одним з перших Рейнгардт став освоювати 
нестандартні сценічні майданчики, скажімо ви-
користовувати архітектурні споруди в їх природ-
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ному середовищі – Венеція, Флоренція, Чікаго, 
Лос-Анджелес – географія постановок на пленері 
постійно розширювалась. Безумовно, новий підхід 
до театрального простору, а точніше театралізація 
простору архітектурного – динамізувала по-
становки, робила їх ще більш напруженими й 
експресіоністичними. Створюючи театр «яскравої 
сценічної форми» Рейнгардт створив методологію, 
а разом з ним і режисери фактично всього ХХ-го 
століття. «“Образ вистави” – базове поняття нової 
театральної системи, що вказує власне на режи-
серське авторство сценічного твору. Причому режи-
серська концепція, що охоплює найрізноманітніші 
аспекти постановки, від її “підводної течії” до 
зовнішньої предметної образності, здобувається із 
самої суті драматургічного задуму» [7, 53]. 

У співзвучності з ритмом «бель епок», коли на-
пружено й інтенсивно розвивається фотографія, 
кінематограф, повітроплавання, машинобудуван-
ня тощо – Рейнгардт одним з перших зробив над-
звичайно вдалу спробу перенести на кіноекран 
свою театральну постановку «Сну літньої ночі» 
для показу в Америці, яку також як і «Фауста» під 
час Зальцбургських фестивалів з незмінним успіхом 
грав на відкритому схилі міста перед фасадом 
відомого собору. До честі співвітчизників режисера 
вони до цього часу зберігають первісні форми ве-
личного амфітеатру на близько 1000 місць у цьо-
му затишному австрійському місті. Обладнаний 
технічними сценічними новинками, він і зараз дає 
можливість грати вистави, зокрема й реконструкції 
постановок режисера.

Леопольд Йеснер увійшов до історії євро-
пейського театру як діяч театру політичного. Також 
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як автор одного з найбільш сугестійних, динамічних 
засобів експресіоністичної театральної виразності – 
так званих «сходів йеснера». Цим прийомом ско-
ристався не один послідовник режисера, що, як і він, 
використав символічні сходи навіть у кінематографі, 
тим самим додавши до ознак «німецького кіно 
експресіонізму» важливу художню деталь. Також ак-
тивно використовував режисер і сценічні платфор-
ми, помости, що робило робочу поверхню сцени 
різновисотною, «провокувало» і режисера, і акторів 
на пластичні експерименти. Адольф Апіа й Гордон 
Крег надавали важливе місце в динамізації дійства 
сходам, архітектурним об’ємам і взагалі ландшафту 
сцени. 

У той же час, і Йеснер і Рейнгардт відкрили 
світові чарівний «пустий простір сцени», на яко-
му постать актора ставала надзвичайно виразною, 
а спеціальне освітлення стало відігравати роль 
справжнього співавтора дії. Не можемо не зазна-
чити, що й німецький режисер та теоретик театру 
Георг Фукс, доклав до справи створення чисто-
го простору сцени свою руку. Його Мюнхенський 
художній театр, проіснувавши лише рік, зумів зро-
бити значний внесок в історію театру й привчити 
публіку до білого вбрання сцени (у Фукса це була 
біла стіна, з незмінними баштами замість куліс), на 
якому лише засобами освітлення досягався ефект 
камерного, або відкритого простору, рельєфності 
акторської фігури. У теоретичних роботах цьо-
го режисера було багато критики існуючих форм 
театру на зламі століть з його декоративністю, го-
нитвою за ілюзорною реалістичністю, перспектив-
ними декораціями тощо. А ось в чому й нам з ним 
варто погодитись, так це в тому, що якщо до теа-
тру перестає ходити інтелігенція і взагалі більшість 
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слоїв суспільства ( а як відомо в Україні в театр 
ходить близько чотирьох відсотків потенційних 
глядачів), то театр дійсно стоїть на межі створення 
нових форм і художніх принципів.

Одним з довгожителів європейського режисерсь-
кого корпусу був і Ервін Піскатор. Його особистий 
людський досвід увібрав у себе події Першої світової 
війни, які йому довелося бачити на власні очі, як 
учаснику бойових дій. Можливо й ця обставина 
сформувала його чітку направленість на соціально 
загострений політизований експресіоністичний те-
атр. «Пролетарський театр», котрий він створив у 
Берліні, зумів проіснувати практично без підтримки 
держави й спонсорів протягом року. Втім, отрима-
ний досвід не мав ціни. Пізніше у своїх подальших 
режисерських шуканнях Піскатор одним з перших 
вводить до переліку засобів експресіоністичної 
виразності театральної сцени елементи кіно-
матеріалів, документальні кінохроніки тощо. 
Вони, за задумом режисера, створювали пронизли-
вий епічний контекст постановки, сприяли розши-
ренню сценічного світу героїв. Бертольд Брехт на-
зивав Ервіна Піскатора одним з тих діячів культури, 
які вплинули на його творчість найбільше. 

В одній з найбільш відомих вистав Піскатора 
цього періоду – театральному огляді «Всупереч 
усьому» (1925) для сценічної дії було зроблено ще 
кілька визначних відкриттів – споруджено цілу си-
стему конструкцій – ніши, коридори, переходи, 
які значним чином динамізували дію, формую-
чи значний емоційний вплив на публіку, що також 
сприяло розвитку експресіоністичного напрямку на 
сцені. 
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Для вистави «Гоп-ля, ми живемо!» за п’єсою 
Е. Толлера на сцені одним з перших в історії 
експресіоністичного театру було збудовано «соти» 
багатоквартирного будинку «в розрізі», кожна клітина 
яких підсвічувалася тільки у той момент, коли дія пе-
реносилася до неї . Для «експресіоністичних агіток», 
а згодом і для більш змістовних вистав Піскатор за-
провадив написання спеціального режисерського 
сценарію, свого роду сценічної версії постановки. 
Пізніше, вже маючи власний театр режисер вперше 
вводить у сценічну конструкцію – рухливий конвеєр, 
на якому розташовує героїв вистави. Мусимо таки 
визнати що численні технічні нововведення, яки-
ми збагатив й розширив експресіоністичний театр 
можливості світового театрального мистецтва, ви-
користовуються й досі.

Тогочасні журналісти й критики дійсно порівню-
вали Курбаса з відомими режисерами. До де-
тального огляду такого порівняльного аналізу 
вдається і французька дослідниця Б. Пікон-Вален, 
порівнюючи постаті Курбаса і Мейєрхольда [8, 
45–59]. Обидва молодих режисери відчували ви-
соку потребу в освоєнні фактично всього базово-
го світового театрального досвіду, вивчаючи на 
практиці найрізноманітніші форми театру мину-
лих епох. Особлива увага Мейєрхольда – до май-
данних форм народного театру, символістських 
рішень. Це стало одним з базових завдань студії на 
Бородинській у Петербурзі, де з 1914-го року він по-
ставив кілька вистав зокрема й за творами О.Блока. 
Однак уже в період революційних подій режисер 
переймається змістом нових форм агітаційного 
політизованого мистецтва. Значний вплив на фор-
мування зацікавлень молодого режисера почав 
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відбуватися з боку конструктивістів-літераторів, 
зокрема В. Маяковського, п’єси якого «Містерія-
Буф», «Клоп» та «Баня» Мейєрхольд поставив, 
викликавши значний резонанс, вже у власному 
театрі в період з 1920-го по 1938-й роки. Для дея-
ких постановок режисер вдавався до перемонтажу 
драматургічного матеріалу. Так сталося з постанов-
ками за творами «Ліс» О. Островського, «Ревізор» 
М. Гоголя, «Горе від розуму» О. Грибоєдова та ін. 
Методологічно режисер рухався за законами «ним 
самим створеними», тобто у рамках біомеханіки. 
«Актер у нас является не просто физическим те-
лом, актер у нас является актером-мыслителем, 
актером-трибуном, хорошо знающим всю политиче-
скую обстановку» [9] – це також «біомеханіка», коли 
тіло актора живе на сцені точним життям, контро-
льоване свідомістю.

Через розуміння необхідності засвоєння су-
часним йому театром традицій народного театру 
площі з його яскравими й широкими «мазками», 
колоритними впізнаваними масами героями приво-
дить режисера до експресіоністичних форм театру. 
Умовність, виведена режисером в фундаменталь-
ний закон сценічної дії,спонукає до втілення ідей 
обличчя-маски, завмерлого жесту, стоп-кадру пози 
тощо. Декорації починають міняти відкрито, на очах 
у публіки, не ховаючись за завісою. 

Як бачимо, Курбас був ознайомлений фак-
тично з усім масивом винаходів європейської 
модерної режисури періоду «бель епок» і подаль-
шого періоду першої третини ХХ-го століття. Ці 
винаходи він апробував на теренах українського 
постпровінційного театру, деякі з них так чи інакше 
використовувалися в авторських формах. Курбас 
є плоттю від плоті модерного мистецтва світу й 
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Європи, його цікавлять ті ж самі проблеми, він 
шукає у тих самих напрямах, знаходить власні ме-
тоди, рішення, закономірності. Експресіонізм стає 
близьким, зрозумілим і необхідним напрямком са-
мовираження режисера. Різниця полягає у тім, 
що за умов посилення тоталітарного тиску на всю 
духовну сферу нового радянського суспільства 
Курбас не збирається схилятися. Він протистоїть 
ідеологічній навалі у свій спосіб. У розпал НЕПу 
він ставить «Золоте черево» Кроммелінка, в пе-
ріод «українізації» – «Мину Мазайла», а коли ста-
лінська репресійна машина починає обертатися з 
максимальною потужністю – на сцені курбасово-
го театру постають кулішеві «Народний Малахій» 
та «Маклена Граса». Курбас прагнув «театру-пар-
ламенту», та хіба це можливо було в період ста-
новлення сталінізму? Експресіонізм курбасового 
ґатунку – це експресіонізм філософський, соціально- 
загострений, безкомпромісний … «високі футуро-
тексти культури» [3, 373].
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українського реформатора сцени як співавтора (разом з дра-
матургом М. Кулішем) «філософського експресіонізму» серед 
кількох базових модерних течій у театральному мистецтві 
цього  періоду – символізму, натуралізму та експресіонізму.

ключові слова: Лесь Курбас, режисура, стилістичні 
течії, експресіонізм у театрі, «філософський експресіонізм», 
стилістичний ландшафт.

аннотация. Одна из первых попыток рассмотреть твор-
чество Леся Курбаса в контексте европейских режиссерских 
исканий начала 20-го века. Стилистический ландшафт этого 



периода в истории европейского театра свидетельствует об 
особенной роли украинского реформатора сцены как соавтора 
(драматурга Н. Кулиша) «философского экспресионизма» среди 
нескольких базовых модерных течений в театральном искусстве 
этого периода – символизма, натурализма и экспреcсионизма.

Ключевые слова: Лесь Курбас, режиссура, стилистические 
течения, экспрессионизм в театре, «философский экс- 
прессионизм», стилистический ландшафт.

Summary. Question of systematization of the director’s theatre 
design problem is still actual. Doesn’t matter if it is western, central, 
northern, southern and eastern-European, separately American, 
Canadian, separately Asian, Arabic or Indo-Chinese. It is worth 
analyzing of the tendencies of director’s researches comparatively in 
all of the parallel or counterpoint time and space displays. Consider-
ing only in Europe in this period we may say that such directors as: 
Andre Antoine, Adolphe Appia, Cote Mardzhanishvili, Edward Gordon 
Craig, Max Reinhardt, Vsevolod Meyerhold, Leopold Yesner, Nicho-
las Evreinov, Jacques Kopo, Yevgeny Vakhtangov, Alexander Tairov, 
Les Kurbas, Erwin Piscator, Antonin Artaud   experienced raise of 
their artistic achievements. A lot has been written about the reformer 
of Ukrainian stage – Les Kurbas, about his performances, stage 
researches, philosophy of  his art, works of  his actors etc. Each 
following edition made its input into the renaissance and rebirth of the 
director’s name after the repressions period, prohibitions, suppres-
sion of 30-x and 70-x of the last century.

This was the stage of releasing his glories name from the histori-
cal captivity, its rebirth in the pantheon of Ukrainian Renaissance. 
Now there comes a new stage – looking for place in the European 
context, in the terms of theatrical modern of the first quarter of the XX 
century for Les Kurbas. Theatre, created by Kurbas was a big part of 
the research directing of the 20-30x of the XX century. Need to 
confess  that the director’s place in the general European context – is 
singled out in the territory, that was not occupied by any other director 
in Europe, though some of them were close to Kurbas in their 
methods of expression. Kurbas set a goal to create a theatre that 
would form not only new form of the process participants – directors, 
actors, artists, playwrights – active citizens, high professionals, who 
were supposed not only  to create no less than their own: «micro-
cosm», who would orient on European values but to make spectator 
understand new goals of the time. However, within the full number of 
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artistic genres that were interesting for music, literature, art of this 
age, theatre chose, from our point of view some basic: naturalism, 
expressionism, symbolism. Why this genres? Probably, because they 
were the most relevant to the theatre nature, more emotionally 
fulfilled, visually active and more close to the physiology of life and 
movement of human’s body. In another words , they are relevant to all 
regulations of natural physicality. Of course, Modern theatre reflected 
the general stylistic cultural landscape that was formed for the first 
time in history apart from geographical and geopolitical indicators. 
Theatre of Modern from time to time appealed to the ideas of cubism, 
suprematism etc., let us only recall in the memory the works of theatre 
artists, that visualized the nature of expressionism source – Alexan-
der Ekster, or the early Anatoly Petricky, but if to talk about theatrical 
directors continents and not about islands then the three names are 
out of competition. Kurbas knew with the whole bunch of inventions of 
the Modern European directing of the «Belle Epoque» and further 
period of the first third of the XX century. He tested those methods on 
the territory of post provincial theatre, some of those were used in the 
authors forms. Kurbas comes from the same background of the 
Modern art in Europe and in the world, he is interested in the same 
problems, he searches in the same way, finds his own methods of 
solving issues, decisions, laws. Expressionism became close, under-
standable and necessary way of self-expression of the director. The 
difference is only the enduring position of Kurbas under the pressure 
of new soviet society that he was not going to tolerate with. He 
protests to the ideological flow in his own way. In the heart of «NEP» 
he staged «Golden belly» by Krommelink, during the «Ukrainization» 
– «Myna Mazailo» and when Stalin’s repression machine began to 
role with the maximum power – stage of the Kurbases theatre host 
«National Malachiy» and «Maklena Grasa». 

Kurbas was seeking for the «theatre-parliament» (N.Kornienko), 
but was it possible during the Stalin’s age? Expressionism of the 
Kurbas kind – is the philosophical expressionism, socially-sharpen, 
uncompromising.

Keywords: Les Kurbas, directing, stylistic tendencies, expres-
sionism in theatre, «philosophical expressionism», stylistic 
landscape.
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