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Лесь КУРБАС:
Система і Метод

Мабуть, жодна доба не давала такого багатого вро
жаю на художні напрямки, стилі, маніфести, методи й 
системи, як двадцяті роки. Неопластицизм, «нова ре- 
човість», політичний театр , епічний театр , перший ек
спресіоністський фільм, екзистенціалізм , ексцентризм, 
перший ексцентричний джаз-банд в СРСР , атракціони 
Ейзенштейна, «маніфест футуристичної сценографії» 
Енріко Прамполіні, «жорсткі хлопці» з Америки, синьо
блузники, колективна декламація, маніфест сюрреаліс
тичного мистецтва, перша хвиля захоплення фільмами 
жахів, поширення симфоджазу, поява акордеону, альт- 
і бас-саксофону, свінг, Ноизе гепі рагііез і іа т  зеззіопз 
(джазові посиденьки), щке Ьох (музичний автомат), 
вібрафон, перший конкурс «Міс Америка» (і вперше на 
сцені дівчата в купальниках).

Це була Доба Джазу, доба, яка, за словами Ф . Фіц- 
джеральда, навіювала скоріше цинізм, ніж революційні 
прагнення. Це була доба чудес, доба мистецтва і край
ностей.

Проте, ключовим тут, мабуть, все ж таки було сло
восполучення «нова діловитість» — раціональна, часом 
жорстка і навіть жорстока, данину якій віддали майже 
усі діячі тодішнього мистецтва. І це також була одна з 
крайностей.

Нова діловитість вимагала перш за все «системного 
підходу». Тож не дивно, що майже в усіх сферах люд
ської діяльності з ’явилися самобутні системи — від без
програшних систем виграшу в азартних іграх до гри на 
музичних інструментах (і все — лише «за двадцять уро
ків»). Щоправда, чи не у кульмінаційному періоді за
хоплення системами, у 1924 році, Станіславський, аби 
не забути, занотовував до записника: «Відректися від 
своїх учнів, котрі зробили математику з системи».

На початку двадцятих років термін «система» з ’я
вився й у практиці Леся Курбаса, який застосовував її 
принаймні у чотирьох значеннях:

1. Театральна система як загальна впорядкованість: 
«Під СИСТЕМОЮ можна розуміти певний порядок СИС- 
ТЕМатизованих речей, упорядкованих речей; і СИСТЕ
МУ можна розуміти, як порядок, але не в речах, а в 
діях. Порядок, отже те , що «під ряд», «просто», чистота 
є також порядок у розумінні «послідовності», «законо
мірності». Система має з чогось виходити і, відповідно 
до того з чого мала виходити, порядок буде таким чи 
іншим. Можна СИСТЕМатизувати за зовнішніми озна
ками, за різними речами, за статтю , за функціями. Бе
зумовно, в основу будь-якої СИСТЕМИ , порядку має 
лягти певна ознака ( ...) Порядок, що визначає всі фак
ти даної ділянки і об’єднує їх за певним принципом в 
одне ціле — є СИСТЕМОЮ ...»

2. Театральна система як метод роботи режисера 
над виставою: «Виходячи з самої назви станції нам треба 
створити способи, якими і провадити занотовування
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досвіду в усіх ділянках театру і укладання цього досвіду 
в певну СИСТЕМУ, яка має охоплювати весь комплекс 
театральної роботи... Приблизну (провізоричну) СИС
ТЕМУ можна зробити на підставі нашого досвіду і дос
віду робітників інших театрів (Мейєрхольд, Станіслав
ський, Смишляєв). На підставі цієї роботи, як висно
вок, зробити схему построєння спектаклю ...»

3. Театральна система як технологія акторської твор
чості: «Тут на минулому зібранні І. Мар’яненко поста
вив питання про те, що наша СИСТЕМА через свій ухил 
до механізації фактури робить з актора позбавлену 
життя ляльку; просто — що наша система відбивається 
вбивчо на вихованні актора ... Нова СИСТЕМА гри поки 
що настільки передова, що зараз ви небагато знайде
те колективів з провінційних осередків, у яких більш чи 
менш глибоко революціонізувалися методи акторської 
гри, і якраз у цьому напрямку... Наша СИСТЕМА давала 
декілька основних речей. Вона дає , безумовно, момент 
об'єктивізації матеріалу. Матеріал стає ясним для ак
тора як матеріал, який ще він повинен розробити. Я не 
знаю СИСТЕМИ, яка б давала це в такій мірі, як це дає 
наша СИСТЕМА. Друге — це те , що (наша СИСТЕМА) 
безумовно розвиває актора як творчого індивідуума (...) 
Відтак у нашій СИСТЕМІ за браком часу ми не довели 
до кінця опанування актором театральних планів (...) 
Тепер ще більше як досі нам прийдеться до питання 
виховання (акторів) підійти індивідуально...»

4. Театральна система як спосіб виховання актора: 
«В нашій СИСТЕМІ був дуже довгий шлях виховання 
учня — можна його скоротити. Обов'язково потрібні: 
техніка жесту, жест як технічний прийом без обов'яз
кової психологічності, яка вже у нас була. Але з другого 
боку, ухил в однобоку біомеханіку дає неталановитих 
акторів, які нездатні винести на своїх плечах виставу.

Час режисерських експериментів минає. Єдине, що 
буде завжди в театрі — це живий актор, привабливий 
особою і своєю талановитістю . Щодо перетворень, то 
дві третини можна відкинути, як непотрібні для актора 
(він може знати їх, але не потребує вміти). Ті перетво
рення, що, виходячи з психології, залишаються психо
логічними, — відкинути, звернути увагу на перетворен
ня дієві».

Сьогодні «система» Курбаса, свого часу неавтори- 
зована самим режисером, розпорошена у кількох па
ралельних сюжетах — напівапокрифічних записах лек
цій, протоколах засідань режштабу і станції фіксації 
досвіду МОБу 1924 — 1925 років, а також у спогадах і 
тлумаченнях інтерпретаторів. Найважливіші серед цих 
документів, звичайно, протоколи, більшість з яких ще й 
досі не надрукована.

4 березня 1923 року при Мистецькому об’єднанні «Бе
резіль» було засновано першу в Україні режисерську ла
бораторію під керівництвом Леся Курбаса. У цей же день 
відбулися організаційні збори лабораторії. А 9 грудня 
1924 року відбулося перше засідання одного з підрозді-
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лів режштабу — станції фіксації і систематизації досві
ду «Березоля» (до складу режштабу входили такі стан
ції: 1. Фіксації і систематизації досвіду — узагальнення 
й розроблення науки про театр ; 2. Клубна — підготовка 
режисера-інструктора для клубів та сільських будинків 
культури; 3. Репертуарна — розробка нового револю
ційного репертуару, а також перекладання п 'єс; 4. Стан
ція сільського театру — утворення революційного теат
ру спеціально для села; 5. Станція мови й театральної 
термінології; 6. Станція НОПу; 7. Музейна станція).

Одну з причин заснування станції фіксації напере
додні 8 грудня 1924 року пояснив у протоколі засідан
ня Режштабу МОБ (протокол № 11) сам Курбас:

«Протягом цього тижня переговорив з деякими то
варишами про роботу Режштабу, і ми з жалем скон- 
статували, що Режштаб збирається рідко, з другого боку 
Режштаб дістає завдання специфічні, не ведеться в 
Режштабі те, що велося раніш, не ведеться система
тична робота по виробленню науки про театр і не ве
деться робота по вихованню режисера».

Одинадцять протоколів станції фіксації починаються 
9 грудня 1924 року і закінчуються 4 квітня 1925 року. 
Причому у часі вони впорядковані так: три протоколи в 
грудні 1924 року, двомісячна перерва, сім протоколів у 
березні 1925 року і останній протокол — 4 квітня.
До певної міри така перерва пояснюється паралель

ною роботою Режштабу (перше засідання Режштабу 
МОБ, протокол № 1 від 2 січня 1925 р.), лекціями і, 
головне, пошуком нових орієнтирів.

Як свідчать самі назви (режштаб, станція фіксації 
досвіду), завдання цих учбових і науково-виробничих 
груп мали принципові відмінності, оскільки режштаб мав 
оперативно реагувати на поточні проблеми, в той час 
як станція фіксації досвіду мала теоретично узагальню
вати й систематизувати набутий досвід, отже й форму
лювати термінологію і принципи системи.

Один з примірників протоколів станції фіксації і сис
тематизації досвіду (протоколи №№ 1—11, 73 сторінки 
машинопису) зберігся в архіві учня Леся Курбаса Ми
хайла Верхацького. Його рукою у машинописі зроблені 
деякі виправлення, підкреслення, інколи на полях сто
ять знаки оклику, коротенькі коментарі й доповнення. 
Водночас збережені і непричесані деякі очевидні нет
радиційні мовні й стилістичні формули, які на свій лад 
віддзеркалюють і мовне середовище, і атмосферу за
сідань штабу (приміром, «построєння» замість «побу
дова» тощо).

Друкуючи протоколи, важко уникнути спокуси «пе
рекладу» їх сучасною мовою (як це вже робилося неод
норазово, коли Курбасова «подвійність» перекладала
ся як «амбівалентність» тощо). Проте у такому випадку 
втрати можуть виявитися більшими, ніж здобутки. Тим 
більше, що головна мета цієї публікації — оприлюднен
ня, а не тлумачення.

Отже, в публікації повного тексту  протоколів стан
ції фіксації і систематизації досвіду МОБу за примір
ником Михайла Верхацького збережені усі мовні й 
стилістичні особливості цього документа. Водночас 
збережені підкреслення, зауваження і виправлення 
М.П. Верхацького.

Протоколи містять цілий ряд «темних місць» і глухих 
натяків, які, до певної міри, стають більш прозорими у 
паралельному (з текстами лекцій і протоколів засідань 
режштабу, а також деякими подіями у житті МОБу) чи
танні. У тих випадках, коли це було можливо й необхід
но, такі «темні місця» коментуються посиланнями на 
паралельні документи і події.

Передмова і публікація О. КЛЕКОВКЇНА

ПРОТОКОЛ № 1
засідання станції фіксації і систематизації досвіду 

від 9-го грудня 1924 року

ПРИСУТНІ: тт. Курбас, Василько, Долина, Кудриць- 
кий, Лішанський.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Організаційний бік станції.
2. План роботи станції (завдання і метод)
3. Практична робота.
4. Біжучі справи.

1. Організаційний бік
1. Головою станції обрано т . Василька, заступником 

його т. Кудрицького, секретар т . Долина.
2. Практична робота. Доповідь т. Курбаса.
2. Ухвалюється пропозиція т . Курбаса щодо постро

єння плану роботи станції в такому вигляді.
Виходячи з самої назви станції нам треба створити 

і впровадити систему занотовування досвіду в усіх 
ділянках театру. Сюди входить, як завдання:

1) Досвід у попередніх постановочних роботах (прак
тична робота режисера над постановкою), який явля
ється головним скарбом.

2) Досвід у практичній роботі актора.
3) Досвід від сприймання спектакля глядачем.
4) Досвід театрально-педагогічної роботи.
5) Роботи по оформленню сцени.
6) Музика в театрі (як той чи інший інструмент може 

замінити цілий оркестр; акустика в театрі, кількість музи
кантів оркестру, виходячи з умов театральної коробки).

7) Техніка сцени (як з боку організації театрально
го видовища через людей, так і через технічне присто
сування).

8) Керування і організація театрального підприємства.
9) Адміністраційне керування театром .
З наміченої програми перша точка являється голов

ною в нашому театральному досвіді, а тому мусить зай
мати нашу увагу постійно. Для вирішення цього питан
ня нам треба знайти відповідний метод .
У свою чергу метод розкладається:
а) Конкретизація існуючого матеріалу.
б) Використання досвіду і даних театру минулих 

і теперішніх майстрів і теоретиків.
в) Організація постійного збирання біжучого досвіду.
До а. Детально розібрати, дефініювати і перевести

розроблений і складений план роботи кожного з учас
ників творимого театрального видовища, чи існуючого 
театрального колективу по поодиноких елементах і по 
групових складниках у систематичний зв'язок з цілістю.
До б. 1. Скласти приблизну бібліографію театро

знавства з можливим розробленням ї ї в напрямку 
справочника по темах.

2. Налагодити техніку отримування потрібних книжок 
з книгарень, бібліотек і від приватних осіб на прокат.

3. Налагодити зв’язок зі спорідненими театральними 
організаціями з метою використання їхніх матеріалів.
До в. Фіксація тих засобів і фактів, які постанов

ник і режисер, вживаючи, виявляє для досягнення пев
ної мистецької мети. Робити це шляхом анкет, запиту
ючи режисерів про практику в певному їхньому прин
ципі плану, щодо їх роботи, а також широко використо
вувати засіб  відозв; давання відповідей на різні 
запитання справочного і допомогового характеру.

3. Практична робота.
3. Пропонується т. Курбасом такий порядок: 1) Вине

сення на засідання Режштабу для обговорення і затвер
дження робіт станції; 2) Широке оповіщення по МОБ’у 
того, певну необхідність; 3) Приступити до роботи над 
першою точкою програми; 4) На слідуючі збори приго
товити кожному члену станції приблизний план роботи 
режисера над постановкою; 5) На слідуючі збори при
нести проект опреділення і класифікації' мізансцен.

4. Біжучі справи
4. Ніяких питань не було.
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П Р О Т О К О Л №2
засідання станції фіксації і систематизації досвіду 

від 15.ХІІ -  1924 року

ПРИСУТНІ: тт . Курбас, Василько, Долина, Лішанський.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Обговорення і затвердження 
протоколу попередніх зборів.

2. Розглянення проектів і накреслення на підставі їх 
— порядку праці режисера.

3. Розглянення представлених проектів по опреді- 
ленню і систематизації мізансцен.

Обговорення, затвердження 
протоколу попередніх зборів 9.ХІІ.

1. Після обговорення і внесення коректив в точку 2 
попереднього протоколу, щодо плану станції вона му
сить мати такий вигляд:

План роботи станції.
Виходячи з самої назви станції нам треба створити 

способи, якими і провадити занотовування досвіду у 
всіх ділянках театру і укладання цього досвіду у певну 
систему, яка має охоплювати весь комплекс театраль
ної роботи.

Весь план роботи розпадається на такі точки:
. 1. Досвід режисера з попередніх постановочних робіт.

2. Досвід з роботи актора.
3. Досвід від сприймання спектаклю глядачем.
4. Досвід по матеріальному оформленню вистави.
5. Музика в театрі (музика як елемент спектаклю, як 

той чи інший інструмент може замінити цілий оркестр; 
акустика в театрі: кількість музикантів оркестру, вихо
дячи з умов театральної коробки).

6. Сценознавства (як з боку організації театрально
го видовища через людей, так і через технічне присто
сування).

7. Досвід театрально-педагогічної роботи.
8. Керування і організація театрального підприємства.
9. Адміністративне керування театром.
З наміченої програми в першу чергу приступити до 

розроблювання першої і третьої точок, а власне досвід 
наших режисерів з попередніх постановочних робіт і дос
від від сприймання спектаклів глядачем.

Щодо розроблення цього плану ухвалюється такий метод:

М Е Т О Д :

а) Конкретизація існуючого матеріалу. Детально ро
зібрати по поодиноких елементах, дефініюбати і про
вести систематичний зв'язок з цілістю розроблений і 
складений план роботи кожним з учасників творимого 
театрального видовища, чи працюючого театрального 
колективу.

б) Використання досвіду і даних театру минулих і 
теперішніх майстрів і теоретиків.

1. Скласти приблизну бібліографію театрознавства 
з можливим розробленням її в напрямку справочника 
по темах.

2. Налагодити техніку отримання потрібних книжок 
на прокат з книгарень, бібліотек і від приватних осіб.

3. Налагодити зв'язок із спорідненими театральними 
організаціями з метою використання їхніх матеріалів.

в) Організація постійного збирання біжучого досвіду.
1. Уряджувати по певних ділянках театрального мис

тецтва бесіди на біжучі теми, над якими режисер працює.
2. Складати анкети до М .О .Б. режисури на актуальні 

для станції теми, зв'язані з практикою їхньої роботи.
3. Давання станцією відповідей на різні запитання 

справочного і допоміжного матеріалу.

Порядок праці режисера

2. Цю роботу треба зробити так: оскільки вона у ве
ликій мірі має дослідчий характер і оскільки ми в ос
нову цієї роботи не ставимо якогось чужого плану, а 
підходимо до неї самостійно, хоча і не одкидаючи й 
чужого досвіду, тому нам треба скласти насамперед

певну систему, в якій шляхом дедукції дійти до ї ї  еле
ментів, і навпаки, виходячи від елементів перевірити 
правильність складеної системи .
Приблизну (провізоричну) систему можна зро

бити на підставі нашого досвіду і досвіду робітни
ків інших театрів (Мейєрхольд, Станіславський, 
Смишляєв). На підставі цієї роботи як висновок 
зробити схему построєння спектаклю.

Значить треба:
1. Скласти приблизну (провізоричну) систему .
2. Деталізувати і дефініювати всі поняття, які вхо

дять в цю систему (схема).
3. Скласти ідеальний порядок праці режисера 

над п’єсою.
4. Обробити питання техніки опрацювання матеріа

лу режисером (актори, п’єси і т.ін).
5. Окреслити обов'язки всіх приймаючих участь у 

створенні театрального видовища.
1. С И С Т Е М А (провізорична). Систематизація 

роботи режисера будується на трьох речах:
А -  ТЕКТОНІКА
Б -  ФАКТУРА
В -  СПРИЙМАННЯ
А — Тектон іка  — розпадається на:
1) Ідеологію і 2) Цілеву установку (постановки).
Б — Фактура  розпадається на:
1. Вибраний драматичний матеріал. Вибір нор

мується:
а) можливостями колективу; б) технічно-матеріаль

ними умовами театру; в) глядачем.
2. Установлення ідеї п’єси, зв’язаної з цЬпевою 

установкою і драматичним матеріалом (інтерпре
тація цього матеріалу).

3. Накоплення театрального матеріалу. Для розв'я
зання завдання виведення спектаклю існує не один іма
нентний даному драматичному творові спосіб переда
чі ідеї п’єси. В кожному разі ідея п’єси має кілька 
ключів для розв’язання її  і залежить від талановитос
ті режисера, багатства матеріалу і громадських обста
вин. Зосереджуючись на предметі п 'єси , режисер по 
своєму знаходить, вирішує, підбирає (Праця уяви).
а) Принцип будови спектаклю (принцип комедії 

Дель Арте, наприклад), принцип в театральному видо
вищі це є: всеохоплююча і всепронизуюча основа, 
що зв’язує поодинокі елементи театру в своєрід
не конструктивне відношення і в своєрідно діяль
ний механізм.
б) План ведення спектаклю. План в театральному 

видовищі є сума принципових формальних і стилістич
них законів, (норм і можливостей) тих типів театральних 
видовищ і других видів людської діяльності, що беруть
ся за зразок при створенні театрального видовища.

Принцип і план грецького, Шекспірівського, Мольє- 
рівського, іспанського театрів були одні і ті ж. Поділ 
з ’являється тільки в пізніші еклектичні епохи, як наша.

5. Первоначальне упорядкування всього матері
алу. На підставі принципу і плану комбінується, пере
ставляється, добавляється матеріал, маючи на увазі 
моменти історико-етнографічні, побутові. Все повинно 
одержати своє місце.

6 . Композиція спектаклю. Перемонтовується або 
залишається таке , яке є або пишеться нова п 'єса. Ус
тановлення ментів: наростання, ослаблення, катастро
фа, розв'язка, акти, ударні місця, поділ на дії, на сце
ни, виходи і т. ін. весь спектакль як режисерська п’єса 
з усіма в ній примітками і обозначеннями.

7. Практичне переведення композиції в сценічний 
матеріал, як живий, так і мертвий. Сюди входить все 
те, з чим режисер має діло.

Передумова:
1-й закон: Завжди виходити із попереднього, іільки 

поборовши попереднє, треба підходити до слідуючої 
точки і ніколи не треба губити попередньої. Уміння охо
пити весь той невеличкий космос (порядок) це і є 
творчість.
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2-й  закон : Все, що ти робиш, з початку до кінця 
завжди орієнтуйся на сприймання. (Поза сприйман
ням вистава не існує).

Продовження в слідуючому засіданні.

Розглянення представлених 
проектів по опреділенню 
і систематизації мізансцен.

3. Переноситься на слідуюче засідання.

П Р О Т О К О Л  № З
станції фіксації і систематизації досвіду від 30/ХІІ — 24 р.

ПРИСУТНІ: тт . Курбас, Василько, Долина, Тягно, 
Шмаїн, Лішанський.

1. Опреділення і класифікація мізансцени. 
Зачитуються роботи т .т . Василька і Лішанського.

1. Справа мізансцен трудна і заплутана, тому що в 
практиці мізансценою розуміється: розположення і рух 
на сцені. Як це, так і опреділення т.т. Лішанського і др. 
не правдиве. «Рух фігури» на сцені не вичерпуюче 
опредїляє мізансцену. Ляльковий театр і плакат не ма
ють «психічного воздействия і линии», про яке говорить 
т. Лішанський, але все ж таки мають мізансцени. Те ж 
саме з ексцентричними построєннями. Практика зро
била з мізансцен дуже вузьке поняття. Мізансцену 
треба опреділяти двояко. Саме слово мізансцена похо
дить від французького. До поняття мізансцени відносить
ся розположення і рух всього, що є на сцені, живого 
і мертвого матеріалу, що є на сцені. Це найширше 
розуміння мізансцени. Очевидно практика знайшла, 
і з цим треба рахуватись, користуючись уже винай
деним, як у нас, так і на заході, опреділення мізан
сцени в вузькому розумінні слова.

Як не остаточна формуліровка мізансцени, поки що 
можна допустити і таке опреділення: розположення і 
співвідношення речей і фігур на сцені — є мізан
сцена. Поміж станком (які теж можуть грати) і фігу
рою людини немає ніякої різниці. Для того, щоби фор
мулювати мізансцену, а особливо класифікувати, тре
ба знайти яке місце в будові вистави вона займає; 
треба покласти якийсь певний ключ.

Опреділення товаришами мізансцени плутане. Мо
нументальні мізансцени можуть бути і побутові, хіба 
побутові не можуть бути подані монументально. Ек
сцентричні теж можуть бути монументальні. Монумен
тальність це не статика, а щось велике — крупне. В 
протилежність ексцентричному, розпливчатому.

Історичні, епохальні, побутові, національні — мають 
один ключ.

Ритмічна мізансцена — не тільки повторення і роз
положення з певним іктом. Це другий ключ.
Барельєфні, симетричні, ілюстративні мають теж 

свої ключі.
Експозитивні — фінальні це не рід мізансцени, що 

для неї характерна нерухомість, цього не досить. Руха
тись, завмерти можуть і серед дії, що ж до того, що в 
часі вона довше триває, але вони так же, як і перехід, 
як і задержка, вони зроблені по тому самому закону і з 
того самого матеріалу.

А для того, щоб не блукати в опреділенні мізансцен, 
то треба вияснити, чим мізансцена є в спектаклі і знайти 
її місце в ньому.

Мізансцена, крім того, що вона строїться як проста 
необхідність для проведення і виявлення дії, вона має 
певні якості переймати на себе фокус. Вона може 
замінити собою слова, вираз, образ. Мізансцена для 
режисера є крупний засіб для насичення п’єси чи її час
тини відповідною кількістю динаміки. Мізансцена, як інші, 
другі засоби театру, являється дуже важною річчю. Коли 
перехід актора з місця на місце це є мізансцена, то й 
рух руками так само є мізансцена. 20 осіб на сцені упа
ли — від цього міняється мізансцена, бо відношення 
між лежачими і стоячими фігурами змінилось.

В практиці може доведеться, як це роблять, звузити 
поняття мізансцени, але для того, щоби зрозуміти ї ї

роль, значення, місце, для цього треба брати широке 
розуміння мізансцени.

Виставу можна записувати по тим ... (знайти термін 
з фізики, або музики, театр він близький до музики).

Образ 
Емоція 
Рух 
Слово 
Дія
Динаміка
Ритм
Мізансцена

Грим 
Костюм 
Музика
Сценічні помости 
Машинерія 
Аксесуар 
Освітлення 
Діапозитив

Треба мати на увазі, що цей оркестр, яким володіє 
режисер, не завжди грає всіма нотами. Береться 
чи акордний, чи окремий звук. Фокус — те поле, що 
може бути схоплене сприйманням глядача: поле, яке 
режисер підсовує глядачеві — буде блукати. Пр.: 
заграли образом, і рухом, словом і емоцією і т.д.
Емоція динамічна сама по собі, так само і рух.
Мізансцена є дуже важною річчю в будові спектаклю.
ПРОСТОРОВЕ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ ГЛЯДАЧЕВІ ВІД 

ВИСТАВИ -  ЦЕ І Є МІЗАНСЦЕНА.
Розположення  людей плюс станків (матеріалу), 

уможливлююче виведення спектаклю і саме виве
дення в певному плані це і є мізансцена.

Це охопить і станки, і фігури, і їхній рух і статику, від
далення фігури від фігури (відчуття повітря). Іноді мізан
сцена буває тільки тим і погана, що в ній немає повітря, 
але построєна мізансцена, фігура треться об фігуру.

Просторовий мент ЦЕ Й БУДЕ ОСНОВА, З ЯКОЇ ТРЕ
БА ВИХОДИТИ ПО ОПРЕДІЛЕННЮ МІЗАНСЦЕНИ. ПО 
ЦЬОМУ ГЛЯДАЧ ВІДЧУВАЄ ТІЛО ТЕАТРУ. ПРОСТО
РОВИЙ ЕЛЕМЕНТ -  Є КЛЮЧ ДО ОПРЕДІЛЕННЯ МІ
ЗАНСЦЕН.
Просторовий елемент в образі, в емоції, в плас

тиці і т.д.
Мізансцена є єдиний мент в театрі, який опре- 

ділює просторове відчуття (тіло театру) у глядача.
До класифікації мізансцен треба підходити, виходячи 

з вищезазначеної таблиці. Всі ї ї  елементи об’єднані 
принципом даного спектаклю (а в комбінованих 
спектаклях і планом його) — тому частина класифіка
ції мізансцен одійде до категорії принципу театру.
Приклад: Принцип барельєфа (зіткнення театру 

з певним сортом скульптури, де й голосоведення 
буде барельєфне, себто не широкі, масивні забар
влення голосу, а декламаційне витягнення і спло
щення (в даному прикладі мізансцени барельєфні 
ідуть від барельєфної концепції (принципу цілої 
вистави).

1-й КЛЮЧ
(до опреділення мізансцен)

МІЗАНСЦЕНИ ОПРЕДІЛЮЮТЬСЯ ПРИНЦИПОМ І 
ПЛАНОМ ПОСТАНОВКИ.

В цьому ключі є два підвідділи, що відповідають по
ділу театру на дві категорії.

а) спектакль, звернений до глядача
б) спектакль, звернений до персонажа
а) спектакль впливу (плакат, маріонетка)
б) спектакль вияву (персонажі виявлені в собі, і ці 

внутрішні закони штовхають їх до вчинку).
а) В театрі впливу глядач заражається, активізується.
б) в театрі вияву глядач созерцає, спостерігає.
Прикладом театру впливу є театр Комедії Дель Арте.

Там мізансцена построєна так, щоб найкраще показа
ти фігуру у всіх її можливостях.
Прикладом театру вияву є Московський Худож

ній Театр, де фігура актора грає часом спиною, видно 
лише частину фігури, ходяча тінь.

Принцип фотографування життя, а вона найсовер- 
шенніше виявляє всі деталі.
Другий ключ до опреділення мізансцен.
Другий ключ до опреділення мізансцен треба шука

ти в тій формі однородних речей.
(Лесь  Курбас)

(Продовження у  наступному номері).
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2-й  закон : Все, що ти робиш, з початку до кінця 
завжди орієнтуйся на сприймання. (Поза сприйман
ням вистава не існує).

Продовження в слідуючому засіданні.

Розглянення представлених
проектів по опреділенню
і систематизації мізансцен.

3. Переноситься на слідуюче засідання.

П Р О Т О К О Л  № З
станції фіксації і систематизації досвіду від 30/ХІІ — 24 р.

ПРИСУТНІ: тт . Курбас, Василько, Долина, Тягно, 
Шмаїн, Лішанський.

1. Опреділення і класифікація мізансцени.
Зачитуються роботи т .т . Василька і Лішанського.

1. Справа мізансцен трудна і заплутана, тому що в 
практиці мізансценою розуміється: розположення і рух 
на сцені. Як це, так і опреділення т.т. Лішанського і др. 
не правдиве. «Рух фігури» на сцені не вичерпуюче 
опреділяє мізансцену. Ляльковий театр і плакат не ма
ють «психічного воздействия і линии», про яке говорить 
т. Лішанський, але все ж таки мають мізансцени. Те ж 
саме з ексцентричними построєннями. Практика зро
била з мізансцен дуже вузьке поняття. Мізансцену 
треба опреділяти двояко. Саме слово мізансцена похо
дить від французького. До поняття мізансцени відносить
ся розположення і рух всього, що є на сцені, живого 
і мертвого матеріалу, що є на сцені. Це найширше 
розуміння мізансцени. Очевидно практика знайшла, 
і з цим треба рахуватись, користуючись уже винай
деним, як у нас, так і на заході, опреділення мізан
сцени в вузькому розумінні слова.

Як не остаточна формуліровка мізансцени, поки що 
можна допустити і таке опреділення: розположення і 
співвідношення речей і фігур на сцені — є мізан
сцена. Поміж станком (які теж можуть грати) і фігу
рою людини немає ніякої різниці. Для того, щоби фор
мулювати мізансцену, а особливо класифікувати, тре
ба знайти яке місце в будові вистави вона займає; 
треба покласти якийсь певний ключ.

Опреділення товаришами мізансцени плутане. Мо
нументальні мізансцени можуть бути і побутові, хіба 
побутові не можуть бути подані монументально. Ек
сцентричні теж можуть бути монументальні. Монумен
тальність це не статика, а щось велике — крупне. В 
протилежність ексцентричному, розпливчатому.

Історичні, епохальні, побутові, національні — мають 
один ключ.

Ритмічна мізансцена — не тільки повторення і роз
положення з певним іктом. Це другий ключ.
Барельєфні, симетричні, ілюстративні мають теж 

свої ключі.
Експозитивні — фінальні це не рід мізансцени, що 

для неї характерна нерухомість, цього не досить. Руха
тись, завмерти можуть і серед дії, що ж до того, що в 
часі вона довше триває, але вони так же, як і перехід, 
як і задержка, вони зроблені по тому самому закону і з 
того самого матеріалу.

А для того, щоб не блукати в опреділенні мізансцен, 
то треба вияснити, чим мізансцена є в спектаклі і знайти 
її місце в ньому.

Мізансцена, крім того, що вона строїться як проста 
необхідність для проведення і виявлення дії, вона має 
певні якості переймати на себе фокус. Вона може 
замінити собою слова, вираз, образ. Мізансцена для 
режисера є крупний засіб для насичення п'єси чи її час
тини відповідною кількістю динаміки. Мізансцена, як інші, 
другі засоби театру, являється дуже важною річчю. Коли 
перехід актора з місця на місце це є мізансцена, то й 
рух руками так само є мізансцена. 20 осіб на сцені упа
ли — від цього міняється мізансцена, бо відношення 
між лежачими і стоячими фігурами змінилось.

В практиці може доведеться, як це роблять, звузити 
поняття мізансцени, але для того, щоби зрозуміти ї ї

роль, значення, місце, для цього треба брати широке 
розуміння мізансцени.

Виставу можна записувати по тим ... (знайти термін 
з фізики, або музики, театр він близький до музики).

Образ 
Емоція 
Рух 
Слово 
Дія
Динаміка
Ритм
Мізансцена

Грим 
Костюм 
Музика
Сценічні помости 
Машинерія 
Аксесуар 
Освітлення 
Діапозитив

Треба мати на увазі, що цей оркестр, яким володіє 
режисер, не завжди грає всіма нотами. Береться 
чи акордний, чи окремий звук. Фокус — те поле, що 
може бути схоплене сприйманням глядача: поле, яке 
режисер підсовує глядачеві — буде блукати. Пр.: 
заграли образом, і рухом, словом і емоцією і т.д.
Емоція динамічна сама по собі, так само і рух.
Мізансцена є дуже важною річчю в будові спектаклю.
ПРОСТОРОВЕ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ ГЛЯДАЧЕВІ ВІД 

ВИСТАВИ -  ЦЕ І Є МІЗАНСЦЕНА.
Розположення  людей плюс станків (матеріалу), 

уможливлююче виведення спектаклю і саме виве
дення в певному плані це і є мізансцена.

Це охопить і станки, і фігури, і їхній рух і статику, від
далення фігури від фігури (відчуття повітря). Іноді мізан
сцена буває тільки тим і погана, що в ній немає повітря, 
але построєна мізансцена, фігура треться об фігуру.

Просторовий мент ЦЕ Й БУДЕ ОСНОВА, З ЯКОЇ ТРЕ
БА ВИХОДИТИ ПО ОПРЕДІЛЕННЮ МІЗАНСЦЕНИ. ПО 
ЦЬОМУ ГЛЯДАЧ ВІДЧУВАЄ ТІЛО ТЕАТРУ. ПРОСТО
РОВИЙ ЕЛЕМЕНТ -  Є КЛЮЧ ДО ОПРЕДІЛЕННЯ МІ
ЗАНСЦЕН.
Просторовий елемент в образі, в емоції, в плас

тиці і т.д.
Мізансцена є єдиний мент в театрі, який опре- 

ділює просторове відчуття (тіло театру) у глядача.
До класифікації мізансцен треба підходити, виходячи 

з вищезазначеної таблиці. Всі її елементи об’єднані 
принципом даного спектаклю (а в комбінованих 
спектаклях і планом його) — тому частина класифіка
ції мізансцен одійде до категорії принципу театру.
Приклад: Принцип барельєфа (зіткнення театру 

з певним сортом скульптури, де й голосоведення 
буде барельєфне, себто не широкі, масивні забар
влення голосу, а декламаційне витягнення і спло
щення (в даному прикладі мізансцени барельєфні 
ідуть від барельєфної концепції (принципу цілої 
вистави).

1-й КЛЮЧ
(до опреділення мізансцен)

МІЗАНСЦЕНИ ОПРЕДІЛЮЮТЬСЯ ПРИНЦИПОМ І 
ПЛАНОМ ПОСТАНОВКИ.

В цьому ключі є два підвідділи, що відповідають по
ділу театру на дві категорії.

а) спектакль, звернений до глядача
б) спектакль, звернений до персонажа
а) спектакль впливу (плакат, маріонетка)
б) спектакль вияву (персонажі виявлені в собі, і ці 

внутрішні закони штовхають їх до вчинку).
а) В театрі впливу глядач заражається, активізується.
б) в театрі вияву глядач созерцає, спостерігає.
Прикладом театру впливу є театр Комедії Дель Арте.

Там мізансцена построєна так, щоб найкраще показа
ти фігуру у всіх її можливостях.
Прикладом театру вияву є Московський Худож

ній Театр, де фігура актора грає часом спиною, видно 
лише частину фігури, ходяча тінь.

Принцип фотографування життя, а вона найсовер- 
шенніше виявляє всі деталі.
Другий ключ до опреділення мізансцен.
Другий ключ до опреділення мізансцен треба шука

ти в тій формі однородних речей.
(Лесь  Курбас)

(Продовження у  наступному номері).
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ЛЕСЬ КУРБАС: СИСТЕМА І МЕТОД

Протоколи станції фіксації і систематизації досвіду 
МОБу №№ 4 (5.03.1925) і 5 (8.03.1925) присвячені проб
лемам  визначення театральної Системи і Мізансцени, 
котрі постійно були в центрі уваги Леся Курбаса .

Зокрема у лекції „Про закони просторовості у побу
дові мізансцени" від 15 березня 1926 року Лесь  Кур- 
бас давав такі визначення:

„Під мізансценою я розумію виведення видовища під 
поглядом просторовим ... Звичайно, що мізансцена є 
складовою частиною , елементом спектаклю , видови
ща і, як весь спектакль , визначається: 1) принципом 
спектаклю ; 2) місцем , на котрому спектакль розгорта
ється ...

Щодо принципу: коли ви робите спектакль на заса
дах психологічного театру , то мізансцени будуть виз
начатися психологічним моментом. Коли ви робите 
спектакль у плані життєво-психологічного театру , то 
мізансцени будуть визначатися всяким моментом на 
сцені: місцем на сцені, речами на сцені, що відповідає 
певній аналогії в житті. Коли ви ставите спектакль у 
плані побутовому, то побут у великій мірі визначає мі
зансцени , оскільки ви це маєте показати.

І не тільки щодо плану, а взагалі щодо принципу 
спектаклю , щодо того, чим спектакль просторово ха
рактерний, що для нього є його просторовим облич
чям — це пізніше колись буде більш ясне, ніж тепер.

Отже, як сказано, мізансцени визначаються місцем, 
на котрому грають...

Мізансцена визначається також місцем, де публіка..."
До цієї ж проблеми Курбас повертався у лекції „До 

теорії просторової наголошеності й реальності на сце
ні" від 6 квітня 1926 року.

Так само повертався Курбас і до поняття „системи". 
Зокрема у лекції „Актор у нашій системі і праця над 
роллю", що була прочитана на режштабі ЗО серпня 1925 
року, він казав:

„Були цілі епохи в мистецтві, є системи гри актора 
(це питання у нас ще не розроблене), які задовольня
ються тим, що у актора його матеріалом є він сам , ото
тожнюють його матеріал з його творчою функцією, з 
його триванням, і тим задовольняються, і це розгляда
ють як принцип театру. Я колись розказував, що всякі 
напрямки в мистецтві є різними стадіями одного й того 
самого творчого процесу. Будь-який художник скаже, 
що для того, щоб намалювати натуралістичну картину, 
йому треба спочатку зробити кубістичну. Всі напрямки 
є окремими стадіями одного й того самого творчого 
акту".

‘Продовження. Початок у №  1 

© Олександр Клековкін, 1998

У лекції „Про роль світогляду та ідеї в мистецтві" від 
19 січня 1926 року Курбас каже :

......Безумовно, що шіллерівське твердження про те ,
що мистецтво — це гра , вміщається в цю формулу і 
розуміється в ній ... Очевидно, що мистецтво  має та
кож свої прикмети у своєму діянні. Воно , наприклад, 
організує не тільки світовідчуття, а, безперечно, крім 
того, що дає основу для світорозуміння, для світогля
ду, для ідеології; воно дає  і цю саму ідеологію в мис
тецькому творі, може подавати певну ідею в чисто ло
гічному плані, як певне гасло , як певен умови від і т .д . у 
цьому відношенні. Воно має багато властивостей , з 
котрих кожна може стати  основою мистецької систе
ми. Крім цих властивостей, певних прикмет, воно від
биває у собі, скажімо, стан продукційних сил , стан тех
ніки даного часу. На цьому також була побудована ціла 
мистецька система, мистецька школа. Воно відбиває 
свою епоху. Навіть ті школи, які виразно ставляться 
проти приписування мистецтву ролі відбивання, — в 
суті своєї продукції вони відбивають свою епоху з її 
прагненнями, світовідчуванням і т .д ."

У запису 1928 року:
„До чого має привести виховання в одній певній 

системі? До того, що ми станемо однією школою, ма
тимемо однакові творчі навики, однаковий світогляд ...

Смак — це є певна культура, вона триває довго ...
Мистецтво має функцію загострити відчуття світу.

Це можна робити різними способами ...
Словом „система" ми підкреслюємо повторність...
Для нас має вартість прикмета мистецтва — пере

робити світ, а не пізнавати його ..."
Передмова і публікація О.КЛЕКОВКІНА.

ПРОТОКОЛ № 4
засідання станції фіксації і систематизації досвіду 

від 5-го березня 1925 р.

ПРИСУТНІ: тт. Курбас, Василько, Лішанський, Тяг- 
но, Кудрицький, Шмайн, Крига.

ПОРЯДОК ДНЯ: 1. Запитання попередніх протоколів.
2. Біжуча праця.
3. Біжучі справи.
1. Зачитання попередніх протоколів.
1. Зачитується протокол № 2 і робляться відповідні 

поправки.
Пояснення деяких точок протоколу № 2 від 15.XII.

1924 р.
СИСТЕМА режисури:
Режисер не відштовхується від фактури, а доштов

хується.
Систематизація роботи режисера будується на трьох 

речах: 1. ТЕКТОНІКА, 2. ФАКТУРА, 3. СПРИЙМАННЯ.
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1. Тектоніка розпадається на ідеологію і цільову ус
тановку. Спектакль робиться або для грошей, або для 
повного здвигу суспільного. Попередні задачі; ідеоло
гія пролетарського театру і цільова установка різні: сьо
годні за „Доброхем44, завтра за щось друге , і це опреді- 
ляє момент відштовхування до спектаклю .

2. Фактура розпадається на вибраний драматич
ний матеріал. Коли режисер з певною ідеологією знає , 
яку цільову установку він має перед собою — він ви
бирає драматичний матеріал. Вибір матеріалу норму
ється: 1) можливостями колективу, 2) технічно-матері
альними умовами театру (не можна ставити велику п ’єсу 
у маленькому клубі) і 3) глядачем.

Коли вже вибраний матеріал, то вже на черзі вста
новлення ідеї п 'єси , зв'язаної з цільовою установкою і 
драматичним матеріалом. Драматичному матеріалові 
можна покласти таку чи інакшу ідею, треба якось інтер
претувати. Всяку тему можна інтерпретувати різно. Ус
тановлення ідеї п’єси — це інтерпретація драматична.
Коли вже встановлена ідея — тоді приступають 

до накоплення матеріалу театрального () порядку. Є у 
нас п’єса , цільова установка, ідея: щоб її дати на сцені, 
для того треба в тому матеріалі і коло неї поратись 
своєю уявою, щоби цей матеріал почав рухатися. 
Коли він почне рухатися — це вже зовсім новий матері
ал, не маючий прямого відношення, а причинне відно
шення. Нам важливо дати певні віхи, на котрих треба 
зробити певну остановку. Матеріал весь час накоплю- 
ється. Місце накоплення матеріалу логічне є якраз тут. 
Спочатку намічається все в великих суперечнос
тях виявлення такого-то моменту вимагає такого- 
то плану, виявлення другого моменту зовсім про
тилежного плану. (Матерія дійового порядку — 
поскільки він являється в дійовому перетворенні, які 
уживаються частіше. Сама драма по собі дає дію).

Коли ми вже накопили матеріал театральний, має
мо той хаос, в якому можна розібратися, — тоді ми 
вирішуємо принцип постанови.

Коли у нас ясно, що цей мотив в п'єсі самим яскра
вим образом може дійти до глядача тільки при таких- 
то сценічних установках принципу або в такому-то плані 
на зразок імпровізаційного спектаклю, сцени, чи якої 
там другої, — одна сцена так найкраще буде вираже
на, друга сцена ще якось інакше, третя сцена вимагає 
ілюзії місця — обов'язково в той час такі суперечнос
ті можливі.

Звичайно, одразу видно, що в якому принципі мож
на поставити. Але це не правило, і в нашій шукаючій і 
молодій роботі будуть траплятись такі моменти, де той 
хаос потребує свого розрішення, будучи дуже заплута
ним. При збиранні матеріалу режисер керується мате
ріалом — принципу у нього ще немає.

План постановки. Коли вже є принцип постановки і 
якщо трапляється, крім принципу, що є притягнений 
який-небудь план, тоді приступають до первоначаль- 
ного приведення в порядок всього матеріалу вже на 
підставі принципу згідно плану, комбінується, перестав
ляється, добавляється матеріал, маючи на увазі момент 
етнографічний, побут і т.д. — все повинно получити своє 
місце. Корективи, які ідуть від історії, етнографії, побу
ту це приведення в порядок, тому що раніше бралось 
все в хаосі. Є ціла маса речей побічних, які мусять мати 
своє місце на підставі попередніх.

Упорядкування матеріалу на підставі принципу. Пер- 
воначальне переформування матеріалу в зв ’язку з ви
рішеним принципом.

Коли все зроблено, приступаємо до композиції спек
таклю. (Наростання, ослаблення, поділ на дії, сце
ни, виходи і т .д . — ці біжучі поруч в певному порядку 
речі компонуємо, очищаючи принципом).

Практичне переведення композиції в сценічний ма
теріал живий і мертвий. (Репетиція з акторами, офор
млення. Сюди входить все те, з чим має режисер до 
діла, генеральна репетиція і спектакль).

Передумова роботи режисера.
Тут є закон, який ми спочатку поставимо. В роботі 

треба виходити із всього того, що було попереду. Тільки 
поборовши попереднє, треба підходити до сліду
ючої точки і ніколи не треба губити попередньої. Тре
ба охопити той намічений космос, порядок, який вили
вається у виставі, яка мусить бути побудована так, щоби 
вона давала абсолютне почуття одності. Без одності 
п’єса не має цінності. Однїсть є одним із самих мо
гутніх засобів зосередження уваги глядача на спек
таклі. Ця одність мусить бути обов’язково. Треба 
пам’ятати, що коли ти вирішив на першій ступені таке , 
то-то вже на другій ступені не забувай цього, що стар
ше, основніше, пам'ятай, що воно мусить проникати 
весь спектакль. Все , що ти робиш, ніколи, ні на хвили
ну не забувай того, де, для кого ти це робиш і що 
воно реально є тільки для сприймання; поза сприй
манням воно не існує.

2. Біжуча праця.
2. На слідуюче засідання знайти  точні дефініції:

1) Що таке система , 2) Що таке режисер , 3) Текто
ніка, 4) Фактура, 5) Сприймання в театрі, 6) Ідеологія,
7) Цільова установка, 8) П’єса , 9) Сценарій, 10) Ідея 
п'єси, 11) Матеріал, 12) Композиція.

3. Біжучі справи. Вибір секр. на місце Долини.
3. Головою станції обрано т. Курбаса.
Секретарем т. Василька
Голова:
Секретар:

ПРОТОКОЛ № 5
засідання станції фіксації і систематизації досвіду від

8-го березня 25 р.
ПРИСУТНІ: т .т . Курбас, Кудрицький, Тягно, Крига, 

Бортник, Лішанський, Ирій.

ПОРЯДОК ДНЯ: Опреділення мізансцени.
Курбас: Коли ми говорили про мізансцени, то у нас 

були дві роботи тт . Василька і Лішанського на цю тему, 
але обидві роботи не схоплювали поняття мізансцен 
у найширшій суті, вичерпуючій всю роль мізансце
ни, всю її природу. Друге погане у них, що в кваліфіка
ції мізансцен просто забирали підряд... Коли не даєть
ся класифікувати мізансцени по певному принципу, то 
треба просто підібрати, списати, які мізансцени бува
ють. Весь цей протокол (№ 3) являється переважно 
диспутом, розбором цих неправильних положень. Що 
я хотів підкреслити в цьому протоколі. Те , що мізан
сцени не треба розуміти так вузько, що це тільки 
розположення і рух живих фігур на сцені, через те, 
що коли ми тах будемо розуміти їх, то це не буде 
відповідати принципові спектаклю. Мізансцена так 
чи інакше переломлює, відбивається і залежить від 
того, в якому принципі іде спектакль. В „Зайцях" я 
бачив під кінець першої дії мізансцени настільки закру
чені, настільки набираючі повної самовистачаючості 
танечно-рухової, що цей самий танковий рисунок круг 
двох фігур закручений, він по своєму рисункові симет
ричному абсолютно виходить із принципу танку. Коли 
підходити до питання мізансцени просто, що це є
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розположення фігур на сцені, то значить ні чорта 
про мізансцени не знати. Треба так поставити це пи
тання, щоби воно мало стичні точки із всієї будови спек
таклю, треба його ширше поставити. Я казав, що це не 
розрішення просторового моменту спектаклю то є , що 
по 1) в поняття мізансцени мусить бути включений не 
тільки рух людей, але і всього, що знаходиться на сце
ні. Пр.станок рухається — це також мізансцена, вона є 
просторовим розрішенням того завдання спектак
лю, яке стоїть перед нами. Той просторовий момент 
різко почувається в „Зайцях". Я говорив: мізансцена 
це є розрішення спектаклю в просторі, детальні
ше: розположення людей і станків, значить живого 
і мертвого матеріалу на сцені, уможливлююче ви
ведення спектаклю в певному плані і саме виве
дення.

Тут діло в рухові, діло не у виведенні спектаклю, хоч 
і це тут є, тут саме важливе рух фігур, рухова сторона 
спектаклю в смислі фігур.
Тягно: Сцена крутиться. Чи це також мізансцена?
Курбас: Так, це мізансцена. Розположення і рух всьо

го, що на сцені, це мізансцена. Вона появляється, 
зникає так само в залежності від плану постанов
ки. Все , що в спектаклі є на певному місці, і все, що по 
певних лініях рухається, ця трьохмірна можлива, до 
нарисування схема, не сама схема, а те, що вона пред
ставляє собою, означає, що мізансцена, те, чим ми 
наповнюємо в смислі простору, руху. Рух як мотор
ний момент має також відношення, але не пряме. Мі
зансцена нам не важлива як моторний момент, а як 
просторовий.

Розположення живого і мертвого матеріалу на сцені, 
уможливлююче виведення просторового і рухового боку 
спектаклю в певному плані і сам рух є мізансцена, або 
те, чим ми як планіровкою для перебування і руху на
повнюємо пусту коробку сцени, це є мізансцена.

Багато речей зв ’язаних з мізансценою, не тільки 
слово, але і дія, психологічний момент чи рефлексоло
гічний, пантоміма. Всякі умовності опреділюються прин
ципом. На другий раз принести всім конкретизацію мі
зансцен.
Лішанський: Як їх опреділяти — широко, чи у зв ’язку 

з дією, емоцією і т.ін .?
Курбас: Нам потрібно опреділення мізансцени вза

галі і, поскільки там сказано „в певному плані", — це 
обумовлює те, що в цій самій дефініції треба мати на 
увазі залежність форми мізансцени від других еле
ментів, оскільки в різному плані різні елементи грають, 
зв ’язуються, а відтак в різній мірі мізансцена грає роль. 
Іноді вона не має особливого значення, в деяких поло
женнях прим, у Петрушки, там вони звернуті до гляда
ча, розмовляють поміж собою або з глядачем, вони 
мають свої умовні місця перед тою самою коробкою 
на першому плані, вони просто рухаються по своїх ліні
ях в міру дії, і там мізансцена не грає ролі, оскільки 
важлива дія (бійка), от скажемо в якому-небудь театрі 
на зразок таких типових театрів це слово не є такою 
всеохоплюючою і всевиражаючою умовністю, де біль
ше акцент положено на видиму дію психологічної п 'є
си, друга крайність — де пауза, міна, рух, якийсь спе
ціальний перехід, спеціальний означає стільки, що і 
слово, а іноді і більше. Там мізансцена не грає коло
сальну роль. Мізансцени такі, як у грецькому театрі чи 
комедії Де-Ларте, де вони по певній усвяченій традиції

схемі рухаються, там також мізансцена набирає ціл
ком інакшого значення, вона грає механічною конеч
ністю, але в грецькому театрі слово було у всеохоплю- 
ючій виразності, прим, промова, танок, хор, мізансце
на сама по собі здвигається на другий план, тут зна
чення в смислі виразу. Потрібне опреділення, яке б 
охоплювало це, що мізансцена є, по-перше, розрі
шення просторового і рухового моменту спектак
лю і 2/ що вона є таке розположення живого і мертво
го сценічного матеріалу на місце дії театральної, що 
уможливлює виведення просторового і рухового боку 
спектаклю в певному плані, при чому не забути, що не 
тільки уможливлює, але і сам рух є мізансценою. Тут 
треба ще добавити такі пояснення.

Мізансцена — це є найважливіший момент у спек
таклі, який опреділює у глядачеві певну просторову 
установку, хочу сказати цим, що мізансцена і всякий 
другий елемент спектаклю викликає в глядачеві від
повідні асоціації, і то не тільки в свідомості (освідом- 
люючий момент), а просто в смислі переустановки гля
дача, прим, темний, вузький льох без вікна викли
кає асоціацію того почуття, яке має людина, яка в 
тому льоху перебуває, і не тільки це, але і самої 
будови цього льоху, сама вузькість викликає пев
ні просторові повторення. Поскільки мізансцена 
являється іменно розрішенням просторового і ру
хового боку спектаклю , то постільки як построєна 
мізансцена буде викликати певне просторове роз
положення. Так, я говорив, що добру і погану мізан
сцену, правильну і неправильну глядач прекрасно по
чуває, і він із цього виносить враження і осудить спек
такль, чи він хороший, чи ні, майстерний чи ні. Також 
виносить певний присуд спектаклеві по цьому. (Чи він 
получив таке саме враження стиснутості прим, фі
гура о фігуру треться, незручний поворот актора, не 
так зроблений, як людина повинна його зробити по
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законах руху, глядач цього не мусить знати . Він цю 
фальш сам почуває і виносить. Так само мається 
справа з цим, чи мізансцена построєна в одному плані 
чи в двох, чи в кількох різних планах. Це також глядач 
почуває. Коли мізансцена погано зроблена, вона гля
дача замість організувати, дезорганізує , замість його 
зосередити до певному предметі — вона його увагу роз
биває. Це перша частина лекції.

Друга частина лекції відносилась до кваліфікації. Це 
важлива справа через те , що мізансцени можна квалі
фікувати, виходячи із різних штандпунктів. Можна ї ї кла
сифікувати в залежності від принципу спектаклю — 
це, безумовно, самий важливий ключ, який має най- 
багатшу і найширшу, в основному розглядає, які мізан
сцени можуть бути. Можна також розглядати мізансце
ни і в других відношеннях: мізансцена як певний засіб 
вже просто в техніці „сооружения“. Тут полупаються 
різні можливості класифікації мізансцени. В цьому разі 
можна розглядати мізансцену таким робом, хоч вона 
буде залежати від принципу спектаклю, — від цього ста
новище не міняється, одначе мізансцена, як певний за
сіб може бути уживана у всіх принципах театральних і 
може бути примінена як цілий ряд засобів в багатьох 
принципах. Коли так, то ми тепер маємо класифікацію 
мізансцен не по паралельних лініях, а по поперечних. 
Що уявляє собою мізансцена, як засіб при „сооруже- 
нии“ спектаклю. На тому засіданні я пропонував розби
ти фактуру спектаклю на табличку всіх складових еле
ментів (як нотні лінійки), якими користується режисер.

Мізансцена може бути засобом чисто механічним. 
Фігура появляється на сцені, вона зі сцени уходить — 
це механічна штука. Вона у всякому принципі театру 
має значення вражаючого і „воздействующего“. У 
нерухомому театрі красиві пози і декламація. Фігури 
декламували тиради поета в гарній позі, вели діалог і 
після закінчення уходили. Ця умовність в класичному 
театрі була дуже яскраво виражена. В грецькому була 
також в основі своїй такою. Вона не має такого значен
ня в такому принципі театру, має щось романтичне 
прим, трагедія, де злодії закрадаються ножем, переве
дення від слів, які дають все, ніяких ремарок автор не 
дає , сам ритм по змісту своєму є дією. В такому 
розумінні механічна мізансцена.

Мізансцени можна розглядати як засіб динамічний 
спектаклю. Прим, стоїть група людей, і вона раптом 
відступила на два кроки назад чи забігали всі. Воно 
може нічого не виражати в театрі ірреальних стиліза
цій. Воно має своє динамічне значення як засіб певний 
в побудуванні спектаклю. Мізансцена грає динаміч
ну роль. Мізансцена починає грати. Треба пам’ятати, 
що мізансцена є момент руху. Всякий рух має своє 
магічне „воздействие“, це є діяння на глядача, рух 
є засобом ділаючим помимо свідомості. Прим.: коли 
маса піднімає руки вгору, — цей рух маси рук, поскі- 
льки ми не можемо його охопити і поскільки він своєю 
масовістю більше, ніж поле нашої свідомості діє пря
мим „воздействием" на ... Прим.: щити в третій дії в 
„Макбеті”, вони розраховані на магічне „воздействие”, 
виражаюче жуть. Вона поза нашою свідомістю. Низка 
фігур, рух яких диференційований в різному плані. Ском
бінований у певній доцільності внутрішній — фігури ці 
можуть бути цілком безпредметними, і на нас це 
діє. Воно може бути не в плані естетики, а просто прим.: 
водоспад, цей момент самоспадаючої безконечно 
хвилі — це пряме магічне „воздействиє“ рух сам 
по собі. Тут треба б розрізнити, бо навіть напорушна 
штука може зробити таке саме враження. Можна мі
зансцени класифікувати і по поперечних лініях.

Можна, звичайно, класифікувати мізансцени і прос
то по лінії техніки самої мізансцени. Що я під цим розу
мію. Наприм.: таке положення: мистецтво — це вза
галі уміння викликати процеси у глядача, виведе
ний процес, символізуючий процес — він викликає 
у глядача наслідування тому самому, у всякому 
разі,глядач з певним співчуттям перебуває в тому 
ж процесі. Ви можете перервати процес на половині, 
не закінчити його і залишити глядачеві продовжува
тися в ньому. Прим.: люди сваряться , і один взяв со
киру і замахнувся — ви перериваєте процес, якраз в 
цьому місці і даєте другу картину — на цьому постро- 
єне кіно. І що тоді маємо? Глядач ще не вижив одного 
процесу, а вже йому дають другий ... Коли треба нака
чати публіку, коли треба підняти динаміку дії до макси
муму, — то це кращий зовнішній засіб . І от мізансце
на, як певний динамічний засіб, як провідник дина
міки, має своє велике значення, вона являється так само 
моментом процесуальним. Коли ви мізансцену урізує
те , то є іменно з неї виходячи, не з її психологічних 
мотивів, коли певний рух урізуєте, а звертаєте на дру
гий рух увагу глядача, то це урізування мізансцен стає 
певним прийомом технічним, яких в будівлі мізансцен 
може бути дуже багато, які можуть бути ужиті в багатьох 
принципах театральних. В техніці мізансцен може бути 
в нас свіжа класифікація. Мало того, в залежності від 
умов, місця виведення театральної дії може бути ще 
одна класифікація мізансцен також технічного поряд
ку, скажімо: мізансцени вздовж рампи, по діагоналі чи 
на арені в тих положеннях, які викликаються поняттям 
кола, луча, осередку — в залежності від місця виведен
ня спектаклю мізансцена може бути також класифіко
вана. А коли подумати добре, то хто його зна, чи не 
можна знайти ще більше ключів для опреділення мі
зансцен.

Самі важливі два перші, два другі — другорядні, більш 
технічного порядку. Зупинимося на чотирьох ключах — 
із них виходячи можна мізансцени класифікувати . Як 
це зробити практично? Це все обов’язково потрібно 
знати, щоби можна було називатись грамотним режи
сером. Треба по відношенню до всієї нашої роботи 
простудіювати і здати, не складаючи особливої науки, 
яка вже є про театр, а просто здавати відомі речі, які в 
будь-яких підручниках можна знайти, і при цих здаван
нях, які будуть відноситись до поодиноких родів теат
рального видовища, здаючи їх , нам треба буде обо
в'язково тут відзначити, як виглядає мізансцена, чим 
вона опреділюється в даному принципі, в такому розу
мінні, в якому ми її дефініюємо, як момент просторо
вий, момент стилістичний — поскільки стиль є всякий, 
— просторове ж поняття важливе в першу чергу. 
Це нам поступово розкриває всю історію.

Ми постараємось з цим справитись в коротких про
міжках, два рази на тиждень будемо засідати і здавати 
по черзі під перехресним вогнем усіх товаришів таку 
науку. Прим.: ви одержуєте завдання, гротеск. Треба 
гарно пошукати, поритись, перевірити, поставити пев
ні точки. Почнемо з трагедії. Доведеться поритись і 
знайти те, що треба, відмітити в тому момент мізан
сцени, підкреслюючи її зв ’язок з загальним стилістич
ним моментом всього роду цього театру . Без цього не 
може бути мови про грамотного режисера.

Слідуючий раз підійдемо до композиції спектаклю, 
до драматургії в такій концепції, в якій вона зараз є. 
Композиція спектаклю грає колосальну роль. Підготуй
тесь на цю тему.
Підручники: Фрейтага, техніка драми, Клейнера, уста
новка драматургії. Потім приступимо до розбору фак
тури спектаклю.
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А РХ ІВ

ЛЕСЬ КУРБАС:

СИСТЕМА І МЕТОД

Протоколи станції фіксації і систематизації дос
віду МОБу № 6 (13.03.1925) і 7 (20.03.1925), як 
зазначено у порядку денному засідань, присвя

чені питанням драматургії і дефініції термінів. Проте в цен
трі обговорення фактично опинилися проблеми, пов’яза
ні з режисерською творчістю. Це й не дивно, оскільки до 
питання виховання режисера Курбас повертався постій
но, і саме тому 11 травня 1925 року (протокол № 32 засі
дання Режштабу МОБ), вже після того, як перестала існу
вати станція фіксації й систематизації досвіду, із сумом 
мусив визнати:

«Ми курсу певного по режисурі не пройшли, системи 
певної не уклали, станція фіксації досвіду замерзла, а з 
чимсь до роботи треба приступити, і важливо було б, щоб 
робота, до якої ми приступаємо, щоб вона ішла без тих по
милок, які були, і щоб вона була свідома. Я розумію, що, 
оскільки в мене немає складеного курсу, оскільки я не за
сів в джерелах і записках і не склав собі проекту того, що я 
буду говорити також за обставинами — то звичайно, що 
якогось складеного курсу ми не пройдемо. Але обмін дум
ками, питаннями і суперечностями, говорення на теми, які 
на черзі, — воно, може, повинно би у всякому разі зробити 
те, що у нашої молодої режисури виникне двадцять нових 
думок, нових орієнтацій, нових корективів, нових вказівок, 
які придадуться у їхній роботі. Я думаю, що ніхто проти цього 
нічого не матиме і не буде цього часу вважати втраченим».
До цієї ж думки Курбас повернувся і на засіданні Реж

штабу МОБ 28 серпня 1925 року (протокол № 49), коли чи
тав вступну лекцію до повного курсу режисури:

«У нас питання певного культурно-освітнього рівня, не 
стажу за певним свідоцтвом, а освітнього стажу, — питан
ня дуже скрутне. І коли у нас з українським театром ве
деться проституція, то іменно виходячи із просвітянських 
способів думання, через брак культурних людей — то на 
нас, на «Березілі», на установі, на угрупованні, яке вважає 
себе здоровим, яке має тверду волю раніше чи пізніше 
сильно вплинути на театральну справу на Україні, у нас 
мусить бути звернута сама бачна увага на те, що режи
сер, який виходить від нас, мусить бути європейцем, а це 
значить — мусить бути в жодному відношенні не позаду 
того всього, що знається, не мусить бути кустарем, а му
сить бути майстром».

11 лютого 1926 року у вступній лекції до постановки 
«Золотопуза» Ф. Кроммелінка Курбас знову повернувся до 
цієї ж думки:

«Модне на Україні твердження, розмови про те, що якісь 
різні мови бувають у режисерів. Це все студійний підхід до 
справи, що новий театр може бути будований старими ак
торами з оглядом на те, що й досі постановки переходово
го часу, як у нас, так і у інших театрів, — щодо композиції й 
укладу — були в такому плані, в якому метод не відбився на 
гіі, або відбився в мінімальній мірі. Просто актори зі стари
ми методами використовувалися для спектаклю...»

Передмова і публікація О .КЛЕКОВКІНА

ПРОТОКОЛ №6
засідання станції фіксації і систематизації досвіду 

від 13-го березня 1925 року 
Присутні: т.т. Курбас, Василько, Тягно, Бортник, Куд- 

рицький, Шмайн, Лішанський, Крига, Ирій.
Порядок денний: 1. Питання драматургії.
2. Дефініція терм.
1. Справа в тому, що ми в поділі поминули відокрем

лення в певну категорію: як фактура робиться, цебто тех-
(Продовження. Початок у №№ 1, 2)
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ніку розробки матеріалу, то є вірніше про техніку розроб
ки матеріалу говорили, а про фактуру як таку не говорили.

Питання перенесене на слідуюче засідання.
2. Що таке система.
Під системою можна розуміти певний порядок систе

матизованих речей, упорядкованих речей і систему мож
на розуміти як порядок, але не в речах, а в «действиях». 
Порядок, отже, те, що «під ряд» «просто», «чистота»: є та
кож порядок в розумінні «послідовності», «закономірнос
ті». Система мусить з чогось виходити і відповідно до того 
з чого вона виходить, цей самий порядок буде таким чи 
іншим. Можна систематизувати по зовнішніх ознаках, по 
всяких речах, по статі, по функціях. Безумовно, в основу 
всякої системи, порядку, мусить лягти певна ознака.

1- а дефініція (проект) системи — Кудрицьким.
«Обумовлений якістю, характером і призначенням об-

робляємого матеріалу порядок вирозположення вимог, 
норм, законів і можливостей в цьому матеріалі — є систе
ма».
Чи справді якістю, характером обумовлюється порядок 

системи. Наприклад: система обумовлюється прим, твер
дістю, м'якістю матеріалу, упругістю, податливістю. По- 
моєму — ні. Обумовлюється — технікою. Коли обозначати 
систему взагалі важливо висунути порядок, іменно, закін
ченість певної класифікації зведеної до одного ключа, по
рядок в речах, в розположенні речей, узаконений порядок 
певним принципом.

2- а дефініція «системи» Кудрицьким.
«Порядок і вірність співвідношення в розположенні час

тин, з яких кожна підлягає загальному правилу».
Система не має частин, тому що система це не є 

щось, що можна розбити на кавалочки, це щось од- 
нородне, це є те , що проникає, воно більш абстрак
тне, система не складається з певних етапів. З різною 
системою можна проходити до області одних і тих самих 
речей: прим.: у філософії, система акторської гри, театру 
— елементи ті самі, тільки вони систематизують різно, 
приводяться в порядок різній системі по різному принци
пу. ОСНОВНЕ в системі принцип приведення в порядок, 
пробування в порядку фактів певної ділянки. Основне 
принцип і порядок. Принцип тут певен ключ.

Не тільки філософія має свою систему, а будь-яка точ
на наука має свою систему, в залежності від того, чим вона 
оперує. Нам цікаве опреділення системи таке, яке прак
тично може уживатися в нашій області. В основі системи 
мусить лежати принцип. Система не є те саме, що прин
цип. Система те, що, включаючи принцип, на ньому базу
ється. Система є певний порядок. Система це порядок. 
Система має ще методологічне значення.

Шмайн: Чи може увійти сума методів у систему?
Метод також основна річ. Метод це є принцип, розрі- 

шаючий все, розв’язуючий все. «Система це є порядок на 
основі певного принципу, розпреділяючий і об'єднуючий 
в одне ціле всі факти даної ділянки.

«Опреділяє» — цим підкреслено це саме, що пр. в бо
таніці: «класифікація», з тим самим, що «об’єднує» — дає 
динамічне свойство, або «действие».

— Порядок, опреділяючий всі факти даної ділянки і 
об'єднуючий їх за певним принципом в одне ціле — є си с 
темою .

На слідуючому засіданні ще раз провірити цю дефіні
цію.

Що таке режисер.
Режисер не мусить являтись ідеологом театру. Тут до

ведеться ставити питання кого опреділяти: або режисе
ра, яким ми його собі бажаємо, або режисера, яким він є
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на ділі. Тут треба мати на увазі, що, може, в тому обхваті, в 
якому ми хочемо це питання охопити, зовсім не лежить 
суть режисури. Треба таке опреділення найти, яке дасть 
поняття — що таке режисер.

Прим.: режисер ВУФКУ — він режисер по штату, має 
режисерські права, одержує платню режисера і т .д ., або 
режисер старого часу, режисер культивуючий автора. Як 
тут бути. Тут момент автора п'єси, котрий так чи інакше 
своєю індивідуальністю лягає на спектакль. Тут діло режи
сера буде не в організації, а в інтерпретації. Інтерпретація 
це організація авторського матеріалу.

Лішанський: Режисер може бути ідеальним інтерпре
татором, а ніяким організатором.

Це друге питання. Питання здатності режисера. Режи
серу в різний час даємо різні функції. У всякий час він є 
організатором, але не все інтерпретатором. Режисер є 
той, що вміє справитися з завданням черговим, не тільки 
черговим. Момент здатності, уміння також грає роль. Ре
жисер є той, що вміє використати все те, що має відно
шення до організації театрального видовища. Що таке 
мистецтво. Мистецтво це нормування в одне розріз
нених індивідуальних сприйнять природи і життя. Кажу 
до того, коли появився режисер уперше, які функції взяв 
він на себе — нам стане ясна основна його роль, яку він 
займає у театрі. Коли раніш режисера не було, режисе
ром була в процесі довгої еволюції видовищних глядачів 
вироблена певна форма ідеальна, яка відповідає момен
ту. Це було в ті часи, коли епоха дана мала якусь основну 
догму, устремління, яке так чи інакше було домінуючим. 
Клас певний накидав на його всім. Прим, в середні віки: 
віра, релігія і т.д., в наші часи заміняє режисер факти ек
стреного крайньою диференціацією. Він підводить «вос- 
принятія» до певної єдності в тому відношенні, що він «вос- 
приняття» життя природи нормує в одно. Це, що робило
ся самим населенням раніш дорогою природного розвит
ку театру, то тепер виконує режисер, поскільки не існує 
розвиненої маси. Мені здається, що тут в такій концепції 
відпадають всі питання, які ми розбираємо, за виємком 
мастерства і здатності, відпадає питання про інтерпрета
цію автора, поскільки в цьому вже є можність дати понят
тя інтерпретації. Він інтерпретує не лише життя, але і 
автора, який є також частиною життя. Він може також 
обійтись без автора. Він може сам зробити цю штуку, або 
автора переробити. Саме головне скерування «воспри- 
няття» по відношенню до певних явищ життя в певне 
русло. Коли б ми це взяли в основу, воно з одного боку 
могло опреділити чи не опреділити режисера.

Шмайн: Такі функції можуть бути і повинні бути і у авто
ра і в художника. Кожен у своїх творах організовано відби
ває все, що твориться в житті. Режисер це збираюча лінза.

Режисер є не більш, як лише лінза. Він у своєму театрі 
стільки, що художник у своєму ательє. В опреділенні ре
жисера повинно бути відтінено, яка вихідна точка, роль 
режисера в театрі. Бо коли ми скажемо, що він організує 
щось, ми можемо добавити, що він там має діло з матері
алом, з глядачем, ці всі другі речі, які виставляють режи
серу певні вимоги щодо майстерності і т.д., але самого го
ловного не буде. Іменно того вичерпуючого всі диспути 
опреділення. Прим.: режисера ВУФКУ трактують так: має 
сценарій, роби так як тут написано — це все із пошани до 
автора. Тут треба винайти саму головну роль режисера, в 
театрі — що він таке, нащо він потрібен.

Шмайн: В Греції режисер був організатором празнес- 
тва на місто жреців. Може бути, що режисер мусить вам 
писати сценарій.

Не мусить — може інтерпретувати. Режисер в Греції 
зовсім друга штука, могла там бути мова про режисера, 
так як тепер справа стоїть в театрі. Там була форма теат
ру як такого. Тому він там існував, про режисера не було 
мови, він був виконавцем певних законів. Це в площі ре
жисури. Форми творив в грецькому театрі не режисер. 
Форма розвинулася постепенно із ігрищ і т.д. Там був 
драматург, об’єднуючий цілість. Драматург працював 
також за певними законами, висунутими часом і життям. 
Він має певну схему: стільки-то актів, стільки-то хорів, між 
тою і тою картиною повинно бути то-то. Це розвивалося 
поволі століттями.

Тут маємо чоловіка свобідного, вибираючого, компану- 
ючого. Режисера розглядати, як людину не цікаво, а як пев
ний фактор. Колективний режисер також може бути. Може 
бути, що це заступало режисера в старі і середньовічні часи

і було також не більше як фактором. В даному разі пред
ставляємо собі особу і означуємо фактором по функції.

Фактор, що доцільно організуючи матеріал театру,
нормує в одно суб'єктивні сприйняття життя і природи 
(буття) глядачів, є режисер.

На слідуючому засіданні ще раз провірити цю дефініцію.

Це що він організує матеріал театру доцільно — цим 
сказано все. Коли балакати про ідеологію, то можна го
ворити і про клас, а коли про клас говорити — тоді і про 
партію і т.д. Зараз це питання втратило свою гостроту, як 
момент боротьби. Наші опреділення не мають значення 
декларативного, а значення практичне, научно обоснова- 
не. Це можна віднести і до диригентів.

Тектоніка :
Я розумію тектоніку, як щось від чого відштовхуються, 

як 1) стимул для створення твору і 2) ідеологію. Тектоніка 
це трамплін, від якого режисер відштовхується у своїй ро
боті, тектоніка не є частиною фактури, а вона проникає 
фактуру. Термін треба провірити, чи він вірний — може, 
прийдеться найти нове слово.

Відповідь на це питання перенести на слідуюче засідання.
Фактура :
Фактура — це частина мистецького твору, яка входить 

в поле сприймання глядача. Фактура не машинерія, яка до
помагає висувати фігури на сцені, це вже техніка. Факту
ра не оброблювання матеріалу. Фактура є все, що вхо
дить в поле сприймання глядача: фабула, слово і т .д . 
походить від слова «фактурус», зн. те , що має бути 
зроблене. У Куніна художника під фактурою розуміється 
шум, зроблений картиною, шум не слуховий, а естетич
ний, в «ощущенії». Меллер говорить про фактуру сукна, ок
самиту, дерева. Фактура дерева це ті форми предмета, які 
можуть бути вироблені з нього (свойства дерева). Живо
писці плутають дуже розуміння фактури. Для Терещенка 
існує ще тепер фактура театру, живопису і т.д. Треба ре- 
месленно підійти до цього питання. Фактура це те , що 
входить у поле сприймання глядача і те , що має бути 
зроблене — це лицева сторона твору мистецтва. Ба
гато є умовностей, які також входять «в поле зрения», але 
які не остаються у глядача, наприк.: в китайському те
атрі, слуга подає актору веєр — цей момент для китайсько
го глядача не існує (момент преднамеренности обоюдной 
і того, хто робить і того, хто сприймає). Під час спектаклю 
глядач строїть собі спектакль і також відкидає, або добав
ляє до того, що він бачить. Фактура це те , що стоїть по
середині між глядачем і режисером — тут представлен
ня про певний світ і там також. Фактура це система зна
ків, які потрібні для визвання процесу у самого гляда
ча. П’єса це знак — в певній мірі це так. Фабула, сюжет, 
тема, образ, актор, емоція. «Знак» — не підходящий ви
раз. Знак це щось механічне, обособлення. По суті він 
цілком вичерпує. Форма це зовсім нова плоскість. Фор
ма це також частина фактури в своєму видимому і чу- 
ємому порядку. Фактура це все те , що входить в поле 
сприймання глядача.*

Виходить, що неправда: польот Джіммі це фактура і не 
фактура, — тому що воно все таки є техніка, звичайний тех
нічний прийом. Воно має наслідки, як фактура, воно вплив, 
як домінуючий момент. Станок з апаратом на сцені — він 
впливає, хоч він і не фактура. Треба вибрати із двох пи
тань: або те, що є фактура, або те, що глядач, як сприйня
тий спектакль утворить себе із всього що бачив і чув, чи 
це є просто те, що входить в поле глядача. Чи те що веєр 
подають є фактурою чи ні.

Те, що Джіммі попав звідти туди — це є фактура. Фак
тура складається у мене в голові і у глядача. Джіммі Гіггін- 
зу не важливий шнурок, по якому Джіммі попадав на кора
бель, а фактура це сам корабель. Фактура це є те , що за 
допомогою суми знаків адресується до сприймання 
глядача. Фактурою не є та дрянь (павільйони і друге), що 
показана на сцені, а те, що визиває собою певну уяву ак
тора, є те, що глядач повинен сприйняти від того, що він 
бачить на сцені. Прим.: Те що Джіммі перелітає — є знак, 
але не більше знаку і не менше знак, чим поданий веєр. 
Польот є фактура і подача веєра також фактура.
Сума умовних знаків, якими викликається у гляда

ча асоціація певної реальності, є фактура. Коли я чи
таю ліричну поезію, яка не є нічим іншим, як набором слів, 
означаючих певні предмети, наприк.: камінний мур, утоп-
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тана грязь, купа навозу і поламаний забор  —  то цей набір 
слів викликає певний ліричний настрій, який буде пред- 
місцям, буде виражати «заброшенность», бідноту. Воно 
є фактура. Фактура є те, що стоїть посередині між гляда
чем і режисером. Ідея закладена в певному творі ідеоло
гія проникнута в першому творі —  це є фактура.

Взаємовідносини фактури і форми: форма входить у фак
туру. Форма це частина фактури. Форма це ніщо інше як ор
ганізований матеріал. Фабула має свою форму, але в спек
таклі фабула це канва, на якій вишивається форма. Немає те
атру, в якому б не було умовних знаків. І натуралістичний театр 
і театр Мейєрхольда зі справжніми автомобілями на сцені, кот
рий є тим самим натуралістичним театром —  є умовним.

Сума умовних знаків, комбінованих для викликання у 
глядача асоціації певної реальності є —  фактурою.

На слідуючому засіданні ще раз перевірити цю дефініцію.* * 

ПРОТОКОЛ №7
засідання станції фіксації і систематизації досвіду 

від 20-го березня 1925 р.
Присутні:тт. Курбас, Кудрицький,Тягно, Крига, Лішан- 

ський, Макаренко, Ирій і Усенко.
Порядок дня: Продовження опреділення основних де

фінітивних понять.
Органічний стан обробленого  матеріалу, або новий 

стан його організму є фактура —  опреділення погане. В 
цій дефініції воно цілком відповідає опреділенню, яке ми 
дали, тільки не так як ми розуміємо. Весь процес оброб
ки матеріалу в цілому є також фактура. Фактура —  це 
нагадування про самий факт існування матеріалу. Це від
носиться до того, що матеріал остається собою  все таки: 
дерево —  є дерево, нагадує про його природу. Воно не 
потрібне для нашої практики, ми не кладемо на це наго
лос, це не напрямок.
Фактура це стан матеріалу. Ми дійшли до іншого оп

реділення. Там наголос на процесі «созидания». У нас є 
факти цілевого призначення. У нас орієнтація на глядача і 
вона тісно зв ’язана з самою  природою  театру, з його істо
рією. Можемо внести таку поправку: стан матеріалу — це 
краще як сума знаків, —  стан матеріалу організований —  
це стан матеріалу особливий. Стан матеріалу це дає по
правку, яка у нас непідкреслена, дає розширення, яке по
трібно підкреслити.
Стан матеріалу для викликання у глядача асоціації 

певноїреальності є фактура —  чи воно віднесено до оп
реділення фактури взагалі, чи лише фактури театру, чи все 
ставиться метою викликання асоціації певної реальності 
чи потреб на часом саме реальність —  Шмайн.

По-моєму, до фактури взагалі.
Кудрицький: Для театру це реальність, реальний засіб, 

продукт його виробництва. Все  реальність. Але в театрі не 
та реальність що воно є, а те, що воно означає, те, що до
ходить до глядача. Приміром: Психологічний театр —  ре
альність його психологія, переживання. Тут вся річ у тому, 
конструктивісти думали, що роблять речі самі по собі як 
певну реальність самовистачаючу  і доцільну  в своєму  
призначенні, як всякий індустріальний продукт, але що 
воно на ділі у «Великодушном рогоносце» маємо  конструк
ції. Вона викликає абсолютно  у глядача на асоціацію  не 
того, що вона є, а асоціації дуже підкреслені у самій формі 
конструкції, той момент, який викликає момент справжньо
го будинку. В конструкції подано: двері, вікна, характер ар
хітектонічний вроді будинку, вроді лісництва  —  дуже ви
разно, і річ у тому, —  це був виключний момент в театрі, 
коли уживалися справжні автомобілі на сцені і взагалі 
справжні речі. Автомобіль він ним остався, але построєн- 
ня пр. з «Леса» ворота, на котрих написано  «усадьба», сто
їть дійсно оранжерея, шиби, справжні вазони. Ворота, на 
них на кальці написано «усадьба», на сцену  виносяться  
забор, забитий справжніми цвяхами, міст на тросах  вися
чий, котрий також зроблений  із дерева. Воно викликає 
асоціацію довгої дороги. В принципі ця умовність  аж ви
пирає. Построїть театр на стоянні мускульних напружень і 
реакції на біомеханіці це для одної постановки  добре, але 
це не принцип театру. Воно  має значення, де  ми дивимо
ся на фізкульт як такий, або  в цирку момент риску, небез
пеки. Там, де моменти фізкультурні, циркові, там  вони є 
подібно, як залізо з залізом, дерево  з деревом , як матері
ал. Але в театрі я не знаю  навіть у такого  конструктивіста  
як Мейєрхольд  ні одного випадку, де  б він міг обійти  цю

умовність. Мені здається, що де тільки викидається такий 
момент, там вже виробництво речей домашнього вжитку.

Лішанський: На полотні Пікассо бачимо тирсу, окурки
—  вони там, як самоціль, як представлення комбінацій ма
теріалу, але без претензії.

Діло в асоціації, уяві про якусь річ, яку воно з себе має 
уявляти. «Ощущение чи це асоціативний процес. У Пікас
со це чисто естетичний момент і він іменно впливом таких 
комбінацій матеріалів викликає певний смак аж до фізіо
логічного. Це мистецтво «ощущения».

Декотрі зміни треба внести в опреділення нашої факту
ри. Тут важлива не тільки сума умовних знаків в одній площі
—  площі самих знаків як такої. Ми не можемо прийняти та
кого обозначення «стан матеріалу» —  воно голе. Це умов
ність знака. Повсякчасний стан матеріалу. Самий стан ма
теріалу це є щось одне, що вже цілком зрозуміле. Прим.: 
стан розплавленості, стан в порозумінні. Прим: актор —  це 
матеріал для театру, чи його (матеріал) стан має також пер
шорядну важливість, чи мають ту важливість ці знаки.'Ор
гани матеріалів є різні —  це опреділення для театру Станіс- 
лавського. Нам важливий стан матеріалу в певних перипе- 
тіях мінливості. Потім ще є момент такий: чи не віднести б 
нам до фактури ще й момент обробки матеріалу. Отже те, 
що в продукції Мистецькому відводиться як місце певне 
самій техніці обробки матеріалу —  це не можна поширити і 
на самий процес роботи. Ми мусимо мати одне опреділен
ня. Фактура слова, духа і т.д. це складові частини і можна 
про них так говорити, не треба для них знаходити нового 
опреділення, бо це значить розбирати фактуру по части
нах. Процес обробки він має певне значення для самої фак
тури, для цього що сприйманню глядача підноситься. Це 
вірно. З живописом можна б це питання поєднати. Даль
ше, матеріал, як такий: він подається в певній відповідності 
до властивостей своєї природи. Це також може бути те, що 
треба підкреслити. Додати до нашої дефініції ще два мо
менти: момент самої обробки, поскільки він відбиває до 
певної міри форму —  а форма це також частина фактури. 
Тут важливо вийти із цієї концепції театру, яка у нас закла
дена з самого початку. І її треба розробити на три частини: 
на те, від чого відштовхується, на саму фактуру, цебто на 
посередній момент і сприйняття глядачем. Ми  дивимося на 
театр, як на щось існуюче тільки при «наличии» глядача, 
сприймання рухливого матеріалу, знака, що то посередньо
го що повинно бути зроблено і від чого цей процес відштов
хується. Оскільки цей процес є тим, що ми називаємо  те
атром, цей динамічний факт, а не статична установка, яка 
була в театрах (старих), поскільки так ми не підходимо, 
ясно, що опреділення фактури нам бажане таке, яке охо
пило б цілість того посереднього звена. Ми думали, що ціл
ком і може воно так що цілком вичерпує сума умовних зна
ків, комбінованих для викликання у глядача асоціації пев
ної реальності —  отже: «наличие» певної піднесеної реаль
ності і знаків викликають її асоціації, що вистачає...

Коли подумати добре —  то тут все таки  пропущено  
дещо. Тут момент «преднамеренности» у всій цій дефініції 
пропущений. Але є речі, поскільки не в «преднамереннос
ти», поскільки вони є просто природою  наприк.: природа 
матеріалів —  те, що відбивається у фактурі від самої його 
обробки, те що називається в живопису слідом  долота.

Нам треба пам'ятати, що в нашому поділі немає місця для 
техніки. Коли ми так поставимо питання, як ми поставили, воно 
не буде повним. Мусимо поповнити: техніка взагалі ширше 
обробляє матеріал. Процес і до обробки матеріалу і те, що 
матеріал остається самим собою. Нам треба так опреділити, 
щоби воно охопило все це посередуще звено. Комункультов- 
ці ділять мистецтво на ідеологію і фактуру і більш нічого. Нові 
конструктивісти відмічають у мистецтві 3 моменти: економіч
ний, соціальний і формальний. Це чисто естетична отрижка. 
Діло в тому, що не існує театру без сприймання.

Матеріал в новому стані умовного  знаку, якого мета 
викликати у глядача асоціації певної реальності і справа 
його обробки є фактура. У фактуру входить багато  нефік- 
сованих речей. До фіксованих входять: дія, форма. Діло 
не у фіксуванні, а справа тут у самому  оброблюванні.***

(Продовження в наступному номері)

* Рукою М.П.Верхацького зроблено примітку «Широке розумін
ня фактури».

** Рукою М.П.Верхацького дописано: «Подавати на сцені не ре
альність, відображаючу точно реальність життя, а образи (знаки), які
викликають асоціації реальності». _  „  .

Ол. Курбас
*** Два останніх абзаци дописані рукою М .Верхацького.
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АРХ ІВ

Лесь Курбас: СИСТЕМА І МЕТОД
Протоколи станції фіксації і систематизації досвіду МОБу  

№№  8 (22.03.1925) і 9 (24.03.1925) присвячені проблемам  
ідеології на театрі. До цих питань — у статтях, лекціях і па
ралельних протоколах — Курбас повертався постійно.

Зокрема, на засіданні Режштабу МОБу  від 24 листопада 
1924 року (протокол №  9), коли на порядку денному стояли 
питання ідеологічної і формальної декларації „Березоля", 
Курбас казав:

„За останні роки ми пережили величезне зрушення; ми 
в швидкому темпі пережили еволюцію, яку протягом дов
шого часу переживав російський театр; і тут треба заува
жити, що наш  метод іде цілком у парі з тим уясненням  і 
утвердженням певної нової ідеології пролетарського класу, 
яке в нас протягом двох років відбувалося (...)

Ми зовсім ясно перейшли від суто інтелігентського, на
половину естетського розуміння театру і його завдань у 
методі, ми перейшли від чистого психологізму в усіх його 
еволюційних стадіях, через перетворений психологізм, че
рез перетворення естетичного порядку до відділення цього 
перетворення й надання йому іншого характеру — певної 
доцільності громадської, до стадії, що дозволяє не компо
нувати, а монтувати цей процес, величезний процес — зру
шення у світогляді, зрушення у методах роботи. Він і досі 
не знайшов правильного висвітлення, і досі публіка збита з 
пантелику, не знає — чому, що і як ми робимо (...)“.

25 грудня 1924 року на засіданні Режштабу МОБ  (прото
кол №  13), коли на порядку денному все ще стояли питання 
ідеологічної і формальної декларації „Березоля", після об
говорення 6 пунктів платформи була затверджена нова ре
дакція, в якій ідеологія МОБу  визначалася так:

„МОБ це громадська організація, яка, виходячи з кла
сової ідеології пролетаріату, в тактиці своїй координуючись 
з його партією  — Компартією, працює в царині радянсько
го культурного будівництва, базуючись у своїй роботі на 
підвалинах Марксизму-Ленінізму і бореться за здійснення 
ідей соціальної революції, комуністичний устрій суспільства, 
комуністичну культуру". Уточнення платформи було зроб 
лено на засіданні Режштабу МОБ  від 7 січня 1925 року (про
токол №3).

17 березня 1925 року у лекції „Про свідомий підхід до 
творчої роботи та про суть майстерності" Курбас так оха
рактеризував питання ідеології:

„Вся майстерність якраз у тому, щоб ідею, яка поставле
на завданням, вивести, виявити в своєму матеріалі без за
лишку, побороти матеріал, підкорити певному завданню; а 
завдання це — певна ідея, певний образ".

Передмова і публікація О.КЛЕКОВКІНА.

ПРОТОКОЛ  № 8
станції фіксації і систематизації досвіду 
від 22-го березня 1925 р.

При с утн і: тт. Курбас, Крига, Лішанський, Тягно, Мака- 
ренко, Ирій, Усенко

По ряд о к  пня: продовження опреділення основних дефі
нітивних понять.
І д е о л о г і я .

Ідеологія це те, від чого відштовхується автор при будові 
і задумі свого твору — Кудрицький.

Ідеологія це виявлення суми загальних начал твору, які 
оправдовуються класом — Крига.

Ідеологія це щось таке, що не мусить бути виявлене, воно 
існує як певна надбудова, воно може виявлятись, воно ви
являється у всіх наших ділах, вчинках, творах. Річ не в тому, 
що вона виявляється, а в тому, що вона є. Поневолені класи 
мають також свою ідеологію. Тут не можна забути одне, що 
при обозначенні ідеології не можна нам поминути такого 
факту, іменно факту походження ідеології, всякої від буття 
через те, що ідеологія являється відбитком буття у законах

(Продовження. Початок у №№  1—3)

моральних, етичних у всьому світогляді, який мається  у д а 
ного класу. Це треба підкреслити. Друге: під ідеологією  ро
зуміють всяку надбудову такого порядку: і де системи  і т.д. 
поняття доволі широкі. Луначарський так і опреділяє і тим 
обмежується, що ідеологія це є відбиток буття і більш 
нічого. Цього мало. Під ідеологією  розуміється  устрій, але 
устрій не опреділяється певним совідношенням  громадських 
сил, совідношенням  продукційних сил, але ж він щось, що 
може впливати на ідеологію, як іменно одна із форм  буття 
(капіталістичний устрій, соціальний устрій). У всякого класу 
є своя окрема ідеологія. За  основу опреділення ідеології 
треба взяти соціально-економічні підстави. Ідеологію  розу
міємо так, як її розуміють марксисти. Ідеологія, цілева уста
новка, ідея все це речі, які всюду найти можна. Залишимо  
це — відкладемо на слідуюче засідання. Возитися над ре
чами, які не мають безпосереднього відношення до те
атру як певної концепції, немає сенсу. Все це, що ми 
робили досі, воно виходить цілком з сучасної марксис
тської системи. Поскільки воно так, ми для цих обозна- 
чень, які запальні, які зачіпають не тільки театр, а зачіпають 
все життя в цілому: вроді ідеології, цілевої установки, техні
ки театру, малярства, чищення черевиків — такі речі вони 
нам по суті відомі, ми так чи інакше опреділяли нашу роботу 
театральну. Тепер приходиться нам опреділяти цю  формаль
ність, щоби без всякого проглянути прийняту марксовою  на
укою дефініцію цих понять і усвоїти в певній більш  уточненій 
формі.

На найближче засідання станції принести дефініції.
Зробимо маленьку роботу, яка посуне справу  орієнтації 

в нашому матеріалі вперед. Ми перечислимо по змозі де
тально той матеріал, який входить у фактуру спектаклю 
через те, щоби в ньому не було прогалин. Треба вийти із 
якогось принципу. Тут можемо із такого принципу поділяти 
цей матеріал: по цьому як він доходить до  глядача (дещо 
тут не доходить). Перш за все ми перерахуємо матеріал як 
такий, 2) прикмети нового стану, в якому матеріал у фактурі 
пробував. Прим.: ритм, динаміка, речі, які самі по собі не 
являються вже матеріалом. Ритм є певна окрема катего
рія фактури. 3) Технічна установка вроді машинерії’. 4) тех
ніка обробки матеріалу — як певний метод обробки.

Композиція це якість нового стану, в якому матеріал про- 
буває. Це прикмета нового стану. Прикмета нового стану — 
це питання форми. Композиція це питання форми.

1) Матеріал взагалі. Виникає питання, як розбивати  цей 
матеріал, по якій певній приналежності і до чого. Прим.: від 
сприйняття через око, вухо, через ніс. Роботу треба  було б 
класифікувати по якомусь ключеві. Чи зручно розбивати по 
тому, як вони доходять, для чого він призначається. Ні. Ак
тор, приміром, сприймається вухом і оком і т.д. Можемо 
розбити матеріал на: живий і мертвий. Це дуже грубий по
діл. Є однак мертві речі у фактурі, які живіші не раз як не 
один актор. Матеріал це сирйо, з якого вироблені елементи 
спектаклю. Фактура у нас як матеріал в новому стані. Треба 
із цього виходити. Коли ми на сцені чуємо звук труби, то 
елемент фактури на сцені, труба, матеріал, який виробляє 
звук — це також фактура, це новий стан. Прим.: кларнет. 
Сам  кларнет це вже є новий стан матеріалу, це прибор, 
технічний засіб, інструмент, який сам по собі пробуває в 
стані спокою. Коли він грає, він складає  фактуру, сам  
будучи  в новому  стані, як матеріал в стані вібрації.

Що є фактура кларнета: сам вид кларнета, чи його згук.
Він не є твір мистецтва, він є технічний інструмент, та

кий самий, як молоток, 8ін має також свою  фактуру, але по 
відношенню до себе, але коли він входить як елемент нової 
фактури — то він може грати різні ролі. Тут не треба плута
ти різних фактур. Кларнет має свою  фактуру, він може бути 
винесений на сцену, як аксесуар і тим, що  він буде  в с та 
ні руху — він вже буде в новому  стані. Коли він за сценою  
вібрує, як певний умовний знак, то  це новий  стан  матер і
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алу. Раз інструмент на сцені — це елемент фактури такий 
же, як костюм, як палочка і т.д. — все це попаде в поле 
„зрениям глядача, слуху, сприйняття і т.д. — є фактура. Раз 
він виводиться на сцену — він тим самим  є новий стан. Пр.: 
актори, статисти проходять через сцену, це людський ма
теріал як такий, — але він в новому стані.

Мистецтво є уміння визвати у глядача певний про
цес. Поскільки диктовий шлем є не мідний, а тому, щоб він 
у нас зробився мідним — треба певний процес проробити. 
Так само відносно стільця, який стоїть і набирає значення, 
коли з ним пророблюють певну еволюцію, коли до нього 
прив 'язують певну кількість процесів для того, щоб стілець 
цей перейшов із свого нормального у життя до ненормаль
ного — процес цей повинен бути пророблений і у глядача. В 
певній плоскості можна розбирати  це питання. Певний мо
мент динамізму, який заставляє художника ставити буди
нок криво — що це таке. Коли мистецтво є піднесення гля
дачеві якого-небудь життєвого явища в підкресленому виг
ляді, яке звертає на себе увагу, то поскільки звичайний дім 
не визиває нічого, то поскільки він криво збудований — 
він звертає  увагу на себе. Це ключ, на якому базується 
сучасна театральна установка і дуже і дуже наукова.

Як класифікувати пр.: Катеринку. Вона винесена на сце
ну, рухається, грає. Вона сприймається як річ. З появою 
Катеринки появляється у глядача ціле море асоціацій: 
вуличності, запорошеності, об’єму, фальшивості і т.д. 
Вона винесена — це новий стан, як її класифікувати. Вона і 
для ока і для слуху. Значить треба знайти ще третю і чет
верту категорію, бо матеріалом театру може бути і є здат
ність актора імпровізувати, приміром.

Ми розбираємося в тому, з яким ключем підійти до поді
лу самого матеріалу. Цей ключ Крига пропонує ділити че
рез цілий ряд сприймань, — я тверджу, що так ділити буде 
трудно, постільки поскільки не багато таких матеріалів у нас, 
які сприймаються одним із наших змислів. Приміром: „ощу- 
щения" Катеринки — вони є моментом, в якому приймає 
участь не лише слух і зір, а і дотик не прямо, так же як 
цитрина викликає „ощущение": кислоти.

Саме вірно буде матеріал ділити на 1) актора і 2) не ак
тора. Це дасть актору його належне місце головного факто
ру театру. Актор і не актор, це тим не добре, що це твер
дження через заперечення. Як обозначити „не актор1*. Сюди 
входить все: і костюм, і аксесуар і пр.

Під „актор** ми розуміємо певне бойове і думаюче само- 
управляючеєся начало, так чи інакше свободно ділаюче. Під 
„не актор** другі речі, прим.: собака — це живий матеріал, 
але він потребує стороннього керівництва. Остановимось 
на цьому поділі.

Матеріал взагалі ділиться на а) актор і б) не актор.
а) актор ділиться на амплуа: любовники, коміки і т.д. Для 

поділу тих амплуа візьмемо книжку Мейєрхольда і прогля
немо чи вона годиться для нас.

б) не актор. До цього поділу підійдемо так, як будемо 
розуміти матеріал в тій стадії, так як він є: дерево, залізо, 
шовк, бархат, світло і т.д. Не новий стан матеріалу, а сиро
вина. Так же як резонер обладає певними даними здатнос
тями, так же і доска обладає певними свойствами, даними 
качествами і може бути ужита. Сюди може входити все, на
віть дерева, які ростуть в саду, бо під ними ми можемо по
ставити спектакль. Не актором є все вплоть до моря, до гір 
— все видиме. Амплуа це друга природа, здатність матері
алу, його здібності і можності по відношенню  до фактури. 
Саме амплуа опреділяється певним психологічним характе
ром, реагуванням на певні завдання ситуації. Точного роз- 
граничення амплуа акторському не може бути, бо актор може 
бути ЗО років бездарним, а на 31-й рік найти своє амплуа.

*
...на актора, оскільки більші вимоги будуть ставитися 

актору. Річ в тому, що раз вмер певний степень досягненої 
досконалості в опануванні мистецтвом  театру з боку режи
сера, для нього не лишається більше аналітичної роботи для 
сьогоднішнього дня (можливо, що режисер знову випливе, 
маючи нові завдання). Треба культуру актора і його творчу 
самостійність підняти якнайвище. Чим вище вона буде під
нята, тим більше ми будемо мати майстерності. Нам треба 
не забути, що ми не сміємо піти по тій вигідній дорожці,

по якій ідуть українські театри, де театр є ілюстрацією 
драматичного твору. Пишеться драматичний твір, більш 
чи менш талановитий, більш чи менш  потрібний, вихо
дять актори на сцену і грають себе, відчеканюючи своїм го
лосом репліки, снуються по сцені, або беруть із магазину 
старого життєво-психологічного чи побутового  театру ці 
псевдо-театральні прийоми і ці чужі сучасності типи і по 
„старинке*1 грають. Нам треба не забути, що те, що ми ска
зали колись піднімати революцію в театрі, про  те, що твір 
театральний не являється ніякою ілюстрацією , а являється 
колесом, яке само з себе критикується, а являється чимось 
самовистачаючим, в котрому драматург займає  таке саме 
місце у фактурі, як гвинтик в машині. Нам не можна забува
ти, що коли ми говоримо про видвинення актора, ми тим 
самим хочемо зробитися ілюстрацією. Ми не будемо клас
ти акценту на розроблювання формальних завдань, розроб
люючи їх постільки, поскільки цього буде вимагати поста
новка для кращого виявлення потрібного суспільству змісту 
в самому широкому розумінні; звичайно ми не спинимося 
на ілюстрації і не забудемо, що твір може захопити  гляда
ча настільки, що глядач піде на нього подивитись  другий і 
третій раз, а не на п ’єсу, — а на її „воплощение". Поскільки 
у нас багатий матеріал і є певний принцип більш  чи менш 
ясний, маючий бути вияснений на майбутнє, поскільки він 
є, постільки робота режисера буде більш роботою  інжене
ра, аніж винахідника. Він буде користуватися відомими ме
тодами в роботі матеріалу, відомим принципом  построєння 
такого чи інакшого спектаклю, прибігаючи до винаходу тіль
ки в тих випадках, коли це йому буде необхідно. В яке тря
совиння неподвижності наше життя не попадало, — ми все 
одно рухатись вперед будемо. Театр не може стояти на місці, 
але він розвивається від спектаклю до спектаклю, від деся
тиріччя до десятиріччя. Історія грецького театру  прим.: є 
велика еволюція, яка протікала на протязі багатьох років. 
Революційних потрясінь там було небагато.

Коли це все ясно товаришам, тоді повинно стати ясним, 
як нам підійти до питань. Перш за все треба  оцінити цю 
роботу, яка була зроблена досі, і знайти чи вона була пра
вильна, чи ні, де були помилки, де їх не було. Треба підійти 
до оцінки нашої системи виховання. Тут на минулому зіб
ранні І.О.Мар’яненко підняв питання про те, що наша сис
тема через свій уклон до механізації фактури робить із 
актора позбавлену життя соску, просто що наша система 
відбивається вбиваючо на вихованні актора. Я тоді не міг 
відповісти на це, поскільки ми були зайняті другими спра
вами. Зараз це питання на місці. Думаю  і підозрюю, що го
лос т. Мар 'яненка не одинокий. Тут якраз і треба  з цим по
ложенням, з таким твердженням стати до боротьби, оборо
няючи саму систему.

Що таке механізована проекціонована фактура, яке вона 
має відношення до живості і мертвості актора. На мій пог
ляд, це просто безконечно досконаліша форма, доскона
ліший принцип діяння на глядача, аніж той давній метод 
гри переживання, гри нутром, гри виключно виходячої 
від інтуїтивності, навіть найденої випадковості. Нова сис
тема гри поки що настільки передова, що зараз  ви з виєм- 
ком провінціональних осередків не багато найдете колекти
вів, у яких більш чи менш глибоко зреволюціонізувалися ме
тоди гри акторської і якраз в цьому напрямку. Мені, звичай
но, трудно спорити по всіх пунктах і з лозунгом  нутра і 
переживання постільки, поскільки воно нами пережито і прос
то немає об’єктивної потреби всього цього повторювати і воно 
не всіх нас переконало досі. Я просто поставлю  питання та
ким робом: як вам здається людина, що грає нутром, люди
на, що всю свою роль строїть на переживанні; в своїй роботі 
вона ясно здає собі відчит про те. як він звучить, як він виг
лядає і що він викликає у глядача. Я із розмов з акторами 
знаю, що як тільки почуття бере верх, то уже погано. І як 
тільки актор захоплювався — то публіка була не задоволена. 
Коли я робив роль, граючи своє уявлення, а не своє пере
живання, коли я цю стадію роботи перейшов — тоді справа 
була надзвичайна. І от з біографій, з автобіографій багато
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кращих акторів навіть старої епохи театральної класики ми 
знаємо, що великі актори все старалися добре до кінця про
думати те, що роблять, старалися підійти до свого зав
дання свідомо. І тут мимо того, що у них були переживання 
рефлекторного поняття — коли даєш  певний жест чи пев
ний вираз якого-небудь синтезу чи рефлексії — то повторю
ється відбиток рефлексу переживання. (Ми кажемо, що ак
тор не художник, строючий будинок). Коли режисер стро
їть спектакль, виходячи від переживання — полупаєть
ся, що всі на сцені ревуть. Виходить так, що коли йому 
уявляється якийсь величезний підйом динамічний, — він 
для цього щоб передати це, щоби вивести це у своєму 
захопленні свого переживання — не знаходить інакшого 
засобу як крик, махання руками, хаотичні переживання, 
— і полупається неладно, полупається грубо, полупається 
прийнятно для нижчих степенів культури, чим наше. Коли 
ж режисер посидить, спиниться  на цьому переживанні і 
пам 'ятаючи добре, що  він хоче досягнути, розбереться прек
расно в своїх засобах, упорядкує їх і виведе їх дуже добре. 
Не буде хаотичності у методі, стилізації і по-друге, мусить 
полупитися певний мистецький продукт, певна форма у 
фактурі, яка вже є цінністю  не інакшою як картина, як будів
ля, як музичний твір. Ясно  це для всіх. Що переживає при 
цьому режисер? Він не дубина і не мертвий чоловік. Він 
живий чоловік. Він може бути більше живий, аніж той ре
жисер, що творить нутром. Він глибше переживає цю іс
торію, тому що у нього працює голова і у нього є це по
чуття азарту, яке все являється, коли ти летиш на якусь 
мету і стараєшся удержатися між своєю  волею і тим куди 
ти летиш. І це саме упоєння своєю  роботою  і цей підйом, 
який являється, коли ти охоплюєш багато речей — це те 
уміння охопити багато речей, бути в цьому процесі май
стром утримання рівноваги і направлювання, куди тебе 
несе. Це відрізняє творчого типа від всякого міщанина, якого 
треба тягати. Театр переживання це все театр любительський. 
Які би курси не брав театр у майбутньому, одне остається 
певне, це те, що разом  з другими ділянками життя, з доско
налою науковою систематизацією  ми наближаємося до те
атру високого майстерства. А всякий театр вимагає висо
кого майстерства. Коли у декого з товаришів явилося вра
ження, що у нього щось  умерло, щось, що у нього досі було 
животворчим чинником — то це по-перше, могло взятися від 
специфічних умов нашої праці, — коли ми були змушені не- 
підготованих в певному напрямку товаришів брати до прак
тичної роботи. Це страшно  погана ситуація, що актор не міг 
бути в тій мірі творчим, в якій він повинен був бути, — через 
те, що він не мав в своїх руках того майстерства акторсько
го. яке б йому дало змогу в даних завданнях зорієнтуватися і 
творити. Був у нас і метод культивації зовнішньої форми 
— пластика в театрі. Цей метод відійшов в непам’ять і 
слід, який він залишив безумовно мусив бути благот
ворним, звернувши увагу актора на те. що у всякий момент 
на сцені щось виражає, якось виглядає, — хоч з другого 
боку цей метод міг в акторі щось здвинути на другий план. 
Тут винна не наша система, а винні специфічні обставини, в 
яких нам доводилось і виховуватись і грати відповідальні ролі. 
З  цього боку я вважаю, що все в порядку і коли в кого є таке 
враження, що щось погибло, — то я б сказав, коли погибло 
те, що для нового театру непотрібне — то слава Богу, а коли 
погибло все — то він помиляється, бо воно не так легко поги- 
бає. Зараз в цю хвилину роботи немає. Ми не живемо захоп
ленням творчого чоловіка. У І.О.Мар 'яненка це складає пев
ний етап пасивної безвихідності, але воно абсолютно зник
не, коли приступимо до роботи, коли зможемо викликати до 
максимум творчості актора. Ми до театру (...) не повернемо
ся, — але ми, але всякий, що ступив на шлях революції в 
театрі, всякий, хто бачить перспективи в своїй роботі через 
те, що це є переродження, це є ломка середньовіччя, хвиля 
технічного, прогресивного сучасного і тим більше майбут
нього, — виходячи з того нам повинно бути ясно, куди ми 
свою  роботу направимо. Кожен актор, поскільки він творчий

фактор у спектаклі, пам ’ятає, знає, що у всякий момент спек
таклю, як тільки про нього дізналася публіка, то є з того мо
менту, коли актор виходить на сцену, що актор у всякий мо
мент своїми засобами якось ділає, чи то ділають активно якість 
засоби, — що коли воно так — то всякий актор  у своїй ділянці 
є режисер. Він художник у своїй ділянці, у всякому разі май
стер, який знає  свою  фактуру, свої засоби  і вміє їх доцільно 
використати, вміє їх використати в такому плані, в якому за
жадає режисер, тому що режисер як об 'єднуюче  начало має 
обов 'язок дещо  вимагати, а іменно всего того, що об 'єднує. 
Актор в своєму обсязі являється таким самим  хазяїном як 
режисер чи хто-небудь другий майстер у своїй ділянці. Не 
майстер цей актор, у котрого натура, його нутро, його інди
відуальна звичка бере верх над цим образом, який повинен 
бути на сцені. Все  майстерство якраз в цьому, щоби ідею, 
яка поставлена завданням — вивести, виявити в своєму 
матеріалі без решти, побороти матеріал, підкорити пев
ному завданню, а завдання це: певна ідея, певний об
раз. Коли ми поглянемо на „Березіль", то зараз бачимо 
таке явище: у всіх ролях чоловік однаковий, особливо серед 
молоді. Однаковий не тим, не тою  зовнішньою  (...) яка явля
ється чимсь побічним, коли даєш, обрисовуєш  тип, чи інди
відуальність чи характер однаковий всім.

Я пам’ятаю, що були великі актори, які мали ту саму по- 
ходку, навіть ту саму фарбу голоса, а проте  вони в кожному 
спектаклі були інакші. В моїй пам 'яті закріпивсь німецький 
актор Кайнц, який гримів колись і якого я мав нагоду дуже 
часто бачити на сцені і в різних ролях. Однаковий  він був, 
але не у всім. Ця індивідуальність була скерована  на ритм 
слова і тим якраз словом, будуючи його у  відповідному рит
мі — він надавав своїй появі відповідного характеру. Це був 
величезний майстер, колосальної культури майстер, який 
на кожному спектаклі викликав у нас цілком інші уяв
лення. Помимо того, що він як Марк Антоній  в Цезарі мав 
той самий голос, ті самі жести — проте він був ціпком інак
шою людиною. А у нас то так просто: я вихожу на сцену і 
граю собі на сцені, — а за мене грає, коли мені вдається 
видвинутися, слово, якась фраза, взагалі щось в публіці зак
ріпляється, грають слова своїм змістом, грає часом  грим, 
грає постать як така, маска — граєте капіталіста, хоч ви 
були з своїм голосом і з своїми певними .действиями". У 
нас спектаклі театру .Березіль" — кращий із театрів на Ук
раїні. Певне поняття майстерства в Березолі більш як де- 
небудь є. Помимо актора чутно і видно дуже мало — виною 
обставини особливі. Але навіть в тих спектаклях, в яких ак
торам була дана більша свобода —  навіть і там  є яскраві 
персонажі, навіть в масі бувають такі яскраві фігури, які за- 
пам 'ятуються більше, чим не одна першорядна роль в спек
таклі. Але все-таки  почувається, що у наших акторів нема 
того  шукання, довбання, удосконалення себе, праці над 
собою. Актор повинен рости від спектаклю до спектак
лю. Не повинно бути і це вже ненормально, щоби актор від 
спектаклю не получив чого-небудь — в такому разі він не 
вміє брати, — через те, що в смислі подачі актору режисер 
дає дуже багато.

Вертаючись до питання нашої системи, з чого ми вий
шли: наша система — вона давала декілька основних ре
чей. Вона дає безумовно момент об’єктивізації матеріа
лу. Матеріал стає ясним для актора, як матеріал, який 
ще він повинен розробити. Я не знаю системи, яка б 
давала це в такій мірі, як це дає наша система. Друге це те: 
коли вона була проведена у нас і не тільки намічена в утилі- 
таризації плюс все те, що в мімодрамах і монологах роби
лося — вона безумовно розвиває актора як творчий інди- 
відум. Ми знаємо, як ми захоплювалися, як товариші росли 
на глазах. — І нам було приємно відзначити творчу чисту 
роботу. Не було в той час ні одного несвідомого в театрі. 
Система як певний педагогічний ключ в основі своїй, ма
буть, добра, хоч і неповна, занедбана по об 'єктивним  умо
вам із-за браку вчителів культури голосу. Дальше — за
недбане питання слова — це речі, які в повному методі на
шої роботи, методі нашого росту, на котрі треба звернути
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увагу — найбільше на слово і звук — два надзвичайно важ
ливі моменти у фактурі актора — тим більше, коли ми пере
могли питання мімічного виразу. Відтак у нашій системі за 
браком часу ми не довели до кінця і замало відведено місця 
опануванню  актором театральних планів. У нас є певні уяв
лення про це, і кожен актор має певні уміння, але настільки 
неточні, настільки не до кінця усвоєні, що це питання треба 
підняти також у всю ширину. Дальше саме важне це те, що 
тепер ще більше як досі нам прийдеться до питання вихо
вання підійти індивідуально, залишаючи у кожному випадку 
питання підходу, якщо кому потреба.

Перші лекції пройдуть під знаком установлення пев
них груп, під знаком  намічення завдань для кожного з 
нас зокрема  і, може, намічення індивідуальної черги по 
рядку. Коли ви нічого не маєте проти цього — то ми зр о 
бимо це так: перш  за все назначимо кількох товаришів, 
які постараються  зібрати  адреси постановщиків голосу, 
яких ми розберемо  і кому це особливо буде потрібно  — 
то його ми пошлемо. Це доволі безнадійна справа, але 
ми знаємо  з практики, що до деяких голосів деякі мето
ди підходящі. Комісію  по постановці голосу треба буде 
відновити. Метод  Куніна приємлемий, ніхто його з нас 
не знає, але ми добре знаємо  його принцип. Треба буде 
вибрати  таку комісію і від неї потребувати, щоби вона 
працювала  і не спала, щоби вона збиралася певною  кіль
кістю разів на тиждень і щоби було видно, що вона щось 
робить і щоби ми могли, коли не цієї весни — це доволі 
грізно  — то після літнього перериву цю справу як слід 
організувати. Без цього не може бути мови про майстер
ство. Це раз.

Друге: треба буде вибрати чи може призначити групу 
товаришів, яка займеться обробленням питання слова. У 
нас в системі немає цього оброблення. Дуже цікаві підруч
ники на ці теми вийшли з друку і є. Треба обов’язково 
скласти комісію. Ці питання поставити остаточно найдуться 
способи.

Третє: треба на другий раз кожному з нас найти собі в 
якому-небудь романі, по змозі сучасному, мотив для етю- 
да, в якому була б змога обрисувати індивідуальність чи 
то в плані характеру, чи то в плані типа, чи то в плані 
індивідуальності — не своєї індивідуальності — в плані сво
їх можливостей. Таким мотивом може бути монолог, мо
мент із діяльної монологічної форми, яка не вимагає парт
нера, це може бути фігура, прим: старий запившийся мо
ряк, обанкротившийся, які-небудь спеціальні кон 'юнктури, 
можна розробити собі вільно текст. Обов’язково монолог з 
словами — чистої міміки не сміє бути.

Займатись будемо не занадто часто. Тягар роботи пере
несемо на літо і рівномірно розположимо і на майбутній се
зон. В цій роботі найбільше завантажений я. В цьому відно
шенні у нашому Режштабі ще не було випусків... Лопатин- 
ський зайнятий постановкою, яка дуже спішна, у мене та 
кож спішна постановка, робота в Режштабі і Об ’єднання. 
Вам  трудно буде готовити такі речі часто. Ми робимо поча
ток тій роботі, яка буде вестись і літом і на другий сезон. 
Скільки раз в місяць будемо збиратися. Продукція від того 
не сміє постраждати ні на волос. І коли ця робота має нам 
дати користь — то її на перших порах треба робити основ
но. Можна роботу проводити в любому плані поки що. Нія
ких обмежень не ставиться. Нащупаємо те, що ми з себе 
після однорічної роботи уявляємо.

Четверте: поскільки наша робота тісно зв 'язана  із зав 
данням Станції фіксації і систематизації досвіду — постільки 
треба буде, щоби станція фіксації досвіду призначила чоло
віка. який буде мати обов’язок бувати на всіх роботах і слід
кувати за тим, щоби стенографічні протоколи нашої роботи 
мультиплікувалися у можливій кількості і роздавалися для 
розробки всієї системи роботи наукової актора.

Вибрано в комісію по голосу:
1. Мар 'яненко, 2. Кудрицький, 3. Гакебуш, 4. Сердюк.
Комісія по питанню слова:
1. Чистякова, 2. Нещадименко, 3. Пігулович, 4. Стешен-

ко, 5. Василько.
Обі комісії мають на протязі тижня розібратися в своїх 

питаннях і певні конкретні пропозиції представити на сліду
ючий вівторок.

22 березня 1925 р.

ПРОТОКОЛ  № 9
засідання станції фіксації і систематизації досвіду
від 24 березня 1925 р.
Присутні: Курбас, Василько, Лішанський, Кудрицький, 

Крига, Отмар, Івашутич, Макаренко, Карпенко, Ирій, Стріл- 
кова, Пігулович 3., Савченко.

Порядок дня: Опреділення дефініцій.
І Д Е О Л О Г І Я
Суспільна психологія являється резервуаром для ідео

логії, котра систематизує думки, почування, почуття образів 
і почуття як такі — вона систематизує саму суспільну психо
логію. Ідеологія це згусток систематизованої суспільної пси
хології. Із зміною суспільної психології міняється і суспільна 
ідеологія (опреділення ідеології по Марксу-Бухаріну).

Суспільна психологія не тільки резервуар, вона посереднє 
звено між буттям. Через суспільну психологію родиться ідео
логія. Поняття „резервуар” дуже пасивне. Резервуар —  ро
зуміється тут — як наповнений соляним розтвором, в якому 
кристалізуються куски кристалів. Питання остаточної фікса
ції дефініції „ідеологів настільки важне, що її опреділення 
складемо в матеріал і ще пориємось, може ще найдеться 
яке-небудь друге. Поки що тимчасово запишемо так:

Ідеологія це викристалізована в суспільній психології' від
битка буття, яка в свою чергу систематизує суспільну пси
хологію.
М А Т Е Р І А Л

Матеріал по суті це всяка сировина. Знання режисера 
про закони ритму це матерія.

Актор є матеріал живий, співчуваючий, творчий. Проект 
дефініції3.Пігулович. Первоначальное состояние всякой име- 
ющей бьіть в будущем организованной вещи єсть матери- 
ал. Проект дефініції Криги: Все, що піддається обробці, є 
матеріал. Статура це для декоратора матеріал. Режисер кіно 
знімає скелю, яка не підлягає обробці — скеля все ж таки 
матеріал.

Первісний стан всякої речі, що має бути зорганізованою  
в майбутньому, є матеріал „що має бути” — не годиться. В 
тому напрямку: мені треба наприм. для п 'єси  2-х акторів, а 
я маю їх ЗО. Всі матеріал для п 'єси. Момент вибору є мо
ментом обробки матеріалу. Чи мають вони бути організова
ні? Ні. Тільки 2. Коли я вибираю двох, то я обробляю і лро- 
чих 28 чоловік, я як режисер продумав кожного актора, ви
рішив. оброблював його зі всіх сторін, — і відкинув як не
потрібний матеріал. Можна виходити в опреділенні матеріалу 
із такої стадії первісності, яка потрібна. Прим, для режисе
ра потрібно світло — яке він в дальшому розкладає на лам
почки, прожектори, освітлення.

Секрет не в дефініції, а в тому, що в такій дефініції може 
бути примітне, що момент вихідності стану можна розгля
дати в розумінні такої мінімальної чи максимальної технічної 
готовності, в якій це можливо.

Проект дефініції Василька: Всяка річ у своєму вихідному 
стані, що входить складовою частиною в даний твір, будучи 
зорганізованим  чи упорядкованим по певному принципу, є 
матеріалом даного твору.

Проект дефініції Кудрицького: Річ у стані певної технічної 
готовності є матеріал. — Не вірно. Прим, водоспад. Чи мі
няв його хто-небудь технікою. Ні. А він являється матеріа
лом навіть для спектаклю.

Проект дефініції Макаренко: Вихідний стан кожної речі 
зокрема, від якого починається організація їх в одну нову 
річ, є матеріал.

Тимчасова дефініція із проекта дефініції Криги:
Все, що підлягає переведенню в новий стан для ство

рення нової речі, є матеріал.

Закінчення у наступному номері.
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АРХ ІВ

Лесь Курбас: СИСТЕМА І МЕТОД
Протоколи станції фіксації і систематизації досвіду МОБу  

№№  10 (25.03.1925) і 11 (4.04.1925), як і попередні, прис
вячені проблемам  ідеології на театрі. До цих питань — у па 
ралельних текстах — Курбас повертався постійно.

Зокрема, на засіданні Режштабу МОБ від 25 березня 1925 
року (протокол №  16), у день, яким датовано і протокол стан
ції фіксації і систематизації досвіду МОБу №  10, Курбас ка
зав:

“...І ми знайшли, що найкращим, єдиним доцільним  ме
тодом для сучасності є метод перетворення, котрий є чимсь 
протилежним стенографічному повторенню життєвих явищ; 
це є метод, котрий створює новий вигляд дійсності, новий 
по відношенню до життєвих форм, до яких звик глядач; но
вий настільки, що він мусить викликати у глядача потрібну 
підвищеність психофізичних процесів навколо цеї ідеї, яка 
виводиться на сцені".

До цієї ж теми Курбас повертався за кілька днів до остан
нього засідання станції фіксації і систематизації досвіду, у 
лекції “Про зв 'язок театру з сучасністю" від 31 березня 1925 
року і 5 квітня 1925 року, наступного дня після останнього 
засідання станції фіксації і систематизації досвіду, у лекції 
“Про перетворення як один з образних засобів розкриття 
глибокої суті життя”.

17 квітня 1925 року на засіданні Режштабу МОБ  (прото
кол №  24) Курбас дав пояснення зв 'язку ідеї з драматургіч
ним конфліктом:

“...Конфлікт — не фабула. У декого є навіть розподіл на 
сцени. Завдання ж було, встановити на підставі матеріалу 
такі відношення персонажів, щоби була певна суперечність 
їхніх інтересів, діянь, а звідси — боротьба. Боротьба — стри
жень драми. Зміст наших вправ є поступове студіювання всіх 
стадій утворення п ’єси. Тоді ми зможемо встановити ідею, 
конфлікт, розвинути його у певний сюжет, а фабулу розчле- 
нити, притримуючись законів архітектоніки. Це завдання, що 
було дане, можна було написати за 10 хвилин. Потрібне вміння 
використовувати матеріал. Взяти те з нього, що він може дати. 
Навчитися найти у всякому матеріалі загальне, що має вар
тість і не є анекдотом.

Конфлікт — це комбінація, що оставлена сама собі в житті, 
не могла мати своїм розвитком спокій, а мусила довести до 
бійки, сварки. Це так само, як у природі намішати різні суб
станції і кинути туди ж мінерал, який по силі його природи 
приводить до вибуху. Конфлікт драматичний в такому по
рівнянні буде оці всі змішані субстанції і штовхнутий туди 
мінерал, що доведе до вибуху. Цей момент присутності 
склянки з мішаниною і штовхнення мінералу — це відпові
дає драматичному конфліктові.

Коли замість субстанцій уявимо таких людей — то вони 
по відношенню до драми мають цінність як сили, що мають 
певний закон своєї природи (характер — скупий батько і 
марнотратний син коло одного маєтку). Протилежні вчинки
— конфлікт. Може бути законоположення їх природи, якість 
класових інтересів. їхні вчинки будуть визначатися їхніми 
інтересами, як представниками певних класів. Тут буде кла
сова ідея. П ’єса побудована не на характерах, а на соціаль
них противенствах".

До цих питань повертався Курбас і в лекції “Зміцнення 
класової ідеології — завдання мистецтва. Театр і глядач" від 
25 квітня 1925 року:

“Всяке мистецтво ділиться на три речі: з одного боку — 
на ідеологію, з котрої воно родиться, і на фактуру, сам  мис
тецький твір, і публіку, котра дивиться на мистецький твір. 
Коли цей дореволюційний майстер підходить до питання 
таким чином: тут стояла статуя Марії, а тут сидів Арно; коли 
він ліпив статую, весь процес відбувався поміж ним і мате
ріалом. Глядач, взагалі той, хто буде дивитися цю мадонну,
— не існував. Чим більше він працював з натхненням, з того 
сполучення митця і матеріалу робилося щось таке, що люди 
дивувалися, оскільки знаходили покревні речі за змістом  і 
відчуванням форми [...]

Коли ми беремо якийсь справжній факт, який проті- 
кає в певних притаманних йому життєвих формах, і ми
(Закінчення . Початок у №№ 1—4)

його висуваємо так, як у житті, на сцену або трошки під-
креслюємо до театрального підвищення, той самий факт 
із життя — то це не буде перетворення... Коли ми бер е -
мо якийсь факт із життя і замість того, щоб його давати  
натуралістично, чи то підкреслюємо його життєві форми  
до плану більш загостреного, коли ми його переробляє-
мо в певний еквівалент, цілком інший за суто театраль -
ною формою, зовсім не життєвою, коли знаходимо для 
цього життєвого факту певний символ, який, одначе, не 
хоче бути засобом для повнішого виявлення — він є не 
символом, а мистецьким символом, оскільки все мис -
тецтво є символом, — коли знаходимо такий символ, який 
є чимось інакшим за формою, а є тим самим по суті, і ми 
мусимо доробити його у нашій свідомості, як у житті, — 
то це є перетворення. Ми постараємося класти акцент у 
нашому театрі саме на ті засоби, які найбільш яскраво 
виявляють дані ідеї. Для нас передача ідеї, закладення  в 
неї певної установки громадянського світовідчуття — най-
головніше. Ми хочемо перебудувати психологію грома-
дянства [...]”.

Того ж дня, яким датовано останній протокол станції фік-
сації і систематизації досвіду (4 квітня 1925 року), відбулося 
засідання Режштабу МОБ (протокол № 18), де на порядку 
денному стояло єдине питання — “Виробничий план на літо 
і осінь".

Наступного дня Курбас читав лекцію “Про перетворення 
як один з образних засобів розкриття глибокої суті життя".

А тим часом 5—7 квітня у Харкові вже йшов Пленум ЦК 
КП(б)У, який заслухав і обговорив звіти Політбюро та Орг-
бюро ЦК КП(б)У, на якому було розглянуто питання україні-
зації. Пленум звільнив від обов'язків генерального секрета-
ря ЦК КП(б)У Е.Квірінга і обрав членом ЦК, Політбюро ЦК і 
генеральним секретарем ЦК КІ1(б)У Л.Кагановича.

7—8 квітня на засіданнях Режштабу МОБ (протоколи №№ 
19—20) все ще стояли на порядку денному "план праці на 
літо, поданий адміністрацією", “питання теми нашого ре -
пертуару", “обличчя сезону в розумінні його основної тен-
денції", “справа репертуару”, “склад", “біжучі справи". 9 квіт-
ня харківська газета “Культура і побут” ще друкувала стат-
тю Леся Курбаса “Шляхи “Березоля" і питання фактури"...

А тим часом вже починалося нове життя.
10 квітня Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило постанову про 

українські художні угруповання. Неокласиків, зокрема, ква-
ліфіковано як “попутників".

Того ж дня, 10 квітня 1925 року, Сталін погодився на 
пропозицію В.Молотова про перше велике увічнення свого 
імені. Після цього голова ЦВК СРСР М.Калінін і секретар 
ЦВК Єнукідзе підписали постанову Президії Центрального 
Виконавчого Комітету, в якій було сказано:

"Перейменувати місто Царицин — у місто Сталінград; 
Царицинську губернію — у Сталінградську; Царицинський 
повіт — у Сталінградський; Царицинську волость у Сталін-
градську і залізничну станцію Царицин — у Сталінград".

Нова доба почалась.
Саме їй, вже вимушено, й було присвячене наступне засі-

дання Режштабу від 13 квітня 1925 року (протокол № 21), де 
на порядку денному стояли лише два питання: справа репер-
туару і — Першотравневе свято.

А вже 16 квітня 1925 року відбулося перше відвідування 
театру новим вождем. Це була вистава “Віринея" Л.Сейфул- 
ліноїу постановці О.Д.Попова, після чого у книзі відгуків Студії 
імені Є.Вахтангова з ’явився запис:

“По-моему, пьеса — вьіхваченньїй из живой жизни кусок 
жизни. Артистьі, видимо, способнейшие люди; может бьїть, 
не так много у них искусства, как у артистов МХАТ, но жиз- 
ненности, кипучей жизненности у них больше. В общем, 
хорошо, даже великолепно. И.Сталин".

Все.
Орієнтири були визначені, смаки продиктовані, дальша 

праця над будь-якими системами ставала трагічно безглуз-
дою.

Скінчилась доба ілюзій, почалася доба самогубств.
Передмова і публікація О .КЛ ЕКО ВК ІНА

Є/ Олександр Клековкін, 1998
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Протокол N210
засідання станції фіксації і систематизації досвіду 

від 25-го березня 1925 р.
Присутні: Курбас, Кудрицький, Тягно, Крига, Макарен- 

ко, Ирій, Лішанський, Стрілкова, Івашутич, Карпенко, От- 
мар.

Порядок дня: Опреділення дефініцій — продовження.
ІДЕЯ
В основі роботи над спектаклем лежить певна ідея. 

Як ми її будем розбирати. Ідея взагалі це занадто широко. 
Треба б в більш вузькому приміненні до театру.

У кого є пропозиції?
Кудрицький: Ідея п ’єси це своєрідне, залежне від філо

софського світорозуміння, індивідуальне тлумачення провід
ної думки виявлення, яке покладене в завдання спектаклю.

Крига: Провідна думка — це ідея.
Як ви укажете різницю між тенденцією твору і ідеєю тво

ру? Одна ідея може бути заключена в кілька принципів. Філо
софія це річ, яку ми хочемо упростити. Світорозуміння ви
черпується ідеологією. Ідея не обов 'язково кормиться філо
софією, т.є. абстрактним мишленням, а вона кормиться ці- 
левою установкою і ідеологією. Провідна думка — це ідея. 
Вона може бути тенденцією. До розв 'язання питання може
мо дійти прикладом: на сцені чи в п 'єсі виведено якусь по
дію, виникаючу із певних взаємовідносин поміж персонажа
ми вроді такий: скажемо, який-небудь капіталіст експлуатує 
своїх робітників. Візьмемо п 'єси наприм.: «Машиноборці». В 
п 'єсі є яка-небудь ідея? В чому ж вона полягає, як би її на
креслити, назвати? Можна взяти і другі п ’єси «Джіммі», Мак- 
бета, «Зайці», чи «Пошились», або навіть і чужі п 'єси, не наші.

Як брати: чи спектакль, чи саму п ’єсу?
Як удобно. Ідея переломлюється через спектакль. Під 

ідеологією спектаклю розуміється щось все пронизуюче. 
Ідея спектаклю — вона відноситься до змісту, але вона не є 
змістом, вона відноситься до змислу, вона не цілком роз
в 'язує  питання.

Також щось є, тільки не все. Наприм.: «Машиноборці». 
Чи не буде це їхньою ідею, сформулювати її можна так, прок
лята темнота і нужда... — не так. Скажемо на фоні проклятої 
темноти і нужди людина може воювати із своїм спільником. 
Може, воно трохи не складно. (Кудрицький — тоді ідея п’є
си буде загальний висновок). Він в цей момент висновок, 
але ось ще як Платон обозначив ідею: “Ідея це істотність 
даної речі, якої відбиття є реальний предмет”. Значить цьо
го окреслення ми не можемо прийняти, через те що ми ма
теріалісти. Але дещо родственне, тільки навиворіт є і в на
шому розумінні. Коли ми бачимо певну подію у відношенні 
поміж людьми, ідею, — ми видвигаємо ї ї  над дійсністю, 
ставимо над дійсністю, як певну мисль, але це не вичер
пуюче, не тільки як мисль, але також можливо як завдання. 
Скажемо, ми ідемо боротись за ідею комуністичного устрою. 
Ми над дійсністю ставимо мисль, як певну можливість, яка 
виростає в завдання. Ідея являється чимсь другим по від
ношенню до дійсності.

Ми можемо певний реальний факт уяснити собі я:< певну 
мисль, яка представляється для нас самих в цілком інакшо
му світлі: прим.: історія з англійським рухом. Він може дати 
і другу ідею, він може висунути ідею, що це темне бидло 
все і є ворогом прогресу. Це не треба змішувати в суму 
заключень. Я стараюсь брати широко це питання. Тенден
ція страшно близька річ у практиці до ідеї, ідея — вона у 
своєму роді принцип, ідея так сказать констатує, а не до
казує.
Лішанський: Можна б так сказати: ідея не має такого 

спеціального завдання як тенденція. Вона претенціозна, вона 
нав 'язує.

Тенденція відкрита, хоча вона і скрита. Ідею треба все 
найти. Ідея не висловлюється, ї ї  не можна висловити, 
не позбавивши її принципіального моменту всеохоплю- 
ючого.
Тягно: ідея підрозумівається.
Курбас: вона і виявляється. Які ми маємо моменти, на яких 

ми можемо спинитись? і це те, що ідея може мати “истол- 
ковьівающий” характер, "истолковьівающий по существу" і гли
боко, а не чим-небудь. Вона має у своєму "истолковьіванию" 
такий самий замкнений круг, характер, як має його принцип.
Лішанський: Можна сказати, що вона має і опреділяю- 

чий характер.
Курбас: Ми бачимо на вулиці забастовщиків демонстру

ючих, які б’ються з поліцією. Ідея цього — боротьба класів. 
Виходить причина... приклад невірний — треба щось інак
ше.
Лішанський: Такий примір: білі зловили комуніста і по

ставили його під стіну. Він починає пропагувати свої мислі. 
Виставляю ідею того моменту — те, що ідея вище смерті, 
те, що його не остановляє і перед смертю.
Тягно: Той самий приклад зроблений невміло і дешево: 

прим.: він співає Інтернаціонал.
Лішанський: Але він кидає пощочину...
Савченко: Ідея зв’язана більш з якоюсь щирістю ніж тен

денція.
Курбас: Ідея має моменти виясняючого істолковиваю- 

чого характеру, не маючи одначе завдання істолковува- 
ти. Істолковування щось друге.
Кудрицький: Ідея — всеохоплююче уявлення, яке істол- 

ковує суть даного твору.
Курбас: Не тільки істолковує, це один із моментів.
Крига: Виявлення нової чи свіжої думки розуміння факту 

реальності речі — є ідея.
Курбас: Ідея не виявлення.
Крига: Нова думка розуміння факту реальності речі — ви 

брали «Машиноборці» і прикладом — нова думка розуміння.
Кудрицький: Коли «Машиноборці» можуть викликати, на-

сунути таку ідею цього з одного боку, темнота заставляє 
боротись навіть з своїм спільником, з другого боку, таке 
бидло буде боротись з прогресом — це цілком дві проти-
лежні думки — це іменно розуміння.
Курбас: Вона є розуміння. Тільки цього мало. Розумін-

ня це процес умозаключний. Так може бути найкраще: це є 
значить так: Мисль або завдання, яке ми ставимо над 
дійсністю, виявляючи суть цеї дійсності чи ї ї  бажану мож
ливість — є ідея. В тому що ми ставимо над дійсністю — це 
матеріалістичне розуміння. Ми ставимо цю мисль і ставимо 
її над дійсністю і вона — ця мисль, вона виявляє суть цієї 
дійсності. А з другого боку, вона може бути і завданням 
певним, бажаною для здійснення можливістю. Тому ми 
кажемо, що ідеаліст — це чоловік, який має перед собою 
якусь ідею, бажання до чогось лучшого і певне завдання. По 
відношенню до театру ми можемо остановитись на першій 
половині: мисль виявляюча суть дійсності. Суть ця може 
бути різною. Вона може бути в аспекті соціальної проблеми
— ідея соціальної суті, може бути в аспекті проблеми психо-
логічної.

Василько: Чи не краще уявлення вмісто мисль? Ідея — 
це уявлення. Я мислю все конкретно. Представлення це 
точно те, що ідея (не пригадаю хто прирівнює ідею в мис-
ленні до виду в природничій термінології). Вид це конкрет-
на річ. Він існує. Є несметна кількість тварин. Коли це мисль
— це дуже широко. Коли представлення, уявлення — воно 
конкретніше говорить. Мисль — під це легко підтасувати мо-
раль. Ідея значно ширше.
Курбас: Так, мисль не вичерпує. Тільки що “уявлення”

— воно то близько, з другого боку, страшно розпливчато, 
через те, що уявлення не є нічого сконденсованого, нічо
го замкненого. Ідея тим і ідея, а не мишлення. Мисль не 
тільки широка, а в крайньому разі можна про неї говорити, 
як про вузьке поняття, що ми розуміємо під логічним миш-
ленням, не включаючи сюди образного мишлення.

Василько: Коли я маю якусь ідею — то вона є щось ком-
пактне. Коли видумали аероплани, у винахідника була ідея: 
як вона буде переведена, він ще не знав, але ідея була ясна; 
як буде виглядати яка-небудь машина часу — незвісно, але 
ідея ясна.

Савченко: Ідея може розглядатися в динамічному роз-
в’язанні.

Курбас: Нам ідея цікава як даний факт, як дана категорія.
Крига: Задум.
Курбас: Це дуже широка штука і дуже багато речей мож-

на притягти до цього. Може ми так зробимо, що просто 
поставимо оба слова поруч, поскільки одне не вичерпує і 
друге не вичерпує, а одне і друге дасть ясне уявлення того 
що треба. Ідея ніколи не статична, вона не є завданням.

Василько: ідея вище того, що толкається.
Лішанський: Вона є задачею до виконання.
Курбас: Задача — це можлива функція ідеї. По суті: чи 

це мисль, чи уявлення. Найзручніше: це мисль, уявлення.
Василько: Ідея — мисль, уявлення чи завдання, яке ми 

ставимо над дійсністю.
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Кудрицький: Коли ми мисль, уявлення ставимо над дій
сністю — чи воно буде виявляти суть дійсності? Воно буде 
виявляти суть того, що буде.
Курбас: Так як ми її побачимо суб'єктивно навіть про 

минуле.
Кудрицький: Це щось таке, що треба нам досягнути, це 

ідея.
Курбас: Ні, можете поставити так питання: ідея космосу 

що ж чи треба її здійснювати в тому розумінні треба, по
нять: поставити певний ключ цій дійсності, що вона движе, 
зачіпає, викликає на діяльність — це цілком інше питання, 
що вона іноді являється стимулом.
Кудрицький: Коли я маю певне уявлення, яке я ставлю 

над дійсністю, то коли я [...]* ідея буде опреділяти суть цієї 
речі.
Курбас: Не суть діяльності. Ви бачите суть дійснос

ті, що прим.: ці два чоловіки непримиримі. Ви це мо
жете констатувати. Це та мисль-уявлення, яке ви поста
вили над дійсністю, щось, що розв’язує ця дійсність у 
всяких взаємовідносинах і в бутті своєму, а ви може
те з того, що вони два непримиримі, утворити собі ідею 
примиреності, яка становиться  певним завданням. Зна
чить, коли ви з тої дійсності робите виводи, щоби їі змі
нити, це одне, а коли констатуєте факт, даєте певну оцін
ку не морального характеру чи якого-небудь другого, а 
оцінку, виявляючу суть, очевидно, ваша ідеологія буде 
тут керуюча.
Кудрицький: Мисль і завдання, які ми ставимо над дій

сністю, або виявляюче цю дійсність, є ідея.
Курбас: В обох випадках ставимо над дійсністю, тільки 

ставлячи над дійсністю можемо давати цьому дальший хід, 
а можемо це просто пізнати мислю, уявлення це є еле
менти пізнання, і можуть бути елементами, штовхаючими 
як певна мета, стимул, останній стимул, штовхаючий до дії, 
до певного здійснення.

Василько: Ідея може бути висновком.
Курбас: В ідеїє можливий момент висновку. Коли ба

чимо напримір: ...Взагалі всяка надбудова є висновком, але 
вона не є висновком в точному розумінні цього слова. Вис
новок це определіння причинності, не цього, а процес швид
ше.
Савченко: Ідея абстрактна, чи [...]* вона виходить з ре

альних можливостей?
Курбас: Ідея абстрактна, але вона виходить, як в якій 

стадії — абстракція це оголення від випадкових речей, пев
на схематизація з ’явищ, оголення її в такому розумінні. Ідея 
може бути і абстрактною і конкретною в залежності від того, 
з чим вона стикається і як вона опреділяється.
Савченко: Мисль, яка, базуючись на реальних можливос

тях, ставить собі розрішення тих чи інших проблем, або зав
дання виявлення суті даної речі, або перетворення... є ідея.

Курбас: Чому з реальних можливостей?
Савченко: Ідея комунізму виходить із реальних можли

востей.
Курбас: Коли вигадували літак, спочатку думали про те, 

як би крила зробити. А вам не хотілось в дитячих літах полі
тати, а це певна ідея і там ви не виходили з реальних 
можливостей. Ми не можемо строїти так, як нам бажано, а 
так, як є на ділі. Безумовно, що ідея береться, відштов
хуючись від цілком реальних речей, від певного досві
ду, добутого від реального світу, як все, але це ще ні
чого не пояснює. Ідея має не тільки такі свойства, як 
розрішення проблем. Наш  Режштаб дуже конкретне збо
рище людей, воно має завданням  розрішення проблем, 
мимо того ми не є ідея. Безумовно, що в основі нашої 
праці лежить певна ідея, — ідея самоудосконалення.
Савченко: Все ж таки повинно бути для чого вона по

трібна.
Курбас: Для чого — непотрібно. Можуть бути різні при

чини: для чого. Прим, щоби висадить в воздух все людство. 
Ідея не робиться обов’язково для чого.

Ідея це мисль-уявлення, яке ми ставимо над дійсністю і 
яке виявляє суть цієї дійсності, чи ї ї бажану можливість.
КОМПОЗИЦІЯ
Василько: Оформлення замислу через використання 

проробленого матеріалу є композиція. По-моєму, компози
ція це процес. Щоби скласти твір, треба мати замисел. По
рядок, як хто поставив одне за другим — це композиція.

Тягно: Це не процес, а закінчення процесу творчості.
Василько: Композиція драматичного твору є процес. 

Композитор — це чоловік, який вибирає із тисячі [...]* і упо
рядковує їх в певному порядку по певному ключеві. Він за
мисел свій оформив.
Кудрицький: Чи не можемо говорити про композицію, 

як про певний стан речі?
Василько: Композиція — процес, чи ні?
Курбас: Може бути процес, а може і ні. Може бути 

процес компоновки. Залежно від того, що нам потрібно. Все 
у світі процес. Коли ми так будемо підходити до речі, ком
позиція покриється з ідеєю і т.д. Чи композиція получаєть- 
ся, чи вона важна нам у всіх перипетіях свого ставлення. 
Вона важна нам як наслідок. Нам важний певний порядок і 
певна послідовність, яка є між частинами.
Тягно: Закінчене органічне злиття всіх частин твору в 

одне ціле по певному принципу є композиція.
Курбас: Момент “злиття4 — погано. Важний самий по

рядок, в якому вони зливаються, не природне відношення 
частин, чи вони в злитому стані, чи в стані лежання, а важ
ний порядок певний... Закінчене органічне сопоставлен- 
ня всіх частин твору в одне ціле по певному принципу є 
композиція.
Лішанський: Порядок організації окремих частин твору по 

певному принципу в результаті даючий одне ціле є композиція.
Курбас: Композиція це є форма спектаклю.
Крига: Не кожна форма може бути композицією.
Курбас: Композиція відноситься до цілості, тільки до 

цілості.
Крига: Може бути форма і не композиція. Спектакль не 

є гарно зроблений, а він є формою до певної міри, хоч це 
бездарна композиція.
Курбас: Чи вірно це, що органічне і чи воно відноситься 

до всіх частин твору? Органічність в цілком другому плані. 
Ми всі щось інше уявляємо про композицію. Щоби не змі
шувати, скажемо наприм.: чи відноситься до композиції це: 
яка сцена після якої слідує, яка сцена коротше, яка довше, 
як розпіЗложені поодинокі моменти дії у цілому, як вони роз- 
положені, чи відноситься воно до композиції.
Савченко: Ритм в цілому відноситься до композиції.
Курбас: Ритм сцени відноситься чи ні?
Кудрицький: Із певного безпредметного уявлення ви

никає композиція.
Курбас: Це опреділяється принципом.
Лішанський: Кожна сцена має свій ритм. Цей ритм бе

реться на увагу в композиції.
Курбас: Це як актор рухається, як він говорить, це від

носиться до композиції, чи ні? Відноситься?
Тягно: В якій залежності находиться фактура до компо

зиції навпаки?
Курбас: Композиція є частиною фактури, фактура це все- 

охоплюючий момент.
Крига: Не одноцільно взяте від спектаклю є фактура.
Курбас: Все є фактура, весь матеріал від спектаклю є 

фактура. Матеріал в новому стані є також композиція. 
Мається на увазі матеріал драматургічний, сама дія, робота 
на сцені, виходи і т.д.
Крига: Замість “частин” — дієвих моментів.
Курбас: До побудови, построєння всякі питання про ор

ганічність мусять відпасти, це свойство не обов’язкове, за- 
мисл як такий оформлюється, він у здеформованому виді 
оформлюється.
Василько: Я думав композицію як процес.
Курбас: Фактура це все і справа обробки іак  само. Так 

у нас і сказано. Фактура спектаклю це фабула, ідея, жест, 
чоловік, дерево, залізо, машинерія і т.д. — все, що вхо
дить в поле зору глядача — є фактура.
Кудрицький: Нам треба дати опреділення композиції, кар

тини, симфонії і т.д. Коли будемо говорити про композицію, 
як її розуміють майстри, то це порядок сполучення елементів.
Курбас: Є композиція в трикутнику, квадраті, кругу і т.д., 

яка має певні закони совідношення, порядок, послідов
ність в композиції,, як частина якогось закінченого яко
їсь фігури примір.: мати божа з дитиною.

Лішанський: Літературний замисел, картина — сюжет.
Курбас: Композиція є, а літературного замисла не

має.

’ нрзб.
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Кудрицький: Ритмічний момент і в картині буде, бо ритм 
це дія.
Курбас: Ритм получається, може бути і умишлений. Ритм 

торкається не тільки композиції частин, в лінійному розу
мінні, а також і фарб.
Пігулович: Момент композиції це один з періодів робо

ти, це період опреділення місця окремих частин.
Курбас: Не період, а совідношення — порядок.
Івашутич: Наслідок організації всіх частин твору сопос- 

тавленого по певному принципу — є композиція.
Курбас: “Певному принципу" — це розуміється наслідок 

— це також розуміється.
Тягно: Загальне совідношення всіх частин твору є ком

позиція.
Курбас: Не тільки совідношення, але й порядок. Поря

док це є совідношення.
Совідношення, яке буде послідовним для якоїсь мети, 

для мети цілості.
Савченко: Що є у композитора композиційним момен

том: ритм, метр і т.д.
Курбас: Не ритм і не метр, а сопоставлення частин: тут 

буде вступ, тут сама (мелокомпозиція) мелодія, там кода. Є 
наука про форми композиції. Соната, вальс і т.д. це момент 
композиції.
Василько: Певне утвердження поодиноких частин тво

ру, яке дає одне ціле, є композиція.
Курбас: Планове по відношенню до цілості совідношен

ня і розположення частин це є композиція. Річ в тому, що 
совідношення не вичерпує. Планове з погляду цілості со
відношення і розположення є композиція.

На слідуючий раз будемо розбирати класифікацію не 
акторського матеріалу в театрі.

Протокол № 11
Станції фіксації і систематизації досвіду 

від 4-го квітня 1925 р.
Присутні: тт. Курбас, Василько, Тягно, Крига, Макарен- 

ко, Ирій, Карпенко, Кононенко, Савченко, ЛішанськиП, Стріл- 
кова, Отмар.

Порядок  дня: 1. Питання драматургії.
Як ми умовлялися, всі товариші переглянули всі матері

али, які маються під руками по цьому питанню. Сьогодні не 
буде певна систематизація цього всього, що є, а просто 
пройдемо це питання в зв 'язку із практичною роботою, бу
демо це постепенно робити. Постільки питання драматур
ги являється нашою  справою  побічною, поскільки не всі ми 
збираємося  бути драматургами, а поскільки це режисеру 
потрібно, поскільки питання драматургії має відношення до 
композиції інсценіровки чи переробки, — уміння драматур
га обов ’язково потрібне для режисера. Поскільки у нас є 
свій підхід до справи, постільки ми стараємося первона- 
чальний набросок системи скласти якнайменше шляхом ко
ристування, певними готовими матеріалами, поскільки ми 
не робимо наукової дослідної роботи, в якій переважає ус- 
воєння і певна спекуляція у відомих системах і поскільки 
ми хочемо і робимо свою систему режисури — цю система 
театру багато практичніше розглядати всі питання цілком 
заново з певними якнайменш зачепленими чужими фор- 
муліровками, найменше збиваючими, найменше користу
ватися в перший час, притягнувши весь чужий досвід 
вже тоді, коли чорновий нарис буде матися, зроблений 
із назбираного нами досвіду. Треба до питання підійти 
найбільш свіжо, чутко, як цей відповідальний момент від 
нас вимагає. Оскільки драматургія у великій мірі являється 
іменно мистецтвом  слова, поскільки слово така важлива 
часть фактури драматургії, яка у великій мірі відрізняє 
драматурга від режисера, постільки це цілком друге мис
тецтво — постільки це було б з нашого боку занадто сміли
во підходити до цього питання, не маючи цього опиту. Тут 
скористуємося тим. що є. внісши поправки від драматур
гії, як від мистецтва компонувати спектакль. Наш театр вже 
натякає на певні нові закони драматургії, які досі вва
жались, може, невірними.

Почнемо із практичної роботи. Це оживить нашу роботу, а 
по-друге, відразу воочію поставить нам не в теорії, а на прак
тиці питання і драматургії, і режисера, і композиції спектак
лю. Зробимо так: ви візьмете собі якийсь матеріал, який епіч
ний сам по собі, не драматичний, матеріал вроді замітки в 
газеті і постараєтесь цей матеріал постепенно від лекції до

лекції перевести в драматичний розроблений продукт. Для 
першого разу візьмемо таку замітку і всі постараємось на 
підставі цього матеріалу, матеріалу цієї замітки устроїти дра
матичний конфлікт, уможливлюючий розробку його для те
атру. Коли почитаєте чи цього Волькенштейна чи Клейнера, 
вам буде ясно, що треба установити в цьому матеріалі, розу
міючи під конфліктом суперечність інтересів і діяння ді
йових осіб. Завдання  виллється в таку форму, що в тому 
матеріалі, який буде даний і в якому відбуваються події, одна 
після другої, а не одна через другу, в тих, де немає руху 
сценічної дії, який називаємо конфліктом, а без якого не 
може бути мови про драму, треба цей матеріал привес
ти в такий стан, щоби він міг рухатися, щоби досить було 
піддати його роботі уяви, щоби він міг в проекції своїй 
часовій розвиватися в драматичну дію. Візьмемо замітку 
із сьогоднішнього «Більшовика» під наголовком: “Це треба 
припинить": “Три роки тому назад у нас на Шполянській цук
роварні розвалилась стара лазня. Декому це байдуже — у 
кожного є ванна, а робітникам погано — ходили чорні. І тіль
ки після багатьох постанов загальних зборів у 1923 році з 
якогось хлівчика зробили лазню. Робив цю лазню наш домо
рослий “технік" Куровський. За  його планом парового казана 
було уміщено там, де миються, а ручна помпа в роздягальні. 
Хоч і те і друге можна було влаштувати збоку в маленькій 
прибудові, котра стоїть зараз порожня і тільки іноді сажає 
туди міліція “преступників".

Обслуговують лазню  два хлопці. Один топить, другий 
“кача" воду, і хоча начальство і вибирає самих “хладно- 
кровних", але після жіночої бані ці хлопці тікають, залиша
ючи навіть свою  зарплатню. Продовжується це вже другий 
рік. Банщиків змінилося вже більше півсотні (у всіх слабі 
нерви). Дійшло до  того, що всі одмовилися гріти казана в 
жіночій лазні. Новий доглядач двору почав привчати до 
цього дівчину, але привчити дівчину не вдалося, бо “нака
чать" 4.000 відер — це й хлопець не всякий зможе, а вдвох 
нема де повернутися. Тепер робиться так: “качальщику" 
жінки зав 'язують  хусткою  очі і він стає в роздягальні “кача
ти" воду. Чи довго  це буде — невідомо, але й з зав 'язани
ми очима “качальщики" чогось не видержують і часто тіка
ють. А може це все тільки хазяйський крок до своєрідного 
“побуту" під гаслом  “долой стид", а може й ще де так про
вадиться “новий побут". Цукровик

Це допис, в якому конфлікту немає, а як він є, його тре
ба достроїти, його треба розробити у конфлікт дії. У всяко
му разі ця замітка являється відправною точкою, ви може
те підмінити тему, сюжет, то значить тему, яку хочете, мо
жете вставити, це можна розглядати і з боку неурядиці 
нашої на виробництві, або скажемо, “доморослий технік", 
словом треба буде тему установить. Сюжет може бути інак
ший. Ви поступаєте  так, як поступив би драматург, не ма
ючи до цього ніякого зобов’язання. Ви установите поки 
вирішите цей аспект, чи це буде в аспекті комедійному чи 
трагічному, чи в якому будете розробляти, правда, що на
віть план вже з самого  початку буде намічатися, поскільки 
вже в матеріалі є певні дані на те, в якому плані він може 
бути розроблений.

Ваша робота: ви розказуєте, чи у вас написано — тоді 
зачитуєте ситуацію  загально загострену в драматичний кон
флікт, де будуть певні персонажі, певна суперечність їх
ніх інтересів і тим самим певна суперечність їхніх діянь. 
Очевидно вам не можна забувати, що цей самий конфлікт 
він не буде ясним, як довго не буде окреслено характе
ру тих осіб, при найменше в такій мірі, в якій іменно вони 
мірі впливають на розвиток дії. Розроблення сюжету цілого 
не вимагається. Треба намітити конфлікт, зробити матеріал 
драматичним. Конфлікт не обов’язково вичерпується дієви
ми особами. Конфлікт в смислі суперечності маючихся і зв’я
заної з цим певної боротьби — він може бути глибшим — 
не тільки в людях, а і в установах. Вирішуючи питання 
конфлікту, можна глибше сягнути. Я думаю, що коли б ми 
штук п ’ять розробили, то це була б надзвичайна школа, тоді 
підступаючи до любого роману, ми були б дома для самос
тійної роботи і, підступаючи до п’єси також, через це, 
що приступаючи до п’єси значить зруйнувати її, а тоді 
тільки ставить. (Мусить бути така кількість осіб, щоби кон
флікт був драматичний).

На слідуючий раз принести опреділення: тема, сюжет, 
фабула, конфлікт, діалог, монолог, драма, поняття драма
тичного і поняття сценічного.
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