
«ПІД НЕБОМ ТЕАТРУ» 

- таку назву мала науково-практична конференція, яка відбулася 14 

березня 2017 року  в читальному залі нашого коледжу і була присвячена  130-

річчю від дня народження видатного українського режисера, актора, 

теоретика театру, драматурга і публіциста, народного артиста 

України Леся Курбаса. В історію вітчизняної культури він увійшов як 

фундатор модерного вітчизняного театру, якого радянський режим усунув з 

культурного середовища, а потім знищив фізично.   Саме завдяки Лесю 

Курбасу  наше сценічне мистецтво почало ставати істинно європейським, 

модерним, естетичним, відкрило для себе коло героїв, тем, прийомів, до того 

часу просто недоступних.  Під час «українізації» Лесь Курбас разом із 

товаришами робив нелюдські зусилля для того, щоб урятувати свій розум і 

зберегти в собі українську культуру для нас, нащадків, створити неіснуючий 

світ, змусити глядачів повірити у нього, жити ним, перетворити власну 

фантазію в химерну захоплюючу реальність. Таке завдання поставив перед 

собою режисер. 

Творча спадщина Леся Курбаса настільки різнобічна, що не вміщається 

в обмеження часом. Саме тому студенти вирішили детально ознайомитися із  

питаннями, які розкривають 

загальні грані таланту: біографія, 

створення та діяльність 

театральних колективів, 

особливості режисерського 

таланту Леся Курбаса. Програма 

конференції  складалася з шести 

питань.  

«Лесь Курбас: траєкторія 

долі» - з таким питанням перед 

студентами виступила студентка 

134 групи Олександра Василенко. Вона з’ясувала особливості формування 



таланту митця,  який належить до тих діячів української культури, творчість 

яких єднає в нерозривну цілість два її крила – Захід і Схід, Галичину і Велику 

Україну. Він народився у Галичині. Тут робив перші кроки в театрі, тут 

увібрав у себе культуру цієї землі, самовіддано служив українському 

театрові, але як ніхто розумів потребу нового мистецтва, розвитку нових 

театральних форм. Уже тоді Лесь Курбас мріяв працювати на 

Наддніпрянській Україні, де існував сильний демократичний театр 

Садовського (Київ) і де поруч була висока театральна культура.    

Ірина Соловей (143 група) та Віталіна Сахнюк (122 група) детально 

розповіли про заснування та діяльність провідних театральних колективів,  

якими у 20-30-ті роки керував Лесь Курбас і які стали культурно-

громадськими  центрами, що  ставили  перед собою завдання якнайскоріше 

здобути Україні мистецьку суверенність на рівні з європейськими націями.   

Ірина Соловей наголосила, що Молодий театр сприяв збереженню  

національних  особливостей мистецтва. Не менш пізнавальним для учасників 

конференції став виступ Віталіни Сахнюк, у якому студентка розповіла про 

походження назви та репертуар художнього об’єднання  «Березіль», який  

став унікальним явищем на 

всьому просторі театрів того часу.   

«Куліш і Курбас: спільна 

творчість і смерть» - таку назву 

мав виступ студентки 124 групи 

Вікторії Присяжнюк.  Це 

емоційна і цікава розповідь про 

незвичайний творчий тандем 

М.Куліш – Лесь Курбас. Зустріч 

Л.Курбаса й М.Куліша стала 

значно більшою подією, ніж 

знайомством двох митців. Це була 

зустріч двох блискучих талантів, що переймалися проблемами сцени, 



художніх інновацій, динамічного мистецтва й представляли два полюси 

(драматург-режисер) єдиного мистецького цілого – феєричного театрального 

дійства. Близьке знайомство Л. Курбаса і М. Куліша переросло у творчу 

співпрацю. Об'єднані прагненням творити не тільки справжню українську 

культуру, а й перебудувати з допомогою театру все духовно-суспільне життя, 

вони ставили перед собою велику мету – формувати національну свідомість, 

виховувати в українців почуття власної гідності та патріотизму і таким чином 

впливати на процес національного відродження в Україні. 

Заключним акордом став 

виступ наймолодшої учасниці 

конференції – Дарії Ясінецької – 

студентки 111 групи, яка, 

підсумувавши виступи своїх 

попередниць, з’ясувала особливості 

творчої манери великого режисера, 

який   категорично виступив проти 

перетворення театру в «наймичку» 

полiтики, для якого сцена була  

макетною майстернею життя, 

де належало перевіряти різні форми, 

які надалі мали б ставати нормами (але не нормативами!) життя, студія ж 

була театральною сім’єю, острівцем єдиновірців і однодумців, певною 

«малою групою», в якій кожен її член міг максимально самореалізовуватися. 

Поступово з таких «острівців» мали формуватися архіпелаги й материки 

нової етики і нової свідомості. 

Насамкінець організатори конференції розповіли про дослідження 

творчої спадщини режисера вітчизняними і зарубіжними театрознавцями, 

про діяльність його послідовників та вшанування імені Леся Курбаса в 

Україні і за її межами і, врешті, використовуючи матеріали мультимедійної 

презентації,   нагадали «10 фактів про Леся Курбаса, які потрібно знати». 



 

   Студенти дізналися багато нового й цікавого про розвиток 

українського театру, усвідомили роль і значення діяльності Леся Курбаса та 

його однодумців для процвітання театрального мистецтва. Маємо надію, що 

молодь буде продовжувати та примножувати кращі традиції української 

культури у майбутньому та продовжувати дослідницьку діяльність. 

Заступник директора Ольга Леонідівна Сушицька  подякувала 

учасникам  за творчу діяльність і вручила Сертифікати, які засвідчили їх 

участь у науково-дослідницькій діяльності. Матеріали конференції будуть 

надруковані у збірнику. 

 

 


