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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Історія театральної культури  
доводить, що сценічні підмостки є не лише місцем для художньо-естетичних 
пошуків, а й відправним чинником формування суспільного публічного простору. 
Поняття «театр», «сцена», «спектакль», «драма» вже давно набули значно 
ширшого контексту, ніж тільки мистецький. Зважаючи на театр в соціальних 
контекстах та культурних практиках, його можна вважати репрезентативною 
моделлю культурних перетворень.  

Архітектоніка театрального видовища потребує розглядати будь-яку його 
складову в контексті динаміки культурного процесу. З огляду на еволюцію 
європейського театру, найважливішим чинником його трансформації можна 
вважати мистецтво режисера. Формування режисерського театру на межі ХІХ та 
ХХ ст. стало важливою складовою підвищення соціальної значущості театральної 
культури, посилення її ролі в позахудожніх сферах суспільної діяльності. Власне, 
режисерське мистецтво потребує вивчення і осмислення в якості однієї зі 
складових динаміки театральної культури, а також її показового вияву  відповідно 
до загальних культурних тенденцій. 

У дослідженні репрезентантом змін, що відбувалися в українській культурі 
упродовж другої половини XX – початку ХХІ ст., є режисура українського та 
російського драматичних театрів Харкова.   

Історія харківської театральної культури від перших вистав у XVIII ст. і до 
сучасних, найпоказовіших робіт провідних харківських театральних колективів, 
свідчить про їх зв'язок зі складними суспільними та мистецькими процесами. В 
історії українського театру в Харкові найбільшу увагу дослідників привертали її 
драматичні сторінки часів «розстріляного відродження». При цьому процеси 
середини та другої половини ХХ ст., а також явища і події театрального життя на 
межі ХХ та ХХІ ст. поки що належним чином неоцінені науковцями. 

Культурологічні виміри театральної режисури драматичного театру 
стосуються, насамперед, ідеологічної спрямованості видовища, його естетичної 
цінності, а також удосконалення організаційної структури театрального процесу. 
Вони мають бути зрозумілими глядачам у комплексі інтелектуальних та суто 
професійних чинників, що розглядаються в дисертації на тлі загальних 
культурних процесів часу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконане на кафедрі культурології Харківської державної академії 
культури відповідно до комплексної науково-дослідницької програми ХДАК 
«Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти» (Державний 
реєстраційний номер 0109U000511), а також згідно з тематичним планом 
наукових досліджень кафедр ХДАК на період 2016 – 2020 рр., затвердженим 



ученою радою ХДАК ( протокол № 3 від 28.10.2016 р.), і є складовою теми 
кафедри «Проблеми історії та теорії культури». 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації – визначити специфіку 
різноманітних режисерських практик у театральній культурі України другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. на прикладі харківських державних драматичних 
театрів. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких наукових завдань: 
- визначити поняттєво-категоріальний апарат та методи дослідження; 
- виявити детермінанти художньо-естетичних змін у театральному мистецтві 

Харкова другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; 
- проаналізувати художні принципи режисури державних драматичних 

театрів Харкова в контексті радянської та пострадянської культури; 
- визначити типологію театральної режисури Харкова в контексті культурних 

тенденцій кінця ХХ – початку ХХІ ст.  
- зафіксувати провідні тенденції модерності та постмодерності в практиці 

режисерів українського драматичного театру ( на прикладі харківського); 
- довести варіативність утілення національної ідеї в актуальних 

театральних формах.    
Об’єкт дослідження – професійна театральна культура України другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. 
Предмет дослідження – культурологічні виміри режисерських практик у 

державних драматичних театрах Харкова зазначеного періоду. 
Методи дослідження. Вибір методологічної бази дисертаційної роботи 

зумовлений міждисциплінарною спрямованістю її теми, об’єктом і предметом 
дослідження, ґрунтується на застосуванні комплексу наукових підходів і методів.   
Методологічна основа дослідження утворена поєднанням теоретичних аспектів 
культурології та театрознавства. Висхідною є теза щодо мистецтва як одного з 
різновидів моделювання діяльності людини, що реалізує себе суб’єктом 
культурної творчості. Художній твір розглядається як модель життя, відтворена 
виражальними засобами конкретного виду мистецтва. Основний аналітичний 
ракурс дисертації відповідає інформаційно-комунікативному підходу до культури. 
Згідно із цією концепцією, культура розглядається як простір взаємодії через 
посередництво тексту.  

У дисертаційному дослідженні використано загальнонаукові (аналіз, 
систематизація, узагальнення), і спеціальні методи дослідження. Синтетична 
природа сучасної культурології зумовила його міждисциплінарний дискурс. У 
межах даної методології співіснують мистецтвознавчий та культурологічний 
підходи. Зокрема, застосовано методи, які використовуються в театрознавстві, 
культурній антропології, історії та філософії культури. 



Дисертація ґрунтується на культурологічному підході, що вможливило 
розгляд проблемних аспектів як багатофункціонального феномену культури; 
системному підході, який дозволив дослідити режисерські принципи української 
театральної культури як цілісної та розвиненої системи.  

Актуалізовано застосування методу структурно-функціонального аналізу, що 
надало можливості висвітлити ціннісний зміст явищ театральної культури, 
певною мірою використано історико-культурологічний підхід, який допоміг  
розглянути зазначені фактори в процесі розвитку з визначенням конкретних ознак 
їх трансформації. 

Театрознавчі аспекти роботи розкриваються на основі тематичного та 
семантичного аналізу художньо-образної складової вистав, а також виявлення їх 
стилістичних особливостей. Історико-культурні складові роботи виявляються 
через використання методів наративного й історіографічного аналізів – для 
вивчення історико-генетичних сюжетів формування режисерської культури 
українського драматичного театру. 

Застосування інтерпретативного методу дозволило осмислити варіативність 
сучасного театрального процесу та здійснити культурологічну експлікацію 
поняття «український режисерський театр». На основі феноменологічного аналізу 
з’ясовано своєрідність трансформації режисерського театру в культурній ситуації, 
що склалася в сучасній Україні, а також здійснено типологізацію певних 
режисерських практик за допомогою персоналізованого аналізу доробку митців.  
Усвідомлено театральну режисерську практику в контексті загальнокультурних 
тенденцій. 

Методи дослідження ґрунтуються на працях таких культурологів та 
дослідників театральної культури, як: А. Баканурський, Л. Барабан,                          
Н. Владимирова, І. Бєзгін, О. Галонська, Л. Голубцова, М. Жулинський,                
О. Клековкін, К. Кислюк, Р. Коломієць, Н. Маньковська, А. Овчинникова,             
Я. Партола, Р. Пилипчук, М. Попович, Ю. Станішевський, В. Шейко, а також 
фахівців відповідної тематики Західної Європи та США: К. Бальме, Ж. Баню,          
У. Ірвінга, П. Паві, Б. Пікон-Валлен.  

Джерельною базою дисертаційної роботи стали архів автора, а також дані з 
особистих архівів відомих харківських митців, аналітичні роботи сучасних 
науковців з питань театрального мистецтва України 1970-90-х рр., фонди 
Харківської музично-театральної бібліотеки імені К. Станіславського, матеріали 
відділу україніки Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Короленка, 
спогади учасників створення харківських вистав (переважно в розшифровках 
диктофонних записів).  

Автор використовував результати досліджень творчості театру “Березіль” 
(сучасна назва – Харківський державний академічний драматичний театр імені 
Т. Шевченка), зокрема праці А. Горбенка, Н. Кузякіної, Н. Корнієнко, Ю. 



Бобошка, Н. Єрмакової, а також іконографічний матеріал (світлини, шаржі, 
ескізи), зокрема з музею театру імені Т. Шевченка. Також використано 
дослідження актуальних тенденцій вітчизняного театру другої половини ХХ ст., 
праці теоретиків і практиків театру, в яких розглядаються засадничі питання 
театральної творчості, зокрема В. Айзенштадта, І. Бориса, С. Васильєва, О. 
Вергеліса, Г. Веселовської, В. Заболотної, Г. Липківської, Е. Митницького, Є. 
Русаброва, Н. Соколенко, В. Фіалка, Ю. Хомайка, О. Чепалова, І. Чужинової та ін. 
З метою визначення специфіки харківського театрального життя другої половини 
ХХ ст. було використано публіцистику й огляди, опубліковані в харківських та 
республіканських (пізніше всеукраїнських) газетах та часописах. Означені 
джерела можуть слугувати не тільки для вивчення й аналізу особливостей 
театрального мистецтва Харкова, а й для визначення художніх орієнтирів 
вітчизняного театру в цілому.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на прикладі 
історії театральної культури Харкова визначено культурологічні виміри 
режисерських практик у державних драматичних театрах Харкова зазначеного 
періоду. 

Зокрема вперше: 
- уможливлено суміщення методологічного діалогу культурології та 

театрознавства як частини міждисциплінарного проекту культурологічно-
орієнтованого мистецтвознавства;  

- доведено адекватність дискурсу постмодернізму щодо театральних практик 
Харкова другої половини ХХ – початку ХХІ ст., що підтверджує наявність 
регіональних аспектів змін театрального мистецтва як прояву культурної 
децентрації; 

- виявлено взаємозалежність художньо-естетичної еволюції режисури 
харківських державних драматичних театрів та зміни ідеологем, що визначають 
контекст соціокультурної динаміки українського суспільства; 

- зафіксовано специфіку регіональних рефлексій провідних культурних 
трендів сучасності, що дозволяє визначити в театральному житті Харкова другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. тенденції модернізму та постмодернізму як 
альтернативні стратегічні проекти; 

- визначено типологічні ознаки професійної режисури українського 
драматичного театру (на прикладі харківського досвіду), що дозволяють 
систематизувати їх ціннісний доробок.  

Удосконалено:   
- способи формування міждисциплінарної основи дослідження сучасного 

театрального процесу у використанні культурологічних вимірів режисури 
драматичного театру; 



- застосування концепції «явище культури як текст» щодо аналізу сучасного 
театру в культурологічних аспектах його діяльності; 

Набули подальшого розвитку:  
- ідея децентрації культурного простору сучасної театральної культури 

України; 
- експлікація дискурсного аналізу трансформації режисерського мистецтва; 
- метод деконструкції щодо центральних наративів історії українського 

драматичного театру.  
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали 

та висновки дисертації можна використовувати: у подальших наукових розвідках 
театрального процесу, а також в освітньому процесі, зокрема в підготовці 
режисерів, театрознавців, акторів, культурологів; у навчальному процесі під час 
розробки навчальних курсів з теорії та історії культури, театрального мистецтва, а 
також у практичній діяльності режисерів та акторів; у процесі підготовки 
навчальних посібників і методичних розробок для студентів ВНЗ культури і 
мистецтв. Окремі положення дисертації можуть слугувати допоміжним джерелом 
у краєзнавчих розвідках та творчих проектах, що висвітлюють історію 
театральної культури України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
апробовано на міжнародних, усеукраїнських наукових, науково-теоретичних та 
науково-практичних конференціях. Зокрема: щорічних наукових конференціях у 
Харківській державній академії культури «Культура та інформаційне суспільство 
ХХІ ст.» (Харківська державна академія культури, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2018 рр.), «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих 
науковців», матеріали ХV міжнародної науково-творчої конференції студентів та 
аспірантів (Харківський національний університет мистецтв імені 
І. П. Котляревського, 2015 р.), «Культурологія та соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії розвитку», матеріали міжнародних наукових конференцій 
(Харківська державна академія культури, 2012, 2015 р.), міжнародної наукової 
конференції «Мистецтву дозволено все?» (Одеський національний політехнічний 
університет 2015 р.) та міжнародної заочної науково-теоретичної конференції 
«Культурно-мистецькі обрії’ 2016» (Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв, м. Київ). 

Публікації. Основні наукові результати і висновки дисертаційного 
дослідження відображені в 16 публікаціях, серед них 6 – одноосібних наукових 
статей: 2 – у наукових фахових виданнях України, 3 – у виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 10 – тез 
доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. 



Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 
містить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел з 448 позицій. 
Загальний обсяг дисертації 224 стор. Основний текст викладено на 179 стор. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету та завдання відповідно до предмета й об’єкта дослідження, зазначено 
джерельну базу, історичні та теоретичні розробки за темою, охарактеризовано 
методи дослідження, розкрито наукову новизну, наведено відомості про 
апробацію результатів роботи, публікації автора. 

1 розділ «Театральне мистецтво як предмет культурологічної рефлексії» 
складається з трьох підрозділів. У першому 1.1. «Історіографія та джерельна 
база дослідження» доведено, що історія театру, як й історія культури загалом, 
потребує перманентної ревізії її принципів та методів, зокрема тих  
історіографічних фактів, які є предметом академічних студій, але не визначають 
методологію сучасної науки. Методика дослідження передбачає опис, аналіз, 
узагальнення, абстрагування, моделювання, критику джерел та інші методи, 
характерні як для театрознавства, так і культурології. Кожен із компонентів 
сценічного дійства потребує ретроспективного вивчення елементів творчої праці 
митців, що створюють виставу, та відповідного теоретичного узагальнення. 
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що режисура драматичного театру є не 
лише відображенням, а й чинником змін парадигми театральної культури України 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. Насамперед це пояснюється значущістю постаті 
режисера – автора вистави – у процесі її створення як культурного тексту. 
Виникає наріжне питання про культуротворчу мотивацію професії режисера, яке 
підтримується багатьма сучасними дослідниками. 

У підрозділі 1.2.  «Теоретико-методологічні основи культурологічного 
дослідження» розглянуто наукові підстави для вивчення стильового розмаїття 
режисерських пошуків, які нині засвідчують своєрідність естетичної та соціально-
функціональної трансформації драматичного театру, тобто процесу змін канону 
сценічної практики. Це дозволяє зрозуміти сутнісні характеристики динаміки 
театральної культури України від радянського до пострадянського типу. 
Режисерське мистецтво, як об’єкт дослідження, в такому разі вможливлює 
розширення меж сучасного театрознавства, адже режисерські пошуки й 
експерименти на різних етапах історії українського театру віддзеркалюють 
складну взаємозалежність мистецького та суспільно-політичного розвитку, а 
також суперечливість взаємовпливу соціокультурних реалій і тематичних, 
стильових, жанрових пошуків митців театру. 



Неусталеність характеристик культурної ситуації в Україні вимагає 
виокремлення проблем художнього процесу, адекватних викликів відповідно  
сучасних теоретичних підходів. Отже, набуває актуальності формування 
міждисциплінарної дослідницької стратегії, яка б дозволила переосмислити 
українське театральне мистецтво другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у 
контексті культурної динаміки України загалом.  

Окремого ґрунтовного дослідження історичних шляхів і проблем розвитку 
української режисури ще й досі не виявлено в театрознавчій науці України. Саме 
тому серед численних нагальних проблем історії українського театру чи не 
найактуальнішою є проблема вивчення історії режисури, переважно зумовленої 
директивним тиском на діячів сценічного мистецтва. Ці аспекти діяльності 
театральних колективів та їхніх ідеологічних керівників, якими тоталітарна 
держава воліла бачити головних режисерів, за радянських часів старанно 
обминали історики, бо вони перебували під забороною. 

У підрозділі 1.3. «Поняттєво-категоріальний апарат сучасного дискурсу 
театральної культури» пояснено, чому у даному дослідженні 
міждисциплінарний синтез спричинив у межах культурологічного підходу 
відповідні зміни дискурсу, тобто нового усвідомлення культури в розмаїтті її 
форм, функцій та контекстів. Сумісність театрознавства та культурології 
базується на тому, що історія та теорія мистецтва розглядаються як складові 
історії та теорії культури, а наукові проекції культурології визначають ширше 
поле для застосування різноаспектного аналізу режисерської практики і 
театрального процесу загалом. Ключовим концептом, що дозволяє досягти 
ефективного поєднання театрознавчих та культурологічних стратегій, є концепція 
«явищ культури як тексту», на якій базуються методологічні настанови 
культурологічно-орієнтованого театрознавства. 

Відповідно до постмодерних настанов, театр розглянуто як знакову 
моделюючу систему, одним з центральних елементів якої є режисерське 
мистецтво, а театральну культуру усвідомлено як складний соціально 
детермінований семіотичний комплекс. Поняття «національний театр» 
інтерпретовано як інтертекстуальний простір, що формується як зіставлення 
мистецьких дискурсів у процесі децентрації театрального процесу. Стильова та 
жанрова варіативність мистецтва режисури проаналізована на матеріалі 
конкретних вистав, їх критичної оцінки, а також шляхом біографічної 
ретроспекції творчості майстрів режисури в контексті ідеологічних 
трансформацій пізньорадянської та пострадянської культури України.  

2 розділ «Трансформація режисури драматичного театру в культурно-
історичній ретроспекції» складається з двох підрозділів. У підрозділі 2.1. 
«Формування театральної топографії Харкова ХІХ – середини ХХ ст. Ідейно-
художня ідентифікація» розглянуто історико-культурну топографію міста 



Харкова як сукупність характерних ознак певного культурного середовища, де з 
останньої чверті ХVІІІ ст. провідні місця посідають об’єкти та явища театральної 
культури. Доведено, що вони дотичні не тільки до адміністративних, а й до 
соціокультурних функцій, пов’язаних з комплексною значущістю того чи іншого 
державного утворення (в цьому разі – розвитком культури, мистецтва, освіти).   

У розділі представлені основні сучасні об’єкти театральної топографії – 
Харківський академічний український драматичний театр імені Т. Шевченка 
(колишній театр «Березіль» Л. Курбаса), російський академічний драматичний 
театр імені О. Пушкіна і театр для дітей та юнацтва, творча діяльність яких і є 
предметом аналізу режисерського мистецтва. Доведено, що не випадковим 
виявився збіг розгрому театру Курбаса й організація в цьому ж 1933 р. 
російського театру та театру юного глядача імені М. Горького Це слугує 
безпосереднім доказом, що тоталітарна система атакувала не тільки Курбаса 
особисто, а й усе передове українське театральне мистецтво, намагаючись 
замінити його більш контрольованим Москвою і передбачуваним з точку зору 
театральних прийомів виражальності. 

Констатовано, що впродовж кількох десятиліть творчий досвід Курбаса 
проявлявся у роботах його учнів та послідовників, але не міг отримати офіційного 
статусу ані в театральній педагогіці, ні в історії театральної культури, що 
тривалий час перебувала у лещатах «соціалістичного реалізму», який фактично 
був сталінським засобом ідеологічної підтримки режиму в літературі та 
мистецтві. 

У підрозділі 2.2. «Режисерський театр Харкова в контексті соціально-
політичних та культурних змін» розглянуто історію Харківського академічного 
українського драматичного театру імені Т. Шевченка повоєнних років, що  
зафіксовані в його офіційному літопису переважно виставами, відповідними 
стратегії комуністичної влади. Доведено, що за кожною вдалою постановою 
стояла режисерська особистість, це стосується Б. Норда, який здійснив на 
харківській сцені етапну постановку шедевру світової класики – «Гамлета»          
У.  Шекспіра (1956), В. Оглобліна, котрий поставив твір Л. Українки «Бояриня», 
осуджуючи тих землякiв, якi заради почестей служили російському цареві. 
Режисер Б. Мешкіс розпочав свою діяльність у театрі, коли міфологізація 
радянської історії та тодішньої дійсності ще утримувала свої позиції. І хоча 
вистава «Патетична соната» М. Куліша майже не виходила за межі звичайного 
патріотичного видовища із осудженням «українських націоналістів», у ній уже 
простежувалося справжнє ставлення автора до радянського режиму – не лише з 
ідейних, а й з християнських позицій.  

У театрі російської драми імені О. Пушкіна, де був головним режисером 
В. Ненашев, 1960-ті роки були часом «хепі-ендів» завдяки творам другорядних 
російських авторів. Це були останні роки, коли втілювалася «теорія 



безконфліктності», головний і принциповий постулат соціалістичного реалізму. 
Саме тому, навіть за наявності професійних акторів, художній рівень театру був 
низьким, а режисура – ілюстративною.  

Репутацію театру відновлював направлений керівними органами 
ініціативний і темпераментний вихованець харківського театрального вишу О. 
Барсегян, який за короткий термін здійснив постановки за творами Ю. Щербака та 
М. Погодіна, дотичні до проблем харківських науковців та робітничого класу. Час 
стагнації, епоха брежнєвських пристарілих керівників певним чином відбилися на 
ситуації в суспільстві, його зневірі в можливість позитивних зрушень. Театральна 
культура відреагувала на це трансформацією тем у драматургії, пошуками нової 
образної сфери в сценографії та режисурі. Особливо це було помітно у творчому 
колективі шевченківців, де талановиті митці (режисери А. Літко, І. Борис, О. 
Бєляцький, М. Яремків, В. Петров, художник Т. Медвідь, актори Л. Тарабаринов, 
В. Івченко, В. Маляр та представники нового покоління) створювали відповідну 
атмосферу для експерименту і самі досягали високих творчих результатів 
(вистави «Річард ІІІ» «Украдене щастя», «Гроші», «Мина Мазайло», «Млин 
щастя»). 

Постійно відбувалася дифузія митців, в основному між двома харківськими 
театрами – імені Т. Шевченка і театру юного глядача, перехід акторського складу 
на академічну сцену, яка більше відповідала вимогам високого професіоналізму. 
Стосовно театру імені О. Пушкіна, його головний режисер, а згодом художній 
керівник і директор О. Барсегян здійснював непродуктивну політику, за якої 
режисерів допускали до роботи з великими обмеженнями. Поступово ця 
тенденція отримала хибну спрямованість та призвела до уніфікації та 
одноманітності виражальних засобів майже в усіх виставах О. Барсегяна. 
Позитивним фактором можна назвати появу в репертуарі харківських театрів 
творів, що протиставлялися стереотипам драматургії соцреалізму з їх штучними 
схемами, псевдоконфліктами і хибно мотивованими вчинками персонажів. 

Упродовж останньої чверті XX ст. саме театр як реалізатор сценічних ідей 
допомагав українській драматургії подолати складний шлях від такої, що 
відповідає канонам, до неупередженої. Цей перехід був зумовлений послідовними 
процесами розвитку суспільства і культури в цілому. Зміни відповідали спочатку 
утвердженню, а потім поступовій деструкції і відмітанню ідеологічній 
неоміфології, характерних для тоталітарного суспільства, яке використовувало 
мистецтво для впровадження власних ідеологем. 

Деструктивність у конфліктній сутності цих творів починалася з викриття 
фальшу, подвійного дна, неоднозначності характерів і суперечностей або ж «гри у 
грі», яка насправді виявляла достеменну сутність речей. 

Розділ 3 «Провідні тенденції театральних практик Харкова часів 
незалежності» складається з двох підрозділів. У підрозділі 3.1. «"Театр 



перетворення" Курбаса та його  продовження в сучасній театральній культурі» 
акцентовано: критерії щодо категорії «традиції театру Курбаса» ще й понині 
можна вважати не визначеними. На сучасному етапі вони розглядаються без 
потрібного диференціювання методів режисури керівника театру «Березіль» та 
практичних досвідів його послідовників. У результаті практичні досягнення 
режисерів, які декларують свою спорідненість із березільськими традиціями, 
мають розбіжності з їх намаганнями. Можна погодитися з авторитетною 
дослідницею «березільської» культури Н. Єрмаковою, що загибель Л.  Курбаса та 
деяких його учнів не призвела до втрати березільської культури загалом. 
Особливо це стосується постановочної роботи на березільській сцені. Багато 
істориків театру та критиків, котрі досліджують курбасівські традиції, надають 
перевагу в цій царині режисерові І. Борису, пов’язуючи його творчі надбання із 
пошуком національної ідентичності, свідомістю соціуму, що у свою чергу, 
демонструє "викид" нової генетичної культурної енергії.  

Саме І. Борис (за творчим заповітом Курбаса) і створив акторсько-
режисерську лабораторію ЕКМАТЕДОС (експериментальна майстерня 
театральних досліджень), де впродовж п’яти років надав можливості 
експериментувати на великій та малій сценах майже десятьом колегам, серед яких 
А. Бабенко, С. Бережко, Г. Воротченко, С. Пасічник, Л. Стілик та ін. 

У результаті аналізу робіт І. Бориса на березільській сцені виявлено його 
досягнення з точки зору відновлення національної ідентичності українського 
театру кінця ХІХ ст. та їхній зв'язок із традиціями театру корифеїв і пошуковими 
методами «театру перетворення» Курбаса. На прикладах трьох постановок            
І. Бориса («Король Лір» У. Шекспіра, «Украдене щастя» І. Франка, «Три сестри» 
А. Чехова доведено прагнення постановника до різноманітності режисерських 
прийомів, синтезу компонентів вистави та змістовності його соціально-
філософського наповнення, що підтверджує приналежність режисера І. Бориса до 
передових майстрів театрального мистецтва України кінця ХХ ст. та його роль у 
збереженні кращих мистецьких традицій театру «Березіль», заснованого               
Л. Курбасом. 

У підрозділі 3.2. «Режисерський театр Харкова в модерній та 
постмодерній культурних парадигмах» констатовано актуальність підтримки 
реформаторських та національно спрямованих ідей Курбаса протягом кількох 
десятиліть ХХ ст.,  особливо у сучасний період.   

Драматургія класиків епохи модерну (А. Стріндберг, Л. Піранделло та ін.), 
представників театру абсурду (С. Беккет, Е. Іонеско, С. Мрожек та ін.) була дуже 
обмежено представлена на сценах харківських державних театрів, особливо до 
1990-х р. Серед найуспішніших вистав – «Макбет» Шекспіра-Іонеско в театрі 
імені Т. Шевченка (1996) та «Ендшпіль» й «Остання стрічка Крепа» С. Беккета у 



інтерпретації Л. Садовського. Елементи театру абсурду наявні й у роботах, 
здійснених на харківській сцені С. Пасічником, М. Яремківим, О. Ковшуном. 

На прикладах окремих вистав А. Жолдака на посаді головного режисера та 
художнього керівника харківського театру імені Т. Шевченка у 2002-2005 рр. 
доведено, що проявами постмодернізму в художній практиці є еклектичність, 
мозаїчність, монтажність і принцип колажу; втрата значення індивідуального 
стилю; змішання стилів у рамках одного твору (полістилістика), контекстне 
мислення; іронія, пародійність і гротеск, концептуальне об’єднання дихотомічних 
понять (високого і низького, елітарного і масового, трагічного і смішного, 
парадоксального і банального); принципова відмова від ідеї новаторства та 
прагнення інтерпретації.   

 
ВИСНОВКИ 

 
У процесі дослідження досягнуто мети дисертації, вирішено всі завдання, 

що дозволило дійти основних наукових висновків.  
1. З’ясовано, що культурологічні виміри режисури драматичного театру 

означеного часу визначаються не тільки їх ідеологічною спрямованістю та 
естетичними чинниками, а й застосуванням тієї чи іншої структури організації 
театрального процесу. Типологічні характеристики режисерських практик, таким 
чином, структуруються з огляду на: 

а) моделі діяльнісних функцій режисера в театральному колективі як об’єкті 
соціальної інституції та ланці культурного середовища; 

б) ставлення до класичної спадщини – «охоронна» тенденція або 
«експериментальний підхід», що не прагне історичної достовірності;  

в) єдність світобачення, що поєднує художні, філософські та соціально-
культурні аспекти дискурсивності; 

г) образотворчий первінь як головну умову створення поетики театрального 
видовища, зокрема у співдружності зі сценографом;  

д) семіотичний дискурс, завдяки якому явища театральної культури  
сприймаються як окремі тексти, що є водночас знаковими системами. 

2. Доведено тезу про те, що режисура драматичного театру є чинником змін 
парадигми театральної культури України кінця ХХ – початку ХХІ ст. та визначає 
культуротворчу мотивацію режисерської професії. Режисер – автор вистави – у 
процесі її створення, водночас є автором культурного тексту. Це дозволило 
розглянути історико-культурну топографію міста Харків як сукупність 
характерних ознак певного культурного середовища, де від останньої чверті ХVІІІ 
ст. провідні місця посідають об’єкти та явища театральної культури. 



3. З’ясовано, що на харківській театральній сцені створювали вистави та 
керували творчим процесом такі представники режисерської професії, котрі діяли 
згідно зі своїм соціокультурним статусом: 

- режисер – лідер, який висуває власні творчі ідеї і спроможний їх утілити за 
допомогою творчого авторитету (О. Бєляцький, І. Борис, А. Літко, В. Оглоблін); 

- режисер – традиціоналіст, якого цікавлять аспекти творчої інтерпретації 
драматургії з огляду на глядацький попит (В. Ненашев); 

- режисер – ретранслятор духовних цінностей культурного середовища, 
незалежних від часу написання драматургічного твору та його жанру (І. Борис,       
Л. Садовський); 

- режисер – провідник ідейно-соціальних настанов, яких потребує певний 
соціум (О. Барсегян); 

- режисер – майстер практичної психології та аналітики (Б. Норд, Б. Мешкіс, 
В. Оглоблін); 

- режисер – імпровізатор сценічних фантазій на авторські теми (М. Ентін,      
М. Яремків, С. Пасічник, О. Ковшун); 

- режисер – прихильник співтворчості та колективного вирішення творчих  
завдань (В. Крайниченко, Г. Кононенко); 

- режисер постмодерного театру, що керується не законами сценічної 
драматургії, а колажними прийомами та довільними засобами видовищної 
виражальності (А. Жолдак). 

4. Підтверджено на конкретних прикладах наявність ідеологічного чинника   
в культурному середовищі радянського періоду та провідне місце театральної 
режисури в цих процесах. Виявлено пріоритетність ідейності над художністю, що 
призвело до певної кризи суто режисерських прийомів. Залежно від ідеологічних 
настанов та обраної драматургії приховувалися або виходили на поверхню 
модерністські тенденції, запозичені з досвіду вільного творчого змагання різних 
творчих угруповань 1920-х рр. у різних жанрах літератури та мистецтва. На межі 
ХХ-ХХІ ст. відбувався перехід від драми ідей, що прославляв радянську 
міфологію та соціалістичний спосіб буття – спочатку до псевдопроблемних 
творів, а потім до п’єс, які в доступний театрові спосіб аналізували особливості 
сучасного соціуму та проблематику стосунків його суб’єктів.  

5. Зазначено, коли та за яких обставин у творчій практиці харківських 
режисерів здійснено перші постановки п’єс «нової драми» ХХ ст. Л. Піранделло, 
А. Стріндберга, «абсурдиста» С. Беккета, а також новаторів польської та чеської 
драматургії С. Мрожека, В. Гомбровича, В. Гавела. Підтверджено на прикладах 
виникнення у творчій практиці режисерів нової формації початку ХХІ ст. 
постмодерних тенденцій, покликаних візуалізувати драматичний матеріал або 
взагалі відмовитись від слова (так званий постдраматичний театр). Доведено, що 
найяскравішим представником цього напряму був «авторський театр» А. 



Жолдака, який основувався на досягненнях Б. Уїлсона, П. Бауш, Т. Судзукі. У 
практичних рішеннях режисерських партитур також знайдемо відголос 
театральних експериментів Є. Вахтангова (І. Борис, А. Літко), Р. Віктюка (М. 
Яремків), А. Жолдака (С. Пасічник, О. Ковшун), М. Охлопкова, А. Гончарова, Л. 
Дубовика (О. Барсегян).  

6. Обґрунтовано, що в Харківському академічному українському 
драматичному театрі імені Т. Шевченка останньої чверті ХХ ст. склалася 
сприятлива атмосфера для реалізації самобутніх режисерських проектів, а 
значить, для розширення пошукового спектра театральної культури. Доведено, що 
інноваційні засоби організації театральної справи не відповідали «охоронній» 
тенденції керівника Харківського російського академічного драматичного театру 
імені О. С. Пушкіна, де після певного творчого злету, спричиненому успішною 
творчо-організаційною політикою, режисерське мистецтво тривалий час 
перебувало в періоді стагнації. Директор та художній керівник театру О. Барсегян 
(він же головний режисер), користуючись необмеженими повноваженнями, 
майже не допускав на театральну сцену інших постановників, що призвело до 
певної вичерпаності художніх ідей творчого лідера, обмеженості стильових барв 
та палітри акторської виражальності постановок останніх двох десятиріч 
(наприклад, у таких роботах як «Майстер і Маргарита» за М. Булгаковим, 
«Макбет», «Ромео і Джульєтта» У. Шекспіра та багато ін.). 

7. Визначено напрямки пошуку національної ідентичності в репертуарній 
політиці театрів, постановці режисерських надзавдань та відмові від 
кон’юнктурних і розважальних вистав, характерних для невибагливих смаків 
публіки. Розуміючи під національним стилем гармонійну цілісність стильових 
ознак художнього явища, що основується на фольклорній традиції або розвиває її, 
виокремлено стильові особливості у виставах І. Бориса, М. Яремківа,                     
О. Бєляцького, А. Стародуба, С. Пасічника та деяких інших постановників 
Харківського театру імені Т. Шевченка. 

8. З’ясовано, що вихідними чинниками трактування тієї чи іншої п’єси на 
харківській сцені були або її класична структура, або структура постмодерну, 
тобто самостійні та непослідовні епізоди. Останнє вирізняло, насамперед, 
харківські експерименти А. Жолдака, котрий розвиває у своїх незвичайних 
спектаклях естетику потоку картин, що справляють ефектне враження завдяки 
постійній зміні. Модернізм, який потребував переосмислення тотальності 
генеральних культурних ідей, стимулював ревізію фундаментальних принципів 
мистецької практики. Тож культурологічне театрознавство і сьогодні може бути 
одним з варіантів ефективної реалізації методологічної програми, що полягає в 
усвідомленні розмаїття, плюралізму, рівноцінності будь-яких творчих парадигм.  

За допомогою провідних режисерів харківської сцени у період, визначений 
рамками даного дослідження, процес злиття культурного і театрального процесу 



проходив з різним ступенем інтенсивності. Цей факт історично можна 
охарактеризувати як стратегічну підвалину культури, її духовний та естетичний 
ресурс, не до кінця запитаний і підтриманий суспільством споживання.  

9. Підтверджено перспективність подальшого вивчення режисерських 
регіональних практик та зазначеної проблематики через: 

а) розширення хронологічних меж дослідження, що дозволить здійснити 
детальніше компаративний аналіз «учитель-учень» серед нащадків творчої 
практики Л. Курбаса в театрі «Березіль»; 

б) поглиблення проблемного кола дослідження за допомогою маловивчених 
постановок модерного напряму, що сприяли подальшому розвиткові виражальних 
засобів «умовного театру»;   

в) зіставлення історичних обставин та ідеологічних вимог, які вплинули на 
театральну культуру Л. Курбаса в київський та харківський періоди.  
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АНОТАЦІЇ 



 
Мізяк В.Д. Культурологічні виміри режисерських практик у 

драматичних театрах Харкова другої половини ХХ - початку ХХІ ст. 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 26.00.04 – українська культура (мистецтвознавство). – Харківська 
державна академія культури, Харків, 2018.  

Уперше на прикладі державних драматичних театрів Харкова виокремлено 
й узагальнено різноманітні режисерські практики в театральній культурі України 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Виявлено культурні парадигми режисури 
драматичних театрів, що сформувалися як на основі міфології радянської 
державності, так і за часів незалежності в умовах зростання національної 
свідомості та під впливом філософії постмодернізму. Окремо досліджено 
результати впровадження принципів театру образного перетворення Курбаса, що 
були частково спотворені або призабуті за умов ідеологічного тиску прихильників 
соціалістичного реалізму. На прикладі трьох драматичних театрів Харкова – 
академічного театру української драми імені Т. Шевченка, академічного 
російського драматичного театру імені О. Пушкіна та театру юного глядача (нині 
– для дітей та юнацтва) здійснено ретроспективний аналіз репертуарної політики, 
виявлено особливості режисерського рішення вистав О. Барсегяна, О. Бєляцького, 
І. Бориса, А. Жолдака, А. Літка, Б. Мешкіса, В. Ненашева, Б. Норда, В. Оглобліна, 
В. Петрова, Л. Садовського, М. Яремківа та багатьох інших представників 
харківської режисерської школи. 

Ключові слова: театральна культура України, театральне мистецтво, 
культурні парадигми режисури, драматичні театри Харкова, радянська міфологія, 
національна свідомість української режисури, театр перетворення Курбаса, 
концепти театрального постмодернізму.  

 
Мизяк В.Д. Культурологические измерения режиссёрских практик в 

драматических театрах Харькова второй половины ХХ - начала ХХІ ст. 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 
         Диссертация на соискание научной степени кандидата искусствоведения по 
специальности 26.00.04 – украинская культура (искусствоведение). – Харьковская  
государственная академия культуры, Харьков, 2018.  
         На примере государственных драматических театров Харькова выделены и 
обобщены разнообразные режиссёрские практики в театральной культуре 
Украины второй половины ХХ – начала ХХІ ст. Выявлены культурные парадигмы 
режиссуры драматических театров, которые сформировались как на основе 
мифологии советской государственности, так и во времена независимости, в 
условиях роста национального сознания, а также под воздействием философии 



постмодернизма. Отдельно исследованы результаты внедрения принципов театра 
образного превращения Курбаса, частично искаженные или забытые при 
условиях идеологического давления сторонников социалистического реализма. 
На примере трех драматических театров Харькова – академического театра 
украинской драмы имени Т. Шевченко, академического русского драматического 
театра имени А. Пушкина и театра юного зрителя (в настоящее время – театра для 
детей и юношества) осуществлён ретроспективный анализ репертуарной 
политики, выявлены особенности режиссёрского решения спектаклей А. 
Барсегяна, А. Беляцкого, И. Бориса, А. Жолдака, А. Литко, Б. Мешкиса, В. 
Ненашева, Б. Норда, В. Оглоблина, В. Петрова, Л. Садовского, М. Яремкива и 
многих других представителей харьковской режиссёрской школы. 

Ключевые слова: театральная культура Украины, театральное искусство, 
культурные парадигмы режиссуры, драматические театры Харькова, советская 
мифология, национальное сознание украинской режиссуры, театр превращения 
Курбаса, концепты театрального постмодернизма.  

 
Miziak V.D. Culturological dimensions of directing practices in Kharkiv 

drama theatres in the second half of XX – early XXI century 
A thesis on the degree of Candidate of Art Studies (PhD.) on specialty 26.00.04 – 

Ukrainian culture (Art Studies). – Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv, 2018. 
Through the example of Kharkiv drama theatres, the study specified and 

generalized different directing practices in the Ukrainian theatre culture since the 
second half of the XX to the early XXI century. It is explained why the interdisciplinary 
synthesis in this study caused the appropriate changes in its discourse within the 
culturological approach, that is the new understanding of culture in the diversity of its 
forms, functions and contexts. The compatibility of theatre studies and culturology is 
based on the fact that history and theory of art are considered as a component of history 
and theory of culture, while scientific projections of culturology determine a wider field 
for multilevel analysis of directing practice and theatre process. A key concept that 
allows to effectively combine theatrical and cultural strategies is the concept of "culture 
phenomena as a text". On this basis, the methodological guidelines of culturology-
oriented theatre science are based. 

In the multilevel study, the cultural paradigms of directing drama theatres have 
been revealed. These paradigms were formed on the basis of the Soviet statehood 
mythology and during independence (when the national consciousness was rising), 
under the influence of postmodernism philosophy. The effects of implementing the 
principles of the Kurbas character transformation theatre, which were partially distorted 
or forgotten under the conditions of the ideological pressure of socialist realism 
supporters, were studied separately. The stylistic and genre variability of the directing 
art is analyzed on the material of particular performances, their critical review, as well 



as by the biographical retrospective of the directing masters’ work in the context of 
ideological transformations in the late Soviet and post-Soviet Ukrainian culture. The 
features of the directing solutions of the plays of O. Barsehian, O. Biliatskyi, I. Borys, 
A. Zholdak, A. Litko, B. Meshkis, V. Nenashev, B. Nord, V. Ogloblin, V. Petrov, 
L. Sadovskyi, M. Yaremkiv and many other representatives of the Kharkiv directing 
school were identified.  

The research features the main contemporary objects of theatrical topography – 
Taras Shevchenko Kharkiv Academic Ukrainian Drama Theatre (previously – 
L. Kurbas’ Berezil Theatre), Kharkiv Russian Academic Drama Theatre named after 
O.S. Pushkin and Young Spectators' Theatre. Their creative history is the subject of the 
directing art analysis. It is proved that devastation of the Kurbas Theatre and the 
organization of the Russian Theatre and Young Spectators’ Theatre named after 
M. Gorky in 1933 isn’t a coincidence. It serves as a direct evidence that the totalitarian 
system attacked not only L. Kurbas personally, but also progressive Ukrainian theatrical 
art, trying to replace it with the one controlled more by Moscow and more predictable 
one from the point of view of theatrical techniques of expressiveness. As for the 
Kharkiv Russian Academic Drama Theatre named after O.S. Pushkin, its chief director 
and subsequently artistic director O. Barsehian pursued an unproductive policy: new 
directors were allowed to work with great restrictions and very rarely in general. 
Gradually, this tendency got the false direction and led to the unification and uniformity 
of expressive means in almost all Barsehian’s plays. 

Creative work of I.O. Borys and his organizational efforts in the position of the 
main director of the Taras Shevchenko Kharkiv Academic Ukrainian Drama Theatre 
were aimed at supporting and developing the traditions established in the 1920s-30s by 
the head of the Berezil Theatre Les Kurbas. In the Soviet period, the ideological factor 
of art in the cultural environment has always occupied a leading place. A director of 
theatrical performances was also considered as their ideologist. Hence, the ideology had 
priority over artistic value, which led to a certain crisis of directorial techniques. 

The disappearance of the fundamental principle of ideological mythologization - 
that is motivating the legitimacy of the existing power – leads to destructiveness in the 
conflicting essence of the dramatic works, the discovery of a falsehood, a double 
bottom, ambiguity of characters and contradictions, or to the "game in the game", 
which, in fact, revealed the real nature of things.  

On the examples of selected performances of A. Zholdak in a position of chief 
director and artistic director of Taras Shevchenko Kharkiv Academic Ukrainian Drama 
Theatre in 2002-2005 it has been proved that eclecticism, mosaicism and the principle 
of collage; loss of value of the individual style; mixture styles within a single play 
(polystylistics), context-based thinking; irony, parody and grotesque, conceptual 
unification of dichotomous concepts (high and low, elitist and mass, tragic and funny, 



paradoxical and banal); the principled refusal from the idea of innovation and the desire 
for interpretation – are manifestations of postmodernism in artistic practice.  

In the period defined by the framework of this study, the merging of the cultural 
and theatrical processes took place with varying degrees of intensity with the help of the 
leading directors of the Kharkiv scene. This fact can historically be recorded as the 
strategic foundation of culture, its spiritual and aesthetic resource, not fully demanded 
and supported by the society of consumption. 

Key words: theater culture of Ukraine, theater art, cultural paradigms of 
directing, Kharkov drama theatres, Soviet mythology, national consciousness of the 
Ukrainian directing, Kurbas transformation theatre, concepts of theatre postmodernism. 
 


