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У статті здійснено аналіз художньо‐технічних та організаційних принципів діяльності театру
«Революційний вертеп» при Межигірському художньо‐керамічному технікумі в контексті процесу
професіоналізації театру ляльок України (20‐30 рр. ХХ ст.).
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В статье проанализированы художественно‐технические и организационные принципы деятель‐
ности театра «Революционный вертеп» при Межигорском художественно‐керамическом техни‐
куме в контексте процесса профессионализации театра кукол Украины (20‐30 гг. ХХ ст.).
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The article analyzes artistic, technical and organizational principles of the theater "Revolutionary vertep" at
Mezhyhirsky artistic‐ceramic college in the context of the process of professionalization of the puppet theater
in Ukraine (20‐30 years XX century).
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У зв’язку зі стрімким розвитком професійного
театру ляльок у період 20‐30‐х рр. в Україні, Ки‐
єві зокрема, виникала велика кількість лялько‐
вих колективів самодіяльного та професійного
спрямування, чия діяльність значною мірою
позначилася на процесі професіоналізації вітчи‐
зняного лялькового мистецтва. Одним зі знако‐
вих столичних театрів ляльок став театр
«Революційний вертеп», організований при
Межигірському
художньо‐керамічному
технікумі у 1923 році (далі – «Революційний
вертеп»). Специфіка цього театру визначається
тим, що створений як студентський він багато в
чому
сприяв
подальшому
розвитку
професійного театру ляльок України. Наразі
специфіку цього театру визначав і обраний ним
напрям діяльності агітаційного театру, що і на‐
дало підстави російському досліднику Б. Гол‐
довському класифікувати цей колектив як
самостійний «різновид радянського агітацій‐
ного театру ляльок» [3, 255].
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Не можна оминути той факт, що у сучас‐
ному
театрознавстві
діяльність
театру
«Революційний вертеп» не розглядається як
один з важливих етапів професіоналізації
українського театру ляльок. Проте, саме у
діяльності цього колективу було закладено
художні та технічні засади професійного ляль‐
кового театру, а саме: відпрацьовано та
закріплено технологію по виготовленню теат‐
ральних ляльок різних систем керування (П.
Горбеко у книзі «Ляльковий революційний те‐
атр», с. 11‐27), розроблені технічні параметри
багатопланової ширми для роботи з різними
системами ляльок та обґрунтовано можливості
її використання у сценічному просторі (І.
Шахівець у рукописі статті «З досвіду
Всеукраїнського Показового лялькового теат‐
ру», с. 1‐2), визначено специфічні особливості
драматургії для сценічної реалізації різними
типами ляльок (Н. Цівчинський, у рукописі «На‐
риси з історії Межигірського вертепу», с. 3‐10). В
такий спосіб, зазначені здобутки «Революцій‐
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ного вертепу» заклали підвалини професійного
театру ляльок України, сформувавши міцні
художні і технологічні принципи у відповідності
із законами цього мистецтва.
Разом з тим, не можна стверджувати, що
діяльність театру «Революційний вертеп» не
була предметом уваги театрознавчих розвідок.
Ретельний аналіз практичного досвіду театру
«Революційний вертеп» здійснено одним з
організаторів цього театру П. Горбенком у
монографії «Революційний ляльковий театр» та
у низці статей, що були присвячені становленню
цього театру. Крім того, чимала увага до
діяльності «Революційного вертепу» приділена
С. Смілянською та Б. Голдовським у праці «Театр
ляльок України», Б. Голдовським у дослідженні
«Ляльки: Енциклопедія», Н. Смірновою у
монографії «Радянський театр ляльок 1918‐
1932 рр.».
Безперечно, зазначені роботи є суттєвим
підґрунтям для осмислення діяльності театру
«Революційний вертеп» та його значення для
процесів становлення та розвитку професійного
театру ляльок України. Проте, у цих роботах
практичний досвід «Революційного вертепу»
розглядався лише як досвід агітаційного театру,
в той час як проблеми художнього та технічного
характеру, що є важливими для розуміння
специфіки
процесу,
пов’язаного
із
професіоналізацією вітчизняного лялькового
театру, залишалися поза увагою. Відтак, метою
статті
є
дослідити
творчий
доробок
«Революційного вертепу» в контексті процесу
професіоналізації театру ляльок України.
Вивчення окресленої проблеми потребу‐
вало використання архівних матеріалів з фондів
Музею театрального, музичного та кіномистецт‐
ва України (йдеться про рукописи організаторів
театру «Революційний вертеп» І. Шахівця та Н.
Цівчинського), які присвячені історії становлен‐
ня та розвитку цього театру.
Звертаючись до історії створення театру
«Революційний вертеп», один із колишніх
студентів Межигірського художньо‐керамічного
технікуму Н. Цівчинський, котрий згодом став
провідним актором цього театру, відзначає: «За
ініціативою керівництва Межигірського худож‐
ньо‐керамічного технікуму восени 1923 року
було порушено ідею щодо заснування лялько‐
вого театру за типом так званого “вертепу”,
підкреслюючи, що до цієї справи охоче взявся
“студентський актив”» [13, 1].
Вочевидь, виникнення театру «Револю‐
ційний вертеп» було зумовлено вимогами часу.
Однак,
можна
сміливо
говорити
про
унікальність цього мистецького явища, що про‐
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явилася у виборі оригінального формату для
організації та демонстрації вистав, а саме –
лялькового вертепу, одного з найдавніших видів
театру в Україні, який був відомий ще з ХVІ ст.
Наразі якщо перші професійні театри
ляльок України періоду 20‐30‐х рр. ХХ ст. для
опанування лялькарської справи, як правило,
обирали форму класичного народного лялько‐
вого театру так званого Петрушки (театр
«Арлекін» (Київ, 1919 р.), театр Соціалістичного
виховання (Чернігів, 1921 р.), експерименталь‐
ний ляльковий театр при Театрі юного глядача
імені І. Франка (Київ, 1927 р.), то театр
«Революційний вертеп» був єдиним колекти‐
вом, який використав вертепну форму театру.
Дійсно, вертеп, як один з видів давнього
театру України в першу чергу міг гарантувати
оригінальність вистав «Революційного верте‐
пу». Проте оригінальність форм не була
самоціллю організаторів театру. В першу чергу
перед «Революційним вертепом» як театром
агітаційним стояло завдання охоплювати яко‐
мога більшою кількістю вистав широкі
глядацькі маси міської та сільської аудиторії.
У зв’язку з цим для реалізації зазначеного
завдання організатори театру звернулися до
вертепу, адже «сферою діяльності» цієї
старовинної форми лялькового театру завжди
були «широкі народні маси» [12, 11]. Варто
відзначити, що можливість «зібрати» велику
глядацьку аудиторію завжди була притаманна
цьому давньому виду театру. Відомий
український дослідник Й. Федас у своїй праці
«Український народний вертеп (у дослідженнях
ХІХ‐ХХ ст.)» відзначає, що у вертепі, як в одному з
видів фольклорного театру, «масовість закодо‐
вана у самій його природі» [12, 18]. Значною
мірою це пов’язано із форматом, в якому зазви‐
чай
організовувалися
вертепні
вистави.
Дослідник визначає їх як вистави «відкритого»
типу, тобто такі, що давалися на відкритих
сценічних майданчиках – міських площах, май‐
данах, базарах тощо.
Розвиваючи самобутні традиції вертепної
форми театру, колектив «Революційного верте‐
пу» використав і таку особливість цього типу
театру, як мобільність, що стало основним
організаційним
принципом
його
постановницької діяльності. Оскільки специфіка
лялькового вертепу полягає в тому, що ще з
часів своєї появи цей театр існував як театр
мандрівного типу.
Спираючись на організаційні принципи
роботи
театру
мандрівного
типу,
«Революційний вертеп» отримав широкі
можливості щодо розширення географії своїх
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виступів. Н. Цівчинський зауважує, що саме
мобільність вертепної форми надала змогу ак‐
торам театру обслуговувати глядачів не лише
Києва, але й населених пунктів Київського, Жи‐
томирського, Полтавського і навіть Харківського
регіонів.
Особливої уваги заслуговує і те, що вибір
колективом театру формату вертепних вистав
диктував його організаторам і роботу зі
специфічною системою театральної ляльки –
вертепною. Враховуючи унікальність вертепу,
потрібно з’ясувати особливості системи ляльки,
яка використовується у цій формі театру. Наразі
поняття «системи театральної ляльки» тлума‐
читься як «рухомий принцип, або іншими сло‐
вами, технічний принцип приведення ляльки до
руху, тісно пов'язаний із матеріально‐
художньою анатомією ляльки» [8, 73].
Оскільки вертепна лялька має свою
унікальну матеріально‐художню анатомію, її
було виокремлено до самостійної системи керу‐
вання театральних ляльок. Особливість побудо‐
ви та технічний устрій цієї системи передбачає
наявність дерев’яного або залізного «дроту»
(штоку), на якому закріплюється «тулуб» ляль‐
ки, за допомогою якого актор приводить її до
руху. Описуючи обрану «Революційним верте‐
пом» систему ляльки, П. Горбенко відзначав у
своїй монографії: «дерев’яну частину ляльки
настромлюють на дріт, з другого кінця у якого
набивають держальце» [4, 24], при цьому
підкреслюючи, що саме цей технічний устрій
допомагає акторові контролювати рухи та дії
лялькового персонажа.
Аналізуючи вертепну систему ляльки,
важливо зазначити, що серед всіх існуючих сис‐
тем керування ляльок за своєю специфічною
природою вона є «найбільш нерухомою,
найбіднішою на рухи старовинною системою
ляльки» [8, 75].
Саме тому, починаючи здобувати навички
ляльковедення, актори «Революційного верте‐
пу» зіткнулися із певними труднощами, що були
викликані незнанням елементарних законів
«оживлення» та приведення у рух вертепної
ляльки. Проте, у вирішенні цього завдання акто‐
ри «Революційного вертепу» обрали вірний
шлях – вивчення анатомічної побудови ляльки
та технічних можливостей її складових. У зв’язку
з цим творчі пошуки акторів театру були
зосереджені
на
дослідженні
природи
«специфічного руху вертепної ляльки» [12, 3].
Варто закцентувати увагу на тому
моменті,
що
оскільки
творче
ядро
«Революційного вертепу» складали професійні
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художники
–
викладачі
та
студенти
Межигірського художньо‐керамічного технікуму
– то, зрозуміло, що лялька цікавила їх не лише з
точки зору вивчення законів її «оживлення» та
існування в ігровому просторі лялькової виста‐
ви, а й з боку мистецьких пошуків нових
художніх образів.
До питання створення ляльки художники
«Революційного вертепу» підходили, спираю‐
чись на глибокі знання законів скульптури, жи‐
вопису та композиції. Важливим аспектом у
справі виготовлення ляльок для митців театру
стали і набуті професійні навички художників,
скульпторів та декораторів. Безсумнівно, для
процесу професіоналізації лялькового театру в
Україні цей факт був позитивним моментом,
адже це стало чи не найпершим прикладом за‐
лучення професійних художників до справи
розвою лялькового театру.
Важливо звернути увагу на початковий
етап створення ляльок у театрі «Революційний
вертеп», на якому художники театру ставили за
мету відпрацювати узагальнені, умовні образи
ляльок, прагнучи закласти цю умовність у
скульптурне вирішення ляльки. На цьому
аспекті зосереджує увагу у своєму рукописі Н.
Цівчинський: «Для зразків вирішення скульпту‐
ри ляльок було обрано “африканську скульп‐
туру”», зауважуючи, що саме такий тип пласти‐
ки надасть ляльці «надзвичайно характерні,
узагальнені риси образу» [13, 1].
Варто пояснити вибір творчим колекти‐
вом театру «африканської скульптури» в якості
лекал для пластичних вирішень лялькових
персонажів. Особливостями цього виду скульп‐
тури є умовність, схематизація, стилізація, а
також «поєднання реалістичної манери зобра‐
ження разом з фантастичними, гротесковими
рисами» [16]. Саме такі художні риси необхідно
було закласти у пластичне вирішення ляльок.
Як згадує сам Н. Цівчинський, працюючи
над лялькою, митці не прагнули «виготовлення
персонального портрету» того чи іншого персо‐
нажу, а навпаки бажали «утворення характерно‐
го образу» ляльки (підкреслено Н. Цівчинським)
[13, 5]. Таким чином, у складі «дійових осіб» те‐
атру було «кілька характерних персонажів ляль‐
ок» [13, 3], які завдяки умовно‐схематичній
природі свого зовнішнього образу могли вико‐
нувати декілька ролей навіть в одній виставі,
забезпечуючи мобільність та актуальність ре‐
пертуару. Н. Цівчинський наводить детальний
опис одного із таких «характерних персонажів»:
«Один з образів із довгим обличчям і з моноклем
в оці спочатку був за лорда Керзона»,
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відзначаючи, що коли ця історична постать
зійшла з політичної арени, ця лялька «почала
виконувати роль Чемберлена» [13, 4]. Серед
таких універсальних лялькових образів театру
була «товстенька лялька із французькою
борідкою», що певний час призначалася для
виконання ролей політичних діячів Франції,
наприклад Пуанкаре; а також в арсеналі дійових
осіб театру була лялька для втілення ролей
німецьких дипломатів, яка «відповідно до обра‐
зу була товста, і не мала вусів та бороди» [13, 4].
Звертає на себе увагу і той факт, що у
своїй
театральній
практиці
трупа
«Революційного вертепу» не обмежувалася ви‐
користанням засобів виразності лише системи
вертепної ляльки. Актори театру зверталися і до
інших систем театральних ляльок, залучаючи їх
до своїх постановок, що відзначалося
організаторами театру. «Ми поставили собі за
мету удосконалити й поєднати всі форми ляль‐
кового театру» [15, 1], – згадував І. Шахівець. На
цьому ж наголошував і Н. Цівчинський,
відзначаючи, що «проводячи роботу з театром
“вертепного” типу ми зовсім не відмовлялися
від інших типів ляльок, таких як петрушка та
засобів тіньового театру» [13, 7]. Отже, опану‐
вання різних систем керування ляльок, звичай‐
но, стало унікальною рисою «Революційного
вертепу», що свідчило про креативність підходу
до справи створення театру, а також про високу
виконавську культуру та професіоналізм його
організаторів, і зрештою, саме у практичній
діяльності цього театру вперше серед
професійних лялькових колективів України було
використано принцип поєднання декількох
видів ляльок в одній виставі.
Чіткі хронологічні рамки існування
«Революційного вертепу» точно не визначено,
але, спираючись на свідчення його організаторів
та учасників, можна стверджувати, що сценічна
практика театру тривала близько двох років. На
думку одного з провідних акторів колективу Н.
Цівчинського,
причини,
що
змусили
організаторів «Революційного вертепу» припи‐
нити свою творчу діяльність, були суто
об’єктивного характеру, що полягали лише у
«роз’їзді людей по закінченню ВУЗу на місця
своєї безпосередньої роботи – на заводи», адже,
як стверджує Н. Цівчинський, «робота з театром
не була їх основною роботою» [13, 11].
Незважаючи
на
короткий
строк
існування, творчий склад «Революційного вер‐
тепу» заклав міцні підвалини професійного те‐
атру ляльок в Україні. Зокрема, організатори
театру впродовж своєї театральної практики
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відпрацювали художні та технічні засади
професійного лялькового театру. Завдяки їх
практичній діяльності було відпрацьовано та
закріплено технологію по виготовленню різних
типів ляльок, здобуто професійні навички ляль‐
коведення, освоєно та зафіксовано закони
«оживлення» ляльок різних систем керування,
розроблено технічні параметри багатопланової
ширми та апробовано її використання з різними
системами театральних ляльок.
Відтак, у статті досліджено діяльність те‐
атру «Революційний вертеп» у контексті проце‐
су професіоналізації театру ляльок України 20‐
30‐х рр. ХХ ст. та виявлено основні здобутки
колективу, що мали значний вплив на форму‐
вання українського професійного лялькового
театру.
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