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Внутрішня політика радян-
ської Росії та докорінна пере бу -

до ва культурного життя сус піль  ства, так звана “культурна ре во люція”1 
1920–1930-х рр. в несла кардинальні зміни в усі види мистецтва, в тому 
числі театр і кіно. Націоналізація приватної власності, створення іде-
ологічної вер тикалі державного управління у сфері культури, визна-
чення нових ху дожніх підходів у мистецтві та поява радянської драма-
тургії сформували в цей період новий тип культури – соціалістичний2. 
Одним з його представників був Ігор Миколайович Бір (1898–1970-ті)3. 
Саме на пе ріод 20–30-х рр. ХХ ст. припадає його активна акторська і 
режисерська діяльність у різних містах. 

Актуальність питання, порушеного у цій статті, зумовлена тим, 
що дослідження життя та діяльності представника української інтелі-
генції І. М. Біра відсутні. Тому вивчення його мистецького доробку у 
1920–1930-і рр. показово висвітлює організаційні та репертуарні тен-
денції, які панували у театральному та кіномистецтві на різних етапах 
внутрішньої політики радянської держави. До того ж, документи, що 
були передані до Центрального державного архіву зарубіжної україні-
ки (ЦДАЗУ) у 2010 р. Харківським приватним музеєм міської садиби і 
які стали основою дослідження, дозволяють окреслити творчу біогра-
фію актора. Ця публікація є першою науковою розвідкою про нього.

* Ніколаєва Тетяна Олександрівна – старший науковий співробітник 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
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Нині немає можливості документально прослідкувати за юнацьки-
ми роками Ігоря Біра, встановити, чи навчався він і де саме акторській 
майстерності. Але склад фонду № 34 “Бір Ігор Миколайович (1898–?) 
актор, театральний діяч, режисер”, а саме: розрахункові книжки, до-
відки, трудові договори, грамоти, характеристики, програми, афіші – 
свідчить про те, що початок його трудової діяльності припадає на 
1920- і рр. Із жовтня 1920 р. двадцятидвохрічний актор почав працюва-
ти у Великому радянському театрі м. Воронеж. Одночасно він викладав 
у драматичній студії Центрального робочого клубу при Губпрофраді 
(Губернська профспілкова рада) та займав посаду завідувача драматич-
ної студії районного червоноармійського клубу гарнізону м. Воронеж4. 

Зазначимо, що під час політики “воєнного комунізму” у 1918–
1920 рр. активізується саме театральне мистецтво як найбільш доступ-
не для агітації народу. Тому не дивно, на 1920 р. Наркомпрос (Народ-
ний комісаріат просвіти) нараховував 1547 театрів і студій. У Червоній 
армії було 1210 професійних театрів і 911 драматичних гуртків, а 
кількість селянських театрів становила 3 0005. Нова економічна полі-
тика (НЕП), що розпочалася у 1921 р., привнесла у сферу мистецтва 
госпрозрахунок. Актори мали можливість працювати за договорами. У 
період НЕПу з’являються так звані театри-кабаре. 

Саме на період НЕПу припадає пік творчої активності Ігоря Біра. 
У лютому 1921 р. його приймають до театру імені тов. Леніна (м. Но-
воросійськ). Перебуваючи у трупі театру, І. М. Бір зіграв сина купця 
Восьмибратова – Петра в комедії “Ліс” О. М. Островського (постанов-
ка Н. В. Крилова). Того ж року І. М. Бір стає співробітником Управ-
ління служби Кавсектору (Кавказький сектор) та уповноваженим трупи 
штабу 9-ої Армії. Уповноваженим його направляють до м. Воронеж 
для запрошення акторів розформованої 2-ої Армії Республіки. У по-
свідченні, зокрема, зазначено: “В виду важности, в деле просвещения 
красноармейских масс, поручения – тов. Бир должен быть всячески по-
ддержан всеми советскими учреждениями и лицами”6.

Звернемо увагу на те, що ще з XIX ст. у драматичному театрі були 
поширені різноманітні амплуа трагічних акторів і актрис, драматичних 
коханців тощо. Залежно від значущості ролі, розрізняли амплуа перших 
і других коханців. У цих амплуа актори грали ролі молодих закоханих 
чоловіків, для яких характерні краса, розум та шляхетність7. Із жовтня 
1921 р. по квітень 1922 р. І. М. Бір перебував на службі в Палаці праці 
та мистецтв Губполітпросвіту (Губернський політико-просвітницький 
відділ) у м. Уфа в драматичній трупі Державного показового театру 
РСФСР “13” під керівництвом А. А. Димова. Згідно з договором, що 
відклався у фонді № 34, амплуа актора зазначено, як “другий коханець” 
та ролі за призначенням режисера. В цьому театрі він зіграв у драмі 
А. І. Сум батова і В. І. Немировича-Данченко “Соколи і ворони”, ви-
конавши головну роль касира комерційного банку Сергія Зеленого8 .
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У ці роки І. М. Бір був задіяний у досить різноманітних театраль-
них виставах, серед них слід відзначити “Дні нашого життя” та “Пе-
тербурзькі нетрі”. Вистава “Петербурзькі нетрі”, в якій він брав участь 
в одній з головних ролей – Івана Вересова, поставлена за одноймен-
ним авантюрним романом прозаїка і літературного критика Всеволода 
Крестовського (1840−1895). “Московская историйка в 4-х действиях” – 
такий підзаголовок мала п’єса “Дні нашого життя” відомого письмен-
ника Леоніда Андрєєва (1871−1919) у постановці А. А. Димова. В ній 
І. М. Бір зіграв головну роль – студента Миколи Глуховцева. П’єса 
розповідає про нещасну любов хлопця до красуні, яку мати змусила 
стати дівчиною легкої поведінки. Дізнавшись про це, головний герой 
страждає і згодом гине через надмірне вживання алкоголю. Слід зазна-
чити, що для літературних творів другої половини ХІХ – першої чверті 
ХХ ст. були характерні сюжети, пов’язані з висвітленням непростих об-
ставин життя найнижчих верств міського населення. У цьому контексті 
доречно пригадати п’єсу “На дні” видатного російського письменника 
Максима Горького (1868–1936) та твори російського журналіста, істо-
рика Москви В. О. Гіляровського (1855–1935) “Нетряні люди”, “Мо-
сква і москвичі” тощо9.

На 1923 р. І. М. Бір уже був членом РАБИС (Всеросійського про-
фесійного союзу робітників мистецтв). Довідка від 10 травня 1923 р., 
яку він отримав від Кубано-чорноморського обласного відділу РАБИС 
м. Краснодар, підтверджує, що був артистом театру “Палас”10. З листо-
пада 1923 р. по травень 1924 р. між І. М. Біром і Краматорським театром 
ім. Луначарського укладено договір, згідно з яким він мав брати участь 
у дванадцяти виставах на місяць та одному бенефісі як коханець-не-
врастенік з героїчним відтінком. Такий акцент в амплуа коханця перед-
бачав, що актор виконував ролі неврівноваженої людини, яка перебуває 
в стані гострої душевної кризи. Крім вистав, театр ім. Луначарського 
організовував вечори на користь інвалідів, поранених червоноармійців 
і родин осіб, що загинули під час громадянської війни 1918–1922 рр. 
Так, 19 січня 1925 р. драматичний колектив під керівництвом режисера 
Є. П. Андіона провів у театрі вечір-кабаре, в якому І. М. Бір брав участь 
у скетчі, декламував вірші та виступав як конферансьє11. 

1924–1926 рр. виявилися дуже насиченими в творчому житті 
І. М. Біра. Одночасно він працює в декількох драматичних колективах, 
у 1924 р. разом з артистами К. Родіоновим і Г. Бездольским у м. Єна-
кієве. Із жовтня 1924 р. по квітень 1925 р. І. М. Бір перебував упо-
вноваженим ансамблю “Нова драма”. Згідно з договорами з місцевою 
владою Горлівки, ансамбль провів двадцять чотири вистави з виїздом 
на копальні. До того ж, колектив був зобов’язаний ставити не менш 
ніж чотири п’єси на місяць, що “являются новинками Москвы и отра-
жают новый быт”. Колектив ансамблю “Нова драма” нараховував ві-
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сімнадцять артистів12. З груд-
ня 1924 р. по квітень 1925 р. 
та з серпня 1925 р. по вере-
сень 1926 р. І. М. Бір брав 
участь у виставах Харківсько-
го ансамблю російської драми 
під керівництвом режисера 
Є. П. Андіона в містах Бахмут, 
Сталіно, Єйськ, Новоросійськ, 
Темрюк, Сухумі, Туапсе, Поті 
та ін.13 

У лютому 1927 р. І. М. Бір 
уперше виступив як кіноак-
тор. Він зіграв роль студента 
в художній стрічці “Муть” 
українського кінодраматурга 
та кінорежисера Г. М. Тасіна 
(1895−1956). Однак, соціальна 
драма за мотивами одноймен-
ного роману Миколи Мізгі-
ря про розпад дворянської 

родини, яку знімали на легендарній ВУФКУ (Другій державній кіно-
фабриці Всеукраїнського фотокіноуправління, м. Ялта) була піддана 
критиці. У журналі “Радянський екран” №10 за 1928 р. К. Фельдман 
зазначає: “В “Мути” какая-то чрезвычайно упрощенная, доморощен-
ная достоевщина, которую режиссер пытается выявить на контрасте с 
революционным подпольем. В фильме эта достоевщина преподносит-
ся в образе губернатора, младшего брата революционера, проститутки, 
бродяги. Формальные приемы Тасина и в этом фильме не блещут но-
визной… он решительно не мыслит себе “героического” вне обморо-
ка и больничной койки”14. Звернемо увагу, на те, що в 20-і рр. ХХ ст. 
український кінематограф тільки робив перші кроки, а на початку 
1920-х рр. розвивався напрямок, що спирався на дореволю ційний пси-
хологічний фільм та символістський і експресіоністичний театр15. Істо-
рія кінематографа цього періоду знає чимало фільмів, які не становили 
художньої цінності. Вони, як і театральні псевдо-новинки, піддавались 
гострій критиці популярними журналістами і письменниками Іллею 
Ільфом (1897−1937) та Євгеном Петровим (1902−1942) на сторінках 
періодичних видань16. 

Уже в травні 1927 р. І. М. Бір повертається до театральної діяль-
ності і згідно з колективним договором до червня того ж року обіймає 
посаду чергового режисера та виконує ролі героїв-коханців у трудо-
вому колективі “Колард” (м. Вінниця)17. З довідки Посредбюро з най-

Учасники кіностудії Харківського 
політехнічного інституті на зйомках фільму

І. Біра “Останній листок” (1960 р.).
В центрі І. Бір.

ЦДАЗУ України, ф. 34, оп. 1, спр. 21, арк. 1.
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му робітників мистецтва 
(м. Катеринослав) відомо, 
що з липня по вересень 
1927 р. І. М. Бір “работал 
в качестве рук. и актера в 
труппе при Посредрабисе, 
обслуживающей рабочие 
театры”. В 1920–1930-і рр. 
діяли посередницькі бюро 
з найму і розподілу (пра-
цевлаштування) акторів та 
інших театральних праців-
ників, які мали назву ПО-
СРЕДРАБИС18. Із жовтня 
1927 р. по січень 1928 р. 
він працював актором дра-
ми в трудовому колективі 
“Русская драма” м. Ізюм19.

У наступному році 
І. М. Бір продовжив вести 
активну акторську і режи-
серську діяльність у різних 
містах. У лютому 1928 р. 
він перебував уповноваже-
ним з укладання договорів 
із приводу вистав у робо-
чому театрі м. Рибінськ20. 
З березня по травень того 
ж року в театрі м. Темрюк був керівником і актором. Із жовтня 1928 
р. по березень 1929 р. І. М. Бір перебував у трупі Грозненського ро-
бочого театру під керівництвом режисера М. К. Теппера. У фонді 
№ 34 міститься характеристика на актора, в ній, зокрема, зазначено: 
“Игорь Николаевич Бир проявил себя как культурный, способный ак-
тер, с громадным желанием исканий и экспериментов, что делает его 
желанным в каждом театре нового направления, который ставит себе 
разрешение формальных задач на хорошем театральном материале”. Із 
програми до першої річниці відкриття Грозненського робочого театру 
відомо, що І. М. Бір брав участь у виставі за п’єсою “Любов Ярова” 
відомого письменника та драматурга К. А. Тренева (1876−1945). За сю-
жетом, головна героїня − вчителька, допомагаючи підпільному рево-
люційному комітету, несподівано зустрічає свого чоловіка − поручика 
Ярового, котрого вважала загиблим під час Першої світової війни. У 
присвяченій подіям громадянської війни популярній на той час виставі 
“Любов Ярова” І. Бір зіграв роль Івана Колосова21.

Об’ява [1920-і рр.].
ЦДАЗУ України, ф. 34, оп. 1, спр. 15, арк. 31.
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Літній сезон 1928 р. (м. Но-
воросійськ) і період зима-лі-
то 1928/1929 рр. (м. Грозний) 
І. М. Бір провів у колективі Ленін-
градського ансамблю драми і ко-
медії під керівництвом режисера 
М. Г. Молотова. В характеристи-
ці на актора зазначено, що в низці 
зіграних ним ролей І. М. Бір про-
явив себе як досвідчений актор 
“хорошего тона, чуткий, ис пол-
нительный и аккуратный работ-
ник”22.

Крім акторської діяльності 
(наприклад, участь у виїзній ви-
ставі “Ненависть” у ролі Джейм-
са Еллемана), з перебуванням у 
м. Грозний пов’язаний і інший 
напрямок творчості І. М. Біра, а 
саме – викладацька діяльність. 
Із жовтня 1928 р. по вересень 
1929 р. він викладав у Грознен-
ському театрі Робітничої молоді 
історію театру і постановку голо-
су23. 

Зимовий сезон 1929–1930 рр. 
І. М. Бір провів у Москві. Відпо-
відно до розрахункової книжки 
робітника мистецтва № 2 у цей 
період він знаходився на обліку 
біржі праці як драматичний ар-
тист24.

Актор брав енергійну участь і 
в організаційно-методичній робо-

ті, пов’язаній з функціонуванням театрів. Наприклад, у листопаді 1930 р. 
він перебував у бригаді обліку масової художньої роботи, присвяченій 
проведенню святкувань річниці Жовтневої революції при Московській 
міській раді25. Тогочасні акторські колективи виїжджали і на “великие 
стройки” періоду індустріалізації СРСР у 1930-х рр. Однією з них було 
будівництво хімічного комбінату у м. Бобрики (нині Новомосковськ). У 
1931 р. І. М. Бір працював художнім інспектором 5-го Державного ін-
структивного пересувного театру Центрального будинку самодіяльного 
мистецтва ім. Н. К. Крупської. У фонді № 34 містяться подяки від га-
зети “Підмосковний гігант” та Загальнобудівничого комі тету Бобриків-

Програма вечора-кабаре в якому брав 
участь І. Бір (1925 р.).

ЦДАЗУ Укарїни, ф. 34, оп. 1,
спр. 15, арк. 25.
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ського будівництва з типовою 
для того часу стилістикою: “за 
художественное обслуживание 
рабочих подлинным пролетар-
ским искусством, послужив-
шим здоровой зарядкой для 
строительства”26. 

1933 р. відзначився важ-
ливою подією у театральному 
житті рідного міста Ігоря Біра. 
У Харкові відкрився Російський 
драматичний театр, який очолив 
режисер М. М. Си нельніков (до 
того у 1910−1913-х рр. він три-
мав антрепризу в цьому ж міс-
ті)27. Достеменно не відомо, в 
які саме роки І. М. Бір перебу-
вав у Харкові в трупі М. М. Си-
нельнікова (1885−1939). Період 
початку 1930-х рр. не висвітле-
но жодним офіційним докумен-
том фонду № 34. Але, відомо, 
що з 1936 р. Ігор Бір знову про-
довжує свою творчу діяльність 
у Москві і стає артистом Дер-
жавного експериментального 
театру28.

Згортання нової економічної політики та “викорінювання приват-
ного сектора з художнього виробництва”, яке поступово почалося у 
1928 р. і остаточно оформилося за десять років у 1938 р., призвело 
до ліквідації всіх форм власності, крім державної, при театрах орга-
нізовуються художньо-політичні ради, театри переводять на систему 
державного п’ятирічного планування, для артистів (які звикли щорічно 
змінювати роботу, а у 1930-ті рр. таких було 35 %) скасована контр-
актна система29.

Ті самі процеси відбувається у кіномистецтві. Характерною рисою 
радянського кінематографу 30-х років ХХ ст. стало висвітлення про-
блеми соціального характеру, тобто “показати сучасника у його роз-
витку та становленні”30. Саме на середину 1930-х рр. припадає плідна 
робота І. М. Біра у кіно. Він знайомиться з видатним кінорежисером 
С. М. Ейзенштейном (1898–1948), працює у знімальній групі стрічок 
“Бежин луг” (1934), що присвячена Павлику Морозову, “Ферганський 
канал” (1939), яка розповідає про одну з найбільших іригаційних спо-
руд СРСР та у героїчній кіноепопеї “Олександр Невський” (1938). 

З репертуару Державного показового
театру РСФСР “13”.

ЦДАЗУ України, ф. 34, оп. 1,
спр. 15, арк. 23 зв.
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У фільмі “Ферганський канал”, зйомки якого проходили в Казахстані, 
І. М. Бір перебував на посаді режисера-методиста у театральному від-
ділі Управління у справах мистецтв при Раді народних комісарів Казах-
ської РСР31. Спогадам про “восемь счастливых лет” (мається на увазі 
співпраця з С. М. Ейзенштейном) присвячено нарис І. М. Біра “Сказ о 
великом мастере С. М. Эйзенштейне”, що міститься у фонді № 34 “Бір 
Ігор Миколайович (1898-?) актор, театральний діяч, режисер” разом зі 
світлинами та його особистим листуванням32.

Розглянутий період виявився досить неоднозначним для становлен-
ня і розвитку театру та кіноіндустрії у СРСР. У той час поруч зі сміли-
вими експериментами і технічними нововведеннями існувала ідеоло-
гічна заангажованість та відверта бездарність режисерів. А внутрішня 
політика СРСР скоригувала згодом у потрібній владі соцреалістичний 
напрямок всі сфери творчої діяльності. Тим не менш талановиті люди 
прагнули до самоствердження, пошуку себе в улюбленій професії. По-
казова в цьому плані є постать актора і режисера Ігоря Миколайови-
ча Біра як представника нового покоління діячів культурі 20–30-х рр. 
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Представлена биографическая информация об украинском актере и ре-
жиссере И. Н. Бире, которая раскрывает этапы его творческого пути в 1920–
1930-е гг. В статье использованы документы из фонда личного происхож-
дения № 34 “Бир Игорь Николаевич (1898–?). Актер, театральный деятель, 
режиссер”, который находится в Центральном государственном архиве зару-
бежной украинки.

Ключевые слова: Игорь Николаевич Бир; актер; режиссер; кинемато-
граф; театр.

The article presents the biographical information about the Ukrainian actor 
and filmmaker I. M. Bir, that reveals the stages of his career in the 1920–1930-ies. 
The author uses the documents of personal fond № 34 “Bir Ihor Mykolayovych 
(1898–?) – actor, theatre activist, filmmaker”, located in the Central State Archives 
of Foreign Archival Ucrainica.

Key words: Ihor Mykolayovych Bir; the actor; the filmmaker; the Cinema; 
the Theatre.


