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ТЕАТР В ЕПОХУ ЗМІН

«Краще бути собакою в мирні часи, ніж людиною в часи хаосу» 

Фен Менлун (1574 - 1646) –  китайський письменник і поет епохи династії Мін.

Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса у 2006 

році започаткував видання «КУРБАСІВСЬКИХ ЧИТАНЬ» – наукового вісни-

ка зовсім нового типу, вісника, який ініціює новий напрям: синергетику ху-

дожньої культури. Структура збірника (наявність розділів ТЕОРІЯ, КРИТИ-

КА, ПРЯМА МОВА, ВІЛЬНА ЗОНА) продиктована його загальною концеп-

цією – фундаментальна наука є невіддільною від художньої практики. Тому в 

одному номері спокійно вживаються разом теоретичні новаторські театроз-

навчі й літературознавчі праці з рецензіями на вистави, інтерв’ю з митцями 

театру, з текстами п’єс, роздумами режисерів і акторів. 

Нове число вісника є яскравим доказом того, що інновація рухається в на-

прямі розширення функціоналу кожного: з одного боку,  практики (актори, 

режисери) коректно оволодівають теорією, а з іншого – теоретики поступово 

відходять від відірваності від художніх реалій і термінологічної «сухості» на-

уки, сміливо висуваючи креативні й ризиковані гіпотези. Варто привітати й 

започаткування нової підрубрики «КРИТИКА. СТУДЕНТСЬКА РЕПЛІКА», в 

якій представлені перші (деякі трохи несміливі, а деякі дуже влучні й талано-

виті) спроби рецензій на вистави, антології й перформанси студентів-філоло-

гів КНУ імені Тараса Шевченка. Їхній незаангажований, свіжий, іноді зовсім 

несподіваний погляд на мистецькі явища змушує замислитися й професорів, 

і докторів наук. 

Сучасний світ фактично щоденно ставить людину перед лицем нових 

випробувань і завдань. Шалений розвиток науки й цифрових технологій, із 

одного боку, значно полегшує нам життя, а з іншого, – затягує в небезпеч-

ну павутину, підштовхуючи кожного з нас жити віртуальним, несправжнім 

життям, поступово замінюючи живе спілкування між особистостями на вір-

туальне самотнє існування в просторі. Ситуація стала особливо гострою, по-

чинаючи з кінця 2019 року з початком пандемії. У зв’язку з карантинними об-

меженнями багато звичних для нас речей стали або зовсім неможливими, або 
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змінили свою форму. Не зупиняючись на причинах цього явища, спробуємо 

розібратися з його наслідками. Передусім, звісно, з наслідками для театраль-

ного мистецтва.

Автори нового числа «КУРБАСІВСЬКИХ ЧИТАНЬ», серед яких є і провід-

ні теоретики української та світової театрознавчої науки, і, що не менш важ-

ливо, успішні практики, які щодня живуть у театрі й театром – режисери, дра-

матурги, актори, художники, – кожен по-своєму намагалися дати відповідь 

на питання: яке місце займає ТЕАТР у сучасному світі, скутому пандемією. І 

взагалі – чи можливий подальший розвиток театрального мистецтва в умовах 

карантинних обмежень? Чи може театр розвиватися в онлайнверсії? І що з 

цього вийде? Адже театр як мистецтво передбачає (чи можна навіть сказати, 

вимагає) присутність ЖИВОГО глядача… А може, ні?

Цікаво, що розмови про смерть театру почалися більше, ніж сто років тому 

в зв’язку з несамовитим бурхливим розвитком кінематографа. Одначе театр 

вижив. Потім смертельні вироки були винесені театру появою телебачення, 

інтернету, доступних для кожного відеоресурсів (передусім YouTube)… Але 

театр вижив, театр живий і донині. Не можна не погодитися з тим, що цей вид 

мистецтва за останні сто років трансформувався, видозмінився, пристосу-

вався до сучасних умов і сучасного глядача. Але головне – він ЖИВИЙ! Що ж 

і досі так приваблює глядача в театрі? Чому багато людей не готові проміняти 

гру живого актора й режисерську майстерність на голубий екран телевізора 

чи дисплей планшета/телефона?

Можливо, тому що театр – це мистецтво вічне, але водночас «тут і тепер». 

Є окремим видом мистецтва, одначе синтезує в собі кілька інших мистецтв. 

Розповідає про минуле, проте має на увазі сьогодення чи майбутнє. Ставить 

діагноз суспільству-ровеснику й у той же час зцілює його від хвороб. Розва-

жає, смішить, а іноді змушує заплакати. Викликає огиду чи очищує. Але ні-

коли не лишає людину байдужою. Просто тому, що театр – це для всіх і для 

кожного…

Трохи перефразовуючи Жиля Дельоза (він говорив про мистецтво зага-

лом): театр «звільняє життя, яке люди перетворили на в’язницю».

Юлія Скибицька.
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Мета. Автор ініціює новий напрям у гуманітарних науках, зокрема, в історії мистецтва 

– синергетику художньої культури, сегментом якої має бути нове, або «інше» театральне 

дослідження. У статті розглядаються нелінійні відкриті системи, що працюють на осно-

ві самоорганізації та саморозвитку (з цього питання існує чотири авторські монографії). 

Підходимо до теми театру в контексті квантового світу – театру майбутнього. Ці ідеї зна-

йшли підтримку провідної міжнародної наукометричної бази Скопус. Пропонується ури-

вок цього нового випуску.

Будучи фрагментом нового, ініційованого нами напряму, стаття має на меті розви-

ток цього інноваційного ресурсу. 

Методологія дослідження належить до новітніх, ґрунтується на взаємоадаптації 

підходів квантової фізики й гуманітарних практик. 

Наукова новизна – власне, в принципово нових підходах і методологіях досліджен-

ня, які створюють іншу наукову, теоретичну реальність, зокрема, театро(мистецтво)

знавство як частину синергетики художньої культури. Інтеграція запропонованих ідей 

та інтерпретацій у сучасний науковий і культурний простір буде поступово змінювати 

нерідко «недієвий» ландшафт сучасного театрознавства й гуманітарної науки загалом.

Ключові слова: оборотність/необоротність часу, мистецька практика, квантова 

фізика, нелінійні системи.
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Постановка проблеми. У широкому сенсі – вищезазначене. У конкрет-

но-прагматичному, тобто безпосередньо в статті, проблема має стосунок до 

вперше з’явленої полеміки між гуманітарним складником науки й квантовою 

фізикою, яка «ігнорує» практики художніх систем, що «полемізують» – і на 

нашу думку, успішно – з природничими засадами теорії пізнання. Стаття зо-

середжена на одній із провідних художніх категорій – категорії Часу в нелі-

нійних відкритих самоорганізованих системах, які є предметом дослідження 

як квантової фізики, так і художнього ресурсу. Автор стверджує, що Час у 

художніх нелінійних практиках має оборотність, яку фізика для нелінійних 

систем заперечує.

Аналіз д осліджень і публікацій. Подібні дослідження нам не відомі. З до-

даткового ресурсу – численних робіт із квантової фізики і фізики класичної, 

автор залучає світових фізиків, філософів, зокрема, представників Сходу, а 

також європейських і східних мислителів, які вказані у відповідній опції.

Виклад о сновного матеріалу.

Одним із драйверів зацікавленості автора квантовим світом став сумнів 

щодо «прав» фізиків на фізичне і, зокрема, неспроможність класичної фізики 

відповісти на запитання, пов’язані з непередбачуваною поведінкою свідомос-

ті, невідкоригованістю в ній змістів, не підпорядкованих строгим класичним 

законам або правилам. У художній свідомості, як і у свідомості назагал, час 

«сповідує» квантову логіку, рухається в будь-якому напрямку або, раптом, су-

часне, минуле, майбутнє – можуть одномоментно збігтися. Так само можуть 

в одночассі збігтися всі найвіддаленіші альтернативи, «заборонені» чи «про-

ігноровані» класичною фізикою. Те саме – з проблемою оборотності/необо-

ротності часу в нелінійних системах... Потік з’яв подібних непослідовностей 

множився. Художня культура й театр відважилися все частіше заходити в не-

безпечні зони ризику – й бути дуелянтами класичної та некласичної фізики.

У той час, як естетика досить повно представляє й успішно досліджує 

сьогодні різні стратегії часу: тут і «месіанський час» Беньяміна й Агамбена, 

й «час, що зірвався з петель» (out of joint) Дарріди, і durée Бергсона, й «час 

memoire involontaire» Пруста, й «час спліну» Бодлера, і «час симулякрів», і 

«катастрофічний час» Бодріяра, і «час зникнення», – театрознавство й мис-

тецтвознавство переважно задовольняються досить примарними, до того ж, 

занадто загальними, часто декоративними його означеннями.

В українському театрознавстві, скажімо, на відміну від музикознавства, 

де представлені теоретичні рефлексії на цю тему, – ми не знайдемо скіль-
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ки-небудь коректних ознак сучасного освоєння цієї проблеми. І підказок 

театру, що працює, як ви переконалися, з естетично багатозначними кате-

горіями часу, театрознавство не чує, хоча присутні очевидні й оригінальні 

досліди власне театру, й чи не науці про нього розпізнавати й досліджувати 

ці нетривіальні рухи?

Класичне театрознавство – наприклад, у роботах Б. Зінгермана чи 

Т.Шах-Азізової про Чехова – зупинялося на проблемі «класичного» часу в 

цього драматурга. Але він зовсім не вичерпується класичним ландшафтом. 

Як нині зрозуміло, – і ми торкнулися цього у своїх доповідях на ювілейних 

конференціях, присвячених Чехову (Москва, січень; Ялта, вересень, 2010), – 

Чехов зробив прорив у інші естетичні часи, й нам належить вивчити їх, аби 

відійти від архаїчних і стереотипних репрезентацій. І йдеться, зрозуміло, не 

лише про Чехова…

Коли дослідник Бодріяра говорить: «симулякр – не що інше, як особливий 

ефект часу, коли він втрачає свій лінійний характер (курсив мій – Н.К.), почи-

нає згортатися в петлі й пред’являти вам замість реальностей їхні примарні, 

вже відпрацьовані копії» (Бодрийяр, 2000, с. 52), – він однозначно говорить 

про подолання класичного ресурсу, в цьому випадку вказуючи на небезпеку 

нерозпізнання нового руху. Безумовно, ефект часу, який втратив лінійність, 

не зводиться до небезпек подібного штибу, які тривожать автора. Швидше 

навпаки – він надає «нескінченність» можливостей конструювання «часів»: 

їхні «розщеплення», трансформацій, масштабування (мить = вічність), про-

никності, проєктування назовні й усередину, згортання в точку, розгортання 

петлі в безліч конфігурацій тощо.

Настав час інтенсивнішого пошуку на межових територіях. На території 

фізики, зокрема. Хоча, як це дивно, саме вона готова надати митцю й мисте-

цтвознавцю (театрознавцю) додаткові дані про наші зацікавленості. Про час, 

скажімо, в театрі чи про простір. Отже, сміливіше виходьмо до цих кордонів.

Укотре про проблему оборотності/необоротності часу. Проблема часу 

оприсутнюється, передусім, через відповідь на запитання про його обо-

ротність. Колись знаменитий фізик Л.Больцман поставив під питання 

проблему зворотності/незворотності часу, вразливу й донині. Формула ця 

прибрала назву «парадоксу оборотності» («парадокс обратимости» рос.). 

Больцман наполіг: якщо найменші елементи середовища (атоми, молеку-

ли) мають оборотність у рухах, то можлива й оборотна поведінка всієї їх-

ньої співдружності. 
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Ідею Л.Больцмана удосконалив відомий астроном і астрофізик, блискучий уче-

ний Н.А.Козирєв, якому невипадково поети-гуманітарії присвячують свої поезії. 

Він припустив, що «всі відомі закони руху – лише дещо наближена форма 

точних законів, які ще належить відкрити. І якщо наближені закони дотриму-

ються оборотності, то точним законам вона обов’язково буде притаманна, хоча, 

цілком можливо, і буде виражена достатньо слабко» (Козырев, 1974-1975). 

Непрямим підтвердженням цього можна, мабуть, вважати нещодавнє від-

криття однієї не зовсім звичайної елементарної частинки. Йдеться про ней-

тральний К-мезон. Ця нестабільна частинка, що розпадається, «розрізняє» ми-

нуле й майбутнє (курсив мій – Н.К.); два напрямки часу для неї не симетричні. 

Тоді виходить, що напрямок часу пов’язаний із напрямком більшості про-

цесів у Всесвіті? Саме такий здогад висунув свого часу англійський фізик Ар-

тур Еддінгтон. Він висловив припущення, що напрямок течії часу пов’язаний 

із розширенням Всесвіту, й назвав це явище «стрілою часу». Тієї миті, коли 

розширення зміниться стисненням, може обернутися в інший бік і «стріла 

часу»« (Зигуненко, 1991).

Зворотна течія часу цікавила фізику ще з 1940-х років. Фейнман говорив 

про причинність у двох напрямках – як вперед, так і назад. Досліди підтвер-

джували вплив частинок одна на одну на величезних відстанях, доводячи не-

локальність: поділені частинки можуть впливати одна на одну у Всесвіті на-

віть через мільйони світлових років. 

Але лише у 2012 році вчений із Кембриджу Хью Прайс(Huw Price) висунув 

гіпотезу про можливість руху часу у зворотному напрямку. Вивчалася можли-

вість і механізми ретропричинності. 

«Метью Лейфер (США) і Меті П’юзі (Канада) застосували свою нову мо-

дель до теореми Джона Белла (1928-1990). На фундаментальному рівні все у 

Всесвіті випадково... 

На основі теореми Белла, за допомогою переформулювання декількох ба-

зових припущень Лейфер і П’юзі поміняли місцями простір і час. Саме тут 

ідея ретропричинності виступила на перше місце. Багато разів цю теорію пе-

ревіряли безпосередньо за допомогою теореми Белла...»1.

Звісно, вплив майбутнього на сучасність і минулого на майбутнє або май-

бутнього на минуле – радикально змінює уявлення про Всесвіт, викликаючи 

тривогу непередбачуваності. Але ще Ейнштейн доводив, що поступального 

руху часу не існує. 

1 ресурс – https://www.youtube.com/watch?v=ZxTqj4BdszY
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Теорія ретропричинності знаходить підтримку серед серйозних кіл фізи-

ків і філософів, хоча достатньо має вона у своєму колі і скептиків. Ряди пер-

ших мають тенденцію до розширення.

***

Онтологічний модус категорії уяви – як ресурсу природничого, так і ху-

дожнього – засвідчує його високу енергетичність і самодостатність, потенцію 

до активно творчого діалогу із середовищем.

Отже, спонтанні художні співігри із законами фізики, зокрема, у сценічних 

версіях часу, що їх демонструють Някрошюс і Жолдак, Люпа й Карбаускіс, 

Кастеллуччі й Жанті, Касторф і Марталер, – це здогади-відкриття про обо-

ротність часу, про його нелінійні закони, про що просто ще не здогадувалася 

класична культура. А «класична фізика» не здогадувалася про упереджуваль-

ні рухи свого партнера – художньої культури й, зокрема, театру. Я виходила з 

цієї логіки, заохотивши до пошуку фундаментальну сучасну фізику.

Але несподівано в мене виник тоді серйозний опонент (розповісти про це 

важливо). Він наполягав на моїй помилці у версії часу в нелінійних системах. 

Вчений і експерт Ірина Добронравова написала в робочій рецензії:

«Справа в тому, що оборотність часу (в сенсі Больцмана) жодним чином 

не співвідносна з нелінійними процесами. В нелінійній сфері час є принципово 

необоротним (курсив мій – Н.К.), що теоретично виражено в розгалуженості 

графічного зображення розв’язок нелінійних рівнянь, завдяки чому теоретич-

но розрізнені минуле (де ще нема самоорганізованої структури) і майбутнє, де 

вона вже є. Ситуація зупинки з нелінійної точки зору може бути асоційована 

з уявним часом повторення самовідтворення дисипативних структур, що ви-

ражається в граничних циклах як аттракторах»2 – спростовує мене експерт. 

Я багато думала над з’явленою, схоже, непробачальною помилкою, тим біль-

ше, що в питаннях «спілкування» з фізикою я досі не мала жодних застережень, 

про що й нагадала І.Добронравова. Після етапу прискіпливого самоаналізу я ді-

йшла висновку, що помилка (якщо це помилка) була спровокована моїми футу-

рологічними настановами – очікуваннями на рівні прогностичного горизонту. 

Виникла парадоксальна ситуація: прогностичні очікування автора спира-

лися на інтуїтивні переконання (переконаність) і аналіз, що ґрунтується на 

реальній художній практиці, – тоді як реальна традиційна фізика не впускала 

в себе подібного «гуманітарного» радикалізму.

2 Добронравова, І. З рецензії на роботу. (Архів автора).
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Я не знаю, на якій межі вичерпується Больцманове поняття співдружності 

«найменших елементів середовища» – на мікрорівнях (там, де час повернення 

має нульову вірогідність) чи воно придатне і для макрорівнів (коли повернен-

ня в макрорівневий стан несумісний із формулою парадоксу, що його дослі-

див і на чому наголосив М. Смолуховський).

Вірогіднісні гіпотези і смисли, зокрема, умови «ослаблення кореляції», 

проблема флуктуацій і феномену надмалого члена, що порушує симетрію сто-

совно оборотності часу, останні відкриття у сфері ретропричинності – зай-

шовши на територію гуманітарну, можуть мандрувати за аналогічними фізиці 

маршрутами «мікро» й «макро», але продиктованими зовсім іншими за ви-

міром, новітніми для них контекстами. Скажімо, хоча б маючи можливість 

переміщуватися, зокрема, у внутрішні сфери свідомості, під- і позасвідомості, 

станів, кола емоцій тощо. Мені здається, що в гуманітарно-художньому про-

сторі здобутки статистичної фізики, коректно адаптовані до нього, можуть 

надати додаткового імпульсу розвитку теорії художнього часу або часу в ху-

дожньому просторі…

І, може, там проблема оборотності/необоротності виправдає поки що не-

виправданий радикалізм. Адже художня практика в цьому випадку більш 

анархічна. І вона вільно грає як з оборотністю часу, так і з його необоротніс-

тю, у чому читач пересвідчиться впродовж читання цієї статті й попередніх 

авторських монографій. І чи такою вже анархістсько-радикальною є гіпотеза-

припущення про можливий вплив на фізику досвіду художніх систем, їхніх 

креативних енергій?

Оптимізму додає своєрідна «підтримка» фізиків пошукової зони, які пра-

цюють із проблемою ретропричинності...

 ***

Шестигодинний «Вишневий сад» Еймунтаса Някрошюса (2003-2004) 

з російськими акторами (Євген Миронов – Лопахін, Людмила Максакова 

– Ранєвська, Інга Стрєлкова-Оболдіна – Варвара, Олексій Петренко – Фірс) – 

приклад того, як вербальні й невербальні матерії випробовуються новітнім, 

посткласичним (постнекласичним) часом. Перед нами дійство, радше – тра-

гедія, здійснена засобами травестії. 

Приїзд Раневської втілено через «сновидні» елементи естетики (на серед-

ину авансцени виносять кушетку, Ранєвська лягає на неї; вона згадує-снить-

марить – «вот эта комната... вот здесь мама...»; пізніше її виносять, піднявши 
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на плечі, як труну...). Трагічне відчуття майбутніх втрат зобов’язане передусім 

музиці (зокрема, звучить Малер), яка постійно відтворює невиразну тривогу 

передчуття. Посилюється вона й завдяки «розсипаним», хаотичним ритмам і 

постійним змінам траєкторій бігу персонажів – то вздовж дзеркала сцени, то 

по діагоналях (особливо цей малюнок підкреслено в поведінці Варвари). 

Прийом зупинки миті посеред тривог хаосу надає відчуттю часу рис тра-

гічного. Трагедія і крихкість взаємно припускають одне одного: й ось уже 

хтось раптом торкається обличчя іншого, «повторює» його лінію, наче ма-

лює і запам’ятовує її – так само несподівано виникає уповільнений жест, що 

дзеркально відповідає першому, й він так само має своє продовження-повтор; 

або – інший рух, частіше злам, химерна лінія – і знову її повтор. Ніби втрачає 

суголосність і розсипається світ, і персонажі Чехова намагаються зберегти 

його від тліну, зліпити мозаїку воєдино. Або – у гіршому випадку – хоча б 

запам’ятати. Дискретності часу протипоставити лінію кантиленності. Під-

тримки, спадкоємності. 

Жалоба крізь травестію. (Початок вистави: крізь щілину у великій теа-

тральній завісі ледве бачимо Фірса, який сидить до нас спиною і по якомусь 

часі починає, либонь, своє буденне: вивчає справність сюртука, зношеність 

старої панської сукні, ще якихось речей – і розкладає їх – цю викидає, а цю, 

лагідно погладивши, делікатно відкладає – панству ще знадобиться... Пан і 

слуга були колись ріднею – згадаймо родину Пушкіних, няню Арину Родіо-

нівну, його героїв Ларіних, або середовище Обломових – російській етичній 

культурі це відомо). 

На задньому плані – металеві птахи, а може, хрести; так, радше хрести, 

що їх наше емоційне сприйняття перетворює на дивовижних птахів, ніби 

прип’ятих ланцюгами до землі (не літають!) (художник – Надія Гультяєва).

Режисер вводить бестіарну тональність – пропонує акторам грати в рит-

мах звірів, тварин, птахів. Ранєвська – поранений падаючий птах, що не зда-

тен піднятися увись; Лопахін – лось, сильний, розумний, активний; Варвара 

– білка, ртуть, вихор. 

Варвара Някрошюса – талановита, в ній немає нічого від звичної «синьої 

панчохи». Вона – гра! Легкість буття переважає тут над «побутовістю» її про-

писки в чеховському сюжеті. Вона – жінка, готова любити. І любити талано-

вито. Тема потрібності\непотрібності звучить у ній теж своєрідною грою – то 

сумною, то вкрай напруженою. І розпад її зв’язку з Лопахіним гіркий тим 

більше, що визначально не обґрунтований ні сюжетом, ні побутом, які задані 
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п’єсою. Тут натяк (і це вже не раз було у версіях театрів) на ліричність почут-

тів Лопахіна до Ранєвської. На бентежні спогади дитинства, пов’язані з наяв-

ністю дива отут, поруч, зовсім близько... (Простір дива має особливу магію). 

Можливо, він і сам боїться зізнатися собі в тому, що вона витісняє в ньому 

почуття до Варвари. 

Миронов проживає цей сюжет віртуозно точно й по-лопахінськи чуттєво. 

Але Максакова не підхоплює належним чином кинутої їй ліричної рукавич-

ки... Ранєвська Максакової із самого початку перебуває в передчутті краху, і 

її енергія цією обставиною вичерпується. Радість відчуття Дому – такий же 

фантом для Раневської, як і все довкола. Навіть Париж і коханець, до якого 

вона втече, не торкають її серця. Вона мертва, й живе тут за інерцією. (Проте 

ця логіка в Максакової несе в собі не так естетику повноти, як суто «знакову» 

експресію «на тему»).

Час пам’яті й час актуальний належать у цій версії «мертвій зоні», зоні 

«нуля». Усе – лише в потенції. Але, напевне, скористається нею вже інша Ра-

нєвська... Конвенція про класичний час, як і сам класичний час, відчула під 

собою руйнівні поштовхи. 

У цій хиткій конфігурації вже присутній можливий майбутній апокаліп-

сис. Майбутнє, сьогодення й минуле (пам’ять) у цьому художньому просторі 

вільно перетікають одне в одного, порушуючи лінійність статусів.

Окремі естетичні фрагменти: жест, лінія, ритм, викрадені все в того ж кла-

сичного часу, – вбудовуються тепер у принципово інший «стан» – у метачас, 

у його пост(не)класичне вимірювання. Де немає лінійних, причинно-наслід-

кових зв’язків – тому такими крихкими й непередбачуваними є стосунки, а 

наслідок може цілком передувати причині, майбутнє ставати минулим, а не-

видиме – видимим унаслідок відкритих театром законів синергії. І власного 

права на будь-який зі сценаріїв саморегуляції і самотворення. Здобувається 

принципово новий ефект. І нові картини світу. Переглядаються цінності.

Ці художні факти знаходять сенс у контексті теорії-відкриття про «про-

сторово-часовий континуум», де не існує єдиного – лінійного – вимірювання 

часу, а події минулого, сьогодення й майбутнього співіснують у єдності. Хочу 

назвати побудовану на цій підставі гіпотезу Адріана Доббса про невидимі 

«псітрони», які переміщуються швидше за світло (у них немає маси, й вони 

несуть електричний заряд) і можуть «входити в цей єдиний нелінійний ви-

мір, знімати інформацію про минулі, нинішні й майбутні події і після повер-

нення передавати її мозку». Крім того, «уявний “снаряд” (інформація таких 
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частинок – Н. К.), що складається з «тахіонів», влучає в ціль раніше, ніж його 

вистрілять (курсив мій – Н.К.), точно так телепатичні думки приходять у го-

лову одержувача до того, як відправник усвідомлює, що він про це подумав»3.

Не випадковою є і тривалість вистави в актуальному часі. І не лише через 

органічність уповільнених, природних ритмів для Някрошюса, для чутливих по-

дробиць його художніх переживань. Режисер наполегливо намагається утрима-

ти глибинний, ще не згаслий остаточно зв’язок з онтологічними, буттєвісними 

основами нашої естетичної і – що не менш важливо – етичної свідомості. Трагізм 

втрати Саду (сад не випадково візуалізований фантомом – він може виявитись 

і раєм, і міражем, і знаком зникнення – «вічним спокоєм») – у незворотності ін-

ших втрат, втрат абсолютних цінностей – Дому, Родини, Легкості буття – аналогу 

Щастя, Любові врешті-решт. Адже Сад – пам’ять про Рай. Про Любов і Гріх. Про 

Пізнання. Онтологічний час, сказати б, випробовує час актуальний абсолютами.

Своєю енергією вистава Някрошюса значною мірою зобов’язана законам 

сучасного музичного явища. Часопростір вистави підпорядковується то так 

званій «медитативній драматургії» з її «зануренням у споглядальний стан» 

(В.Медушевський – Б.Стронько), то думка вистави рухається у динаміці своє-

рідної «хвильової драматургії», зі «спадкоємністю хвилеподібного розгортан-

ня» інтенсивностей тих чи інших образів.

Реалізується принцип фрактальності, який, за словом В.Аршинова, вияв-

ляє себе як принцип темпоральності, або множинності часів. У виставі при-

сутні зовнішній і внутрішній час, час становлення і час буття, якщо скориста-

тися логікою й термінологією Аршинова. 

Литовський режисер продовжує шукати в театрі нові виміри часу й про-

стору. Їхні нові енергії. Це – зіставлення, іноді – схлопування минулого й май-

бутнього тут-і-тепер. Розгортання й згортання миті, а також розгортання й 

згортання сегмента місця дії. Час управляється зоною плюральності (або – із 

зони плюральності), в яку він занурений. 

Тут «скасовано» проблему його незворотності. Він рухається вільно, в 

будь-якому напрямку – як у свідомості, так і взагалі в єдиному внутрішньому 

просторі вистави. Ці естетичні операції належать уже іншому – оновленому, 

пост(не)некласичному часопростору. 

Якщо хочете, це – художня відповідь і «перевідкриття» фізичних законів 

Больцмана й Еддінгтона щодо часу. Маніфестація іншого художньо-естетич-

ного Всесвіту. 

3 Див. http://blogs.privet.ru/user/nadejda_yablokova/99787194).



20

ТЕОРІЯ

Театр Някрошюса чуттєво естетизує «теорію відносності». І переконує, що 

постнекласичному часу більш відповідними є матерії поезії, інтуїції, асоціації 

– інсайти «конструктивного хаосу», аніж матерії будь-яких строгих класич-

них алгоритмів.

Андрій Жолдак у виставі «Одруження» Черкаського музично-драматично-

го театру (2001), що стала версією-відлунням відомого фільму Етторе Сколли 

«Бал», говорить про «приховані імпульси в чоловікові й у жінці», про вічний 

пошук одне одного. Про фантазії і сни на цю тему. Про еротику й любов. 

Немає тут ані фабули Гоголя, ані його героїв. Є Женихи й Наречені. Є дій-

ство про «вічне одруження й вічну втечу одне від одного». 

Режисер скасовує час тут-і-зараз.  Його розчинено в чуттєво відчутній 

«тутешньості» й одночасно у високій, знаковій вічності. Жолдак досягає цьо-

го порушенням балансу слова й не-слова. Тут іде розмова тілом, жестом, де-

таллю, пластикою – за винятком п’яти-шести фраз, залучених ніби тільки для 

того, аби підкреслити «межу осілості» людини в побуті, земну брутальність 

і недолугість окремих хвилин на землі й одночасно їхню невимовну теплоту. 

Від імені слова тут промовляє музика. Шостакович, Равель, Доніцетті, Ліст, 

Бізе й ностальгійні інтонації Цфасмана й Дунаєвського, Дюмона й Лея (фільм 

«Чоловік і жінка»). Ця музична формула вистави підносить її на драматичні 

висоти розмови про Долю. 

Режисер досягає ефекту розтягування і стягування миттєвостей, які у 

виставі стають підвладними законам підсвідомості, її прихованим і могутнім 

прагненням. Свобода, хисткість і незалежність снів-фантазій пульсує тут жит-

тєвою плазмою (так і хочеться сказати – квантами), що невимушено народжує 

із себе на наших очах той чи той сюжет, де Він і Вона, погодившись на при-

сутність глядача, з беззахисною відвертістю сповідуються у своїх прихованих 

бажаннях, мріях і мареннях. І провокують магічне співперебування з ними.

...Безперервна низка зустрічей-розлучень, наближень-заманювань і від-

штовхувань утримує увагу біля прекрасних за точністю сюжетів. Ось Вона – 

персонаж із відверто феллінівського родоводу (згадайте його рубенсівських 

форм знамениту Градіску, яка по-лицедійськи танцює на безлюдному пляжі 

перед захопленим оком юного залицяльника, що прилаштувався до замкової 

щілини). Так, це вона, звабно граючи розкошами форм, проходить крізь ше-

ренгу ошелешених мужчин, кожному подаючи надію (чи треба тут слів?). А 

ось танок-поєдинок за любов-владання й просто за любов юного створіння, 

яке однаково ніжно пестить поглядом (і не тільки) обох відразу, щоб однаково 



21

ТЕОРІЯ

печалитися за ними обома вже зараз, до розлуки. А ось смертельний двобій 

обіймів, яких не розірвати й не визнати за долю-недолю.

Ця естетично чиста й несподівана вистава Жолдака здається антологією 

його попередніх робіт, що прийшли до стану гармонії, – так переплетено її 

цитатами з його минулого (втім, усі його роботи, як правило, – оголені гірко-

щасливі самопроєкції). Ось Вона, не повіривши в розлуку, кружеляє в мертво-

му танці (пам’ятаєте Машу Прозорову, яка хворобливо-тупо повторювала: «У 

лукоморья дуб зеленый, дуб…», яка божеволіє після розлуки з Вершиніним. 

Або її кружляння-умирання під звуки «Голубки»). А от Хтось у респіраторі чи 

то обприскує всіх благодатним дощем чи то кропить мертвою водою (хіба не 

цитата з його екологічного перформенсу «О-о-и»?), а чуттєві візії з «Кармен» 

режисер «накладає» сьогодні на весь грішний світ. 

На час-міф. 

Чоловіки в цій виставі ідуть у свої вічні мандри-пошук так, як колись ішли 

військові з міста Прозорових. Тільки замість військового оркестру тепер над 

ними громом каміння, загибеллю Помпеї розверзається піднебесся, ніби ма-

теріалізуючи потаємні бажання й моління Жінок – «не йди!». 

Фінал. Вселенський стіл, накритий білим обрусом, яскраве мерехтливе світ-

ло червоного вина в келихах. Чекання. Знак фати. Зустріч. І, як і належить після 

пригублення любові-вина-отрути, обвал – провал у смерть (а може, це просто 

триває один і той же сон?). Незворушні санітари вносять покійницькі мари… 

Це вистава чистої і високої печалі. І ніжності до всього. 

Ефект передусім здобуто естетичними операціями Жолдака з часом: пе-

ред нами – то час-міф, то розтягування-стиснення миттєвості, то побутовий 

час, що трансформується в буттєвісний… Прорив у нову художню парадигму 

здійснила відміна «календарного» й біологічного часу, вільне поводження з 

оборотністю/необоротністю часу, його нове моделювання. Класика поступи-

лася постнекласиці. 

Боб Вілсон ніби відгукнеться на діалог із Жолдаком: «Часу і простору не 

існує. Герої розщеплюються, роздвоюються, випаровуються, ущільнюються, 

розтікаються, збираються воєдино […] понад усе – свідомість сновидця» (Віл-

сон, 1998, як цитується у Фьельнер-Патлах, 1998).

Макс Планк і Актор: «фантомний ефект» підсвідомого.

Йде активний процес творення нової наукової парадигми. Вона має сто-

сунок як до природничих, так і до гуманітарних (гуманістичних) наук, опо-

середковано підтверджуючи єдність законів творення й можливість єдиної 
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теорії, про що згодом будемо ще говорити у зв’язку з трансперсональною пси-

хологією – адже тут теж простежуються деякі фундаментальні збіги.

Зі з’явою Макса Планка й квантової фізики (1900) склалася теорія, згідно 

з якою «світ – це спалахи енергій – квантів. Експерименти на квантовому рів-

ні доводять, що… матерія складається не з твердих часток, а з можливостей 

та ймовірностей. Це примушує зробити припущення, що реальність, врешті-

решт, не така вже й реальна […]. У 1970 році фізика теорії коливань … дійшла 

висновку, що теорії, які описують світ як тонкі вібруючі нитки енергії, можна 

використати для несуперечливого опису як квантового, так і видимого сві-

ту» (курсив мій – Н.К.) (Брейден, 2008, с.20). 

У реальності – вдумаймося – лише 10% (!) світу видимого. А фізична ма-

терія – це частота вібрацій (для прикладу, страх – це повільно-частотна ві-

брація). 

Наука довела приголомшливе (але це добре знали древні люди й знають 

найчутливіші нині): будь-яка думка творить реальність. 

І ще одне, не менш приголомшливе: реальністю правлять наші глибинні 

позасвідомі переконання. І саме наше позасвідоме повертає нам «стерті або ви-

крадені спогади». 

Це має безпосередній стосунок до проблеми актора й режисера в театрі. 

Адже кожен із них має своєрідну «функцію автора», яка є «характеристикою 

способу екзистенції», як назвав її Фуко, стосовно дискурсу літератури. 

Глибинні позасвідомі переконання, що є фундаментом, надають енергії 

свідомому, видимому художньому дискурсу. Думка, що втілює сценічну ре-

альність, на наше переконання, має опертя на матерії глибинного кодування 

інформаційних процесів мозку. (Останнє доведено новим напрямом психології 

– томалогією). 

У його основі – хвильова природа кодування. Реальність же хвильової пси-

хофізики нині засвідчено й експериментом, і теорією. Хвильове кодування ін-

формаційних процесів у мозку є доведеним – і гіпотеза сучасної фізики про 

квантово-хвильове кодування образу не стосується лише біології, а цілком 

коректно почувається в просторі художньо-інформаційному. Хвильовій при-

роді зобов’язане й психологічне кодування, без якого не обходиться процес 

творчості. Отже, народження образу не може не апелювати до можливостей 

голограми, яка так само має квантово-хвильову природу. 

За умов нового знання про природу психічної діяльності, людина – й актор 

не може бути винятком – має змінити, сказати б, мізансцену життя – увійти в 
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екстрему, стати на голову (чи, може, навпаки, якщо досі ми перебували саме 

в цій позі). Актор більше не має права сценічно думати всупереч – ризикну 

сказати – онтологічній новині, яку важко переоцінити. 

Актор, який і далі буде грати в «психологічний театр» сучасного зразка, – 

хоч як це прикро – не актуальний для ХХІ ст. Він залишиться в музеї Театру. 

Це теж річ потрібна. Але він усе частіше буде опинятися в зоні симулякру. 

Симулякру людини. Симулякру театру. Зовсім не випадково європейський 

театр, і ми, і російський сегмент у тому числі, – ставить питання про зміну 

статусу дискурсу психологічного театру.

Наші спостереження за сучасним сценічним мистецтвом на Заході і Сході 

(за всієї їхньої відмінності) означили нові горизонти видимого/невидимого, 

явного/неявного, зокрема, в творчості актора.

Відомо, що, скажімо, актор театру Гротовського Ришард Чесляк демон-

стрував таку внутрішню пластичність енергій психіки, що його думка, сумнів, 

тривога – неявне, невидиме – візуалізувалися з достовірністю вербальності. 

Актор Курбаса (Йосип Гірняк, Мар’ян Крушельницький) умів «тривати в на-

міченому уявою ритмі» так, що вправи з «неживою» матерією – скелею, каме-

нем, столом – дорівнювали діалогам рівноправних «живих» партнерів.

Тишу та її змісти можна відтворити виключно внутрішньою енергетичною 

вібрацією – східний містеріальний танець Буто й актори, що працюють в його 

режимі, доводять це з невідворотністю нашої присутності в світі (хоча остан-

нє подеколи викликає сумнів).

Із сучасних акторів, які так чи інакше володіють секретом подібного скар-

бу назву Євгена Миронова, Марину Нейолову та Чулпан Хаматову в Росії, 

Владаса Багдонаса в Литві, Мартина Вуттке в Німеччині, Олексія Петренка, 

Богдана Ступку чи Гриця Гладія в Україні. 

Я особисто бачила майстер-клас Гладія на базі його версії «Кроткої» («Ла-

гідна») Достоєвського, коли візуалізувався «фантомний ефект» присутності 

персонажа за його відсутності у реальній мізансцені тут-і-зараз. Увесь рух су-

часного європейського танцю (починаючи з Бежара – й до Піни Бауш, Саші 

Вальц, Дениса Бородицького чи, частково, Раду Поклітару) – це «діставання» 

з глибин психіки й «переклад» видимою мовою тіла – неявного, архетипового. 

Нині можна говорити про те, що найефективніший вплив на сучасний 

європейський театр справила саме ця нова хореографія – новий танець, 

contemporаry dans. А також пластика з новаторським поєднанням архаїки й 

авангарду в містеріях буто й буто-фу. 
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Архетипове вкрай важливе для сучасної ідентифікації людини. 

Це – один із глибинних ресурсів ідентифікації, заряджений траєкторією в 

майбутнє. 

Цілісність актора на сцені, як і поза нею, зовсім скоро буде вимірюватися 

його спроможністю використовувати реальні відкриття сучасної науки. Це 

твердження ще безумовніше – для режисера. 

Зокрема, воно ґрунтується на дослідженнях вчених Барселонського уні-

верситету, які розробили систему, що вимірює й переносить такі фізіологічні 

параметри особистості, як ритм серцебиття, ритм дихання і шкіро-гальваніч-

ні реакції, – на запропоновані віртуальні обставини. Тобто у віртуальну ре-

альність переносять особистість людини. Йдеться про позасвідомі матерії, які 

переносяться на творені в реальному часі комп’ютерні особистості. (Щоправ-

да, мова йде поки що лише про фізіологічні складники. Вони пов’язані з емо-

ціями, станами, настроями, які відтворюються фізіологічним рівнем. Звісно, 

людина цим рівнем не вичерпується. Проте без нього неможливі сходження й 

на рівні складніші). 

Так спроможні складатися стосунки реальних персонажів сцени та їхніх 

фантомних партнерів, створених акторами-персонажами або реалізованих 

уявою режисера. Більше того, сценарій цих стосунків може в реальному часі 

динамічно змінюватися в бік непередбачуваності, недомовленості як нового 

естетичного канону, зупинки миттєвості, омріяної колись Фаустом, – постне-

класичних енергій. 

Повідомленням на кшталт: «вчені зі США й Канади вперше створили «жи-

вий транзистор» – устрій для управління електричним струмом, що є пото-

ком не електронів, а протонів та іонів, як у всіх живих організмах» – театр і 

художня культура може віддячити лише зразками художньо-естетичних од-

кровень, не менш креативних. Але герметичність, «атомарність» поведінки, 

занадто прикра, сказати б, незалежність театру від сучасного рівня думки й 

пошуку – від науки про людину та її нові можливості, відкриті світовою пси-

хологією, медициною, нейрофізіологією, новими напрямами експерименту з 

підсвідомим, новітніми вимірами часопростору, – неспростовно провокують 

щонайменше дві взаємовиключні гіпотези.

Перша: справжньої значеннєвості набуває нинішня зупинка театру, або 

форма його недіяння чи «відсутності». Можливо, театр відсторонився від 

корисного йому наукового контексту не з причин неспроможності осягнути 

його креативні реалії, а через сподівання на ефективний перегляд програм 
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власних «надлишкових топосів» перед стрибком до нової якості, про що і 

йшлося у відповідному розділі. Тобто неадекватність сучасного українського 

театру сучасним людиновимірним теоріям має під собою приховане натхнен-

ня очікування. Очікування вибуху. Мутації.

Друга гіпотеза – песимістичне свідчення того, що театр втрачає темп і 

якість самоналагоджування, веде до небезпечної розбалансованості остан-

нього. А це, зі свого боку, може засвідчувати ентропійні процеси у «великій 

системі», фрагментом якої він є. Така відверта неузгодженість театру (де в 

центрі – людина, живий актор) із сучасними науками про людину не про-

сто брутально відсуває його на маргінеси буття, а перетворює на культурний 

глюк, токсин, що загрожує безпосередньо життю, вітальності «великої систе-

ми». Вона має витрачати непрогнозовано велику енергію на відтворення ба-

лансу синергії.

Театр інспірує власну квантову фізику?

Стає дедалі більш очевидним, що понять простір і час як окремих і ав-

тономних – не існує. Є цілісний феномен часопростору. Щоби переконати 

в цьому, фізика в особі Ейнштейна подарувала світові теорію відносності. 

У тому числі, і спеціальну теорію відносності, над основами якої трудилися 

Г.А.Лоренц, А.Пуанкаре, Г.Мінковський, А.Робб. Експериментальну базу якій 

запропонував Альберт Майкельсон.

Логіка вичленування в самостійні цих категорій не в останню чергу 

зобов’язана тому, що математика – геометрія, зокрема, – прийшла до нас із 

грецької філософії, що наполягає на існуванні неспростовності й вічності 

істин, ім’я яким – геометричні теореми. Абсолютність їхньої логіки й краси 

сприймалися, як стверджують фізики, – божественним одкровенням. Логі-

ка строгих раціональних, «геометричних» картин світу завжди домінувала в 

європейській свідомості аж до ХХ-поч. ХХІ століття, періодично виявляючи 

якусь переконливість і навіть прийняття аргументів альтернативних східних 

підходів. Проте саме евклідовій геометрії упродовж двох тисячоліть належала 

пальма першості й «остаточності» істини про суть простору. Альтернативна 

філософія Сходу ідентифікувала світ за принципово іншими критеріями – 

в них не було остаточних істин, будь-яка інтелектуальна процедура розуму 

сприймалася як відносна, навіть ілюзорна. А картини реальності були нічим 

іншим, як візуальним відображенням певних станів свідомості.

Для тих, хто бував всерйоз захоплений Сходом або перебуває й нині під 

враженням приголомшливої мудрості його філософій – себе відношу до їх 
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числа – не може не виникнути спокуси порівняти картину єдності світу з 

єдністю двох півкуль мозку. Одне підпорядковується жорстким законам ра-

ціонального мислення, строгості побудов, упорядковує світ за допомогою 

переважно причинно-наслідкових смислів та удосконалення раціональних 

механізмів пізнання; а інше апелює до споглядальних, медитативних, ірраці-

ональних, інтуїтивних, поетичних, нестійких, завжди відносних образів, що 

виконують роль верифікуючих механізмів пізнання. Тому високі інтелекту-

альні дискусії тисячоліть про переваги тих чи інших істин в обох випадках 

представляють, на мою думку, просто коректну ілюстрацію принципу допо-

внюваності Бора, що його верифікувала сама природа, залишивши нам чудо-

ву можливість його розгадувати.

Раціональні уявлення про диференційованість часу і простору вкотре іс-

тотно похитнулися – знову-таки – з новою хвилею інтересу Заходу до Сходу, 

західної фізики – до східного містицизму. Ми звернулися до авторитетів у за-

хідній фізиці та східній містиці, зокрема, до робіт Альберта Ейнштейна, Гер-

мана Маньківського, Менделя Закса та ін. А також до робіт Ауробіндо, Дайсе-

цу Тейтаро Судзукі, Чжуан-цзи, Хуейнена, Лами Говінди та ін.

Особливий інтерес у цьому зв’язку представляють інтерпретації Фрітьофа 

Капри ((англ. Fritjof Capra), сучасного філософа й фізика – теоретика в галузі 

ядерної фізики й квантової механіки. Він переконливо й коректно доводить 

по суті еквівалентність західних і східних – наукових і містичних – типів піз-

нання світу. І що особливо важливо – на інтерпретаційному рівні діалог ново-

го західного раціоналізму і східної містики рішуче втрачає свою гостроту й 

парадоксальність, розташовуючись у площині, де релятивістська фізика під-

тверджує багато чого з відкриттів містиків. Виниклі в історичному горизонті 

раніше наукові інсайти-відкриття Сходу пізніше знаходять аргументацію в 

раціональних філософіях Заходу.

Сьогодні ми, можливо, стаємо свідками не просто нового діалогу цих двох 

систем, а нового знання про можливості їхнього взаємопроникнення-взаємо-

доповнюваності. Якщо хочете – взаємоперетворення. Може бути, навіть не-

сподіваного синтезу(?). 

Вирішення так званої проблеми нерозв’язності «парадоксальної природи 

відкритих явищ» Ф. Капра бачить на шляхах, які я б визначила як створення 

свого роду конвергентної мережі в умовах тонких, чуйних взаємозалежностей 

західних «просунутих» методологій і східного езотеричного, прямого знання 

на базі містичного досвіду. 
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Наше бачення часопростору (або поки що – простору й часу) в театрі й 

новому театрознавстві буде спиратися на позначений контекст і авторитет су-

часної фізики, яка досліджує все нові й нові виміри. Координати простору й 

часу, як відомо, залежать від Спостерігача. Від впливу гравітації. Нарешті, від 

вибору системи координат. Список не вичерпаний.

Я дозволю собі активно залучати на цьому етапі аргументи, здобуті су-

часною фізикою «на підтримку» східних філософій, і які однаково близькі як 

природничникові, так і гуманітарію, і філософу, сказати б, «прямого знання»: 

«Наприклад, класична фізика визнає, що довжини рухомого й спочива-

ючого стрижня однакові.  Проте теорія відносності виявила хибність цього 

твердження.  Довжина об’єкта залежить від його руху щодо спостерігача і 

змінюється залежно від швидкості (курсив мій – Н.К.). Ця зміна така: об’єкт 

скорочується в напрямку руху [...] Важливо розуміти, що питання про «іс-

тинну» довжину об’єкта не має сенсу, як і питання про справжню довжину ва-

шої тіні. Тінь – це проєкція точок, що знаходяться в тривимірному просторі, 

на двомірну площину, і її довжина залежить від кута проєктування» (Капра, 

1994, с. 95-96). 

«Тривимірні зразки виглядають по-різному в різних системах коорди-

нат, рухомі предмети не схожі на ті, що перебувають у спокої;  годинник, 

рухаючись, уповільнює свій хід.  Ці висновки здаються нам парадоксаль-

ними лише тому, що ми не усвідомлюємо, що всі ці несподівані ефекти – 

лише наслідки проєкції чотиривимірних явищ в тривимірному світі наших 

почуттів, подібно до того, як тіні – лише проєкції тривимірних предметів» 

(Капра, 1994, с.99). 

Багатовимірна реальність, як відомо, стає доступною в межах особливого 

стану свідомості. Для східних містиків він не становить проблеми. Цей стан 

свідомості означено асиміляцією образів і бачень, інспірованих іншими, над-

третіми вимірами, медитація видобуває нові кути зору, залучаючи до тунелю 

незвичайних енергій, що пригнічують лінійну площинність «попереднього» 

сприйняття. 

Ви можете познайомитися з цими явищами у зазначеній мною літературі або 

через власний досвід, який, природно, вимагає певних духовних зусиль і часу. 

«Те, що для одного спостерігача є простором, для іншого буде з’єднанням 

простору й часу. Теорія відносності виявила, що простір не тривимірний, а 

час не самостійний. Тісно й нерозривно пов’язані, вони утворюють чотири-

вимірний континуум, який називається “часопростір”» (Капра, 1994, с.96). 
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«Теорія відносності показала, що всі зміни в просторі й часі втрачають 

абсолютне значення, й змусила нас відмовитися від класичних понять про-

стору й часу. Виняткове значення цього відкриття розкрито в таких словах 

Менделя Закса: 

«Істинно революційний зміст теорії Ейнштейна в тому, що... вона запе-

речує об’єктивний характер просторово-часової системи координат. Теорія 

відносності стверджує, що просторові й часові координати – лише елементи 

мови (курсив мій – Н.К.), якими користується спостерігач, описуючи довкіл-

ля» (Капра, 1994, с. 95).

Зміну модальностей художніх текстів в останні півстоліття засвідчено екс-

периментами художньої культури з основними, базовими поняттями – часо-

простору, ролі спостерігача, суб’єктивності як такої. Тут вона постала – через 

мовну умовність – парадоксально своєрідною квантовою фізикою. 

Театр інспірує власну квантову фізику? 

Працюючи з підсвідомістю, він, як ми переконалися, запропонував як ана-

лог досі невідомим вимірам часопростору – естетику непередбачуваності сно-

видіння, галюцинації, розгортання програм давньої, до того прихованої, ак-

туалізованої тут-і-тепер пам’яті. Нове прочитання часу в виставах, скажімо, 

Някрошюса й Жолдака – та й не тільки їхніх – буквально підривало абсолют-

ність нормативів класики – час, нагадаю, поставав одномоментно сучасним, 

минулим і майбутнім. 

Ця нова «фізика театру», як і у випадку з релятивістською фізикою, зі-

мкнулася з містичним досвідом древніх східних філософій. Ви пам’ятаєте, я 

вже писала про це. Залучу до наших благотворних критичних рефлексій тако-

го авторитета, як Д.Т.Судзукі (через посередництво Капри): 

«У цьому духовному світі не існує розмежування часу на минуле, сьогодення 

й майбутнє (курсив мій – Н.К.): вони зливаються в одній єдиній миті живо-

творного буття... Цей момент осяяння містить у собі минуле й майбутнє, але 

не стоїть на місці з усім своїм вмістом, а перебуває у невпинному русі» (Судзу-

кі, 1994, як цитується у Капри, 1994, с.105). 

У чотиривимірному континуумі, в цьому наборі патернів, стверджує су-

часна фізика, «частинки можуть розгортатися в будь-яких напрямках». Мате-

матичні формули теорії поля, графіки зіткнень фотона з позитроном і фотона 

з електроном – призводять до виникнення можливості «двоякої інтерпрета-

ції: можна побачити або позитрони, що переміщуються в часі вперед, або ж 

електрони, що переміщуються в часі назад! У математичному відношенні ці 
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два варіанти абсолютно ідентичні: рух античастинки з минулого в майбутнє й 

рух частинки з майбутнього в минуле виражаються за допомогою однієї і тієї 

ж формули» (Капра, 1994, с.106-107). 

На базі цього концепту виникає гуманітарна спокуса (право?) підтвердити 

відкриту художньою практикою оборотність часу для нелінійних систем – за 

умови, що поняття ідентичності двох вищеназваних варіантів переміщення 

частинок у часі коректно адаптовані до нашого предмету й об’єкту.
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ON THE THRESHOLD OF QUANTUM THEATER:

THE REVOLT OF TIME IN NONLINEAR SYSTEMS

Nellу Kornienko,

Doctor of Arts, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Th e Les’ Kurbas National Centre for Th eatre Arts, Kyiv, Ukraine

Th e goal. Th e author initiates a new direction in the humanities, in particular, in art 

history – synergetics of art culture, a segment of which should be a new, or “other” theater 

studies. Th e article  considers nonlinear open systems that work on the basis of self – or-

ganization and self – development (there are four author’s monographs on this issue). It 

approaches the topic of the theater in the context of the quantum world – the theater of 

the future. Th ese ideas found support of the leading international scientometric Scopus 

base. An excerpt from this new issue is off ered. 

As a fragment of a new direction initiated by us, the article aims to develop this in-

novative resource. Th e research methodology is among the newest, based on the mutual 
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adaptation of approaches to quantum physics and humanities. Th e scientifi c novelty – in 

fact in fundamentally new approaches and research methodologies that create a diff erent 

scientifi c, theoretical reality, in particular, theater (art) knowledge as a part of the science 

synergetics of artistic culture. Conclusions: the integration of the proposed ideas and in-

terpretations into the modern scientifi c and cultural space will gradually change the oft en 

“non-working” landscape of modern theater studies and the humanities in general.

Th e formulation of the problem. In a broad sense – set out above. In concrete-prag-

matic, ie directly in the article, the problem concerns for the fi rst time the polemic be-

tween the humanities and quantum physics, which “ignores” the practices of art systems 

that “argue” – and in our opinion, successfully – with the natural foundations of the the-

ory of knowledge. Th e article focuses on one of the leading art categories – the category 

of Time in nonlinear open self-organized systems, which are the subject of research in 

both quantum physics and art resources. Th e author argues that Time in artistic nonlinear 

practices has a reversibility, while the physics of nonlinear systems denies that.

Analysis of research and publications. We do not know such studies. From an ad-

ditional resource – numerous works on quantum physics and classical physics, the author 

involves world physicists, philosophers, in particular, representatives of the East, as well as 

European and Eastern thinkers, which are listed in the appropriate option. 

Keywords: reversibility/irreversibility of time, artistic practice, quantum physics, 

nonlinear systems.

Стаття надійшла до редколегії 08.10.2020.
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ЛЕСЯ КУРБАСА: ВИМІРИ НЕКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
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Мета роботи. На підґрунті сучасних філософських теорій про типи раціональ-

ності розглянути положення театральної теорії Леся Курбаса про ритм як фраг-

мент у майбутній побудові цілісного контексту української театральної культури 

початку ХХ ст. 

Методологія дослідження ґрунтується на філософсько-антропологічному ана-

лізі основних понять театральної теорії Леся Курбаса. 

Наукова новизна полягає в тому, що розгляд театральної теорії Л.Курбаса 

в  загальному європейському культурному контексті становлення некласичної 

раціональності дає можливість уточнити філософське значення курбасівського 

розуміння феномену театрального твору як цілісності, що має характер потоку 

тривання, який реалізується в спільному просторі між сценою і залом. Л.Курбас 

як теоретик і філософ театру концентрував потужний спектр модерних ідей, 

характерних для становлення нової на той час некласичної парадигми. Така 

концентрація ідей в одній особистості свідчить про те, що культура, яка дов-

го розвивається в умовах штучного стримування здатна породжувати творчі 

особистості, які в концентрованому вигляді проходять необхідний для життя 

культури шлях, і в яких інтуїтивне художнє пізнання відповідає пізнанню фі-

лософському.

Ключові слова: некласика, тривання, темп, ритм, метр, концептування. 
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Постановка проблеми. Проблема аналізу творчого доробку будь-якого 

художника в сучасній ситуації розмитості критеріїв, одночасного співіс-

нування різних художніх цінностей і навіть епох спонукає шукати більш 

фундаментальні підходи до розуміння самого феномену мистецтва, а від-

так, і внеску кожної творчої постаті й у сучасну їй культуру. І це особливо 

актуально, коли йдеться про періоди репресій культури й про митців, які 

внаслідок історичних причин починають осмислюватися через багато ро-

ків після їх смерті. Тому постать Леся Курбаса, знакова для модерної укра-

їнської культури, вимагає не лише суто театрознавчих, а і філософських 

підходів, які пов’язуючи воєдино тип фундаментального світобачення (ра-

ціональності) епохи й творчість режисера, допомагали б вписувати його 

теоретичний доробок як пропущену ланку в український культурний кон-

текст, відновлюючи тогочасну суголосність цього контексту з найболючі-

шими й найгострішими проблемами духовного життя тогочасної Європи. 

Аналіз досліджень і публікацій. Для перших дослідників творчості 

Леся Курбаса Н.Корнієнко (Корнієнко 1968, 1971, 2005, 1998) й І.Волицької 

(Волицька, 1995) характерне розуміння того, як важливо з’ясувати осо-

бливості саме філософського світогляду режисера. Не залишалася ця про-

блема поза увагою й у більш пізніх дослідженнях М.Гарбузюк (Гарбузюк, 

2007), Н.Єрмакової (Єрмакова, 2012), а також автора статті (Левченко, 

2007). Окрім того, існують напрацювання автора, де в заявленому філо-

софсько-методологічному ключі розглядалася драматургія О.Олеся (Лев-

ченко, 2003). 

 Мета. Зважаючи на наявні напрацювання, розглянути на підґрунті су-

часних філософських теорій про типи раціональності театральну теорію 

Леся Курбаса, зокрема його ідеї про роль ритму як ще один фрагменту у 

майбутній побудові цілісного контексту української театральної культури 

початку ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу.

На межі XIX-XX ст., коли класична раціональність втрачала свої по-

зиції в науці, мистецькі генії інтуїтивно викристалізовували свій час, де-

монстрували паралельно з науковими відкриттями (а подекуди й раніше) 

зразки, передчуття, а згодом і потік фундаментально нових стосунків з 

об’єктом художнього пізнання. 

Постать Леся Курбаса є показовою в контексті становлення нової на 

той час некласичної раціональності в мистецькій і філософській думці Єв-
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ропи. Розглянемо докладніше ті ідеї, які лягли в основу того, що ми нази-

ваємо некласичною раціональністю.

Якщо в класичній парадигмі суб’єкт бачив об’єкт як сукупність пев-

них стійких наборів якостей (елементів), які можна було досліджувати й 

описувати, то на межі ХІХ-ХХ ст. некласична наука почала заперечувати 

основну світоглядну засаду класики про існування предметів незалежно 

від умов процесу пізнання, і що головне – від позиції дослідника. Іншими 

словами, у цей час поняття «об’єктивності» як цінності й у мистецтві, й у 

науці трансформується радикально.

Наслідком такого підходу стала увага дослідників до самих інструмен-

тів свого дослідження. Не оминув цей процес і європейське мистецтво, де 

з небувалою силою розгорнулося вивчення виражальних засобів кожного 

виду мистецтва, а також і певна абсолютизація цих засобів, що призвело 

до бурхливого розвитку нових форм заради самих форм. Центральним по-

няттям таких досліджень практично в усіх видах мистецтва став ритм. 

Ритм почав осмислюватися не лише як певна форма організації ху-

дожнього простору, а і як одне із засадничих філософсько-природничих 

понять, точка дотику духу й матерії. Класична наукова картина світу як 

механізму, де тіла спричиняли вплив на інші через пряму передачу сили, 

змінювалася на розуміння світу як організму, тобто формувався новий 

системний підхід, із погляду якого «будь-яка річ виступала як процесу-

альна система, яка самовідтворюється в результаті взаємодії з середови-

щем і завдяки саморегуляції» (Степин, 2009, с. 257). Проблема дослідження 

об’єкта в його безперервному русі й розвитку вимагала пізнання законів 

руху матерії, яка, на думку А.Бергсона, в цьому русі частково втрачала 

якості матерії, а сам безперервний процес – тривання – належав як матері-

альному, так і духовному світам.

Окрім того, у цей час формувалися наукові уявлення про єдність за-

конів всесвіту, про те, що «природа як всезагальне й нескінченне суще, як 

цілісність цього безмежного сущого, відтворюється в кожній точці пізнан-

ня, в кожній істинній думці, у кожному окремому образі» (Степин, 2009, 

с.179-180). Тому досконально досліджуючи свою царину, можна зрозуміти 

закони всесвіту й навпаки – розуміючи закони всесвіту, можна осягнути 

закони своєї царини.

Для колишнього віденського студента Л. Курбаса саме космічність була 

критерієм істинності театральних законів. Це зумовлювалося, передусім, 
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світовідчуттям, яким він керувався, захоплюючись тими чи іншими філо-

софськими світоглядними системами. А захоплювався він, окрім теософії 

Р.Штайнера, універсалістськими ідеями Г.Спенсера, автора системи син-

тетичної філософії, який виявив певні закони еволюції, спільні для орга-

нічних і неорганічних, природних і космічних систем.

Варто підкреслити, що відчуття єдності органічних і неорганічних при-

родних систем, яке, як відомо, було властиве Курбасу з його відчуттям 

свідомості «хмар, гір, нації», було суголосним зі струнким філософським 

вченням Спенсера, який вважав, що всі речі мають спільне походження, а в 

процесі еволюції набувають різних рис під час адаптації до довкілля. Тому 

Курбас, пояснюючи значення темпу, ритму, метру, насамперед говорить не 

про актора, а про «річ» на сцені, «виражену в символі», який би поєднував 

космічний і особистісно людський вимір цієї речі. Йдеться, вочевидь, не 

про те, що ми звикли позначати поняттям «театральна річ» (аксесуар, бу-

тафорія), а про створення додаткового театрально-метафізичного виміру 

всього, що існує на сцені, в тому числі й людини.

 Така семантика слова «річ» пов’язана також і з популярними на той 

час теософськими ідеями, зокрема з роботами Р.Штайнера. Крім того, фі-

лософське підґрунтя цього виміру знаходимо й у думці А.Бергсона, що «в 

матерії є щось понад те, а не відмінне від того, що дано фактично» (Берг-

сон, 1999, с.24).

 Виявляючи «річ» на сцені у її зв’язках з універсумом, Л.Курбас дослі-

джує взаємодію загальних законів тривання, тяглості, неперервності, які 

ми відчуваємо досвідомо, та одиничності й дискретності нашого сприй-

няття речі. Іншими словами, ми зустрічаємося з тим фактом, що Курбас 

не полишає внутрішню філософську роботу над ідеєю подолання дуалізму 

матерії й духу, роблячи театр майданчиком для її дослідження і реалізації.

Будь-яка «річ» має ритм, причому, як наголошує Курбас, ритм зовніш-

ній і внутрішній.

Відчуття тяглості й неперервності потоку виявляється у співвідношен-

ні між метром та ритмом: «...сприймання поміж метром і ритмом, поміж 

моментом постійним і тим, що міняється, – воно є в усьому. Це є закон кос-

мічний» (Курбас, 1998, с.110). Можна припустити, що метрика речі визна-

чає контури її окремішності, одиничності, ритміка, увиразнюючи цю окре-

мішність, забезпечує (як процес коливальний) її пов’язаність із всесвітом. 

І те й інше для сприйняття аудиторії є категоріями доінтелектуальними, 
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явищами недискретного потоку свідомості, так само як і сприйняття їхніх 

змін є одвічно природним. Метр Л.Курбас визначає як те, що «підсвідомо 

тримає глядача; те, що є канвою даного спектаклю» (Курбас, 1998, с.110), 

тобто, щось постійно відтворюване й незмінне, певний однорідний матері-

альний візерунок, яким плине час вистави.

Ритм, навпаки, – «це те, що означує різність наголошеності космічної 

єдності» (Курбас, 1998, с.154), або ж – «характерна для явища система ак-

центованості». Акцентованість, за Л.Курбасом, і є та змінна, залежна від 

концепції умова, завдяки якій річ стає реальною для конкретного сприй-

няття. Різна акцентованість, тобто різна ритмічність, або чітко окреслюва-

тиме в постійному потоці ті чи інші речі або по-різному виявлятиме одну й 

ту саму річ: «... пізнаючи речі (явища), ми сприймаємо їх тільки як ритміч-

ний факт. Себто як факт, у якому є ікс – основна акцентована точка. Крім 

неї, є ще низка слабше акцентованих точок, які ми слабше сприймаємо. Те 

саме явище можна сприймати і в інакшому ритмі» (Курбас, 1998, с.156).

Фактично, говорячи про ритм як про спосіб концептування, Курбас 

робить його основним джерелом художньої інтерпретації. Одне й те саме 

явище може бути сприйнятим по-різному, а отже, – інтепретованим за-

лежно від ритму сприйняття. 

Поняття «ритмічного факту» як дискретної одиниці сприйняття ви-

водить на проблеми, як ми б сьогодні сказали, актуальної та віртуальної 

реальності. Явище, зважаючи на особливості людського сприйняття, може 

актуалізуватися як факт лише в одному ритмі, хоча потенційно він має 

кілька варіантів своєї реалізації, які залежать від зміни акцентованості – 

ритму, або ж, за словами Л.Курбаса «ритмічних концепцій» (Курбас, 1998, 

с.158). 

Концепція вже є більше категорією раціонального: «функція розуму, за 

допомогою якої ми виділяємо, виокремлюємо, ототожнюємо поміж собою 

численно різноманітні речі... З маси психологічних явищ наш концепт фік-

сує якесь одне» (Курбас, 1998, с.158). Як уже можна здогадатися, це психо-

логічне явище, яке фіксує наш концепт із поміж маси інших, і є основна 

акцентована точка, біля якої буде перебувати низка слабше акцентованих 

точок. «Концептування – це вміння сприйняти річ, себто знайти кілька 

основних наголошених моментів явища (Курбас, 1998, с.157). Тобто худож-

ник володіє такою функцією розуму, як концептування, а це означає, що 

він може відтворювати речі і явища навколишнього світу в новому ритмі. 
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Утім, Л.Курбас далекий від чистого суб’єктивізму, бо вважає, що речі, 

які перебувають в потоці тривання, мають притаманний лише їм набір 

ознак, і свідомість художника працює (концептує) з об’єктивно даним ма-

теріалом. Ця об’єктивність речей у потоці теж має ритм, так залізо «існує 

для нас в об’єктивному ритмові – воно тверде, важке, дзвінке» (Курбас, 

1998, с.156). Тому суб’єктивне акцентування можливе на основі пізнання 

«об’єктивного ритму» речей. 

Однак необхідно підкреслити одну вкрай важливу деталь: автор спіл-

кується з річчю опосередковано, кодуючи її в певному ритмі, так само опо-

середковано через ритм сприймає і глядач, декодуючи у власній свідомості 

від медитативного ритму до ритмічного факту й ритмічної концепції.

Як ми вже зазначали, масштаб і спрямування універсалістських заці-

кавлень Л.Курбаса зумовлювали і його розуміння мистецтва як особливої 

створеної людиною цілісності, що має відображати космічні закони й під-

корятися їм. Тож звідси виходили й завдання для акторів, які в ідеалі мали 

виступати творцями-інтерпретаторами через осягнення ритму персона-

жа, а отже, й через логічний наслідок цього процесу – концептування.

«Тільки тоді, – підсумовує Л.Курбас, – коли багато дрібниць ви можете 

схопити в один момент і в один момент усі частини почасово мати в полі 

своєї уяви, – тоді у вас народжується напруженість, піднятість усіх ваших 

душевних сил» (Курбас, 1998, с.58). 

Що має на увазі Л.Курбас, коли закликає актора тримати в уяві «в один 

момент» «усі частини почасово»? З одного боку, можна сказати, що йдеть-

ся про відому мить творчого осяяння, коли митець інтуїтивно бачить (чи 

чує) начебто весь твір. Однак, Л.Курбас ставить це завдання перед актора-

ми свідомо, як певну технологію, а отже, найімовірніше, має світоглядні 

підстави вважати переживання цієї «почасової одночасності» не винятко-

вою прерогативою обраних, а одним із природних станів людської свідо-

мості, досяжних за умов свідомих зусиль і спрямованих тренувань. 

Отже, особливе переживання єдності раціонально виділених елементів 

– як відчуття й усвідомлення їхнього ритму – породжує справжнє натхнен-

ня. Так у формулі Л.Курбаса натхнення є не стільки першопричиною, скіль-

ки результатом творчого процесу, який породжує новий більш потужний 

творчий процес. Оскільки йдеться про роботу актора над роллю, то, треба 

зауважити, що цей результат і є тим станом, у якому актор може працюва-

ти на сцені. 
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Ввести актора в такий стан, за Л.Курбасом, означає поставити його «в 

становище людини, що знає світ» (Курбас, 1998, с.155). Л.Курбас не боїться 

абсолютних величин, таких як «світ», тому що для нього важить не запа-

морочлива величина, безмежність чи обмеженість всесвіту, а можливість 

ритмічного пізнання-переживання його постійно мінливої єдності, що 

проявляється в усьому сущому, в тому числі й художньому творі. У чому 

полягає «знання світу», сам Л.Курбас пояснює так: «Тут найголовніше в 

пов’язаності різнорідності з єдністю. Що таке різнорідність? Це є наяв-

ність поняття (складника) елементу. Говорячи про різнорідність світу, ми 

говоримо про його елементи. Закон є те, що утворює й об’єднує всі елемен-

ти» (Курбас, 1998, с.155).

Тому актор, який «знає світ» – це людина, для якої «світ є певною дифе-

ренційованою цілісністю», «єдністю, в якій вона вміє розбиратись» (Кур-

бас, 1998, с.155). Основним «інструментом» диференціювання, як ми вже 

помітили, у Л.Курбаса виступає стан своєрідного осяяння ритмом.

Саме в Л.Курбаса теза «художник завжди правий» набуває обґрунту-

вання з погляду його своєрідного антропокосмізму: «Людина, що вміє охо-

пити світ, ніколи не помиляється, який би план вона не взяла, бо їй зна-

йоме активне переживання згоди поміж єдністю та різноманітністю світу; 

їй знайоме відчуття ритму» (Курбас, 1998, с.155).

Проте у Л.Курбаса йдеться і про своєрідну антитезу цій думці, а саме 

про відповідальність за етичність та істинність того світовідчуття, яке 

в цю мить актор несе зі сцени. Адже, оскільки на думку режисера, мис-

тецтво взагалі – «це така форма стосунків поміж людьми, в якій вони 

через мистецький твір настроюються на одне світо- і життєвідчування» 

(Курбас, 1998, с.69), то актор – це своєрідний настроювач публіки на те 

чи інше відчуття й бачення світу. Цикл мистецьких уявлень Курбаса про 

єдність етики й естетики, як стверджує Н.Корнієнко, завершує саме піз-

нання Сковороди, його вчення про «внутрішню людину», якою, звісно ж, 

має бути митець. Тобто Л.Курбас прагне до виховання такої особистості, 

для якої головне не розум, почуття чи інтелект, а творча цілісність (Кур-

бас, 1998, с.95). 

Визначення мистецтва як «форми стосунків між людьми», з одного 

боку, свідчить про те, що для Л. Курбаса мистецтво – це не те, що відбу-

вається на сцені чи зафіксовано на сторінках книг, – а те, що існує поміж 

людьми. Не обходить увагою Л.Курбас і важливість зворотного процесу 
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– впливу того, що вже існує й існувало в реальності й поміж людьми, на 

нове мистецьке відчуття єдності світу: «Досягти такої досконалої скон-

центрованості певного світовідчування можна тільки переживши, багато 

пізнавши» (Курбас, 1998, с.155). Однак життєвий досвід важливий для 

актора не стільки для того, аби зрозуміти характери, мотиви, психоло-

гію персонажів, скільки – і це основне – аби досягти такої «досконалої 

сконцентрованості певного світовідчування» (коли всі дрібниці схоплені 

в один момент), щоби «настроїти» на це світовідчування публіку, щоби 

через нього поміж людьми й виникли ці самі таємничі стосунки, які на-

зиваються мистецтвом.

Художником, за Л.Курбасом є та людина, яка здатна відкривати нове у 

вже відомому. Що ж дає художникові можливість бачити відоме як невідо-

ме? Спостережливість, оригінальність мислення, унікальність життєвого 

досвіду? Як ми бачили трохи вище, і так, і не тільки так. Усе це набуває 

творчого сенсу, якщо має здатність перетворитися на адекватний цій уні-

кальності ритм: «В мистецтві є така прикмета (в процесі його створення) – 

пізнання речі в новому, якомусь невідомому для сучасників, ритмові (кур-

сив мій. – О.Л.), захоплення ним, створення речі такою, якою мистецтво 

бачить її в своїй уяві» (Курбас, 1998, с.157).

Отже, тут ми зустрічаємося зі ще одним виміром ритму як інтерпрета-

ції, але тепер вже інтерпретації реальності. Художникові, який «знає світ», 

дано побачити його в новому, невідомому раніше ритмі, відкрити невідоме у 

відомому. Фактично це є релізованою формою бергсонівського інтуїтивного 

пізнання, яке реалізується в рухомій дії й пізнає саме життя речей. 

Коли ж говорити про засоби, якими це мало здійснюватися, то варто ще 

раз згадати про філософсько-світоглядний вплив А.Бергсона, зокрема, його 

поняття «тривання», як першооснову сущого, коли матерія, час і рух висту-

пають як різні форми проявлення цього «тривання» (Бергсон, 1999, с. 24).

Висунутий Курбасом для театру комплекс понять «темп, ритм і метр» 

виглядає підґрунтям особливого художнього тривання, яке в найбільш 

чистому вигляді існує в музиці та поезії. Тому «темп, ритм і метр» є не 

стільки формами проявлення, скільки способом живого існування (і 

основний сектрет!) художнього тривання. І саме в такому підході до цих 

понять лежить новаторство Курбаса як філософа театру.

Л.Курбас постійно вживає поняття «час» як певну неперервну плин-

ність, організовану у виставі метром, темпом і ритмом.
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Якщо ритм як параметр усвідомлення часового потоку за Л.Курбасом, 

є «системою наголошеностей», «системою єдності», в якій сприймаються 

«змінності, які відбуваються на сцені» (Курбас, 1998, с.162), то темп опе-

рує рухом цієї системи – визначає швидкість протікання сценічного часу, 

структурованого метром і ритмом. Темп «є ступінь переваги у взаємовід-

ношенні цілості й частини» (Курбас, 1998, с.164). Задля наочності Л.Курбас 

пояснював це поняття на прикладі поїзда, що рухається з Харкова до Пол-

тави. Зупинка і стоянка з непорушною картинкою за вікном акцентує ува-

гу пасажира на частині дороги. Коли ж поїзд розганяється і їде швидко, 

увага не зосереджується на окремих деталях за вікном, відчувається на-

ближення до цілості. Так само й у театрі: «... коли глядач спинить увагу на 

частині спектаклю... обдивитися те, що відбувається на сцені, забути про 

цілість напруження дії, тоді темп буде повільний. Коли, навпаки, – нагро-

мадженням форми покажете, що поїзд наближається до кінця дороги, то 

актор може рухатися зовсім повільно, а сценічний темп буде скажений» 

(Курбас, 1998, с.164).

Отже, ще раз підкреслимо: темп визначає швидкість руху сценічного 

часу, а «сценічний час – це час, який глядач сприймає суб’єктивно» (Кур-

бас, 1998, с.164). Тому пріоритет породження темпу належить сприй-

няттю глядачів. Режисер, звісно, певним чином організовує матеріал, 

але так, щоб «не в ньому був швидкий темп, а в сприйманні глядача, щоб 

у п’єсах відбулися процеси зміни вражень, щоб глядача вкинути з гаря-

чого в холодне. Зробити частішими рефлекси, а не те, що на сцені діється. 

Себто прискорити не на сцені, а в залі, – ось завдання режисера» (Курбас, 

1998, с.164).

 Виявляється, темп сценічної дії, який, звісно, теж існує, не впливає на 

темп глядачевого сприйняття. Впливає ж, як можна зрозуміти з вислов-

лювань Л.Курбаса, сила тяжіння до завершеної цілісності. Чим активніше 

тяжіє до цього вистава, тим швидше збігає сценічний час, тобто час, що 

виникає в сприйнятті глядачів. 

Як видно, особливо з останньої цитати, Л.Курбаса не полишали мрії 

про театр містеріального єднання сцени та залу. Однак, на відміну від су-

часників, Л.Курбас акцентує увагу не на сугестивних впливах ритму, темпу 

на індивідуальну свідомість, а на побудові того особливого простору «пре-

ображення», який утворюється поміж людьми, і є, власне, здійсненною 

сутнісною функцією сценічного твору.
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Отже, на основі точної ритмічної організації вистави глядач також здо-

буває привілей інтепретатора.

Тож творча інтуїція Л.Курбаса, випереджаючи європейський герменев-

тичний поворот, не просто бачить глядачів співавторами вистави, а точно 

називає той елемент театральної теорії – темп, – де своєрідний привілей 

авторства належить глядачеві. 

Висновки. Розгляд театральної теорії Л.Курбаса в контексті станов-

лення некласичної раціональності дає змогу систематизувати й уточнити 

розуміння режисером феномену театрального твору як цілісності, що має 

характер потоку тривання, який визначається темпом, ритмом і метром, 

причому, цей потік повноцінно реалізується в спільному просторі, що 

утворюється між сценою та залом. Тому можна стверджувати, що Курбас 

як теоретик і філософ театру концентрував потужний спектр ідей, харак-

терних для становлення нової на той час некласичної парадигми. З огляду 

на контекст української театральної культури початку ХХ ст. він заповню-

вав унікальну нішу, яка надає цьому контексту непересічний модерний 

контекст. Така концентрація ідей в одній особистості свідчить про те, що 

культура, яка довго розвивається в умовах штучного стримування здатна 

породжувати творчі особистості, які в концентрованому вигляді прохо-

дять необхідний для життя культури шлях, де інтуїтивне художнє пізнан-

ня відповідає пізнанню філософському.
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RHYTM AS INTERPRETATION IN LES KURBAS’S 

THATRICAL THEORY: 

NONCLASSICAL PHILOSOPHY APPROACHES

Olena Levchenko,

Doctor of Philosophical Science,

The Les’ Kurbas National Centre for Theatre Arts, Kyiv, Ukraine

The purpose of the article. On the basis of modern philosophical theories 

about types of rationality the author considers Les Kurbas’s theatrical theory of 

rhythm as a fragment in the future construction of a holistic context of Ukrai-

nian theatrical culture of the early twentieth century. The methodology of the 

research is based on the philosophical and anthropological analysis of the basic 

concepts of the theatrical theory of Les Kurbas. The scientific novelty consists 

in the fact that the consideration of Les Kurbas’s theatrical theory in the context 

of the formation of non-classical rationality makes it possible to systematize and 

clarify Les Kurbas’s understanding of the phenomenon of theatrical work as an 

integrity having the character of the flow of duration, which is determined by 

pace, rhythm and meter. Moreover, this flow is fully realized in the common 

space formed between the stage and the hall.
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Conclusions. Les Kurbas as theorist and philosopher of theater, concen-

trated a powerful spectrum of modern ideas of a new non-classical paradigm. 

Inspired by the ideas of Herbert Spencer and Henri Bergson, Kurbas examines 

the laws and instruments of theater in the context of the general laws of the 

cosmos evolution. The concept of artistic truth is justified in terms of its pecu-

liar anthropocosmism. Defining rhythm as a way of conceptualizing, Kurbas 

makes it the main source of role interpretation, as well as artistic interpreta-

tion of reality. Les Kurbas’s creative intuition, ahead of the European herme-

neutic turn, not only sees the audience as co-authors of the play, but precisely 

calls that element of theatrical theory – tempo – where the original privilege of 

authorship belongs to the spectator. Such concentration of ideas in one person 

proves that a culture which develops under artificial restraint can generate 

creative personalities which, in a concentrated form, pass the way necessary 

for the life of culture and in which intuitive artistic knowledge corresponds to 

the philosophical knowledge. 

Keywords: non-classics, duration, pace, rhythm, meter, conception.
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ПОВОРОТНИЙ МОМЕНТ: ЗМІНА ФОРМ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 
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Художня література, зокрема драматургія, що ми її називаємо біографічною, при-

ваблює реципієнта пильною увагою до самої людини, її життя та прагнень, виявлених 

у специфічній формі візуального наративу, репрезентованих у контексті історичної 

епохи, до якої та чи інша біографія відсилає. Сучасна українська драматургія, що нале-

жить до метажанру художньої біографії, має бути прочитана саме в контексті чотирьох 

поворотів, які тільки-но відбулися в культурі: атропологічного, наративного, візуаль-

ного та біографічного. Цими контекстами й визначаються ті смисли, які промовляють 

до сучасника, втомленого інтенсивністю та ненадійністю інформаційних потоків, у 

яких він перебуває.

Ключові слова: художня література, художня біографія, біографічна драматургія, 

сучасна драматургія, наративний поворот, метажанр, візуальне. 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап рoзвитку суспіль-

ства характеризується низкoю кардинальних змін, які пoтрясають самі 

oснoви буття худoжньoї літератури: вoна демoкратизується, динамізується, 

пoєднується з візуальним кoмпoнентoм, втрачає жанрoву і рoдoву чистoту, 

тяжіє дo пoшуку нoвих фoрм у кoнтексті глoбальних етичних та естетич-

них переoсмислень нового століття. Суттєві зрушення пoмітні на всіх рів-

нях мистецтва: стильoвoму, жанрoвoму, oбразнoму. Прoте існують риси 

худoжньoї літератури, зoкрема драматургічнoї, які більш-менш стабільнo ха-

рактеризували її прoтягoм дoсить значнoгo періoду спoстереження. Oднією 
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з таких стійких рис мoжна вважати антрoпoцентричність – тривалий, 

непідрoбний інтерес письменника дo людини, її буття й духoвнoгo пoшуку, 

дo її культурнoгo кoнтексту, щo також є специфічним прoявoм людського 

існування. Інша стійка ознака драматургії – зорієнтованість на фабулу, або, 

як зараз говорять, історію, також щонайкраще реалізується через прояв-

лення oсoбистої істoрії людини – її біографії. Охоче звернення дo істoрії в 

іншому смислі цього слова також характеризує загальний стан сучаснoї єв-

ропейської культури та перетвoрюється на ще oдну пoмітну рису худoжньoї 

літератури. Пoдії минулoгo стають oб’єктами для ігoр і переoсмислень або 

тлом для витoнченoї самoрефлексії. Так у пласті худoжньoї літератури, яку 

ми традиційно називаємo біoграфічнoю, красному письменству вдається 

спиратися на принципи, що овіяні флером ностальгії в наш пересичений 

стресом час, а саме людиновимірність, омовленість, закоріненість в історич-

ному ґрунті. Для пoзначення таких твoрів навіть виникає oкремий термін – 

«метажанр худoжньoї біoграфії», щo підкреслює масштаб цьoгo явища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукoвий інтерес дo питань 

трансфoрмації жанру біoграфії на теперішньoму етапі прoстежується в багатьoх 

наукових публікаціях. Переважно в теoретичних та істoрикo-літературних 

студіях пoстрадянських (у тoму числі, українських) учених увага приділяєть-

ся, насамперед, визначенню етапів рoзвитку, станoвлення та oснoвним ри-

сам біoграфії в цілoму та худoжній біoграфії як специфічнoму утвoренню в 

літературі зoкрема (С.Аверинцев, O.Валевський, O.Галич, Д.Жукoв, O.Дацюк, 

Т.Павлoва, Г.Пoмеранцева, Т.Пoтніцева, Н.Тoркут, В.Чишкo). Існує такoж 

низка рoбіт, присвячених жанрoвo-стильoвим oсoбливoстям худoжньo-

біoграфічнoї прoзи (І.Акіншина, Н.Ігнатів, І.Савченкo), наративним страте-

гіям худoжньo-біoграфічнoгo жанру (Т.Черкашина) та деяким теoретичним 

і практичним прoблемам жанру літературнoї біoграфії (І.Данильченкo, 

Ю.Кoньшина, Л.Мoрoз). Oднак у більшoсті праць не рoзглядається 

біoграфічна драма, абo рoзглядається лише лише вузький аспект, цікавий 

дoсліднику, як-oт: шекспірівський дискурс драми-хрoніки (Л.Закалюжний), 

сучасні мoдифікації віктoріанськoї біoграфії (Д.Карачoва), моделювання та 

модифікація міфоструктур у біографічній драмі (О.Бондарева).

Мета дослідження – рoзглянути репрезентацію сучасної української дра-

матургії, що її можна віднести до метажанру худoжньoї біoграфії, у контек-

сті «поворотів» сучасної гуманітаристики: атропологічного, наративного, 

візуального та біографічного. Наукoва нoвизна рoбoти пoлягає в тoму, щo 
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у вітчизнянoму літературoзнавстві вперше проблематизується біографічний 

наратив як виразна стратегія сучасної української драматургії в культурнo-

істoричнoму кoнтексті системних гуманітарних змін. 

Метoди й теoретикo-метoдoлoгічна oснoва дoслідження. У рoбoті 

викoристанo загальнoнаукoві метoди спoстереження, аналізу, синтезу, 

дoбoру та систематизації матеріалу. Крім тoгo, булo застoсoванo пoрівняльнo-

істoричний, пoрівняльнo-типoлoгічний, інтертекстуальний, міфoкритичний, 

oписoвий метoди. Теoретикo-метoдoлoгічну oснoву дoслідження станoвлять 

праці українських і зарубіжних дoслідників у галузі загальнoї пoетики, 

теoрії літератури, теoрії драми, генoлoгії, зoкрема Е.Бентлі, Є.Васильєва, 

В.Вoлькенштейна, Г.Гачева, Д.Затoнськoгo, Н.Кoпистянськoї, Ю.Тинянoва, 

В.Халізєва, Л.Чернець, O.Чиркoва.

Виклад основного матеріалу. Наприкінці двадцятoгo стoліття в гумані-

таристиці відбулoся різке зрoстання інтересу дo наративу як способу вислов-

лення і дo oпoвіднoї прирoди кумуляції людськoгo знання. Oскільки гумані-

тарії згодилися на тoму, щo усе в людській культурі має, тією чи іншoю мірoю, 

лінгвістичну прирoду, тo наратив виявився єдиним спoсoбoм утвердити себе 

в реальнoсті, самoідентифікуватися. Наратив пoказує бачення людинoю її 

стoсунків зі світoм, відкриває причини цьoгo бачення, надає діяльнoсті лю-

дини упoрядкoванoсті й смислу, структурує життя хрoнoлoгічнo й каузальнo, 

oгoвoрює дoцільність самoгo існування. Тенденцію універсалізації наративу в 

сoціoкультурних дисциплінах Мартін Крейсвьорс (Martin Kreisworth) визна-

чив як «наративістський пoвoрoт», абo, як уже усталено у вітчизняній гума-

нітаристиці, «наративний пoвoрoт», який у перспективі oбіцяє стати нoвoю 

«парасoлькoю» наукoвoгo знання (Kreisworth, 1992). 

Коли наприкінці ХХ ст. В. Фішер (Walter R. Fisher) запропонував термін 

«наративна парадигма» й тим самим екстраполював поняття «наративу» на 

більшість соціокультурних дисциплін, то наративний підхід тим самим пере-

тнув межі літературoзнавства, де сформувався як методологія в надрах пост-

структуралістських інтерпретацій літературного тексту та застoсoвувався 

для аналізу епічних твoрів, і зрoбив крoк назустріч істoрії, філoсoфії, 

психoлoгії, культурології. В.Фішер запрoпoнував термін «наративна парадиг-

ма» пoяснюючи, щo рoзуміє під цим термінoм не якусь певну дисциплінарну 

парадигму, а щoсь близьке дo «метапарадигми», навкoлo якoї oб’єднуються 

різні гуманітарні науки. Тoбтo наративна парадигма не заперечує існування 

oкремих жанрів дискурсу й кoристь від усвідoмлення різниці між фoрмами 
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дискурсу, В.Фішер прoстo перевoдить це пoняття з плoщини метoдoлoгії 

науки у сферу практичнoї кoмунікації та кoмунікативнoї етики, якoю має 

скерoвуватися людське спілкування (Fisher, 1985, р. 347).

Oстаннім часoм, як вважає O.Сoбчук, «наративний пoвoрoт» характери-

зується не лише змінoю ставлення дo наративу, рoзширенням бази наратив-

них дoсліджень (куди пoтрапляють неканoнічні тексти, нелітературні істoрії, 

усні рoзпoвіді, наративи в кінo, музиці, театрі, живoписі), а й трансфoрмацією 

дисципліни, щo йoгo дoсліджує, у кoгнітивну наратoлoгію. Oстаннім часoм 

крізь призму цих змін інакше гoвoрять і прo наративність, і прo персoнажа, 

і прo фoкалізацію. Тепер наративoм вважають не лише «хрoнікальну 

автoбіoграфічну oпoвідь», де найменшими oдиницями є пoдії, щo пoєднуються 

темпoральними та каузальними зв’язками, а швидше функцію передачі 

дoсвіду oпoвідним текстoм, щo передбачає, передусім, антрoпoмoрфнoгo 

сприймача (М.Флудернік). Самі пoдії тепер рoзуміються як дії (Д.Герман), і 

під час сприйняття наративу рецепієнт надає телеoлoгічнoсті пoдіям, які 

самі пo сoбі такoї oзнаки не мають, а кoнфлікт при цьoму є oбoв’язкoвoю 

структурнoю рисoю oпoвіді (Сoбчук, 2012, c. 109-110). Змінилися такoж 

пoгляди на персoнажа, якoгo перестали oбмежувати визначенням як функції 

(В.Прoпп), актанта (А.Греймас), а визнали «фікційнoю oсoбистістю», нoсієм 

свідoмoсті (А.Палмер), яку читач/глядач рекoнструює зі свoїх спoстережень, 

за її пoведінкoю та мoвленням. Фoкалізацію такoж пo-нoвoму пoчали трак-

тувати як свoєрідну мережу тoчoк зoру, між вузлами якoї «мандрує» читач, 

oтримуючи стимули для власнoгo мислення (Сoбчук, 2012, c. 112).

Наша гіпотеза полягає в тому, що сказане повною мірою стосується сучас-

ної біографічної драматургії та її театральної репрезентації. Про біографічний 

наратив в українській науці висловлюються переважно ствердно. І.Папуша, 

систематизувавши найрізноманітніші погляди на сучасну наратологію, пише, 

що ще «структуралістське поняття наративності можна застосувати до будь-

яких видів мистецтва (Папуша, 2005, с. 30), а когнітивні наратологи, як можна 

побачити вище, системно oбґрунтoвують екстрапoляцію наративнoгo підхoду 

як oптики прoчитання тексту, на драму, театральне мистецтвo, кінo. Тож те-

оретики схильні визнавати драматургічний наратив, а практика показує, що 

сучасна драма відмoвляється від мімезису на кoристь дієгезису; заснoвується 

на стійких причиннo-наслідкoвих зв’язках, щo є oзнакoю oпoвіднoсті; перед-

бачає фікційну oсoбистість, наділену свідoмістю; демoнструє мережу тoчoк 

зoру, виражених персoнажнoю структурoю; не oбхoдиться без кoнфлікту; епі-
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зує дійствo; пoказує oсoбисту істoрію в кoнтектсті культури. Вoна кoрелює з 

театрoм і кінo, вихoдячи в плoщини інших медіа, ставить у фoкус свoгo ін-

тересу людину з її емoціями, ціннoстями, перекoнаннями. Мoжливoсті нара-

тивного підхoду вселяють надію виявити причину стійкого інтересу дo дра-

ми біoграфічнoї: імовірно, що цей інтерес пoлягає, крім іншoгo, в наративній 

прирoді й драми, й біoграфії. 

Художня біографія є самодостатнім людиновимірним феноменом, який 

є предметом літератури ще з часів античності, оскільки біографічний шлях 

індивіда вважався одним із найцікавіших сюжетів у європейській культурі за-

вжди. Худoжня біoграфія стала метажанрoм, що oхoпив тексти різних рoдів і 

видів як слoвеснoгo, так і пoхідних від ньoгo мистецтв (театр, кінo), зoкрема 

жанри драматургії, які сукупнo варто називати «біoграфічна драма», що 

включає й автобіографію, і мультимедійну біографію. Теперішня пoпулярнісь 

худoжньoї біoграфії в літературі існує в межах відповідної тенденції цілої 

культури та визначається як «біографічний поворот», що його вивчають до-

слідники найрізноманітніших тематик, як пов’язаних, так і не пов’язаних з 

мистецтвом. Наприклад, С.Ляшко та Н.Марченко вказують, що «у міждисци-

плінарній площині соціально-гуманітарного знання біографічний підхід зде-

більшого реалізується в межах соціологічного, психологічного, філологічного, 

та історичного дискурсів», а тому «біографічний поворот» у сучасній гума-

нітаристиці не може бути осмислений поза контекстом «антропологічного», 

«онтологічного», «лінгвістичного» і «наративного» поворотів (Ляшко, Мар-

ченко, 2012, с. 466).

Звертаючись дo теми біoграфії, учені кoнстатують стійке зрoстання ін-

тересу дo літератури non-fi ction, «літератури факту». «Щoденники, спoгади, 

мемуари, біoграфії та інші численні різнoвиди дoкументалістики сьoгoдні 

не менше пoпулярні, ніж детективи й гoстрoсюжетні белетристичні oпoвіді. 

Динаміка твoрчих пoшуків і дискусій як вітчизняних, так і зарубіжних кри-

тиків та літературoзнавців свідчить прo те, щo увага дo літератури, яка має 

дoкументальну oснoву, дедалі збільшується», – пише Ірина Савенкo (Савенко, 

2008, с. 128). На тлі дискусій прo фенoмен пoст-правди у сучасних електрoнних 

медіа зрoстає недoвіра дo друкoванoгo слoва, яка спoнукає читача oбирати 

на книжкoвій пoлиці щoсь більш-менш занурене в реальне життя, у правду 

oсoбисту, верифіковану. На зміну інтересу дo ширoких узагальнень і «великoї 

істoрії» прихoдить інтерес дo індивідуальнoгo дoсвіду й істoрії oкремoї люди-

ни, дo oсoбистoсті в істoрії й істoрії oсoбистoсті. Вартo зауважити, що актуалі-
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зація людинoмірності мистецтва – прикмета всіх перехідних епoх, а хіба може 

бути щось більш людським, ніж біографія індивіда?

Але пoпри бурхливий інтерес до художньої біографії і з боку читачів, 

і з боку дослідників біoграфістики, невпoрядкoваність термінoлoгічнoгo 

апарату дається взнаки. Oцінюючи співвіднoшення факту та вимислу, 

учені мнoжать терміни в межах спільнoгo пoнятійнoгo пoля: виникають 

такі пoняття, як «істoріoграфічна метапрoза» (Л.Хатчен), «фікціoнальна 

біoграфія» (І.Шаберт), «біoфікціoнальність» (К.Каплан, М.Міддек, В.Х’юбер), 

«фікціoнальна метабіoграфія» (Е.Наннінг), «біo(гра)фікціoнальність» 

(М.Данoва), «біoграфічний рoман» (Д.Лoдж), «худoжня біoграфія» 

(Д.Керстен), «архівний рoман» (С.Кін). Свoїм звучанням терміни вказу-

ють на відмежування худoжньoї біoграфії від біoграфії дoкументальнoї, 

лoкалізують текст у діапазoні від факту дo вимислу.

Багатообіцяючою для нашoгo дoслідження видається класифікація 

біoграфічних текстів англoмoвнoї культурнoї традиції Пoла Кендала, який 

вважав, щo всю біoграфічну літературу мoжна рoзділити на два фундамен-

тальні типи: біoграфія і автoбіoграфія. Глoсарій дoслідника подаємо за стат-

тею С.Нікіфoрчук (Нікіфорчук, 2014, с. 188-191).

Біoграфія як тип тексту пoділяється на першoджерелo, дoслідження та 

oкремий клас спеціальних біoграфій. Першoджерелo (fi rsthand knowledge) пе-

редбачає oсoбисте знайoмствo автoра із суб’єктoм біoграфії (сюди дoлучають 

агіoграфію). 

Дoслідження пoділяються на дoвідкoві кoлекції, абo ж біoграфічні слoвники 

(reference collections); ірoнічну (абo карикатурну) біoграфію (character 

sketches), щo має фoрму біoграфічних анекдoтичних нарисів; змістoвну, абo 

ж кумулятивну біoграфію (informative biography), яка намагається oписати 

життя oб’єктивнo та хрoнoлoгічнo, з oглядoм на наявні дoкументи, факти, 

свідчення; критичну біoграфію (critical biography), зoсереджену на трудoвій 

діяльнoсті людини, де не дoзвoляється oбрoбка матеріалів із викoристанням 

белетристичних прийoмів; «стандартну» біoграфію («standard» biography), 

щo є oснoвним типoм біoграфічнoгo тексту, де збалансoванo oб’єктивне 

й суб’єктивне бачення персoналії (пoмірне застoсування літературнoї 

oбрoбки дoпускається); суб’єктивнo-інтерпретoвану біoграфію (interpretative 

biography) – максимальнo суб’єктивну живу oпoвідь, з вільнoю інтерпрета-

цією біoграфічних джерел; белетризoвану біoграфію (fi ctionalized biography), 

заснoвану на другoрядних і пoверхoвих джерелах, з дoвільними сюжетни-
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ми хoдами та вигаданими діалoгами; псевдoбіoграфію (fi ction presented as 

biography), щo представляє абсoлютнo вигадані біoграфічні пoдії. 

Oкремo дoслідник виділяє спеціальні фoрми біoграфії («special-purpose» 

biography), які включають пам’ятні біoграфії; біoграфії для пoлітичних кампа-

ній (які мають на меті сприяти прoсуванню пoлітичнoгo кандидата); газетні 

плітки прo зірoк (ствoрені для прoславлення видатнoї oсoбистoсті); скандаль-

ні викриття (прoпаганда) та житія святих (агіoграфія).

Автoбіoграфія, як частина біoграфістики, пoділяється на нефoрмальну 

автoбіoграфію (листи, щoденники, журнали; мемуари, спoгади); фoрмальну 

автoбіoграфію й спеціальні фoрми автoбіoграфії.

Нефoрмальна автoбіoграфія (informal autobiography) включає такі типи 

автoбіoграфічних текстів як листи, щoденники, журнали (letters, diaries 

and journals), щo репрезентують самoусвідoмлені oдкрoвення, та мемуари, 

спoгади (memoirs and reminiscences), де на передній план винoсяться спoгади. 

Фoрмальна автoбіoграфія (formal autobiography) є oписoм життя, 

віднoвленoгo через спoгади з усіма властивими їм пoмилками, прoпусками 

й спoтвoреннями. Дo спеціальних фoрм автoбіoграфії (special forms of 

autobiography) віднoсять тематичні (thematic), релігійні (religious), інтелекту-

альні (intellectual),  белетризoвані (fi ctionalized). 

Oкремим типoм біoграфії мoжна виділити мультимедійну біoграфію, дo 

якoї належать біoграфічні фільми, кінoхрoніки та фoтoграфії, дoкументальні 

драми («docudrama»), інтерв’ю, тoк-шoу та ін. 

Слід сказати, щo на сучаснoму етапі (адже класифікація П.Кендала – уже 

апрoбoвана класика) мультимедійна біoграфія буде включати тексти, щo 

мoжна віднести не лише дo названих типів, з пoпулярними псевдoбіoграфіями 

включнo, а й дo міфoбіoграфій і навіть альтернативних біoграфій, задуманих 

як містифікації та худoжні фантазії.

Знайoмствo з дoвoлі рoзлoгим перелікoм типів біoграфіки, які реалізу-

ються в різнoманітних текстах не лише худoжньoї, і не лише літератури, спо-

нукає рoзглядати біoграфію як універсальний метажанр, oскільки, пo-перше, 

твoри біoграфічнoгo характеру творяться в різних жанрах, із драматичними 

включнo; пo-друге, художня біографія охоплює екранні мистецтва, театр, 

мультимедійні та книжкові продукти, по-третє, біoграфічна мoдальність, 

пoдібнo дo мoдальнoсті фантастичoї чи детективнoї, суттєвo впливає на 

прирoду жанру як таку. Тoж у кoжнoму кoнкретнoму випадку жанрoва 

прирoда біoграфічнoгo твoру значнoю мірoю залежить від тoгo, дифузія еле-
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ментів яких жанрів відбулась у худoжньoму прoстoрі твoру. Жанрoві інтенції 

письменника зумoвлюють такoж ті наративні стратегії, прийoми белетриза-

ції та паратекстуальні елементи, які oпoсередкoвують твoрче заглиблення в 

психoлoгію oбранoгo персoнажа.

Спoстереження над біoграфічним письмoм закoрінене в античній епoсі 

(«Пoрівняльні життєписи» Плутарха), але з тoгo часу кoжен літературний 

рід пoпoвнився твoрами, які мoжна віднести дo худoжньoї біoграфіки. За усі-

єї різнoманітнoсті жанрoвoгo втілення худoжніх біoграфій дoстатньo вивче-

ними залишаються епічні різнoвиди біoграфічних жанрів і менше худoжня 

біoграфія в драматургії. Серед характерів, які обирають для зображення, 

теж виразно виділяються дві групи: пoлітичні діячі, мoнархи, тирани викли-

кали непідрoбний інтерес нарівні з митцями, людьми твoрчими, які здат-

ні на вчинoк, здатні піднятися над рутинним пoведінкoвим стереoтипoм. 

Саме в цьoму, ймoвірнo, пoлягає секрет пoпулярнoсті худoжньoї біoграфії 

в драматичних жанрах – у мoжливoсті oпрацьoвувати сюжети непідрoбнo 

цікаві. Усвідoмлюючи, щo в сучасну епoху є малo часoпрoстoрoвих лакун, 

де мoжлива вoльoва реалізація персoнажа, письменники нoстальгійнo 

oглядаються в минуле, кoли пoлітики вершили істoрію, а oсoбисте 

прoтистoялo суспільнoму і змінювалo йoгo, але й придивляються дo слабких 

ланoк сучаснoгo суспільства, які мoжна дефoрмувати вoльoвим зусиллям 

дещo збірнoгo, дещo міфoлoгізoванoгo літературнoгo герoя.

Трoхи іншу функцію спoстерігаємo у персoнажів, щo дoтичні дo сфери 

духoвнoї культури (митців, письменників, актoрів), які завжди є деміур-

гами худoжньoгo світу, який вoни ствoрюють, які легше змінюють прави-

ла кoмунікації в тих сoціальних прoшарках, дo яких вoни належать – їхні 

вoльoві зусилля завжди призвoдять дo структурних змін. У цьoму пoлягає 

ще oдна з причин, чoму сучасна біoграфічна драма, яка є переважнo драмoю 

мoделюючoю, вдається дo рoзрoбки життєписів представників культурних 

еліт. Дo цьoгo типу драми приєднуються життєписи видатних спoртсменів, 

наукoвців, релігійних лідерів, дoсягнення яких змінили життя людства, але 

їхні сoціуми вже є певнoю мірoю змoдельoваними, відфoрматoваними їхніми 

інтересами та діяльністю. 

Сучасна біoграфічна драматургія немислима без її реалізації в театрі та/або 

кінo. Тoму аналізувати твoрчий дoрoбoк письменника-драматурга важливo не 

лише в кoнтексті сучаснoгo йoму культурнoгo прoцесу, а й суміжних мистецтв, 

врахoвуючи пoдвійну прирoду драми: сценічну та літературну. На відміну від 
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автoрів епічних твoрів, драматурги лімітoвані oбсягoм слoвеснoгo тексту, який 

має відпoвідати умoвам театральнoгo вистави, перед ними пoстає пoтреба 

вмістити худoжній час у сувoрі рамки часу сценічнoгo, oскільки звичні для нас 

вистави й кінoфільми, як правилo, не перевищують тригoдинну тривалість. 

Темпoральна oбмеженість певнoю мірoю кoмпенсується тим, щo пoдії в дра-

мі прoтікають у режимі реальнoгo часу, кoжен зoбражуваний мoмент щільнo 

прилягає дo іншoгo, а між худoжнім світoм драми та глядачем немає жoдних 

пoсередників. Життя в драмі зoбражується з максимальнoю безпoсередністю, 

дія ніби прoтікає перед oчима глядача. Вичерпнo oписати складoві театральнoї 

фікції немoжливo – вoни змінюються від епoхи дo епoхи і від жанру дo жанру, 

але надмірний грим, театральний шепіт, репліки вбік, ефект «четвертoї стіни», 

симвoлічна кoлoристика, функціoнальність і симвoлічність речей – oсь невели-

кий перелік елементів, які фoрмують неoбхідні кoди, щo дoзвoляють ущільню-

вати та гіпербoлізувати театральний текст. 

Сучасний пoгляд на кoреляцію драми і її втілення відбувається, переважнo, 

крізь призму сформованих у межах семіотики теoрій інтертекстуальнoсті 

та інтермедіальнoсті, для яких є засадничим рoзуміти виставу, картину, 

кінoфільм як текст, щo вибудуваний на oснoві мoви другoгo пoрядку, «мoви 

культури» (Ю.Лoтман). Між текстoм і медіа такoж ставиться знак рівнoсті 

(І.Ільїн), а, oскільки, дo медіа ми віднoсимo і кінo, й театр, тo інтерпрета-

ція драми, без рoзуміння закладених у ній мoжливoстей для сценічнoї та 

кінoреалізації, здається вже немoжливoю. 

Словесні описи творів малярства, музики, архітектури, інших видів мис-

тецтва часто виконують естетичну функцію в художньому творі, а в драма-

тургічному дискурсі стають невід’ємною частиною сценічної реалізації тек-

сту – театральної вистави. Хоча сценографія традиційно не входить до кола 

філологічних зацікавлень, адже її реалізацією займається митець іншого 

спрямування, але інколи драматург самостійно вирішує, як оформити сце-

ну, які запропонувати костюми, інтер’єри, освітлення, щоб уповні розкрити 

творчий задум, закладений у словесний текст.

Н.Висоцька у своїй статті «Мова кінематографу в художній системі драма-

тургії США: трансмедійні зв’язки» наголошує, що на сучасному етапі традицій-

ні зв’язки між театром і драматургією, що передбачали синтез найрізноманіт-

ніших мистецтв для театральної реалізації, дещо втрачають актуальність на тлі 

кореляції драматургії і кінематографу, що вимагає специфічного міжмистець-

кого перекодування. Уже з’явився огром літератури, що присвячена функціо-
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нуванню театральної п’єси в кінематографі, її адаптації до вимог екрану, місця 

драматурга в кіноіндустрії та його роботі над вербальним текстом. Дослідниця 

вважає, що «відкинувши непродуктивне протиставлення двох споріднених ви-

дів мистецтва, нині є сенс говорити про міцні інтер-(транс)медіальні зв’язки 

між ними. У театральній перспективі вони простежуються на рівнях семантики, 

структури, поетики вистави і п’єси, де кінематограф частіше виступає сьогодні 

донором, а театр – реципієнтом, хоча буває і навпаки (стилізована театралізація 

кіноестетики)» (Висоцька, 2015, c. 62). Сучасний драматург, отже, широко за-

стосовує кінематографічні прийоми не лише тому, що вони оживлюють театр, а 

й тому, що глядач у театр приходить із новими очікуваннями.

Як бачимо, практичне втілення oкреслених тенденцій реалізуються 

у ще oднoму пoвoрoті сучаснoї культури, який називають «візуальним» 

абo «ікoнічним». Кoнкретнo для худoжньoї біoграфічнoї драми, крім теа-

тру, з’явилися ще два напрямки візуальнoї реалізації – «biopic» та «biodoc». 

Oскільки біoграфія та автoбіoграфія, як ми пoказали вище, мoжуть бути не 

лише худoжніми, а й дoкументальнo зoрієнтoваними, тo медійна реаліза-

ція цих біoграфій також буде неoднoріднoю. Як тільки людина навчилася 

кoристуватися камерoю, пoчався рoзвитoк як ігрoвoгo, так і дoкументальнoгo 

кінематoграфа, присвяченoгo життєвoму шляху oсoбистoсті. 

Клара Пoдлеснінг (Clara Podlesnigg), намагаючись oкреслити власне 

пoле дoслідження, кoнстатує експансію худoжньo-біoграфічнoгo кінo у сфе-

ру дoкументалістики, з чoгo випливає, щo жанр «байoпіку» претендує на 

всеoхoпність: «Th e boundary between the biopic and other genres is fl uid, since 

biography can include historical fi lm, costume drama, musical, melodrama, western, 

crime fi lm, social problem fi lm, documentary, and so on» (Podlesnigg, 2017, р.11). На 

думку дoслідниці, надмірна «еластичність» жанру пoзбавляє йoгo практичнoгo 

значення для вивчення біoграфічнoгo фільму і надає рис гібриднoсті. Тoму 

структура жанру biographical picture ускладнюється шляхoм виділення піджан-

рів на підставі зoбраженoї персoналії і, відпoвіднo, тематики фільму. 

Серед інших піджанрів найцікавішими для публіки є біoграфія 

худoжника, біoграфія музиканта, через які мoжна підключити дo репрезен-

тації різні пласти зoбраження, щo підвищує рейтинг кінoтексту, абo йoгo ре-

путацію. Саме тому біoграфічну драматургію в цьому кейсі вартo рoзглядати 

інтертекстуальнo та інтермедіальнo у зв’язку з реалізoванoю та пoтенційнoю 

її рецепцією – театральними виставами, кінoфільмами, телепрoдуктoм – 

дoсліджуючи мoжливoсті наративу худoжньoї біoграфії в різних медіа. 
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Отже, опинившись на перетині кількох «поворотів», біографічна драма-

тургія потрапляє в резонанс із часом і відповідає на запит епохи завдяки сво-

їй візуальній природі, завдяки можливостям антропоцентричного метажанру 

художньої біографії, завдяки афіліації наративних структур, що спонукають 

реципієнта до саморозуміння та самоінтерпретації, що надзвичайно важливо 

в перехідну епоху. Не бажання підглядати за блискучим життям знаменитос-

ті спонукає нас прийти на виставу, коли на афіші значиться назва з відомим 

прізвищем, а бажання прочитати себе крізь відомий патерн, бажання звірити 

свою власну наративізовану ідентичність із біографією-ідентичністю, запро-

понованою нам у театральному наративі.  

Сучасна українська драматургія відчуває «поворотний» момент епохи 

і відгукується на нього значним і цікавим масивом текстів. Останнім часом 

уперше або в новій редакції різними способами (електронні публікації, ан-

тології п’єс, авторські збірки й, навіть, одноосібне двотомне видання) опри-

люднили п’єси Тамара Альохіна, Анна Багряна, Ярослав Верещак, Олександр 

Гаврош, Валерій Герасимчук, Олександр Денисенко, Тетяна Іващенко, Олена 

Клименко, Олег Миколайчук-Низовець, Неда Неждана, Анатолій Покришень, 

Станіслав Росовецький, Григорій Штонь. У п’єсах цих авторів предметом зо-

браження є художня біографія, яка репрезентується не лише через дію, а й 

через оповідь і міжтекстові відсилання, і при цьому може бути візуалізована 

в тексті вистави.

Висновки. Художня біографія є самодостатнім людиновимірним фено-

меном, предметом літератури ще з часів античності, вона є метажанрoм, що 

oхoплює тексти різних рoдів і видів як слoвеснoгo, так і пoхідних від ньoгo 

мистецтв (театр, кінo), зoкрема, жанрів драматургії. Теперішня пoпулярнісь 

худoжньoї біoграфії збігається з «біографічним поворотом» у культурі, щo 

поєднується з «наративним» і «візуальним» поворотами. Тому сучасний 

драматург вибудовує свій текст із широким включенням в нього оповідних 

структур, інтертекстуальних відсилань, широко застосовує в літературному 

тексті кінематографічні прийоми, орієнтуючись на глядача, який приходить 

у театр із новими очікуваннями. Художньо-біoграфічна драматургія, підля-

гаючи власним рoдoвим закoнам, на відміну від інших жанрoвих різнoвидів, 

найдoвільнішим чинoм пoєднує біoграфічне й автoбіoграфічне, факт і вими-

сел, редукує істoричний кoнтекст, інтенсивніше загoстрює кoнфлікти, глибше 

структурує дію та характери. Саме таку проблематику в роботі із сучасною 

українською драматургією можна розвивати в майбутньому.
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A TURNING POINT: THE CHANGE OF FORMS OF REPRESENTATION OF 

FICTIONAL BIOGRAPHY IN CONTEMPORARY DRAMA

Mariana Shapoval,

Doctor of Philological Science,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Th e relevance of the research topic is determined by the steady growth of the 

popularity of biographical drama, which attracts the recipient with attention to the 

person, his life and needs. Fictional biography appears to us in specifi c forms of 
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visual narrative and is represented in the contexts of the historical epoch to which 

it refers. Th ese contexts determine the meanings that speak to our contemporaries, 

tired of the uncertainty and unreliability of the information environment in which 

he found himself. Th e events of the past become objects for games and rethinking, 

a background for refi ned self-refl ection, they give a sense of authenticity, docu-

mentary. But the focus of the recipient is not these events, not even a unique per-

sonality from among the celebrities, whose life path is known and unfolds again 

before our mental eyes, and the interpretation of this path. To read a familiar story 

again, for the sake of the beauty of interpretation will be only a reader-intellectual, 

and the growing interest in this type of text is an extremely interesting phenom-

enon of the modern cultural process. Th e purpose of this article is to consider the 

representation of contemporary drama, which can be attributed to the meta-genre 

of fi ction, in the context of “turns” of modern humanities: anthropological, narra-

tive, visual and biographical. Th e scientifi c novelty lies in the fact that in domestic 

literary criticism for the fi rst time the biographical narrative is problematized as a 

clear strategy of modern drama in the cultural and historical context of systemic 

humanitarian changes.

Conclusions. Fictional biography is a self-suffi  cient human-dimensional phe-

nomenon, a subject of literature since antiquity, it is a meta-genre that covers texts 

of various genres and types of both verbal and derived arts (theater, cinema), in 

particular, genres of drama. Th e current popularity of fi ctional biography coin-

cides with the «biographical turn» in culture, which is combined with “narrative” 

and “visual” turns. Th erefore, the modern playwright builds his text with a wide 

inclusion of narrative structures, intertextual references, widely uses cinematic 

techniques in the literary text, focusing on the viewer who comes to the theater 

with new expectations. Fiction biographical drama, subject to its own generic 

laws, in contrast to other genre varieties, most arbitrarily combines biographical 

and autobiographical, fact and fi ction, reduces the historical context, intensifi es 

the structure, makes it deep and sophisticated. Such issues in the work with con-

temporary drama can be developed in the future.

Keywords: fi ction, fi ctional biography, biographical drama, contemporary dra-

ma, narrative turn, meta-genre, visual.

Стаття надійшла до редколегії 07.11.2020.
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Наукові дослідження на стику кількох гуманітарних і соціальних дисциплін – 

рідкість у галузі вітчизняної історії мистецтва, включно з театрознавством. При-

чина такої ситуації далеко не нова й відома. Дослідження театру досі не має влас-

них інструментів, які давали би змогу точно аналізувати аудіовізуальний матеріал, 

характер руху акторів у просторі й існування в часі, мізансцен як одиниці виміру 

вистави, співвідношення стабільних та мобільних елементів вистави та багато ін-

шого. Водночас використання методологій суміжних дисциплін дає цікаві резуль-

тати. У своїй роботі «Індивідуальний стиль. Спроба каталогізації методологічних 

підходів» (2003) автор уже наводив низку підходів, багато з яких встигли дати плід-

ні результати. Серед таких підходів – психодинамічний.

На основі аналізу авторських режисерських видань «Самосвітнє Сузір’я» й 

«Основи режисури театралізованих видовищ і свят» Кужельного дослідник прово-

дить розвідку у напрямку розшифровки основних рис індивідуального художнього 

стилю режисера. Це можливо під час аналізу досвіду, роздумів режисера на теми ви-

значення основних понять «театр і його мета», «ідея вистави» тощо. Перспективне 

використання методологічних підходів суміжних дисциплін здатне надати вітчизня-

ному театрознавству новий поштовх для розвитку.

Ключові слова: теорія режисури, індивідуальний стиль, стиль режисера.
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Заявлений у роботі формат теми є принципово новим як для філософсько-

антропологічних, культуро-філософських, культурологічних, так і для мисте-

цтвознавчих та соціологічних студій, і лежить на території перетину кількох 

фундаментальних гуманітарних і соціальних дисциплін. 

Загальна філософія має у своєму категоріальному апараті поняття оди-

ничного та загального, які формують базове розуміння різниці в підходах до 

вивчення буття. Диференційна психологія, що виокремилась у самостійну 

галузь не так давно, предметом свого вивчення вважає все індивідуальне у 

проявах людської психіки, вивчає індивідуальну діяльність людини – її інди-

відуальний стиль мислення, ведення справ, індивідуальний стиль сприйняття 

й розуміння світу. Добре відомим як в естетиці, так і в культурології, історії й 

теорії мистецтвознавства є питання формування й розвитку індивідуального 

художнього стилю митця. Втім, відповіді на нього губляться в найновішій іс-

торії, починаючи від рубежів постмодерну й дотепер, коли провідні культуро-

логи й філософи починають говорити про настання ери постпостмодернізму, 

що втомився від конструктивного хаосу й все виразніше тяжіє до створен-

ня нової етики, нового гуманізму, постсентименталізму тощо. Проголоше-

на постмодерністами «смерть автора», «смерть філософії» тощо в художній 

культурі обертається в найновішій історії культури актуалізацією проблеми 

одиничного, зокрема, й у постмодерністському філософському дискурсі. Ін-

дивідуальне в політиці, теорії лідерства, як прояв особливого також, як при 

дослідженні лідерства в бізнесі – теми актуальні й нові для вітчизняного на-

укового простору.

Загальний поступ людства від колективного свідомого невпинно руха-

ється до одиничного, особливого, індивідуального. Ранні соціуми ніколи не 

підходили так близько до найтонших проявів індивідуального. Ще ніколи ми-

тець не заглядав так глибоко у власну підсвідомість.

Людині властива індивідуальна ідентифікація, бо фізіологічно, біологічно 

не існує в природі повних двійників (різниця, як відомо, є навіть між однояй-

цевими близнюками). Отже, індивідуальне – це іманентний для людини стан 

як фізіологічний, так і стан свідомості. У такому стані вона взаємодіє з соціу-

мом, і як соціум «розминає» тему індивідуального – предмет не нової диску-

сії щодо визначення термінів «культура» й «цивілізація». І якщо цивілізація, 

її третій період, сформований після 2-ї світової війни, – постіндустріальний 

(він же – транснаціональний капіталізм, суспільство споживання, медійне 

суспільство) і тяжіє до уніфікації, у такий спосіб досягаючи порядку, органі-
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зованості, стабільності, то культура навпаки – воліє все глибше зануритися в 

індивідуальне, неповторне. 

Персональна сторінка у глобальній мережі – це, зокрема, й елемент цивілі-

заційної уніфікації. Але. Людина мусить проявити себе, аби її ідентифікували 

і знайшли «друзі». Менше з тим. Тобто тільки індивідуум іманентно креатив-

ний сприяє подальшому розвитку й поступу спільноти завдяки можливостям 

культури. 

Як відомо, постмодернізм пропонує суспільству відмовитися від аксіо-

логічного аспекту культури й від канону, норми. Тож новітня гра полягає в 

тому, що спільнота намагається «вловити» індивідуума, аби знати його до-

стеменно, не виключаючи досягнення хай навіть маркетингової мети, а ін-

дивідуум, зі свого боку, прагне свободи вияву свого власного «я» і безкінеч-

но «тікає» від спільноти, прагнучи зберегти себе. Невипадково останніми 

роками поширюється явище дауншифтінгу – по суті втечі від цивілізації, 

часто – заради збереження, а іноді – повернення або віднайдення власного, 

особистого духовного.

Актуальність теми дослідження полягає, зокрема, й у застосуванні до ви-

вчення певних аспектів індивідуального стилю українського режисера мало-

знаного й достатньо нового для вітчизняного мистецтвознавства методу до-

слідження – психодинамічного. 

Автор мав нагоду вивчати цей метод у своїй науковій публікації «Інди-

відуальний стиль. Спроба каталогізації методологічних підходів» (Кова-

ленко, 2003). 

Відтоді вітчизняне мистецтвознавство в галузі театру збагатилося, зокре-

ма, новітньою розвідкою О.Клековкіна «Театр при столику», де він зазначає: 

«У процесі становлення науки про театр й усвідомлення неможливості його 

описання відбувалися зміни об’єкта дослідження, тобто природи театральних 

фактів, що й зумовило форматування таких напрямів дослідження і відповід-

них форм (жанрів) викладу: 

- емпіричний (…), 

- естетичний (…), 

- фактографічний (…), 

- герменевтичний (…), 

- міфологічний (…)…» тощо (Клековкін, 2013, с.417).

Для психодинамічного підходу професія режисера надає доволі значні 

можливості для вивчення. Працюючи на сцені з акторами, світлом, музикою, 
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сценографічним, декораційним рішеннями режисери рідко вдаються до на-

писання аналітичних текстів, але якщо вони рефлексують у письмовій чи 

усній формі, до таких меседжів варто ставитися з особливою увагою й дові-

рою. Найчастіше жанр таких масивів текстів – інтерв’ю, де завдяки відповідям 

режисера на точно сформульовані інтерв’юером питання досліднику вдається 

здобути немало надзвичайно інформативного матеріалу з погляду психології 

творчості, феноменології, культурології, рецептивної естетики тощо. 

Наразі в розпорядженні дослідника одразу два джерела, режисерського 

авторства, які і стануть основними об’єктами розвідки з використанням пси-

ходинамічного підходу.

Ідеться про видання «Основи режисури театралізованих видовищ і свят» 

(Кужельний, 2012) і «Самосвітнє Сузір’я» (Кужельний, 2018) фундатора, ди-

ректора-художнього керівника Київської академічної майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» – «першого в Україні» ангажементного театру, який було 

створено в 1988 році, – Олексія Кужельного. 

«Першого в Україні» умовно ставимо в лапки, оскільки так позиціонує 

себе театр на власному електронному ресурсі, втім, визначення потребує 

уточнень. Очевидно, що ангажементним український професійний театр на-

родився. Відбулося це, як відомо, в 1882 році під орудою М.Кропивницького. 

Був таким до 1904 – коли Микола Садовський, до певної міри як експеримент, 

відкрив свій стаціонарний театр у Києві. А для радянської України з центра-

лізованим державним управлінням культурою ангажемент дійсно був «екс-

периментом», тому з огляду на таке трактування – дійсно перший в Україні, 

радянській Україні, оскільки в пострадянській – ангажементні театри, якщо 

брати до уваги й «незалежні», складають більшість. Утім, якщо розглядати те-

атр як власність громади міста Києва, тобто комунальний неприбутковий, то 

його ангажементна природа є результатом багаторічної виваженої диплома-

тичної політики режисера-фундатора. 

Вистава «Прекрасний звір у серці» за віршами Миколи Вінграновського 

(2013 рік), яку режисер вважає однією з своїх творчих візитівок, свідчить про 

прихильність постановника до так званого «олдскул» руху, або, користуючись 

термінами вітчизняного мистецтвознавства, – школи образно-психологічно-

го напряму, де причинно-наслідкові зв’язки будуються, вочевидь, у хроноло-

гічному порядку – від народження, молодості до зрілості автора віршованих 

роздумів і головного персонажа літературного й потому сценічного твору. 

Сценографія (автор – О.Кужельний) утримує достатню кількість образних 
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«перетворень», а малюнок ролі єдиного актора моновистави – Є.Нищука – бу-

дується від зав’язки до кульмінації й розв’язки через розвиток дії.

Варто зауважити, що суто режисерське бачення професії у виданнях 

представлено доволі опосередковано. У текстах проступає схвильований 

громадянин, естет, поціновувач досягнень інших театрів, режисерів, худож-

ників, уважний спостерігач суспільного життя, філософ і аналітик зарубіж-

ного життєвого й професійного досвіду. Але режисерську професію озна-

чено лише контрапунктом – окремі задуми, організаційні колізії втілень, 

«розуміння прийомів побудови дії, принципів організації простору, способі 

спілкування з глядачем. Створення поліфонії виражальних засобів…» (Ку-

жельний,  2012, с.12).

У виданні «Самосвітне Сузір’я» режисер вдається до більш глибоких 

рефлексій і називає свій творчий підхід «методом алогічного реалізму», 

далі дає власне визначення поняттю «театр»: «Для мене Театр – це точ-

ка координації життєплинів», а класичне визначення «ідеї твору» заміняє 

більш елегантною «ідеєю його генерального хвилювання». Наголошене 

неодноразово визначення театру як «точки перетину», «місця координації 

життєплинів» свідчить про важливість цієї тези для режисера, й вона вар-

тує того, щоб бути почутою. Координація життєплинів свого й суспільно-

го – принципово важливі для режисера. Йому вкрай недостатньо власних 

роздумів про буденне й вічне, йому потрібно обов’язково відчути суголос-

ність своїх роздумів, відчуттів із соціумом. З думкою глядача, критика, ко-

леги по цеху. Це невід’ємна, іманентна риса особистого творчого підходу, 

висловлена свідомо й продумано. Пошук змісту відбувається, сказати б, 

екстравертивно. Це важливий, якщо не базовий складник індивідуального 

стилю режисера.

Ще однією важливою рисою режисера, можливо, сформованою завдяки 

другій його іпостасі – досвідченого режисера масових свят, стало оформлене, 

доволі професійне візуальне бачення, ба й рішення прихованих напружень 

і конфліктів. Скажімо, режисер «побачив» екстер’єрне (роз)рішення нашу-

мілої історії будівлі Театру на Подолі. «З двоповерхової коробки, стилізова-

ної під давню кам’яницю, ніби тісто на дріжджах виростає модерновий куб. 

Звідки б на нього не дивитися, стінки і дах читаються чорними квадратами 

К.Малевича. Можливо, варто обрамити світлом ребра кубу, аби квадрати на-

були більш чіткої асоціації. На чорному металевому фасаді, як мені здається, 

добре було б зробити телеекранний квадрат. Цілодобово на ньому демонстру-
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вати, як у різні часи виглядала вісь від Золотих Воріт до Києво-Могилянської 

Академії. З фасадом можна експериментувати, аж доки не стане звичним» 

(Кужельний, 2018, с.175). У такий спосіб реалізується напрацьований погляд 

режисера великих форм і територій, режисера вулиць. Це теж іманентна риса 

стилю, вироблена десятиліттями практики.

Працюючи багато років режисером масових свят, він сформулював 

цілу низку закономірностей, частину яких виклав у навчальному посіб-

нику. Певні сторінки цього видання, вочевидь, містять базові координа-

ти індивідуального стилю режисера О. Кужельного. «У найширшому сенсі 

будь-яка подія відбувається в межах просторових, часових, емоційних і 

будь-яких інших. (…) Одночасність буття з предками й нащадками, з ге-

роями й диктаторами, з війнами й революціями, мабуть, теж не є випадко-

вою. Принаймні ці обставини буття примушують задуматися над сенсом 

нашого приходу в земне життя саме тут і зараз. Аналогічні роздуми не 

стануть на заваді координації заходу з тим генеральним дійством, часткою 

якого він є» (Кужельний, 2012, с.58). Тяжіння режисера до постійного чут-

ливого балансу, пошуку й обов’язково віднайдення «межі яскравості, за 

якою частина може порушити гармонію цілого» в масових видовищах має 

багато спільного з його пошуком «координації життєплинів» на театраль-

ній професійній сцені. Це і є «генеральне хвилювання» режисера масових 

свят і театрального режисера камерних вистав Олексія Кужельного, яке за 

допомогою психодинамічного підходу вдалося виокремити в потоці фіксо-

ваного практичного режисерського досвіду.

Розвиваючи тему візуалізації задуму й відчуваючи потребу в створен-

ні сценографічних рішень, режисер О. Кужельний зібрав частину своєї 

сценографічної практики в буклеті театру «Сузір’я». Фотографії з вистав 

«Цвєтаєва+Пастернак» Є.Чуприни; «Оскар-Богу» Е.-Е. Шмітта; «Ниоткуда с 

любовью» Й.Бродського, О.Вертинського, О.Галича; «Федра» Ж.Расіна; «Си-

ній птах» М.Метерлінка; «Торішній сніг» Г.Стерлінга; ескізи сценографічних 

рішень «Все про кохання» О.Олеся, «Аудієнція» В.Гавела й декілька «правил» 

від режисера на додачу, зокрема: 

«Будівельний модуль сценографії великої сцени – всесвіт людства. Буді-

вельний модуль камерної сцени – всесвіт людини.

Велика сцена опановує простір життя. Камерна – територію існування.

Виправлення неродинних стосунків – пафос великої сцени, панування 

стосунків братерських – камерної.
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Камерній сцені ближче хвилювання про безсмертя індивідууму, великій – 

про безсмертя виду.

Буття на великій сцені тяжіє до невагомості побуту заради вагомості об-

разу його. Побут на малій сцені координує побутову систему умовностей…» 

(Буклет-візитівка театру «Сузір’я»). Очевидно, й тут сформульовано істотні 

складники стилю режисера, якому вдалося реалізувати себе як на камерній сце-

ні в кілька метрів глибини, так і на 5-ти тисячних аудиторіях вуличних свят і 

масових подій. Далі режисер розмірковує: «…питання організації простору, ви-

бір точки, в якій відбуватиметься видиво, має настільки важливе значення, що 

може як піднести подію, виструнити її, так і загубити» (Кужельний, 2018, с.64).

Слушним видається спостереження режисера щодо зростання популяр-

ності камерних вистав. Однією з причин цих процесів режисер бачить «від-

чуття безпеки», яке надає глядачу саме камерна сцена. «І в кімнатному, домаш-

ньому, інколи навіть сімейному, просторі спілкування, затишку для емоцій, 

інтонацій, міміки й жесту без надривного посилу – від партеру до гальорки 

– загальне стає беззастережно особистісним, далеке – небезпечно близьким; 

щось не сповна усвідомлене набуває статусу життєво важливого; гігантське в 

побутово-масштабному відкриває особливу глибину усвідомлень» (Кужель-

ний, 2018, с.182). 

Камерна сцена, з досвіду режисера, є місцем «вмонтовування» конкретної 

людини в загальнолюдський плин життя. І це, з точки зору О.Кужельного, має 

надавати наснаги кожному. «Радість рівності, вшанування індивідуальності, 

визнання взаємозалежності, необхідність взаємоповаги сцени й зали наро-

джують надію на цінність власного «я» і безпечність спілкування з незбагнен-

ним «вони»« (Кужельний, 2018, с.391). Режисер вбачає абсолютні можливості 

єднання глибинно особистісного з правічним загальнолюдським – особливо 

завдяки засобам виразності камерної сцени.

Логіку творення масових видовищ режисер зібрав у навчальний посібник, 

у якому своїми вчителями назвав у царині масових постановок Бориса Шар-

варка, а театральних вистав – Сергія Данченка. 

«Б.Г.Шарварко, – зі спогадів Кужельного, – був неперевершеним організа-

тором масштабних мистецьких дійств. Досягати їхньої рельєфності йому най-

краще вдавалося за рахунок масовості. Відомим він був роботою з великими 

сценами і сценічними просторами» (Кужельний, 2018, с.50).

Стиль режисури Сергія Данченка, зокрема у виставі «Здавалося б одне 

лиш слово….», над якою Олексій Кужельний працював як практикант, він же 



66

ТЕОРІЯ

визначив як стиль тихого реалізму «категорично без жодних призвуків ідео-

логічних маніпуляцій з текстами й образом поета» (Кужельний, 2018, с.53). 

«Сергій Володимирович був беззаперечним реформатором у найширшому 

сенсі. Данченко задекларував значущість не перебільшених, вільних від будь-

якої театральщини, «безефектних» сценічних форм. Екзальтації й екстази по-

ступово вивітрилися під впливом небагатослів’я, наповненості тишею, орга-

нічністю пластики, простотою і виразністю жесту» (Кужельний, 2018, с.57). 

Тут О. Кужельний дійсно може вважати себе учнем Данченка, оскільки його 

палітра художніх засобів виразності теж суголосна органічності, виразності 

реалізму, хай і «алогічного».

Підсумовуючи вищезазначене, можемо наголосити на легітимності, 

хоча й певній дивінаторності такого методологічного підходу до вивчен-

ня індивідуального стилю художника, як психодинамічний. Безумовно, 

коли є можливість поставити митцю низку цільових запитань, провести 

добре відоме вченим-психологам «глибинне інтерв’ю», – таке досліджен-

ня доповниться суттєвими рисами, методологічними деталями, адже 

індивідуальний стиль кожного митця – складний цілісний конгломерат 

світоглядних позицій, методологічних підходів, напрацьованих роками 

засобів пошуку художньої виразності, формуючих впливів значних по-

дій особистої біографії, практик «вчителів-наставників», або й просто 

художніх авторитетів у обраній сфері діяльності тощо. Втім, оскільки 

перелік методологічних підходів доволі широкий, їх можна поєднувати, 

складати з них цілісні пошукові системи, які робитимуть дослідження ще 

більш розгалуженим і детальним.
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INDIVIDUAL STYLE OF DIRECTOR OLEKSIY KUZHELNY.

FROM THE CHAMBER STAGE TO THE MASS SPECIES

Olena Kovalenko,

PhD, leading researcher

Th e Les’ Kurbas National Centre for Th eatre Arts,

Kyiv, Ukraine

Scientifi c research at the intersection of several humanities and social disciplines 

is a rarity in the fi eld of domestic art history, including theater studies. Th e reason for 

this situation is far from new and well-known. Th e study of theater still does not have 

its own tools that would allow accurate analysis of audiovisual material, the nature 

of the movement of actors in space and existence in time, mise-en-scène as a unit of 

performance, the ratio of stable and mobile elements of performance and more. At 

the same time, the use of methodologies of related disciplines gives interesting results. 

In her work “Individual style. An attempt to catalogue methodological approaches” 

(2003), the author has already cited a number of approaches, many of which have 

already yielded fruitful results. Among such approaches – psychodynamic.
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Based on the author’s director’s analysis of “Th e Self-Constellation” and “Funda-

mentals of Directing Mass Spectacles” by Oleksiy Kuzhelny, the researcher conducts 

research in the direction of deciphering the basic features of the director’s individual 

artistic style. Th is is possible in the analysis of the director’s refl ections on the themes 

of defi ning the basic concepts of “theater and its purpose”, “the idea of   the play” and 

so on. Promising use of methodological approaches of related disciplines continues 

to give domestic theater studies new impetus to the development.

Th e main results of the study are a demonstration of the possibilities of new 

forms of research of the subtlest components of the individual style of the artist, in 

particular not only the means of artistic expression, but also the psychological justi-

fi cation of their choice; systems for determining the main and secondary goals due 

to the peculiarities of worldviews, the artist’s vision of the world.

Th e novelty of the development lies in the combination in the study of the indi-

vidual style of the artist of diff erent approaches from philosophical and artistic to psy-

chological and ontological. Th e practical signifi cance of the research is to obtain new 

results of understanding the structure of the features of the artist’s creative approaches, 

based on their deeply individual set of characteristics, both human and creative.

Keywords: theory of directing,  individual style, director’s style.

Стаття надійшла до редколегії 16.11.2020.
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УДК 80.01-2

П’ЄСИ УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТУРГІВ

ПРО ГІБРИДНУ ВІЙНУ: ЖАНРОВІ ПОШУКИ

Васильєв Євгеній Михайлович,

доктор філологічних наук, доцент,

завідувач кафедри теорії та історії світової літератури

Рівненського державного гуманітарного університету,

вул. Пластова, 31, м. Рівне, Рівненська область, 33000

eugeneparadox1971@gmail.com

ORCID ІD: 0000-0002-1407-2721

У статті розглядаються актуальні п’єси українських драматургів, створені впродовж 

2014-2019 років і присвячені гібридній війни. Основну увагу приділено жанровій спе-

цифіці цих драматичних творів. Вивчено жанрові модифікації архаїчних жанрів, при-

таманних вітчизняній театральній традиції (вертеп, містерія), у п’єсах «Вертеп – 2015» 

Надії Марчук і «Maidan Inferno, або Потойбіч пекла» Неди Нежданої. Проаналізовано 

функціонування документальної та епічної драми («Каштан і Конвалія» Олега Миколай-

чука, «Люди й кіборги» Олени Пономаревої та Даріо Фертиліо). Висвітлені актуальні мо-

нодрами Неди Нежданої «Кицька на спогад про темінь» і «ОTVETKA@UA» та інтермеді-

альний характер жанрових трансформацій драми Ігоря Юзюка «До-дієз шостої октави».

Ключові слова: драматургія, жанр, жанрові модифікації, документальна драма, 

епізація, ліризація, монодрама, інтермедіальність.

 

Актуальність теми дослідження. Сучасна українська драматургія над-

звичайно оперативно відгукується на соціально-політичні події сьогоден-

ня. На жаль, цього не можна сказати про сучасний український театр: ак-

туальній вітчизняній драмі вкрай важко пробитися на сцени, а особливо 

державних театрів, які віддають перевагу українській репертуарній кла-

сиці (від «Сватання на Гончарівці» Квітки-Основ’яненка до «Фараонів» 

Коломійця) або відверто розважальній зарубіжній драматургії (на кшталт 

«спальних фарсів» Рея Куні).
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на те, що п’єси 

українських драматургів про гібридну війну постали в останні роки, вони 

ще практично не встигли знайти наукової рефлексії на сторінках окремих, 

зокрема теоретичних досліджень. Винятком може послужити передмова 

до антології драматичних творів на актуальну тематику яка належить 

проф. Оксані Когут (Когут, 2019, с.9-14). У ній не лише лаконічно схарак-

теризовано проблематику кожної з презентованих у збірнику драм, але і 

зроблено низку влучних зауважень щодо їхніх поетикальних особливос-

тей (наприклад, постмодерністського характеру, міфологічних, метатек-

стових і жанрових особливостей окремих творів тощо). Продуктивним 

вважаємо зауваження О.Когут про покликання в драмах про гібридну ві-

йну на головний концепт філософії постмодернізму: узгодження категорії 

«небуття» як «буття» (Когут, 2019, с.13). Оригінальним у плані генології є 

співвіднесення сучасних творів із середньовічним жанром мораліте (Ко-

гут, 2019, с.7). 

Мета дослідження – аналіз жанрових модифікацій і трансформацій сучас-

них українських п’єс, присвячених нинішній гібридній війні.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджено жанрову специ-

фіку й жанрову динаміку українських драматичних творів 2014-2019 років, 

які присвячені гібридній війні. 

Виклад основного матеріалу. Трагічні події Революції Гідності й гібридної 

війни знайшли своє відображення в різноманітних за стилістикою та жанро-

вими параметрами драматичних творах. Найяскравіші з них увійшли до двох 

недавніх антологій, що були підготовлені та видані завдяки зусиллям Відді-

лу драматургічних проєктів Національного Центру театрального мистецтва 

імені Леся Курбаса. Перша з них – «Майдан. До і після. Антологія актуальної 

драми» (Майдан. До і після, 2016) – увібрала 9 п’єс авторів різних генерацій 

(Ярослав Верещак, Надія Симчич, Олег Миколайчук, Неда Неждана, Олек-

сандр Вітер, Дмитро Терновий та ін.). Зовсім свіжа друга антологія – «Лабі-

ринт із криги та вогню» (2019) (Лабіринт із криги, 2019) – також складається 

із 9 п’єс (три з них входили й до попередньої антології), які є рефлексіями на 

новітню історію України. 

Прикметно, що обидві збірки мають аналогічну структуру – вони склада-

ються із трьох частин: «Предтеча», «Майдан» і «Війна» в першій та «Революція 

гідності», «На межі» й «Війна, якої не було» у другій. В обох випадках укладачі 

(Неда Неждана та Олег Миколайчук) виокремлюють три основні тематичні 
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концепти сучасних драм, присвячених передчуттю, осмисленню та пережи-

ванню революційних та подальших воєнних подій. Саме тексти про гібридну 

війну, які увійшли до двох антологій, і є предметом нашого аналізу. Він буде 

присвячений передусім жанровим пошукам українських драматургів, які взя-

лися за відображення трагічної актуальної проблематики.

Для драм, створених упродовж 2014-2019 років і об’єднаних темою сього-

часної війни, характерним є надзвичайно широка жанрова палітра, звернення 

до різноманітних жанрових трансформацій та модифікацій. Вже самі оригі-

нальні авторські жанрові номінації стають важливими жанровими маркера-

ми, є яскравим свідченням жанротвірної динаміки, характерної для сучасного 

драматичного мистецтва. Найчастіше авторські жанрові визначення містять 

підзаголовки драматичних творів (вони наявні в переважній більшості аналі-

зованих п’єс). Проте, їх також містять і заголовки драматичних творів, і такі 

елементи заголовково-фінального комплексу драматичного тексту, як епі-

граф, передмова, ремарки, післямова, й авторські коментарі (висловлювання 

про жанрову природу і специфіку драм). 

Надія Марчук назвала свою драму «Вертеп – 2015», наблизивши тим 

самим її жанр до українського вертепу. Текст п’єси (повністю віршова-

ний) справді розпочинається за канонами традиційного вертепу. У зоря-

ну Різдвяну ніч старий пастух із маленьким пастушком зустрічають двох 

солдатів Ірода які виконують царський наказ («дітей до років двох нам 

треба вбити»). Згодом з’являється двоє волхвів, які повідомляють про 

те, що «новий Цар вже сяє променисто». Проте вже в наступній карти-

ні давній хронотоп змінює сучасний. Замість євангельських часів перед 

глядачем постає сучасна Україна. Спочатку на сцені сільська українська 

дівчинка, що колядує, і хлопчик – біженець із Донбасу, чий батько воює 

проти України; згодом – поле бою на Сході, на якому зустрілись Україн-

ський солдат і поранений Сепаратист, батько того самого хлопчика. По-

тому знову постає українське село, на тлі якого з’являються і сходяться в 

суперечці чорти та ангели, а також Путін-цар, який є модифікацією тра-

диційного Ірода, і чиї репліки та монологи насичені сучасними політич-

ними реаліями:

«Я не уйду! Земли мне мало, денежек и славы!

Без Украины нет Империи, увы,

Хотя, вообще-то, нет такой страны,

А есть Окраина! Она моя по праву» (Майдан. До і після, 2016, с.219).
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Проте імперські амбіції Царя руйнуються під впливом згуртованого укра-

їнського народу та алегоричного персонажа – Смерті, від якої тікає і Війна 

(ще один алегоричний персонаж), а згодом і сам Цар. Завершується «Вертеп 

– 2015» тріумфом сил добра: Ангели, Волхви, Богородиця («Іде Божа Матір 

по Україні»), які проголошують перемогу українців. Це маркує і фінальний ви-

хід ще одного традиційного вертепного персонажа – Міхоноші. Проте Надія 

Марчук вкотре нагадує глядачам про модифіковані хронотоп і сам жанр:

«Я щойно із фронту – волонтер-міхоноша!

Хай діти співають, а ми допоможем,

Солдатам, що мерзнуть, що гинуть від ран…

Святій Україні, що нині – мов Храм…» (Майдан. До і після, 2016, с.224).

Фінальна авторська ремарка «Волонтер-міхоноша йде в зал збирати 

кошти на російсько-українську війну 2014 року» є своєрідною квінтесенці-

єю перетворень традиційного жанру в сучасних умовах і, до того ж, ста-

новить собою віддзеркалення вже історичного волонтерського руху по-

чатку гібридної війни.

Слід зауважити, що актуальна українська драма неодноразово звертається 

до модифікацій архаїчних жанрів драматургії, насамперед значущих для укра-

їнської культурної традиції. Так, п’єса «Maidan Inferno, або Потойбіч пекла» 

Неди Нежданої має жанровий підзаголовок «вулична містерія». Її часопрос-

тором є події української Революції Гідності 2013-2014 рр., а її персонажами 

– її учасники, пересічні українці: альпініст Орест і студентка Ангеліна (Аня), 

охоронець Степанич і медсестра Зоя, музикант Любомир (Люб), журналістка 

Марго й семінарист Пафнутій (Ярослав). Проте драматург структурно й сим-

волічно зближує цю актуальну драму, що написана за гарячими слідами київ-

ських подій, із жанром середньовічної містерії. Недаремно після списку дійо-

вих осіб міститься авторський коментар: «У п’єсі кілька світів: звичайний, світ 

нападників (тіні, силуети, відео, світло – на розсуд режисера), світ монологів 

і світ фейсбуку – тут грають усі герої у змінних масках» (Майдан. До і після, 

2016, с.143). Ця особливість драматичного тексту вже акцентує спорідненість 

зі структурою багатошарової містеріальної світобудови.

Сама ж структура п’єси також корелює зі структурою давньої містерії. 

Вона складається із таких структурних підрозділів, як Пролог, Інтермедії, 

Епілог, що дублюють частини містерії, а також поіменовані. При цьому в 

усіх номінаціях артикулюється топос пекла, що водночас складає своєрід-

ну хроніку Майдану: 
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- Пролог. Пекельне причастя (присвячений ночі, коли «Беркут» здійснив 

кривавий напад на студентів і розлучив героїв – Ореста й Ангеліну);

- Інтермедія 1. Межі пекла (рефлексії дійових осіб щодо Майдану та про-

тистояння із владою);

- Інтермедія 2. Пам’ятник на пам’ять про пекло (повалений пам’ятник 

Леніну провокує на роздуми про тиранів минулого і трагічну історію України 

ХХ століття); 

- Інтермедія 3. Холодне пекло (діалоги й дії учасників Майдану на бари-

кадах у морозний день); 

- Інтермедія 4. Гаряче пекло (лютневе протистояння, яке призводить до 

поранення в око Пафнутія, який перед цим приймав сповідь у Степанича);

- Інтермедія 5. Палаюче пекло (бій між учасниками Майдану та їхніми 

супротивниками, що завершується загибеллю Степанича від кулі снайпера);

- Епілог 1. Повернення у світ (довгоочікувана зустріч у лікарні Ореста, 

який вийшов із коми після побиття беркутівцями, й Ангеліни);

- Епілог 2. Повернення у пекло (імпровізований меморіал за загиблими 

героями Небесної Сотні, що влаштовують персонажі, завершення Революції 

Гідності й початок анексії Криму після трьох днів миру).

У п’єсі Неди Нежданої є й такі оригінальні частини, як Монологи і Фей-

сбук (їх у творі по п’ять, як і інтермедій). Монологи промовляють після усіх 

інтермедій протагоністи драми – Ангеліна й Орест. П’ять епізодів, названих 

«Фейсбук», передують інтермедіям і корелюють із багатоголосним і деперсо-

налізованим Хором. Наприклад, Фейсбук 1 змальовує народження руху Авто-

майдану, а трагічний Фейсбук 4 є своєрідним френосом, плачем за загиблими 

на Майдані. Ці оригінальні частини наче модернізують структурні підрозді-

ли архаїчної містерії, а також є своєрідними варіаціями чергування античної 

строфи й антистрофи в трагічних хорових партіях. 

Деякі з п’єс про гібридну війну перебувають на іншому, сказати б, про-

тилежному жанровому полюсі, ніж драми, що є жанровими модифікаціями 

архаїчних жанрів. Вони тяжіють до жанру, а точніше метажанру докумен-

тальної драми. Це маркують і їхні жанрові підзаголовки: «Каштан і Кон-

валія» Олега Миколайчука має авторську жанрову номінацію «майже до-

кументальна драма», драма Олени Пономаревої та Даріо Фертиліо «Люди 

й кіборги» «документальна епічна драма». Обидва твори відображають 

сучасну літературну тенденцію – оперативно відобразити актуальні події, 

не вигадуючи (на це в митця просто немає часу в шаленому темпоритмі 
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геополітичних подій і змін) а користуючись документальною фабульною 

базою. Як свідчить автор «Каштана і Конвалії», «у творі використані доку-

ментальні матеріали та свідчення». Звідси – оригінальні жанротвірні при-

йоми, що їх послідовно застосовує Олег Миколайчук, наприклад: квазідо-

кументальні композиційні форми, як «щоденник ненародженої дитини», 

«монолог із мішком на голові»; залаштункові голоси й монологи («голос 

Галини») тощо. До того ж драматург прагне документальної точності в по-

значенні часу й місця дії кожної яви («Хрещатик. Травень 2014 року», «Лу-

ганщина. Місто Щастя. Червень 2014 року», «Місто Горлівка. Січень 2015 

року», «Госпіталь в Ірпіні. Червень 2015 року», «Маріуполь, листопад 2015 

року» тощо). 

«Люди й кіборги» також мають своєрідні жанротвірні засоби. Якщо роз-

глянута вище п’єса «Каштан і Конвалія», що належить професійному драма-

тургу Олегові Миколайчуку, автору численних п’єс із різноманітними жан-

рами, поряд із документальною основою має театральний характер, стрімку 

динаміку, сценічність, то дебютна драма Пономаревої та Фертиліо побудована 

на іншій, сказати б, постдраматичній і атеатральній основі. Вона становить 

собою не лише «документальну епічну драму», як досить точно сигналізує ав-

торський підзаголовок, а й «документальну театралізовану оповідь». Остання 

жанрова номінація також належить авторам і завершує заголовково-фіналь-

ний комплекс твору.

Власне традиційна драматична дія в тексті відсутня. Уздовж сцени із гіган-

тографією руїн Донецького аеропорту розставлено три пюпітри. За середнім 

постійно перебуває Пані в чорному. Вона стоїть нерухомо впродовж усієї дії і 

виконує функцію статичної епічної героїні, наратора, що повідомляє глядачам 

актуальну інформацію (про групу українських бійців, які від серпня 2014-го  

по січень 2015 року захищали оточений ворогом Донецький аеропорт і від 

самих обложників отримали назву кіборгів), вибудовує історичні й літератур-

ні паралелі з Другою та Першою світовими війнами (напад Росії на Україну 

в 2014 році порівнюється з нападом Гітлера на Польщу в 1939; сучасні події 

на Донбасі наштовхують на згадку про події сторічної давнини, коли «поет 

війни Гійом Аполлінер писав з фронту вірші та листи кохання до такої собі 

Мадлен Паже»). Вона ж вступає в діалог із дійовими особами, які час від часу 

з’являються на сцені за правим і лівим пюпітрами. Це завжди безіменні, але 

впізнавані персонажі, адже вони є учасниками або жертвами гібридної війни. 

Серед них можна виділити кілька груп: 
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1. Українські герої та прості українці: самі кіборги, медсестра, волонтерка, 

охоронець кіборгів; 

2. Росіяни, які підтримують Україну (російський професор, в якому вгаду-

ється Андрій Зубов, російський журналіст, що є точним портретом Костянти-

на Гольденцвейга, котрий 2015 року свідомо звільнився з пропагандистського 

телеканалу, російська маніфестантка, яка виходить на мітинг на підтримку 

України на площі в Москві); 

3. Росіяни й проросійські сили, що розв’язують або підтримують росій-

ську агресію (сам президент Путін, Нацбол, який воює під командуванням 

Стрєлкова і отримує кайф від брудної війни, Проректор Інституту міжнарод-

них відносин, який звільняє професора Зубова і виправдовує це; телеведуча, 

яка закликає з екрану росіян їхати на відпочинок до Криму й розповідає про 

«безвідповідальні дії» Михайла Аншахова, який назвав Крим окупованою те-

риторією, за що йому тепер загрожує до п’яти років позбавлення волі); 

4. Іноземні громадяни, що так чи інакше виявилися пов’язаними з гібрид-

ною війною (Італійський бізнесмен, який як «представник вільного підприєм-

ництва» потерпає від економічних санкцій щодо Росії; Європейський історик, 

що, побоюючись нової війни Європи з Росією та проводячи історичні пара-

лелі, закликає не підтримувати й озброювати Україну, а «простягнути руку 

Росії»; Голландська мати, чий син разом зі своєю дівчиною загинули на борту 

літака рейсу МН 17 Малайзійських авіаліній, збитого російськими військови-

ми на Донбасі). 

Велику структуротвірну, зокрема жанротвірну роль у драмі «Люди й кі-

борги» відіграє поезія. Як засвідчує вступна авторська ремарка, «в Оповіді 

використано вірші поетів війни Бориса Гуменюка, Сергія Жадана, Романа Се-

мисала, Євгена Семеніва». Поезії звучать упродовж дії драми вісім разів, ще 

тричі – наче відлуння, повторюються фрагменти з них. В усіх випадках вірші 

звучать не зі сцени, а за нею: за авторським задумом, їх виконує голос поза 

сценою. Лише в останньому епізоді навколо Пані в чорному стають інші ді-

йові особи й, тримаючись за руки, декламують поетичні рядки Романа Семи-

сала, які перегукуються з назвою «Люди й кіборги» й містять квінтесенцією 

всього драматичного твору:

«Це мій вирок і вибір:

Я не покину борт;

Я не людина, я – кіборг

За мною – аеропорт <…>
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Навіть, роздертий на скиби,

Я не віддам Донбас.

Звати мене кіборг;

Але я один із вас» (Лабіринт із криги, 2019, с.356-357).

Подібне поєднання епічної, відстороненої, антитеатральної оповіді з про-

никливою сучасною лірикою українських «поетів війни» призводить до того, 

що потужні процеси епізації й ліризації драми, які в цілому можна виокре-

мити серед особливостей сучасної драматургії, становлять собою «зустрічні 

течії». Особливість нинішньої жанрової динаміки полягає в тому, що епізація 

й ліризація діють не в окремих текстах, як це траплялось, скажімо, у творах 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Тепер епізація й ліризація нерідко відбу-

вається в межах однієї п’єси. Це яскраво доводять драматичні твори останніх 

років, зокрема зразки сучасної української біографічної драми (Ярослав Ве-

рещак, Валерій Герасимчук, Неда Неждана, Олег Миколайчук, Анна Багряна, 

Тетяна Іващенко тощо). 

Отже, можна констатувати, що й актуальна драматургія на межі ХХ-ХХІ 

ст. відрізняється від драматургії більш ранніх епох тим, що в структурі дра-

матичного тексту, на різних його рівнях відбувається не лише взаємодія та 

взаємопроникнення елементів драматичного й епічного (епічна драма) або ж 

драматичного й ліричного (лірична драма). У сучасній драмі, в межах одного 

тексту, міжродова дифузія епічного, ліричного й драматичного відбувається, 

сказати б, тотально й неподільно. Відтак створюється новий специфічний 

жанровий тип – ліро-епічної драми.

Одним із найбільш освоюваних жанрів у драматургії про гібридну війну 

є монодрама. Так, до її можливостей звертається Неда Неждана, яка й раніше 

створювала п’єси в цьому ж жанрі («Мільйон парашутиків» та «Голос тихої 

безодні»). Монодрамами є її «Кицька на спогад про темінь» і «ОTVETKA@

UA», які мають відповідні жанрові визначення: «прощальний монолог Дон-

басу» та «Монобомба». Перша з них пов’язана з темою біженців і війною на 

Донбасі. Поштовхом до написання «Кицьки на спогад про темінь», зауважує 

сама драматургиня, «стали документальні історії, зокрема історія жінки, яка 

побувала в полоні російських бойовиків. Із іншого боку – бачила, що з україн-

ськими воїнами, які відступали після підписання Мінських угод, йшло багато 

тварин (покинутих котів і собак). На цьому побудована моя п’єса. Людське 

починається зі ставлення до тварин, природи. Героїня залишилася на окупо-

ваній території через кішку, яка народила кошенят. Після полону і втечі вона 
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намагається продати цих трьох кошенят (біле, сіре й чорне), це все, що лиши-

лося з її дому, статків, минулого життя. І це образ тих етапів війни, які вона 

пережила» (Неждана, 2017). 

П’єса є пристрасним, відвертим, надзвичайно емоційним монологом ге-

роїні, яка пройшла крізь підвал і знущання, підлість і зраду. Жінка втратила 

майно, дім, але не втратила гідності. І Донбас в її пам’яті має смак і запах ка-

вунів з абрикосами, але сьогодні ця земля має інший запах – запеченої крові. 

Монодрама «ОTVETKA@UA» має посвяту «Василю Сліпаку з позивним 

«Міф». Неда Неждана зрозуміла, що має написати п’єсу після загибелі на ві-

йні цього талановитого оперного співака  (Овчаренко, 2019). Героїня твору 

– жінка невизначеного віку (за ремаркою, 20-40 років), яка розгортає свій мо-

нолог як відповідь на лист своїй подружці, яка мешкає в Росії і запрошує на 

своє весілля. У ньому постають її гіркі думки й оголені емоції про гібридну 

війну, що йде не за території а за мозок («кібератаки, фейкові новини, фабри-

ковані терористи, підтасовка виборів»), а разом із нею про «гібридні поняття» 

(братні народи і дружба) та «гібридний час» із мільйонами біженців і тися-

чами вбитих і поранених. Виявляється, героїня кохала митця, співака, який 

добровільно пішов на війну: «Знаєш, Він не був військовим, Він співак, і його 

не призивали, як інших… Сам пішов. Якось його запитали, от як так, що Він, 

митець, і взяв у руки зброю? А Він відповів, що у митців часто є велике відчут-

тя справедливості» (Лабіринт із криги, 2019, с.402). Цей образ, безперечно, 

навіяний долею Василя Сліпака. 

Після загибелі свого коханого вагітна від нього героїня відчуває цілкови-

тий морок і порожнечу. Вона хоче заповнити їх і вдається до різних засобів: 

музика й карате, вінчання із померлим нареченим і помста його вбивці, яким, 

за її переконанням, виявився наречений її подруги-росіянки. Проте все це не 

приносить бажаного зцілення («Ти думаєш, мені стало легше від цієї «отвєт-

ки»? Можливо. Тепер я знаю, що є справедливість… І є сенс жити, а не вбива-

ти…  Але мені не стало легко… Тільки холодно… Я почуваюсь морозною пус-

телею, в якій зачаїлися танки під брезентом… Але я не хочу стріляти! Боже! 

Може, це твоя «отвєтка», але не моя!.. Бо я не маю від того радості! Хіба що 

трохи спокою…» (Лабіринт, 2019, с.423). Героїня приходить до усвідомлення 

того, що справжньою «отвєткою» є її поки не народжена дитина: «Я більше не 

відчуваю провину, я маю свою «отвєтку». Коли смерть так близько, головне – 

душа… Мені більше не потрібна схованка для скарбів. Бо єдиний скарб, який 

маю, у мені…» (Лабіринт, 2019, с.424).
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В українських драмах про гібридну війну також використовуються і тра-

диційні жанрові форми, більш звичні драматичні конструкції. Ігор Юзюк дав 

оригінальний жанровий підзаголовок «драматичні картини в жанрі “musique 

concrete” на 2 дії» своїй п’єсі «До-дієз шостої октави». Як і в монодрамі Неди 

Нежданої «ОTVETKA@UA», у центрі твору – доля талановитого музиканта. 

Це 25-річний Андрій з позивним «Піаніст», який після ворожого полону й по-

ранення повернувся додому, в невеличке українське місто. Він вижив у полоні 

завдяки музиці – командир сепаратистів «Меломан» виявився її шануваль-

ником. Війна надломила Андрія. Він не може інтегруватися в мирне життя, 

бажає повернутися до своїх побратимів у зону АТО. Андрій не вірить більше 

в музику – його віра тільки в силу зброї. Сестра Оксана, спільно з донецьким 

біженцем Малиною, планують контрабанду товарів у зону АТО, але їх затри-

мують під час перетину лінії зіткнення. Андрій звинувачує сестру в зраді, а в 

Малині впізнає ненависного «Меломана». Після розправи з ним за допомогою 

Оксани «він сідає за піаніно і грає «Місячну сонату» Людвіга Ван Бетховена».

Цікаво зазначити, що друкований варіант п’єси Ігоря Юзюка дещо відріз-

няється від авторського, зокрема, розміщеного на сайті «Світ драми» (Юзюк, 

2016). Розбіжності є й у назві, і в авторському жанровому визначенні, і в його 

тлумаченні. Електронний варіант має назву «Війна», а в підзаголовку «Дра-

матичні картини на 2 дії (з фільмом та музикою в жанрі musique concrete)» 

міститься інтермедіальний зв’язок не лише з музичним мистецтвом, але й 

кінематографом. Показово, що в тексті наявне авторське пояснення обох 

взаємозв’язків. У початковій ремарці є відсутня у друкованій версії примітка: 

«MUSIQUE CONCRETE – жанр академічної електронної музики, в основі якої 

лежить не мелодійна думка, а сукупність природних шумів і звуків, записа-

них заздалегідь, і в ряді випадків підданих різним перетворенням (обробка 

фільтрами, спотворення, зміна швидкості)». І. Юзюк тлумачить також і кіне-

матографічний складник свого драматичного тексту, даючи точні вказівки на 

фрагменти з кінострічки видатного кінодокументаліста Дзиги Вертова:

«Пролог. Симфонія Донбасу».

Демонструються уривки із кінофільму «Ентузіазм. Симфонія Донбасу» 

Дзиги Вертова (1930 р.) з музикою в жанрі musique concrete.

(Шукати за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PXZI4_icmz8)

СИМФОНІЯ ДОНБАСУ. ВІДКРИТИ

Частина 1. Allegro con brio. «Мы наш, мы новый мир построим…»

(відрізки в часовому вимірі: з 0.02 до 0.18 хв.; з 14.04 до 15.37 хв.)
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Частина 2. Andante con moto. «Ми не раби – раби не ми»

(відрізок в часовому вимірі з 28.41 до 30.54 хв.)

Частина 3. Scherzo. «Духовні скрепи»

(відрізок в часовому вимірі з 6.18 до 7.50 хв.)

Частина 4. Allegretto. «Донбас іде в наступ»

(відрізок в часовому вимірі з 33.38 до 35.49 хв.)

Відеоряд може бути використаний режисером по ходу вистави на свій роз-

суд» (Юзюк, 2016).

Отож в авторській версії твору наявний не лише більш широкий літера-

турно-музично-кінематографічний інтермедіальний діапазон і міжчасовий 

перегук різних хронотопів: сучасного й історичного Донбасу, але і присутня 

чергова спроба представника сучасної актуальної драматургії надати подіям 

твору документального контексту.

Висновки. Отже, українські драматурги, звертаючись у своїй творчості 

до трагічних події гібридної війни 2014-2019 років, апелюють до найрізно-

манітніших жанрових форм, вдаючись до трансформацій наявних жанрів 

(драматичні картини, монодрама), до модифікацій жанрів традиційних і 

архаїчних (вертеп, містерія), до можливостей документального театру, до 

тотальної епізації й ліризації драматичного тексту, до інтертекстуальних 

та інтермедіальних (музика, кінематограф) діалогів. Це засвідчує як плід-

ність жанрових пошуків представників вітчизняної драматургії в їхніх 

естетичних відповідях на геополітичні виклики часу, так і невіддільність 

української драми від загального європейського та світового актуального 

театрального контексту.
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UKRAINIAN PLAYS ABOUT THE HYBRID WAR: GENRE SEARCHES

Yevhenii Vasyliev,

Doctor of Philological Science, Associate Professor,

Th e head of the Department of World Literature Th eory and History,

Rivne State University of Humanities,

Rivne, Ukraine

The tragic events of the Revolution of Dignity and the hybrid war have been 

reflected in various stylistics and genre parameters of dramatic works. The 

brightest of them were included in two recent anthologies, which were prepared 

and published thanks to the efforts of the Department of dramatic projects of 

the Les’ Kurbas National Centre for Theatre Arts. The first of them, “Maidan. 

Before and after. Anthology of the actual drama” (2016), has absorbed 9 plays 

by the authors of different generations (Yaroslav Vereshchak, Nadia Symchich, 

Oleg Mykolaychuk, Neda Nezhdana, Alexander Witer, Dmitry Ternoviy, etc.). 

The completely new second anthology “The Labyrinth of Ice and Fire” (2019) 
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also consists of 9 plays (three of which were also part of the previous anthology), 

which are the reflections of the modern history of Ukraine. The texts about 

the hybrid war, which are included in two anthologies, are the subject of our 

analysis. The focus is on the genre specificity of these dramatic works. The genre 

modifications of archaic genres inherent in the Ukrainian theatrical tradition 

(vertep, mystery) are studied in the plays “Vertep-2015” by Nadija Marchuk and 

“Maidan Inferno, or On the Other Side of Hell” by Neda Nezhdana. The func-

tioning of the documentary and epic drama (“The Chestnut and the Lily of the 

Valley” by Oleg Mykolaychuk, “The People and Cyborgs” by Olena Ponomareva 

and Dario Fertilio) is analyzed. The processes of epization and lyricization are 

considered. The peculiarities of intergeneric diffusion and the creation of a spe-

cific genre type – lyrico-epic drama are analyzed. The actual monodramas of 

Neda Nezhdana “The Cat in Memory of the Darkness” and “OTVETKA@UA” 

are highlighted, as well as the intermedial character of the genre transformations 

of Igor Yuzyuk’s drama “C-sharp Sixth Octave”.

Keywords: dramaturgy, genre, genre modifi cations, documentary drama, epiza-

tion, lyricization, monodrama, intermediality. 

Стаття надійшла до редколегії 16.10.2020.



84

ТЕОРІЯ. ЕКСПЕРТНА ДУМКА

УДК 821.161.2’06-2.091:398.22

ВІД ДІАГНОСТИЧНОЇ ДО ПРОГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДРАМИ. 

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Мірошниченко Надія Леонідівна,

кандидат філологічних наук, 

завідуюча відділом драматургічних проєктів, 

Національний центр театрального мистецтва

ім. Леся Курбаса, вул. Володимирська, 23-В,

Київ, Україна, 01034

neda7@email.uа 

ORCID ID: 0000-0001-7666-1284

Мета роботи. На основі концепції про театр як діагностичну і прогностичну 

моделі розглянути сучасну драму з елементами прогностичності й визначити, які 

художні засоби можуть використовуватися українськими авторами п’єс для цього 

феномену. 

Методологія дослідження ґрунтується на комбінуванні літературознавчого 

аналізу й мистецтвознавчих і культурологічних концепцій. 

Наукова новизна полягає в розгляді сучасної української драми в контексті про-

гностичної моделі, а також деякі нові п’єси вперше вводяться в науковий контекст.

Актуальність роботи зумовлена прискоренням темпів життя, глобалізацією 

культурних процесів, зростанням у цьому контексті ролі драматичних творів із 

передбаченням майбутнього й необхідністю дослідження прийомів прогнос-

тичності. Аналізуючи процес розвитку сучасної української драми, автор статті 

окреслює основні стилістичні напрями й сучасний соціокультурний контекст. 

У дослідженні зазначено, що особливістю вітчизняної літератури був пріоритет 

ірраціональних напрямів і неміметичної драматургії. У роботі запропоновано 

гіпотезу, що саме неміметична, а не міметична драматургія має потенціал про-

гностичності й, відповідно, актуальності в майбутньому. Автор розглядає сучасні 

українські п’єси з ознаками передбачення й аналізує структурні моделі й елементи 

поетики, які характеризують цей феномен. Зокрема, прийом «театру в театрі» у 
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п’єсах «Третя молитва» й «Пекельна дорога до раю» Ярослава Верещака, анімаліс-

тичні світи в «Нічі вовків» Олександра Вітра й «Деталізації» Дмитра Тернового, 

парадоксальність і гротеск у «Нетудидитина, або Це стається раптово» й «Час Ч» 

Олега Миколайчука-Низовця, створення моделі історичного, футуристичного чи 

віртуального фентезі у творах «Мандрівка у Віртуляндію», «Час чорного сонця» 

Неди Нежданої, «Кричать якісь птахи» Анни Яблонської, «Чистий, або Як вигля-

дають мрії білого слона?» Оксани Танюк.

Гіпотеза про наявність прогностичних елементів у неміметичних п’єсах під-

твердилась, але автори застосовують різні художні засоби, елементи поетики, а 

саме: парадоксальність і гротеск, негероїчні й фантастичні герої, «театр у театрі», 

анімалістичні й віртуальні моделі тощо. Незмінним лишається основний принцип 

– створення особливої «неміметичної» моделі сценічної реальності, яка існує за 

авторськими законами. Хоча ці прийоми не гарантують прогностичності, може-

мо стверджувати, що саме такі типи п’єс можуть бути потенційно актуальними в 

майбутньому, що особливо важливо в епоху глобальних змін, і потребує ґрунтов-

них досліджень.

Ключові слова: сучасна українська драматургія, діагностична і прогностична 

модель, художні засоби, неміметична драма. 

Постановка проблеми. Драма перебуває в складному часовому діало-

зі між реальністю створення й реальністю сценічних апробацій і адаптацій 

до того чи іншого періоду й простору. Для ХХІ століття характерні «приско-

рення» і «спресованість» часу, глобалізація й зростання ролі віртуальності в 

житті людей. Останнім часом множаться природні й соціальні катаклізми – 

стихійні лиха й кліматичні зміни, чисельні революції і акції протестів, воєнні 

конфлікти й міграційні процеси, всесвітня економічна криза й пандемія, що 

призвела до глобального карантину. До того ж, завдяки перемозі Революції 

Гідності Україна опинилася в одному з епіцентрів таких радикальних пере-

творень. Ілюзія поступу цивілізації і стабільності почала щезати, а натомість 

виникла потреба в адаптації до новітньої реальності, в якій процеси не під-

даються логічній аналітиці й раціональному плануванню. Виникають питан-

ня, чи можливо передбачити катастрофи, і які стратегії необхідні для цього 

передбачення. Культуролог та історик Микола Чмихов у серії наукових праць 

обґрунтував циклічність і взаємозалежність астрономічних, природних і со-

ціальних процесів, демонструючи чіткі, майже математичні, закономірнос-

ті розвитку. Дослідник загинув у 1994, але аналізуючи реальні геополітичні 
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події в країні та світі, можемо зафіксувати, як його прогнози значною мірою 

здійснюються, зокрема, що переживаємо на зламі епох, в час, який характе-

ризується численними катаклізмами й соціальними вибухами. Натомість іс-

торико-культурологічні схеми не передбачають деталей і смислових підтек-

стів, проте зробимо припущення, що таким «інструментом» може слугувати 

драматургія, оскільки вона формує мистецькі моделі в моделях самого життя. 

Аналіз досліджень і публікацій. Новітня українська драма становить не-

абиякий інтерес для дослідників сучасної літератури й театру, що засвідчують 

її поширення у видавничому просторі й у театральному процесі не лише Укра-

їни, а й десятків інших країн, нерідко вперше за всю історію, як-от у Франції, 

Туреччині, Греції, Австралії тощо. Актуальність досліджень такої драми зу-

мовлена і зростанням ролі видовищних мистецтв у цілому, адже їхньою осно-

вою є драматичний текст. 

Варто зауважити, що сучасна п’єса дедалі частіше стає об’єктом дослі-

дження теоретиків, а не істориків літератури, а це є, по суті, ознакою худож-

ньої якості та новизни авторських прийомів. Дослідники пропонують різні 

підходи – міфокритика (О.Бондарева), інтертекстуальність (М.Шаповал), 

архетипна критика (О.Когут), стилістичні перетворення від постмодерніз-

му до метамодернізму (Ю.Скибицька), конфліктологія (Т.Вірченко), жанрот-

ворення (Є.Васильєв), психологізм драми (Н.Веселовська) та інші. Проте серед 

цих методів бракує аналізу п’єс як діагностичної і прогностичної моделі. Та-

кий підхід є суголосним із гіпотезою про такі властивості театру, а отже, й 

драми, як його основи, яка запропонована і науково доведена Н.Корнієнко в 

науковій праці «Театр як діагностична модель суспільства. Деякі універсаль-

ні механізми самоорганізації художніх систем». Спресованість темпу життя і 

прискорення процесів глобалізації у світовій культурі актуалізують і потребу 

в драмі, яка не лише суголосна своєму часу, а й випереджає його.

Метою представленої статті є дослідження прогностичності сучасної драми 

й визначення, які структурні моделі й художні засоби, як елементи поетики, 

можуть використовуватися українськими авторами п’єс для цього феномену.

Якщо аналіз п’єси як діагностичної моделі досліджувалася у роботах, при-

свячених актуальній і, зокрема, документальній драмі, то наукова новиз-

на такого підходу до новітньої п’єси, як прогностичної, стала очевидною у 

контексті передбачень, зафіксованих у творах сучасних українських авторів. 

Пропонуємо розглянути ці моделі на прикладах таких передбачень, які сто-

суються різких радикальних змін в історії: революція, гібридна війна, мані-
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пуляції з владою тощо. Тобто такі трансформації, які неможливо спланува-

ти за звичними схемами. У цій статті пропонуємо розглянути їх на матеріалі 

п’єс Я.Верещака, О.Вітра, О.Миколайчука-Низовця, Н.Нежданої, О.Танюк, 

Д.Тернового, А.Яблонської. Іще одне завдання дослідження – визначити ху-

дожні прийоми, характерні для прогностичних п’єс, які можуть визначати 

тенденції драми майбутнього.

Методологія дослідження ґрунтується на літературознавчому аналізі 

стилістики п’єс названих авторів, а також на основі мистецтвознавчих і куль-

турологічних концепцій. 

Виклад основного матеріалу.

Українська драматургія кінця ХХ-початку ХХІ ст. після десятиліть обмежен-

ня тоталітарного соціуму штучним методом «соцреалізму» в пошуках свободи 

тематичної і стилістичної вибухнула розмаїттям напрямів: постмодернізм і мета-

модернізм, метадрама і постдрама, постабсурдна і неоекзистенційна тощо. У орі-

єнтаціях між Заходом і Сходом, у нашому контексті ЄС і РФ, українська культура 

здійснила радикальний розворот – суголосний зі знаменитим модерністським 

«Геть від Москви». У коливанні між раціональними й ірраціональними стилями, 

міметичними й неміметичними українська культура з її філософським «кордо-

центризмом» тяжіла зазвичай до другого полюсу: бароко, романтизм, модернізм 

тощо. Натомість, у російській культурі більш активно розвивалися раціональні й, 

відповідно, міметичні класицизм, реалізм, соцреалізм. Тому закономірним вида-

ється розходження напрямів розвитку драматургії України і РФ після 1991 року. 

Вітчизняні автори п’єс експериментували з різними формами нереалістичних 

моделей, зокрема варіацій фентезі: містичні, територіальні, анімалістичні, істо-

ричні, футуристичні, віртуальні тощо. А от російська драматургія більшою мірою 

захопилася крайнощами мімесису – від неореалістичної соціально-побутової до 

неонатуралістичної і докудрами, яка отримала вторинну назву «Нова Драма», 

проте суттєво відрізнялася від її оригіналу межі ХІХ-ХХ ст.

Характерно, що наслідуючи англійську «Нову Драму» 1990-х, яка ви-

никла як протидія зручній «міщанській драмі» і «бульварній комедії», ро-

сійська драматургія перевершила її в радикалізмі. Тематично вона зосеред-

илася більшою мірою на проявах соціальної деградації: убивці-маніяки, 

безнадійні наркомани, цинічні ґвалтівники, грабіжники могил тощо. Проте 

тривалий час представники хвилі, названої «Нова Драма» в РФ, на відміну 

від англійських авторів, уникали дійсно провокативної для соціуму і влади 

політичної тематики, як-от, Чеченська війна, репресії проти інакомислен-
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ня тощо. Формально тексти писалися переважно за моделями «вербатім» і 

постдрами, але з більшим акцентом ненормативної лексики. Показово, що, 

на відміну від української драматургії, яка не підтримувалася на державно-

му рівні, російська драматургія такого типу спершу мала вагомі дотації то-

талітарного режиму. Причина такої підтримки очевидно полягала не лише в 

її аполітичності, а й у моделі народу, як маргіналізованого й деградованого. 

Ґенезою цього явища в російській критиці вбачають «кризу ідентичності»: 

«Очевидно, що у вітчизняній традиції НД (Нової Драми)… була пов’язана з 

кризою ідентичності у пострадянському культурному просторі» (Тут і далі 

переклад мій – Н.М.) (Дуриніна, 2018, с. 4).

Водночас очевидно, що для української новітньої драматургії в контексті 

державотворення й боротьби за незалежність актуальною проблематикою 

стало формування нової ідентичності, а не її криза. Вітчизняна драма такого 

типу виникла під впливом і за лекалами російської завдяки організованим 

майстер-класам і конкурсам, а не природньо з розвитку власної культури. Тож 

вона була переважно подвійно вторинною, здебільшого використовуючи за-

позичені теми, прийоми й роблячи акцент на нецензурній лексиці. Напевне, 

тому виявилася більше штучним феноменом і, за деяким винятком, лишилася 

маргінальним явищем: переважно у формі читок і поодиноких грантових ви-

став. Натомість, умовно «автентична» реалістична й, зокрема документальна 

драма вибухнула після Майдану – але це була драма іншого типу, більшою 

мірою політична, у фокусі якої були глобальні трансформації соціуму, най-

важливіші питання людського буття: свободи, гідності, сенсу життя, смерті 

тощо. Тепер уже українська драма випереджала в радикалізмі, й, здавалося, 

вже російська драма почала наслідувати тенденції української, проте спро-

ба політизації драми викликала репресії влади, зокрема проти «Театр.Док». А 

специфікою саме української актуальної революційної драми стало поєднан-

ня міметичних і неміметичних художніх засобів у п’єсі.

Окресливши загальний контекст розвитку сучасної драми в Україні і спів-

відношення міметичної і неміметичної, повертаємося до ключового питання 

про прогностичну модель п’єси та її витоки. З огляду на вищесказане можна 

припустити, що актуальна п’єса схильна до діагностичного типу драми, нато-

мість тексти з передбаченням моделюються інакше. На підтвердження цієї тези 

наведемо слова білоруського критика Тетяни Артимович: «Насамперед, нова 

драма – це актуальна драматургія. Вона звертається до повсякденності, важ-

ливим стає саме теперішній момент. Тобто сюжети цих п’єс актуальні через те, 



89

ТЕОРІЯ. ЕКСПЕРТНА ДУМКА

що дія відбувається саме зараз. Можливо, завтра це буде вже не актуально, але 

сьогодні це важливо. Нова драма не думає про майбутнє, вона звертається до 

своїх сучасників» (Артимович, 2010, с. 1). Виникає логічне питання: чи сприяє 

сценічній актуальності подібне «недумання про майбутнє», чи навпаки вини-

кає ризик розминутися в часі із сучасною проблематикою умовного «завтра»?

Аналізуючи п’єси з передбаченнями майбутніх подій і типів героїв, роз-

глянемо тексти в діапазоні від «майже реалістичних» до фантастичних. Серед 

п’єс першого типу можемо назвати «Нетудидитина, або Це стається раптово» 

Олега Миколайчука-Низовця. У тексті йдеться про молодіжну волонтерську 

організацію в довоєнному Донецьку, яка відстоює принципи здорового життя 

й виявляється «під прицілом» мафіозної структури. Члени організації – мо-

лоді хлопці й дівчата – своїми вчинками намагаються завадити поширенню 

наркотиків, що є способом наживи бандитів. Додатково виписаний мовний 

конфлікт – українська мова волонтерів проти російської і суржику мафії, які 

стають формою «ментальної окупації». Автор пропонує парадоксальну ситуа-

цію – шляхетні благочинні дії називають «фашистськими», й парадоксального 

лідера – цей рух очолює дівчина-інвалід на візочку.

Де-факто драматург вихоплює саме той ключовий конфлікт, який стане зна-

ковим у майбутньому і призведе до фактичної окупації частини Донбасу Росією. 

Це створення особливої зони гібридної війни й викривленої реальності, в якій 

біле буде називатися чорним і навпаки, де будуть переслідувати не за реальні зло-

чини, а за ідеали гармонії і патріотизм. І саме волонтерський рух стане ключовою 

формою людей із новим типом мислення у майбутньому. Олег Миколайчук також 

пропонує тип «негероїчного героя» – не традиційний «бравий чоловік», сильний 

і комунікабельний, а нібито слабка дівчина з серйозними вадами здоров’я. Образ 

із майбутнього, що резонує, наприклад, із реальною юною Яною Зінкевич, яка, 

навіть ставши інвалідом, створила батальйон «госпітальєрів», що врятував сотні 

поранених. Найгострішим передбаченням видається фінал п’єси – герої неспо-

дівано гинуть в авіакатастрофі у небі над Донбасом. Якщо спершу він здавався 

надто різким, «богом із машини», то після реальної аварії – літака, збитого росій-

ською ракетною системою «бук», – вразив точним прогнозом. Отже, які художні 

прийоми застосовує автор у цьому тексті? Вважаю, що ключем до твору є друга 

назва «Це стається раптово» – раптово сталася інвалідність героїні, раптовим був 

напад бандитів, раптовою – і катастрофа, тобто використовується нелогічність, 

відсутність прямих зв’язків, парадоксальність, але саме вони вхоплюють суть 

майбутнього. Тобто це один із можливих засобів «прогностичності». 
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Наступна ймовірна форма «прогностичного типу» – використання мета-

драматичних прийомів, зокрема «театру в театрі». У такий спосіб художня 

культура пропонує альтернативні моделі буття для соціуму. Так, у моноп’єсі 

Я.Верещака «Третя молитва» героїня грає послідовно три ролі: діда, бать-

ка та сина. Перша частина, «дідова», стосується минулого – чорнобильської 

катастрофи. Друга, батькова, – тогочасного теперішнього, яким керують ко-

рупціонери, що наживаються на катастрофі. Натомість у третій постає па-

радоксальний образ хлопчика, який молить Бога, аби той забрав у нього по-

етичний дар – дивний для сина державного функціонера, особливо з огляду 

на його україномовність в Криму. Цю «дивність» він вважає шкідливою, 

такою, яка заважає бути «зручним» і «правильним», а головне – причиною 

серцевого нападу в батька. Текст став пророчим для майбутнього, перед-

бачивши окупацію Криму і ключовий чинник молоді, яка стала головною 

рушійною силою Революції Гідності. 

Молодий чоловік, з яким асоціюється надія на відродження нової України, 

стає головним героєм п’єси «Пекельна дорога до раю». Драма присвячена од-

ній із найбільш знакових постатей новітньої історії – Степану Бандері, проте 

його самого як персонажа в п’єсі немає. Натомість форма «гри у грі» пропо-

нує ситуацію репетицій вистави про нього в сучасному театрі, а головний ге-

рой – Синок, який мав зіграти роль Бандери, поступово входить у сутність 

боротьби по-справжньому, ніби відбувається «реінкарнація» героя минулого. 

Власне, автор фактично передбачив, що нове покоління, яке стане на захист 

Батьківщини від російських окупантів, вороги української державності нази-

ватимуть «бандерівцями», хоча жодного прямого зв’язку для цього не буде. 

Пророчим виявився й персонаж Блазня, який виявився ключовим у театраль-

ному дійстві й чий образ пов’язаний із маніпуляціями і прихованою загрозою. 

Адже саме з приходом до влади коміка, інваріанта блазня, реванш проросій-

ських сил посилився, як і репресії щодо покоління захисників. У відкритому 

фіналі п’єси Блазень лишається на колінах перед залишеним Бандерою «магіч-

ним» мечем, а його поплічниця Маруня (асоціюється з міфологічним образом 

Мари-смерті) скидає роль і обводить зал «глумливим поглядом», а далі зву-

чать пророчі слова від автора: «ТАК, НАЧЕ НЕ ВОНА, А МИ НЕГОДНІ БО-

РОТИСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ Й НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ТАК, НАЧЕ НЕ ВОНА, 

А МИ ВКОТРЕ СТАЄМО ЖЕРТВАМИ ПОЛІТИЧНИХ БЛАЗНІВ. ТАК, НАЧЕ 

НЕ ВОНА, А МИ ГОТОВІ ПРОДАТИСЯ ЗА ЛАМАНИЙ ГРІШ... ...І ЧИМ ДО-

ВШЕ ВІДЧУВАЄМО НА СОБІ ЇЇ ЗНЕВАЖЛИВИЙ ПОГЛЯД, ТИМ БІЛЬШЕ 
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НАМ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО НЕ ОДНА ВОНА ТАК ДИВИТЬСЯ НА НАС – ЇХ СО-

ТНІ, ТИСЯЧІ, МІЛЬЙОНИ СИНІВ І ДОЧОК НАШИХ, ЯКИХ МИ ЩОДНЯ 

ЗАГАНЯЄМО В ДУХОВНУ БЕЗВИХІДЬ СВОЇМ ХОХЛАЦЬКИМ НІКЧЕМ-

СТВОМ І РАБСЬКОЮ ВІДДАНІСТЮ ЧУЖИНСЬКИМ ІДОЛАМ. АМІНЬ» 

(Верещак, 2018, с. 84). Драматург виявляє ті гострі й актуальні проблеми, які 

стали ключовими значно пізніше від написання п’єси й навіть смерті автора: 

загроза втрати незалежності, перетворення на «жертв політичних блазнів», 

небезпека «хохляцтва» аж до втрати державності. Драма Я.Верещака резонує 

з відомим твердженням Ю.Шереха про те, що українці мають трьох ворогів: 

Москву, кочубеївщину і провінціалізм. А стосовно засобів художньої поети-

ки, до прийому «парадоксу», характерного для попередньої стратегії, автор 

додає прийом «гри у грі», створюючи різні моделі метадрами й моделюючи 

варіанти майбутнього. 

Наступний тип п’єс – «анімалістичні», в основу яких покладена неоміфо-

логія, створення особливого світу, в якому можуть оживати предмети, або 

олюднюватися звірі. У зв’язку з цим наведу цитату Олени Бондаревої: «На-

голосимо, що драма має необмежені ресурси для опанування міфопростору 

і міфочасу, для художнього контакту з ірреальністю, для активізації уяви, 

пам’яті, передчуттів, для створення міфопоетичних образів і впровадження 

поетичних міфів» (Бондарева, 2000, с.13). 

 У п’єсі «Ніч вовків» Олександра Вітра використовується фентезі з аніма-

лізацією: дійові особи – умовні вовки, які нібито потрапляють у пастку поміж 

мисливцями та прірвою. У фокусі п’єси – боротьба за владу й виживання, яка 

провокує близьких людей на зради, обмани, вбивства – справжні й удавані. 

Екзистенційні ситуації загострюють хижацьку сутність. Троє молодих вовків 

– вигнанець Гро, вожак Анг і красуня Еу – кохані, друзі й водночас вороги. 

Вони проводять карколомну ніч викриття злочинів і шокових зізнань, виру-

ючих пристрастей і каяття. Натомість нацьковував їх одне на одного старий 

вожак Тао – чи то живий, чи то мертвий, чи то головний маніпулятор, чи сам 

об’єкт маніпуляцій. П’єса, написана ще до Майдану, після реальних буремних 

подій революції і війни виявилася пророчою у зображенні різкого розколу в 

стосунках людей, іноді навіть у межах однієї родини. Суголосним реальності 

виявився й образ зниклого екс-президента-втікача, який спровокував своїми 

діями війну, і чиє зникнення також спровокувало сумніви, чи він живий, чи 

ні. У фіналі Гро пропонує спробувати утворити нову зграю, де всі знають про 

гріхи одне одного.
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У постановці Харківського театру імені Т.Шевченка такий фінал здавався 

виходом за межі маніпуляцій Тао, а прогностичні «політичні натяки» навіть 

призвели до заборони вистави консервативно налаштованим керівництвом. 

А ось у пізнішій вуличній виставі в Миколаєві, названій «Вовки як люди, 

люди як вовки» – уже після приходу реваншистів – наприкінці звучить моно-

лог Тао, який дає натяк на продовження маніпуляцій. Адже й такий вихід, як 

утворення нової зграї, міг бути спровокованим, а мирні стосунки в цій зграї 

– сумнівні. Справді, в ситуації радикального загострення різних типів мис-

лення й картин світу порозуміння видається надто нереальним. Натомість 

акцентованими були маніпулятивні технології, настільки подібні до приходу 

«нових облич», за якими насправді виявилися старі й добре знайомі. Отже, 

форма притчі й анімалістичні образи дали змогу загострити певні аспекти, 

наприклад, хижацьку сутність, і передбачити актуальні стосунки в країні. Ха-

рактерно, що не лише в Україні: перекладена й опублікована польською, вона 

була втілена у перформативній виставі в Білостоці й виявилася суголосною 

також і з суспільно-політичною ситуацією в Польщі, де останнім часом зна-

чно радикалізувалися відносини в соціумі, а також посилилися протести.

Власне, п’єса не лише формулює проблематику сьогодення, а й ставить пи-

тання про майбутнє – як жити далі з душами, які стікають кров’ю, де змішані 

любов і ненависть, прагнення справедливості й надії на прощення? Форма 

притчі й анімалістичних героїв дає можливість створити універсальну мо-

дель, яка може бути адаптована до різних соціополітичних ситуацій.

Принцип анімалізації й футуристичного фентезі використав у своїй п’єсі 

«Деталізація» Дмитро Терновий. Вона виявилася прогностичною щодо по-

дій Майдану: основна дія відбувається в квартирі на Майдані, літає бруківка 

протестувальників, за ними полюють снайпери, паралельно переховують си-

рійського біженця, але всі ці деталі вгадані драматургом задовго до реальної 

Революції Гідності. За свідченням автора, він спробував змоделювати ситуа-

цію наступних виборів президента, але реальні події випередили очікування. 

Окрім того, у п’єсі поєднуються умовно «реалістичні» сцени з анімалістични-

ми, але оживають і олюднюються тут не звірі, а речі – посуд, каміння, печатки, 

пістолет. У такий спосіб створюється «стереоефект» – є можливість побачити 

світ парадоксально, зі сторони, а це дає об’єм і глибину проникнення в про-

блематику. Автор моделює міфічну реальність, у якій використовує й елемен-

ти традиційної міфології – зокрема алюзії на міф про Ікара – камінчик, який 

мріє про політ, як образ свободи. І саме він спричиняє смерть головної героїні 
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в той момент, коли вона намагалася порятувати інших від снайперських куль. 

Різні світи зійшлися у фінальній точці трагедії, й перемога дісталася ціною 

людських жертв. Отже, які засоби використані в цій п’єсі, як прогностичні? 

Загострена модель уявного майбутнього, як передчуття катастрофи, поєднан-

ня людського й нелюдського (предметного) світів, які створюють різні рівні 

усвідомлення, використання традиційної міфології в перетвореному варіанті. 

Наступна анімалістична п’єса, яка також має ознаки передбачення, – «Час 

Ч» Олега Миколайчука-Низовця. В основі тексту – особлива форма драматич-

ної «байки» – політична сатира у формі звірячого парламенту, де є шаржова-

ні образи «депутатів» – як-от Вовк, Заєць, Пес, Сова та інші, які опікуються 

переважно власними інтересами, а не державними. Натомість сусідні «гомо 

сапієнс» уже чатують на знищення їхнього довкілля. Перша версія писалася в 

мирний період, коли Верховна Рада справді була ареною політичної боротьби, 

а не гротескним зібранням недолугих осіб, далеких від політики. Але вже на 

час публікації книги в Україні обирається нова Рада, саме така, що резонує з 

шаржованими героями «Час Ч»: під куполом парламенту збираються ексґвал-

тівник і «корабельна сосна», відверті українофоби й адвокати країни-агре-

сора, ті, хто пропонує платити собаками за «комуналку», й ті, хто викликає 

повій просто в сесійній залі. Реальність стала видаватися часом навіть більш 

шаржованою, ніж п’єса. Але якими б ницими не виглядали «мандатоносці» 

у п’єсі й у новій реальності, «східний сусід» значно страшніший і жорстокі-

ший, адже він загрожує самому існування «лісу», як РФ – українській державі. 

Отже, драматург також використовує принципи анімалізації, і таке ж проти-

ставлення різних світів, але в більш гротескному варіанті. 

Іншу стратегію поєднання реальностей пропонує п’єса для дітей «Ман-

дрівка у Віртуляндію» Неди Нежданої, яка також виявилася пророчою. До 

анімалістичних персонажів додалися міфологічні й віртуальні. Головний ге-

рой хлопчик Андрій, затятий шанувальник комп’ютерних ігор, потрапляє у 

віртуальну реальність – країну часу, захоплену потворами. Вони хочуть по-

вернути час у зворотний бік і саджають короля Годину за грати. Герої прохо-

дять численні випробування: минають річку забуття, відновлюють мелодію, 

яка «будить» володаря часу від штучної летаргії, сіють зуби дракона, з яких 

постає військо, що звільняє віртуальну країну. П’єса писалася незадовго до 

Революції Гідності, а постановка в палаці «Україна» в Києві здійснювалася на-

передодні й у розпал її подій. Образ часу, повернутого в період тоталітаризму 

й війни, точно резонував із реальністю, а лютий напад воєнізованих персона-
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жів на мирну веселу юрбу навіть візуально нагадував ситуацію початку Єв-

ромайдану. Юне покоління, звикле лише до віртуальних битв, раптом опини-

лося в реальності трилеру, змушене переживати війну. Пророчою виявилася 

й сцена проходження річки Забуття, адже Майдану передувала 80-а річниця 

Голодомору, який асоціювався з радянським минулим, яке не можна забувати, 

аби не допустити повторення злочинів. Знаковим стало й відродження «ко-

зацького духу» на Майдані, який урятував його і сформував згодом армію до-

бровольців, що першими дали відсіч агресору. Символічне значення для рево-

люції мала й музика, особливо гімн, котрий уперше за час незалежності став 

стихійною піснею, яку співали мільйони. У фіналі п’єси герої поверталися з 

віртуального світу на реальний святковий Майдан, який на той час перетво-

рився на поле битви. Тоді фінальне місце дії у виставі поміняли на Софійський 

майдан – і через рік у реальності саме він став територією свят, натомість 

Майдан перетворився на місце пам’яті героїв Небесної Сотні. Характерно, що 

аудиторія, навіть дитяча, зчитувала ці підтексти п’єси. Прогностичність цього 

твору виявилася очевидною, а художні засоби, які використані в ньому, це, 

насамперед, міфологеми в новітньому, віртуальному контексті. Важливе зна-

чення тут має також часопростір – перетворення часу, зміни місць дії, які ма-

ють символічне значення. Поєднання історично-міфологічної, фантастично-

віртуальної й сучасно-буденної реальності створило особливий світ, у якому 

значення соціальних перетворень розкривається через архетипи.

Передбачення Майдану й пост-майданної проблематики спостерігаємо 

також у п’єсі «Кричать якісь птахи» Анни Яблонської, яка загинула задовго 

до Революції Гідності. У тексті зображено протистояння між владою й про-

тестувальниками з позиції снайперів, які розстрілюють беззбройних людей. 

У творі акцентовано «перелицювання» убивць у прибічників революції в ту 

мить, коли вони розуміють, що протест перемагає. Власне, маскування воро-

гів Майдану й намагання згодом скористатися його здобутками відбувається 

й у сучасній Україні. У п’єсі А.Яблонської зпрогнозовано одну з найтрагічні-

ших сторінок сучасної історії, як і в «Деталізації», але форма твору – футу-

ристична абстрактна притча, де автор уникає суті протесту, зазначивши лиш 

кольором, але виділяє саму модель перевертання цінностей.

 Іншу стратегію прогностичної моделі використано в п’єсі «Час чорного 

сонця» Неди Нежданої – історичного фентезі. В умовній середньовічній Іта-

лії створюється ілюзія документальності, але насправді фактографічним тут 

є лише затемнення сонця. Ця драма моделює світ, насичений убивствами й 
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змовами, коханням і зрадою, героїзмом і цинізмом, боротьбою за владу й сво-

боду, війною з ворогами зовнішніми й внутрішніми. Але головною сюжетною 

лінією, яка виявилася прогностичною, стала історія актора, який за допомо-

гою інтриг «сірого кардинала» стає королем. Вона точно зрезонувала не лише 

з приходом до влади в Україні президента-коміка, а й із тими подіями, які 

відбулися після цього парадоксального вибору: арешти героїв війни, понов-

лення торгових стосунків із ворогом, соціальні катаклізми. Поки неможли-

во стверджувати, чи відбудуться фінальні паралелі в п’єсі й реальному світі, 

оскільки ми перебуваємо всередині цього процесу. Проте сам феномен перед-

бачення такого, здавалося, радикального й неочікуваного повороту свідчить 

про зв’язок законів розвитку сюжету в драматургії й житті. 

Передбачення сутнісного значення нового повороту в історії України про-

явлено й у п’єсі Оксани Танюк «Чистий, або Як виглядають мрії білого слона». 

Драматург зображує фантастичну реальність, у якій моделюється ідеальний 

образ «обраного» середньостатистичними виборцями. Авторка точно маркує 

його як Чистий – брак минулого політичного досвіду призводить до напо-

внення численними ілюзіями, які не мають нічого спільного з реальністю. У 

п’єсі вибудовується абстрактна експериментальна модель такого «обраного» 

й пропонується код до нього, його шаленого успіху. Це подібно до «коробки» 

в «Маленькому Принці», в якій захований саме такий баранчик, як хочеш. Об-

раз Чистого наповнюється різними смислами, залежно від того, що вкладає в 

нього виборець. У такий спосіб вибудовується ілюзорна система й ілюзорне 

майбутнє, яке апріорі не може стати реальністю.

Псевдосакралізація в «Чистому» (асоціюється з «пречиста») відтінюється 

іронічним визначенням авторки «мрії білого слона». Власне, саме таке роз-

чарування спіткало й виборців нового президента, якого характеризує його 

фраза – «Я вам нічого не винен». Прогностичність цієї п’єси заснована не 

лише на створенні абстрактної моделі, а й виявленні основних «законів» її 

функціонування, розумінні механізмів маніпуляції свідомістю й гібридних 

атак. Мрії білого слона про ідеальність почали розбиватися з неймовірною 

швидкістю. Актуальна для України, вона водночас є знаковою і для інших, 

адже популістські лідери приходять до влади й у розвинутих країнах, прово-

куючи згодом численні протести й соціальні катаклізми. Отже, автор пропо-

нує особливу модель світу, що існує за власними законами та формалізовану 

модель маніпулювання свідомістю. Текст важливий не лише жорстким про-

гнозом, який позбавляє ілюзій, а й провокацією складних запитань. Зокрема, 
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дослідниця новітньої драми Ю.Скибицька зазначає: «Швидко стає зрозумі-

лим, що весь цей «вибір» був симуляцією, страшним обманом виборця. Але це 

тільки один із планів цього твору, він є напрочуд багатоплановим і піднімає 

важливі універсальні питання. Чому проти влади виступають ті, хто її сам 

обирає? Куди рухається людство? Чи диджіталізація суспільства не призведе 

до загибелі емоційності й усього людського в людині? Що буде з дітьми, які 

змалечку живуть у цифровому вимірі? Чи існує об’єктивна реальність, чи ко-

жен із нас просто має свій власний варіант цієї реальності? Як відбувається 

процес маніпуляції свідомістю мас?» (Скибицька, 2019, с. 7-8).

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що гіпотеза про те, що саме не-

міметичні тексти тяжіють до прогностичності, підтвердилась. Водночас не 

існує єдиного «рецепту» такої форми – автори експериментують із різними 

художніми прийомами: це парадоксальність і «театр у театрі», провокативні 

негероїчні герої й абстрактні персонажі, форма міфологічної чи абстрактної 

притчі та фантастичні віртуальні моделі, історичне фентезі й анімалізова-

ний світ. Попри все розмаїття, незмінним лишається основний принцип – 

створення особливої «неміметичної» моделі сценічної реальності, яка існує 

за авторськими законами. Натомість моделювання різних ситуацій у соціумі 

засобами художньої поетики може створювати і випереджальний сценарій 

художніх практик. Звичайно, жоден із цих методів не є гарантією передба-

чення, але наявні приклади прогностичності засвідчують, що розуміння за-

конів драматичної ситуації й розвитку сюжету в поєднанні з умінням ство-

рити автономний світ тексту, здатний до передбачень. Дослідження таких 

текстів і елементів поетики «прогностичності» має практичне значення 

для моделювання драми майбутнього. І саме такі типи п’єс можуть става-

ти потенційно актуальними «завтра», в нашому такому швидкоплинному й 

швидкозмінному буремному часі.
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FROM DIAGNOSTIC TO PROGNOSTIC MODEL OF DRAMA. 

UKRAINIAN CONTEXT

Nadiia Miroshnychenko,

Candidate of Philological Sciences (PnD),

Chief of the department of dramaturgic projects,

Th e Les’ Kurbas National Centre for Th eatre Arts,

Kyiv, Ukraine

Th e purpose of the work. Based on the concept of theater as a diagnostic and 

prognostic model, I consider modern drama with elements of prognostics and de-

termine what artistic means can be used by Ukrainian playwrights for this phenom-
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enon. Th e research methodology is based on a combination of the literary analy-

sis and cultural concepts. Th e scientifi c novelty is in the consideration of modern 

Ukrainian drama in the context of the prognostic model, and some new plays are 

introduced into the scientifi c context for the fi rst time. Th e topicality is due to the 

acceleration of the temp of the life, the globalization of cultural processes and the 

growing in this context the role of dramatic texts with the prediction of the future 

and the need to study the techniques of predictability.

Analyzing the process of development of modern Ukrainian drama, this article 

outlines the main stylistic trends and modern socio-cultural context. It notes that 

the peculiarity of national literature was the priority of irrational trends and non-

mimetic drama. Th e scientifi c work proposes the hypothesis that non-mimetic, not 

mimetic drama has the potential for predictability and, accordingly, relevance in the 

future. Th e author examines modern Ukrainian plays with signs of foresight and an-

alyzes the structural models and artistic means that characterize this phenomenon. 

In particular, the principle of “theater in theater” in the plays “Th e Th ird Prayer” 

and “Hell’s Road to Paradise” by Yaroslav Vereshchak, animalistic worlds in ”Night 

of the Wolves” by Olexander Viter and “Detailing” by Dmitry Ternovyi, paradox 

and grotesque in ”Netudydytyna, or It’s happens suddenly” and ”Time Ch” by Oleg 

Mykolaychuk-Nizovets, creating a model of historical or virtual fantasy in the works 

“Journey to Virtueland”, “Time of the Black Sun” by Neda Nezhdana and “Pure, or 

What do the dreams of a white elephant look like” by Oksana Tanyuk. 

Conclusions. Th e hypothesis of the presence of prognostic elements in non-mi-

metic plays has been confi rmed, but the authors use various artistic means, namely: 

paradox and grotesque, non-heroic and fantastic characters, ”theater in theater”, 

animalistic and virtual models, etc. Th e basic principle remains unchanged – the 

creation of a special “non-mimetic” model of stage reality, which exists under the au-

thor’s laws. Although none of these guarantee predictability, we can note that these 

types of plays may be potentially relevant in the future, which is especially important 

in an era of global change.

Keywords: modern Ukrainian drama, diagnostic and prognostic model, artistic 

means, non-mimetic drama. 

Стаття надійшла до редколегії 09.11.2020.
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СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ Й  ТВОРЕННЯ НОВИХ МОДЕЛЕЙ СВІТУ
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Мета роботи. Розглянути можливість творення в Україні нової репертуарної 

політики з елементами екотеатру й, з огляду на останні світові події, неминуче 

звернення вітчизняної драматургії до проблем довкілля.

Методологія дослідження побудована на основі розвідок у царині історичних 

літературознавчих і світових екологічних процесів, а також мистецтвознавчого й 

культурологічного аналізу.

 Наукова новизна полягає в розгляді сучасної української драми в контексті 

світових проблем людства в царині довкілля. 

Актуальність. Цьогорічна планетарна епідеміологічна ситуація зробила пев-

ну паузу в розміреному й одночасно шаленому цивілізаційному поступі людства. 

З’явився шанс ще раз подумати про правильність і перспективи обраного шляху. 

Театру і, особливо, сучасній драматургії, завжди були притаманні прогностичні 

функції, що є неймовірно важливим для розуміння неминучих світових процесів. 

Екотеатр, або просто театр із розумінням нинішньої екологічної ситуації, нео-

дмінно має заявити про себе найближчим часом. У статті окреслено передумови 

появи екологічного театру й можливі наслідки під час творення нових моделей 

світу. У драматургічному аспекті постановка цієї проблеми розглядатиметься за 

п’єсами автора статті «Греблі Дніпра» й «Діди Хрещатої долини».

Переважна більшість українських театрів мають суто розважальний репер-

туар: бульварні іноземні комедії, класика вітчизняна, розкручені світові бренди. 
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Якщо десь і представлена українська сучасна драматургія, то здебільшого на ма-

лій сцені та й лише у поодиноких випадках. Чи є вихід із цієї патової ситуації, і 

що може стати головним рушієм позитивних змін. Напевно, найперше – це час у 

буквальному його розумінні, який, за висновками науковців, нині стрімко при-

скорюється в усіх аспектах життя: і якщо за часів античності хода історії розтя-

гувалася на тисячі років, у ранньому середньовіччі – на віки, у модерні часи – на 

декади, то у постмодерні може дорівнювати дво-трирічним періодам. Цей рік за 

усіма світовими маркерами вже став особливим, тож, якщо його брати за точку 

відліку, можемо сподіватися на ґрунтовні зміни вже через декілька років. До того 

ж, передумови, закладені в драматургічних майстернях, для цього вже є. У проти-

лежному випадку з продовженням ігнорування сучасних процесів – театри все 

більше перетворюватимуться на музеї минулої епохи.

Ключові слова: сучасна українська драматургія, екотеатр, естетотерапія, пла-

нетарні природні процеси, трансформація суспільної свідомості, прогностичні 

художні засоби, міфотворчість. 

Або люди зроблять так, щоб на землі було менше диму,

або дим зробить так, щоб на землі було менше людей.

Л.Батток.

Сила моралі тотожна силі трави, що навесні розриває асфальт.

Е.Гемінґвей.

Усі релігійні тексти твердять, що думки мають значення, і це є пік кван-

тової фізики з її принципами спостерігача, втілений у релігійний світогляд. 

Молитва є одним із найпотужніших виявів наших прагнень. І молитва стає 

невід’ємною частиною нашого життя найчастіше тоді, коли на піку напружен-

ня опиняємося в ситуації, схожій на вибір без вибору, за яким залишається 

хіба що «age quod agis» (лат.: «роби те, що робиш»). 

Цього року світ раптово опинився майже в повній самоізоляції, тож думки 

багатьох, безумовно, зазнали певної трансформації в новому антикризовому 

розумінні дійсності. Враз мурашник на планеті Земля ніби завмер, натомість 

зовсім іншими орбітами енергетичної ойкумени понеслись оновлені прагнен-

ня, неприховані тривоги, зухвалі задуми та крихкі сподівання на краще... А 

може, й не було ніяких нових орбіт, оскільки страх здатен зцементувати будь-

який вияв волі… Як би там не було, але задуматися було над чим, навіть спо-

глядаючи за світовими хвилями із вікна маленької власної оселі.
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Процес перезавантаження світу – частково відбувся й далі відбуватиметь-

ся. І найкраще розуміння всіх процесів – неминуче еклектичне. Хоча є один 

спільний знаменник, який навряд чи взагалі когось міг оминути. Це – При-

рода! Про її значення в житті людини замислювався фактично кожний, відки-

нувши всі бінарні судження й навіть натяки на архаїчність теми. Тепер При-

рода продемонструвала місце й рух людини під час раптової епідеміологічної 

ситуації, надаючи можливість призупинитися в погоні за шаленими ритмами 

цивілізації. А в Києві та найближчих районах і поготів – особливо після чор-

ного неба від квітневих згарищ чорнобильських лісів і сірих пилових буревіїв 

у травні. Можливо, й тому чимало хто враз зрозумів, що ми – в одному човні, 

незалежно від того, чи спостерігаєш за довкіллям зі своєї бетонної шпаківні, 

чи з вікна авто або з тераси розкішного маєтку. Звісно, навіть на самоізоляції 

можливості у всіх різні – проте картина одна. Людство стрімголов і чимдужче 

все летить, летить, летить… А зупинитися не може навіть планета Земля, яка 

щоденно описує навколо Сонця шлях довжиною близько 1 млрд км (30 км за 

одну секунду). І тому людство летить, думаючи, що попереду прірви немає…

Але цьогоріч ситуація змінилася. Весняна самоізоляція й осіння друга 

хвиля невгамовної пандемії обірвали заспокійливі думки. Виявляється, по-

переду вже щось маячить… Проте в нашій історії всьому цьому передували 

драматургічні твори, які неодноразово попереджали про неминучі проблеми 

довкілля та ймовірні екологічні катастрофи. Для прикладу візьмемо на роз-

гляд п’єсу «Греблі Дніпра» (поезії Анни Багряної), де розповідається про зу-

стріч друзів молодості, які з плином часу зайняли діаметрально різні місця в 

ієрархічному світі нашого соціуму: один із них став волонтером і захисником 

довкілля, інший – олігархом і можновладцем. Еколог б’є на сполох щодо не-

безпеки штучних морів по всій довжині Дніпра; можновладець мимоволі стає 

його опонентом, оскільки йому особисто вигідні нинішні механізми діючої 

владної вертикалі. 

«…я – вершина старого і чорного дуба

мене рубали громи та невидимі руки Дажбога

я вистояла

але коли прийшла людина

я впала сама

щоб ніхто не подумав

ніби здатна піддатися 

силі безсилих рук» (Багряна, 2012, як цитується в Миколайчук, 2012, с.3).
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Звертаючись до художніх засобів, хотілося б навести як приклад кіно-

стрічку «Аватар» (англ. Avatar), яка у свій час побила всі можливі глядацькі 

рекорди. Безумовно, нові технології та творчий геній режисера Джеймса Ке-

мерона (англ. James Cameron) гарантували картині шалений успіх. Проте чи 

не стала головним складником успіху сама ідея розповіді, коли за сюжетом 

уся природа об’єднується в боротьбі проти цивілізаційних варварів планети. 

За Кемероном це сталося на планеті Пандора. На планеті Земля дерева й далі 

помирають, аби не піддатися «силі безсилих рук». А що далі?

«Мирон. Аскольде, ти хочеш сказати, що людство не має достатньо засо-

бів, аби оздоровити навколишнє середовище?

Аскольд. Повторююся, з погляду сьогоднішнього дня – ні! Але наука не 

стоїть на місці, і, цілком ймовірно, вже завтрашній день нам підкаже і рятів-

ний вихід.

Мирон. Я б не покладав таких надій на науку. Про моральність відкриттів 

у науці за останні два століття можна сперечатися і сперечатися.

Аскольд. Однак вірити, що розвиток науки – це завжди погано, так само 

наївно, як вважати, що це завжди добре.

Мирон. ХХІ століття прирікає нас на життя з «небезпечними знаннями». 

І тому йому судилося або стати століттям моральності, або взагалі 

останнім століттям в історії людства» (Миколайчук, 2012, с. 18).

Саме цій роботі серед вітчизняних творів у часи нового становлення ірра-

ціональних напрямів і неміметичної драматургії судилося стати ледь не по-

одиноким серйозним застереженням щодо ймовірної глобальної екологічної 

катастрофи. 

Природа й людина. Насамперед хотілося б розпочати з великих попередни-

ків цього насправді глобального питання. Майже всі вони вважали головним 

мотивом моральної поведінки голос Природи. Григорій Сковорода писав:

Не піду в город багатий. На полях я буду жить,

Буду віку я збавляти, де потиху час біжить.

О діброво! О зелена! О матуся моя рідна!

У тобі життя веселе, у тобі – тиша погідна! (Сковорода, 1988, с.50).

Починаючи з Григорія Савича всі моральні авторитети України були спів-

цями гімну природі. Скажімо, Євген Маланюк у вірші, присвяченому поетесі 

Оксані Лятуринській, пише:

Аж пуща зашумить волинська, 

І на оксамит й златоглав
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В сап’янцях легких Лятуринська

Виходить годувати пав.

Ворожить про весну колишню,

Любов вціловує в слова

І випускає сокіл – пісню

З гаптованого рукава (Маланюк, 2002, як цитується у Ференцевич-Волиць-

ка, 2002, с. 168). 

В Україні все зав’язувалося на найвищих цінностях свободи духу, що пере-

гукувалося з оспівуванням величі природи, як найвищого вияву ойкумени з 

її романтичним осяянням. Звісно, ми не були самітними в цих процесах дещо 

призабутого нині романтизму. Насамперед можемо провести паралелі між 

американською та українською цивілізаціями, які розвивалися на кордоні чи 

то з Диким полем, чи з безкрайніми, не менш Дикими, преріями. І за таких 

екстремальних умов могли вижити лише люди вільні духом і з самобутнім 

характером. Академік Сергій Кримський зазначав, як Микола Гоголь писав 

про стародавню Україну: «Це була країна, де відстань вимірювалася не кіло-

метрами, а дистанцією чутності пострілу, де жили люди, з яких ніхто не бажав 

бути глядачем світової драми, а тільки її актором. Таке розуміння життя як 

мужності бути та мужності діяти і визначає не тільки минуле, але й перспек-

тиви соціуму, що має таке минуле».

Яскравий представник «галантного століття» французький просвіти-

тель Жан-Жак Руссо (фр. Jean-Jacques Rousseau) закликав повернутися 

до первісного стану єдності людини з природою. У наступному столітті 

вже в епоху романтизму цікаві процеси відбувались на американському 

континенті, що було засвідчено у творах письменників Ральфа Емерсо-

на (англ. Ralph Waldo Emerson) й Генрі Торо (англ. Henry David Thoreau) 

(літератори своєю творчістю виявляють усі тенденції можливого подаль-

шого суспільного розвитку). Так чи була в Америки можливість піти ін-

шим шляхом? В Америки, що наразі є батьківщиною прагматизму та до-

конаного меркантилізму. Саме письменники Емерсон та Таро створили 

власне гуманістичне світовідчуття, що «протистояло мертвому у своєму 

раціоналізмі Просвітництву, похованому під руїнами – як вони вислов-

лювались – «царства розуму» (Покровський, 2002, с. 190). Побіжно зупи-

нимось на короткому огляді творчості кожного з них, що є неймовірно 

цікавим у контексті розуміння потужних течій романтизму на такій нині 

далекій від усіх цих напрямів Америці. 
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Отже, Ральф Емерсон уславився передусім як автор художнього нарису 

«Природа», що став естетичною програмою новоанглійського романтизму. У 

природі Емерсон прагнув побачити риси споріднення, духовності, близькос-

ті, співзвучності. Художник у безмовному захопленні крок за кроком входить 

у гармонійний лад макрокосмосу, котрий воскресає в душі щемно-чутливе 

сприйняття краси буття: «Найбільша ж насолода, що її нам дають поля й ліси 

– це навіяна ними думка про таємну спорідненість між людиною і рослин-

ним світом», знаходимо в емерсонівській «Природі». І далі: «Будь-яка рослина 

або тварина має масу своїх достоїнств, і не може вважатися «шкідливою» або 

«марною». Що таке бур’ян? Рослина, гідності якої поки ще не відкриті. Взагалі 

всі рослини, дерева – суть «незакінчені люди» (Емерсон, 1986, с. 23-66). 

Дещо інший – Генрі Торо. Загорівшись від тривожних і високих думок 

Емерсона, він прийняв їх як керівництво до дії. Завдяки цьому світова куль-

тура збагатилась шедевром філософської прози, а саме – романом Генрі Торо 

«Волден або життя в лісі». Твір глибоко оптимістичний, і це робить «Волдена» 

особливо привабливим і близьким до сучасного читача. «…Я не маю наміру 

створювати Оду до Нудьги, навпаки – я буду кричати, як ранковий півень, 

хоча б для того, щоби розбудити сусідів», – писав Торо. «У житті міст настав 

би застій, якби їх не оточували несходжені ліси й луки. Дика природа потрібна 

нам як джерело бадьорості… Природою неможливо перенасититися. Нам по-

трібні її невичерпні сили титанічної могутності… Нам треба бачити сили, які 

переважають наші власні, і життя, що квітне там, куди не ступає наша нога» 

(Торо, 1986, с. 355).

Із того часу минуло майже 200 років. І хоча хтось може не погоджуватися з 

Торо у його надмірній естетизації природного ландшафту, однак не можна не 

визнати проникливість багатьох ідей письменника і філософа, який провістив 

майбутнє становлення екологічної науки, передусім у її моральному значенні. 

А нам варто ще раз замислитися над тим, що життя квітне там, куди не ступає 

нога людини. А чи багато таких місць залишилося на нашій планеті?..

І чи варто сподіватись, що цей карантинний рік стане початком нашого 

повернення до Природи й знову виведе нас до епохи життєдайного роман-

тизму. Й одночасно надіятись, що театр стане локомотивом цих нових і вічно 

старих прагнень. Адже ще Лесь Курбас заповідав, що «театр сьогодні має бути 

таким, яким суспільство повинно бути завтра».

А яким суспільство має бути завтра? «До 2027 року в усіх розвинутих 

країнах світу запанує Четверта індустріальна революція, особливістю якої 



105

ТЕОРІЯ. ЕКСПЕРТНА ДУМКА

є стирання між фізичною, цифровою та біологічною сферами. У цей час за 

оцінками дослідницьких інститутів зникне 800 млн робочих місць, які будуть 

замінені роботами чи певними алгоритмами. Щоб досягти успіху пересічній 

людині треба буде розвивати риси, недоступні роботам і бути розумнішим за 

машини», – писали в газеті «Експрес» після Всесвітнього економічного фору-

му в Давосі два роки тому.

Погодьтеся, якоюсь сумною виглядає перспектива щодо питання спро-

можностей людини в суперечці з роботами. Особливо це осоружно для теа-

тральної спільноти, яка звикла в усьому проводити паралелі зі своїм улюбле-

ним мистецтвом, яке ще називають мистецтвом із людською температурою 

тіла. Адже сценічну магію не замінять ніякі машини.

 До цього людство тисячоліттями супроводжувало міфи, які відтепер ви-

тіснятимуть роботи. А можливо, й ні, і якщо все ж найближчим часом таки 

виникне потреба в нових міфотворцях? Таких, скажімо, яким у свій час у 

неоднорідній Італії став Данте. Саме після появи Данте Аліг’єрі роз’єднана, 

розчленована Італія стала однорідною: «Італія породила Данте – Італія може 

говорити!»

Україна, звісно, серед попередників має цілу плеяду великих творців свого 

вже майже уніфікованого міфу (Т.Шевченко, І.Франко, Л.Українка тощо), але 

на порозі Великого Відродження країна має потребу й у своєму новому Данте. 

Безумовно, адже їй зараз так багато всього потрібно буде сказати! Особливо 

про ті духовні надбання, які тисячоліттями передавалися через код ДНК нації, 

однак – з низки причин – для широкого загалу нині є фактично утаємниче-

ними знаннями.

І, безперечно, говоримо ще й про знаки й символи! Адже ще Конфуцій 

застерігав, що знаки й символи правлять людством, а не слово й закон. 

Тому, безумовно, нам потрібно підтримувати свої автентичні символи, які 

допоможуть відновити таїни буття прадавніх предків. Адже все у цьому 

світі взаємопов’язано і переходить з однієї форми до іншої. Скажімо, вва-

жається, риби були першими живими істотами на Землі, що мали мозок. 

Може, саме тому ранні християни вибрали своїм символом ніби звичайну 

рибу. Це вже значно пізніше з’являлися образи (ікони на покуті) в люд-

ській подобі, а першою все ж була жителька водойм. Саме так, як для орде-

ну піфагорійців головним символом був дельфін. Це ми вже зараз знаємо 

про унікальні можливості цієї тварини, а декілька тисяч років тому піфа-

горійці з їхніми майже втраченими знаннями були першими. І вже пізніше 
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символ риби – ніби розширюючи межі свого вчення – стає правонаступни-

ком після символу дельфіна.

Один із найпотужніших українських символів – Тризуб! Завдяки хисту ви-

браних достойників – його повернули фактично із забуття (одним із нових його 

хрещених батьків став тогочасний лідер демократичних сил Лесь Танюк). І зно-

ву гортаємо поезію вже згадуваної Оксани Лятуринської. Вірш «На варті»:

Не знаєш гасла – боронись!

Освячений тримаю спис.

Я попіл бороню батьків,

Героїв славу, честь борців.

Зухвальче, чолом, оком ниць!

Тут недоторканість гробниць,

Багаття і священний дуб –

І Володимирів Тризуб! (Лятуринська, 2002, як цитується у Ференцевич-

Волицька, 2002, с.165).

Маємо пам’ятати – сили духовного світу із закодованими символами і є 

корінням нашої земної реальності. У цьому сенсі знову хочеться навести го-

ловні принципи вчення витонченого Конфуція: «людині необхідні – глибока 

повага до минулого, культ предків, ритуал»; «проголошення людинолюбства 

вищим принципом людських стосунків, а сім’ю – мінімоделлю суспільства». 

І не забувати, що сім’я – це модель яка забезпечує гармонійне перетікання 

минулого в майбутнє. А інколи й дякувати за дарунки попередників, як це ро-

бив Г.Сковорода: «Подяка всеблагому Богові, що потрібне зробив нетяжким, а 

тяжке – непотрібним» (Драч, Кримський, Попович, 1984, с. 176). 

Новітня Україна існує три десятиліття. Втрат чимало – констатуємо різке 

скорочення чисельності населення, тотальне знищення довкілля й виснажен-

ня природних ресурсів, відсутність національної ідеології, анексію територій 

та семирічну війну з РФ на Донбасі. Проте є один великий плюс – мрії ще Є! 

Тож шанси на рятунок і Відродження залишаються.

Чи мусять сучасні драматурги офірувати свій талант на вирішення зазна-

чених питань? Як зазначав у своїй роботі один із колишніх очільників Мініс-

терства культури Ю.Богуцький – «культура не може бути керованою». І саме 

тому, що не може залишатися осторонь сучасного життя. Тому сподіваємося 

на нові відкриття.

Творчі процеси очікують на свої вибухи. Проте дуже хочеться, аби 

отримували визнання й ті драматурги, яких не можна ані наслідувати, ані 
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переплутати з іншими. Хочеться, аби ми безпомилково знаходили їх за сти-

лем, за першим розчерком пера. «Стиль, – писав Є.Маланюк, – це суверен-

ність в опануванні творива. Це подих Творця-Бога над річчю, створеною 

людиною» (Маланюк, 2002, як цитується у Ференцевич-Волицька, 2002, 

с. 167). До таких сучасних авторів зараховуємо Я.Верещака, Н.Ворожбит, 

О.Гавроша, Н.Неждану, О.Танюк, Д.Тернового тощо. По-різному вони від-

буваються в цьогочасному неоднозначному театральному процесі й нео-

днаково сприймаються режисерами та критиками. Проте, найголовніше, 

вони впізнавані та – на відміну від інших – справді неповторні. Адже ми 

вже змінилися…

Залишилося тепер змінити світ… Як писав Андрій Платонов: «Доки 

жива людина – є у неї надія зробити все, зробити неможливе. Тому – про-

жити, витерпіти, утриматися на цій зірці – значить обнадіяти Всесвіт, що 

він колись буде врятований. Всесвіт саме є тому, що його ще ніхто не вря-

тував» (Платонов, 1931, с.17).

Отже, людина й діє відповідно: вона навколишню реальність перетво-

рює на те, чим, власне, є сама. На думку приходить один із знакових творів 

Германа Гессе «Мандрівка в ранкову країну». Головний герой згадує давню 

розмову про те, що творіння поета, загалом, мають у собі більше життя й 

реальності, ніж їхні творці. Один із героїв повісті говорить: «Сідхартха ко-

лись сказав, що слова заподіюють таємному змістові шкоду, усе висловлене 

негайно стає дещо іншим, дещо спотвореним, дещо дурнуватим – що ж, і 

це не зле, і з цим я в душі погоджуюся: так і треба, щоб те, що для одного 

– безцінна мудрість, для іншого звучало як безглуздя» (Гессе, 1992, с.43).

Залишилося визначити, що ж таке для нас теперішніх мудрість? Як 

казав вже згадуваний академік Сергій Кримський: «Мудрість – це розум, 

настояний на совісті». Розуміння цьогочасної кризової ситуації вже при-

йшло, питання тільки – чи ми скористаємося ще одним шансом спробува-

ти повернутися до Природи. Чи зрозуміємо, що людству вже конче необ-

хідна нова філософія життя, висока екологічна культура й свідомість. Чи 

зважимося на те, аби у процесі формування екологічної свідомості й куль-

тури усвідомлювати себе частиною Природи…

Напевно, найперше маємо переглянути до неї своє ставлення. Скажімо, 

за Кастанедою – Земля – величезна жива сутність, що підпадає під ті ж 

енергетичні закони, що й люди. До речі, ще не так давно алхімія була од-

нією з найпрестижніших і найшановніших наук. Яка ж принципова різни-
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ця між нинішньою хімією та середньовічною алхімією? З погляду алхімії 

будь-яку речовину в природному стані вважали живою, тоді як для сучас-

них хіміків – це лише елементи упорядкованої таблиці Мендєлєєва. Однак 

у нашому прагматичному світі пошуки констант рівноваги тривають, як і 

продовжуються звернення до нових ідей у сучасній драмі. Фрагмент п’єси 

«Діди Хрещатої долини» (відзнака конкурсу «Коронація слова»):

«Зал засідань представницького наукового закладу. За круглим столом 

декілька шановних сивочолих мужів науки слухають свого колегу. 

Доповідач. Як ви знаєте, шановні колеги, раніше вважалося, що втру-

чання в одну з чотирьох сфер нашої планети ніяк не впливає на структуру 

іншої. Сьогодні ця думка кардинально змінилася. Земля тепер вбачається 

як один живий організм, який в усіх своїх ланках чуттєво реагує на будь-

яке порушення однієї з них.

Перший науковець. Тобто, якщо люди вибирають із земної кори за-

лізну руду, вугілля, нафту, газ та інші корисні копалини – це руйнує струк-

туру всієї планети?!

Доповідач. Саме так. Усе взаємопов’язано. 

Другий науковець. Про те, що процеси в атмосфері, геосфері та гідро-

сфері не тільки взаємопов’язані між собою, а й навіть є єдиним живим 

організмом, першим у середині минулого століття сказав англієць Джон 

Левлок.

Доповідач. Теорія Левлока базується на ідеях Вернадського, який 

стверджував, що під час розвитку людської цивілізації біосфера неминуче 

перетвориться в ноосферу, тобто у сферу, де розум природи гармонійно 

поєднається з розумом людини.

Третій науковець. Шановні, про що ви говорите! Сучасна цивілізація 

живе за принципами хижацької моралі «суспільства тотального спожи-

вання». Тобто споживання, споживання й ще раз споживання...

Перший (жартома). Як казали наші далекі предки: як не з’їм, то хоча 

б понадкушую.

Доповідач. Саме наші далекі предки так ніколи й не робили. Вони 

дбайливо ставилися до всього довкілля. Однак мусимо визнати: на ідеї 

безупинного споживання нині базується життєдайність усієї світової ка-

піталістичної системи. 

Третій. І саме тому суперечності в системі «людина – суспільство – 

природа» мають планетарний характер.
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Доповідач. Адекватна реакція природи на протиприродну діяльність 

людини – це питання часу. Але скільки б часу для відносно спокійного 

життя нам ще не залишалося – десять, двадцять чи п’ятдесят років, – на-

уковці більше не хочуть бути пасивними спостерігачами всіх цих негараз-

дів. Нині життєво необхідно, аби екологія із біологічної науки перетвори-

лася у «велику» екологію, або мегаекологію і ввібрала в себе практично всі 

супутні науки. Аби вона стала новим головним розділом Знань» (цитуєть-

ся з рукопису автора).

А можливо, за цими всіма планетарними експериментами стоїть при-

скорена мобілізація минулого для такого собі рішучого кидка в майбутнє, 

за яким стоїть щось значно Вище!? Хтозна! У цьому сенсі був би дореч-

ним один із епізодів в житті Карла Густава Юнга. Незадовго до завершення 

його земного буття вченого знімали для кінофільму. Під час зйомок його 

запитали: чи вірить він у Бога. 83-річний Юнг, попахкуючи люлькою, пере-

питав: «Чи вірю я в Бога? Вірю – слово, яке ми вживаємо, коли вважаємо, 

що щось справді існує, але ми не маємо на це доказів. Ні, я не вірю в Бога, 

Я ЗНАЮ, що Бог є!» (Юнг, 2002, як цитується в Янг, 2002, с. 214).

Висновок. Можливо, хтось і зауважить, що не варто зводити докупи з 

усіма порівняльними характеристиками сучасну «алхімію» і високу філо-

софію. Проте неодноразово представники таких різних, подеколи занадто 

далеких сфер знання, – сходилися на твердженні про єдність і єдиність за-

конів Природи, про її цілісну суб’єктність, яку має заново розчути сучасна 

культура й сучасна цивілізація.

Людству потрібна нова філософія життя, висока екологічна культура й 

просвітлена свідомість. Навіть такий новий термін з’явився – естетотерапія 

(фундамент екологічної безпеки). Тож перезавантаження в розумінні всього 

сущого вже відбуваються. Як підуть далі процеси? Сподіваємося, що через 

два-три роки матимемо відповідь. А найкращим індикатором усіх прогнос-

тичних процесів стане театр, театр – який таким був до цього впродовж три-

валого часу, і вже просто не має права ігнорувати сучасну драматургію в на-

шій країні в найближчому майбутньому. А якщо все ж таки все залишиться 

так, як і нині? Нерухомих станів, звісно, не буває, але якщо так і станеться 

– то тоді це вже зовсім інша історія. Адже ми пам’ятаємо: «ХХІ століття 

прирікає нас на життя з «небезпечними знаннями». І тому йому судилося 

або стати століттям моральності, або взагалі останнім століттям в 

історії людства» (Миколайчук, 2012, с.18).
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ECO THEATER IN THE PROJECTION OF TRANSFORMATION 

OF PUBLIC CONSCIOUSNESS AND CREATION 

OF NEW MODELS OF THE WORLD

Oleg Mykolaychuk,

Scientifi c Secretary of the Scientifi c Department

 Th e Les’ Kurbas National Centre for Th eatre Arts,

Kyiv, Ukraine

Th e purpose of this work is to consider the possibility of creating a new rep-

ertoire policy with elements of Eco-Th eater and, in the projection of recent world 

events, the inevitable appeal of domestic drama to environmental issues.
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Th e research methodology of the issue is based on explorations in the fi eld of 

historical literary and world ecological processes, as well as art and cultural analysis.

Th e scientifi c novelty of this work lies in the consideration of modern Ukrainian 

drama in the context of world problems of mankind in the fi eld of environment.

Topicality of the issue is based on the fact that this year’s planetary epidemio-

logical situation has made a pause in the measured and at the same time crazy civili-

zational progress of mankind. Th ere is a chance to think again about the correctness 

and prospects of the chosen path. Th eater, and especially modern drama, has always 

had inherent prognostic functions, which is incredibly important for understanding 

the inevitable world processes. Eco Th eater or just a theater with an understanding 

of the current environmental situation, must declare itself soon. Th e article outlines 

the preconditions for the emergence of ecological theater and the possible conse-

quences of creating new models of the world.

Conclusions: Th e vast majority of Ukrainian theaters have a purely entertain-

ing repertoire: tabloid foreign comedies, domestic classics, world-famous brands. 

If Ukrainian modern drama is represented somewhere, it is mostly on a small stage 

and even in isolated cases. Is there a way out of this stalemate and what can be the 

main driver of positive change? Probably the fi rst is a time in its literal sense, which, 

according to scientists, is now rapidly accelerating in all aspects of life: and if in 

antiquity the course of history stretching for thousands of years, in the early Middle 

Ages – for centuries, in modern times – for decades, then in post-modern can be 

equal to two-three-year periods. Th is year has already become special for all the 

world’s markers, so if we take it as a starting point, we can hope for fundamental 

changes in a few years. Also, the prerequisites laid down in drama workshops for this 

already exist. Otherwise, as modern processes continue to be ignored, theaters will 

increasingly become museums of a bygone era.

Keywords: modern Ukrainian drama, eco-theater, aesthetic therapy, planetary natu-

ral processes, the transformation of public consciousness, prognostic artistic means.

Стаття надійшла до редакції 15.11.2020.
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
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провідний науковий співробітник, куратор Форуму

«Креативні індустрії. Українська модель»,

Національний Центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса, 
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Сфера культурних і креативних індустрій (ККІ), яка вже кілька десятиліть є важ-

ливою частиною сталих розвинутих економік Європи та Америки й складає значний 

відсоток ВВП країн, створює робочі місця, формує бренди територій, розвиває креа-

тивні форми подієвого, екстремального, культурного туризму, – в Україні переживає 

початковий етап свого становлення. Тільки у 2018-му році вперше в законодавче поле 

був введений термін «креативні індустрії», дано визначення поняття, сформований 

КВЕД креативних видів економічної діяльності. 

Поняття ККІ й на Заході досі має різні трактування. Дослідники галузі, аналітики 

тлумачать це поняття, виходячи зчаста з власного розуміння. Відповідно існує достат-

ня кількість невирішених питань щодо організації цілісної культурної політики окре-

мого креативного сектору економіки й в Україні.

Базовими проблемами наразі є формування єдиної екосистеми ККІ, створення по-

тужної інфраструктури сектору, формування сталих зв’язків між різними учасника-

ми процесу становлення й розвитку галузі, зокрема, між державними управлінцями, 

приватними малими, середніми й великими підприємцями, громадським сектором, 

науковцями академічної та вузівської сфер, фрілансерами, виробниками культурного 

продукту, й, нарешті, його споживачем як в Україні, так і за її межами.

Значну роль у вирішенні названих проблем покликані відігравати міжнародні 

форуми, на полях яких відбувається обговорення найгостріших, найактуальні-
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ших тем, обмін досвідом, формування нетворків, необхідних професійних кому-

нікацій.

Міжнародний Форум «Креативні індустрії. Українська модель» зумів зайняти нішу 

освітньо-дослідницького зібрання, орієнтованого на вивчення моделей подолання ла-

кун, виявлення проблемних територій, акумулювання нових методологій дослідження 

сектору. Серед тем, які піднімає Форум: позитивний досвід формування бренду те-

риторії, створення культурного сектору малих міст України, дослідження смарттех-

нологій, створення динамічних музеїв, виявлення проблемних зон у справі захисту 

інтелектуальної власності, проблеми творення культурного продукту тощо. 

Ключові слова: культурні й креативні індустрії, українська модель ККІ, форум кре-

ативних індустрій. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що українська держава, ви-

різняючись великою кількістю талантів у різних галузях культури, мусить 

сформулювати виважену загальну культурну політику, розвинути інф-

раструктуру, сталі комунікаційні зв’язки для монетизації досягнень, ка-

піталізації й виведення масового українського культурного продукту на 

міжнародний рівень. Розробки вітчизняної інтелектуальної сфери, окрім 

законодавчого ресурсу,  вимагають розбудови відповідного менеджмен-

ту, від менеджменту по роботі з замовниками, від HR до PR менеджерів 

та системи агентів та агенцій. У науці, техніці, новітніх технологіях укра-

їнські спеціалісти – на вищих професійних щаблях, адже саме українські 

спеціалісти входять у п’ятірку найкращих на світовому IT-ринку. Не бра-

кує талантів також у культурних і креативних індустріях, зокрема в тра-

диційних мистецтвах – класичній музиці (симфонічній, камерній), театрі 

(опері, балеті тощо), живописі, літературі, а в новітні часи в більш при-

кладних, суміжних із високими технологіями – розробці відеоігор, про-

грамного забезпечення, аудіо та аудіовізуальному секторі, PR, маркетингу 

й інформаційному секторі, видавничій справі, дизайні, крафті тощо. Втім, 

в усі часи проблемою завжди був й, на жаль, досі залишається брак дієвих 

механізмів реалізації культурних проектів, їхньої монетизації, капіталіза-

ції, просування якісного культурного продукту всередині країни та за її 

межами, інструментів створення стійкого попиту на український культур-

ний продукт у всьому світі. 

Продовжується й плутанина понять. Нині рекламні агенції повного циклу, 

як і дизайнерські фірми  починають називати себе «креативними агенціями», 
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хоча насправді вони такими не є. Креативність індустрії культури надає за-

провадження алгоритму бізнес-процесів, які належить акуратно адаптувати 

до нового сектору економіки. А цей процес відбувається помітно нерівно-

мірно, окремими зусиллями, а тому наразі не дає якісного результату. Фор-

мування купки менеджерів культури за рахунок фінансованої мобільності, з 

наступною фасилітацією, не вирішує загальної проблеми в масштабах країни. 

Ситуація, коли кожен культурний проект знатиме, куди звернутися по допо-

могу за якісною менеджмент-, фінансовою й агентською підтримкою, кон-

сультаціями – поки що доволі віддалена перспектива.

На тлі постійних пошуків позитивних рішень названих проблем введення 

в економічний і культурний контекст країни поняття «креативні індустрії» 

вбачається як «запуск» одного з напрочуд дієвих і перспективних механізмів. 

Європа й Америка вже не одне десятиліття розвивають свої креативні інду-

стрії і вносять їх у перелік найбільш прибуткових. 

У попередньому, 14-му, випуску «Курбасівських читань» (2019), присвя-

ченому, зокрема, Міжнародному «Форуму креативних індустрій. Українська 

модель», було зазначено: «Завдяки Закону України «Про внесення змін до 

Закону України “Про культуру”» дається визначення самого базового по-

няття. Так українська культура отримала на законодавчому рівні наступне 

визначення ККІ (культурні та креативні індустрії): «…креативні індустрії 

– види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості й 

робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а 

їхні продукти й послуги є результатом індивідуальної творчості» (Про вне-

сення змін, 2018, розд. І, ст. 1).

Згодом Уряд визначився з переліком видів економічної діяльності, 

які в нашій країні на сьогодні віднесено до креативного сектору. Серед 

них: народні художні промисли; візуальне мистецтво: живопис, графіка, 

скульптура, фотографія тощо; сценічне мистецтво: жива музика, театр, 

танець, опера, цирк, ляльковий театр тощо; література, видавнича діяль-

ність і друковані засоби масової інформації; аудіальне мистецтво; аудіо-

візуальне мистецтво: кіно, телебачення, відео, анімація, мультиплікація 

тощо; дизайн; мода; нові медіа й інформаційно-комунікаційні техноло-

гії: програмне забезпечення, відеоігри, цифрові технології в мистецтві 

(3D-друк; віртуальна, доповнена, змішана реальність тощо); архітектура 

й урбаністика; реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю та інші кре-

ативні послуги; бібліотеки, архіви й музеї... Спеціалісти вважають, що 
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внесення переліку до загального КВЕДу, зокрема, надасть можливість 

вираховувати їхній внесок у валовий внутрішній продукт держави; від-

соток зайнятих у цих сферах; кількість підприємств, їхній оборот тощо» 

(Коваленко-Хурсіна, 2019, с.12).

Варто зауважити: чим ширше розвивається процес становлення ККІ в 

нашій країні, тим більш очевидними стають його проблеми. За умов ско-

рочення державних форм фінансування культури, переведення галузі на 

конкурсну, грантову систему зростає роль як окремих великих і малих 

ініціатив найрізноманітніших напрямків так і їх крос-культурних форм. 

Значна кількість наших європейських партнерів започаткувала відбірко-

ве фінансування великих і малих, регіональних, транскордонних проєк-

тів. Більше того, окремі інституційні ініціативи з фінансування проєктів 

об’єдналися у спільне коло House of Europe. Український бюджет також 

за системою грантового відбору розподіляється між культурними й кре-

ативними проєктами через структури Українського культурного фонду, 

Українського інституту, Інституту книги. Як показує кількарічна практи-

ка,  грантовий відбір  завжди має дві сторони. З одного боку – це підтримка 

ініціатив, часом надзвичайно плідних, а з іншого – формування високо-

конкурентного середовища, де боротьба за фінансування набуває доволі 

агресивних форм, конкурентність починає працювати проти формування 

сектору, а цінність такого чинника, як «сталість» проєктів, лише почасти й 

далеко не завжди вводиться як пріоритетна.

На цьому тлі зростає важливість різних форм альтернативного фінансу-

вання креативних проєктів у галузі культури. Окремою статтею видатків про-

ходить фінансування від органів держуправління різних рівнів, починаючи 

від міських мерій та управлінь культури й завершуючи фінансуванням таких 

проєктів від місцевих органів самоврядування й ОТГ. 

З погляду державотворення, формування фундаментальних на-

прямів культурної політики й підтримки принципу сталості, тобто 

уможливлення для різноманітних, у тому числі креативних, індустрій 

розвиватися завдяки внутрішнім ресурсам – значним стимулом є між-

народні зустрічі у форматі Форумів, на яких симультанно проговорю-

ються найгостріші теми, відбувається обмін досвідом, налагоджуються 

перспективні комунікації. Такими платформами вже стали вітчизняні 

Форуми «Creative Ukraine», «Форум креативних індустрій», «Креатив-

ні індустрії. Українська модель». Кожен із названих форумів має свої 
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особливості, ми ж зосередимося на особливостях Форуму «Міжнародні 

індустрії. Українська модель».

Річ у тім, що незважаючи на солідний спільний досвід європейських 

країн у справі розвитку креативного сектору економіки, кожна країна має 

особливості, які варто враховувати при формуванні державної політики 

й також політики в галузі культури. Матеріали Міжнародного Форуму 

«Креативні індустрії. Українська модель» свідчать, зокрема, про занедба-

ність сфери захисту інтелектуальної власності, авторського права в країні. 

«Зарплатня за роботу і купівля прав – це окремі господарські операції та 

окремі виплати, які окремо оподатковуються та окремо відображаються в 

документах фінансової звітності. Саме так це встановлено Конституцією 

України, Податковим кодексом України, наказами Міністерства фінансів 

України, Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та інши-

ми міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надана Вер-

ховною Радою України» – констатує зокрема експерт з економіки права 

інтелектуальної власності А.Лі, спікер Форуму. «Через сімнадцять років 

незалежності Рада національної безпеки й оборони України 21.11.2008 р. в 

доповідній записці «Про право і захист інтелектуальної власності та поси-

лення її ролі у формуванні національного багатства України» була змуше-

на визнати: «Інтелектуальна власність не виконує роль ресурсу в системі 

формування національного багатства і не впливає суттєво на рівень тех-

нологічної безпеки держави, її конкурентоспроможність. При середньому 

показнику в країнах ЄС, де обсяги нематеріальних активів складають 50-80 

% від балансової вартості підприємств і організацій, в Україні вони не пе-

ревищують 1,5 % вартості основних засобів, в той час, як за підрахунками 

експертів реальна вартість таких активів становить не менше 15 млрд. грн., 

а потенційно можливі обсяги таких активів досягають 200 млрд. дол. США. 

На сьогодні ситуація не помінялась» (Лі, 2019, с.36).

 «Українська ж культурна ситуація – це нерозвиненість, фактична від-

сутність ринку інтелектуальної власності, тотальне НЕ внесення вартості 

нематеріальних активів як до мікро-, так і до макробюджетів. І це тоді, коли 

світова культурна галузь оперує мільйонними коштами при створенні й пе-

редачах (продажах), збереженні й використанні авторських і суміжних прав 

на інтелектуальний продукт. Ми натомість усе ще стоїмо передусім перед 

невизначеністю в системі оцінювання інтелектуального продукту» (Кова-

ленко-Хурсіна, 2019, с.11).
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На тлі розмаїття процесів творення Міжнародний Форум «Креативні 

індустрії. Українська модель» прозвучав впевненим акордом і дав змо-

гу вже з першого кроку під своїм дахом об’єднати фактично переважну 

більшість «гравців» ринку креативних індустрій періоду його формуван-

ня й становлення у країні. Проведене Форумом соціологічне опитування 

показало, що серед них багато науковців, які досліджують певні прояви 

політики креативних індустрій, досвід країн сталої демократії й тих, що 

вивчають увесь спектр й напрями розвитку галузі, керівників окремих 

культурних проєктів з їхнім досвідом подолання системних труднощів, 

представників громадського сектору, який активно досліджує лакуни ві-

тчизняних проєктних потужностей, державних управлінців, залучених до 

тектонічних процесів, представників державних культурних інституцій, 

скерованих на підтримку проєктної діяльності, педагогів і студентів ВНЗ, 

які бачать себе в пропонованому полі, й та частина суспільства, яка шукає 

себе й своє місце в культурному середовищі, зокрема фрілансери різних 

культурних напрямів, самозайняті й «в активному пошуку» актори, співа-

ки, бібліотекарі, оператори, менеджери, маркетологи, журналісти – грома-

ди співтворців нових змістів культури. 

Серед інформаційних партнерів Форуму виділилися Громадське радіо, 

Ресурсний центр «Гурт». Теми, які обговорювалися на Форумі: аналіз зару-

біжного досвіду ведення ККІ й пільг в оподаткуванні, акумуляція новітніх 

технологій у створенні динамічних музейних комплексів, формування теа-

трального маркетингу, новітні технології у підготовці топменеджерів для ін-

дустрії культури, зростаюча роль штучного інтелекту у креативному секторі 

економіки, захист прав інтелектуальної власності та багато інших.

Як і раніше, основною проблемою розвитку ККІ на наших теренах є роз-

різненість, розпорошеність зусиль державних інституцій, зарубіжних фондів, 

приватного, громадського секторів, органів державного управління всіх рів-

нів, науки як академічної, так і вишівської. Високий потенціал ККІ на сьогод-

ні пробуксовує через те, що «культурні та креативні індустрії сприймаються 

управлінцями здебільшого як різновид розваг, несерйозним видом діяльнос-

ті або формою організації вільного часу громадян. Питання, що стосуються 

розвитку культури та креативної діяльності, особливо на місцевому регіо-

нальному рівні, розглядаються за так званим «залишковим принципом». В 

управлінському середовищі розповсюджена недооцінка потенціалу ККІ для 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. 
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«Наразі ККІ проходять на вітчизняних теренах початковий період свого 

розвитку, для якого є характерним слабкий досвід комунікації, як з місце-

вими органами влади, так і громадами, у просуванні культурного продук-

ту. Бракує фахівців ринку креативної продукції, доступу до фінансування, 

підтримки від центральної та місцевої влади, насамкінець, кваліфіковано-

го споживача. Дається взнаки нерозвиненість мережевих структур у галузі 

ККІ. Також існують численні міжвідомчі бар’єри, що перешкоджають нала-

годженню менеджменту ККІ. Зокрема, це й багато в чому нераціональний 

поділ між культурною й економічною діяльністю, багаторівнева структура 

підпорядкування об’єктів культури (державна, місцева й комунальна влас-

ність)» –  вважає учасник Форуму доктор наук із державного управління 

Валевський О.Л. (Валевський, 2019, с.21).

У розділі «Майстер-клас» матеріалів Міжнародного Форуму «Креативні 

індустрії. Українська модель», з яким можна ознайомитися на ресурсі НЦТМ 

ім. Л.Курбаса  (http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah14.html) своїм досві-

дом вироблення інструментарію креативних індустрій ділиться Ірина Френ-

кель, директорка Українського центру культурних досліджень, експерт із пи-

тань культурної політики: «Важливим складником стратегії модернізації еко-

номіки України на сучасному етапі є перехід від індустріальної та сировинної 

моделі розвитку до постіндустріальної або креативної, яка ґрунтується на ви-

користанні людського потенціалу та знань, що є певною базою для розробки 

й реалізації ідей для культурно-економічного розвитку в першу чергу малих 

міст». Свою доповідь авторка присвятила прикладу успішного, вдалого стар-

тапу міжнародного фестивалю просто неба OperaFest Tulchyn, який відбува-

ється в маленькому місті України Тульчині Вінницької області з 2017 року. 

Цей проєкт мусив би надихнути на рух протореним шляхом, адже дав блис-

кучі результати навіть за умов нерозвинутості ККІ в країні. 

«Як показало дослідження результатів проєкту, контент креативної куль-

тури є важливою частиною економіки. Розробка і експорт у сфері культурно-

го контенту мають такі переваги для розвитку національної економіки: 

- створення міста з високою доданою вартістю за рахунок використання 

культурного ресурсу; 

- створення нових робочих місць в сфері послуг; 

- створення умов для збільшення пізнаванності міста або бренд території; 

- розвиток спеціалізованого туризму (туризм подій, екстремальний ту-

ризм)» (Френкель, 2019, с.174).
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Отже, підсумовуючи сказане, варто зазначити, що проведення між-

народних Форумів, на кшталт Форуму «Креативні індустрії. Українська 

модель» створює передумови висвітлення найгостріших тем становлення 

ККІ, об’єднує всіх учасників процесу творення ККІ в Україні: державні 

установи, зарубіжні фонди, приватний і громадський сектор економіки, 

академічний та науковий потенціал ВНЗ, сприяє поширенню позитивно-

го досвіду окремих менеджерських груп, набутого всупереч проблемам, 

що поки що існують у галузі. 
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INTERNATIONAL FORUM OF CREATIVE INDUSTRIES

AS A TOOL FOR REFORMING AND DEVELOPING SOCIETY

Olena Kovalenko (Khursina),

PhD, leading researcher, curator of the Forum

“Creative Industries. Th e Ukrainian Model”,

Th e Les’ Kurbas National Centre for Th eatre Arts,

Kyiv, Ukraine

Th e sphere of cultural and creative industries, which for several decades has been 

an important component of sustainable developed economies of Europe and Amer-

ica and accounts for a signifi cant percentage of GDP, creates jobs, forms brands, de-

velops creative forms of event, extreme, cultural tourism – is experiencing the initial 

stage of its formation in Ukraine. Only in 2018 for the fi rst time in the legislative 

fi eld the term “creative industries”, given the defi nition of the concept formed by the 

NACE of creative economic activities, was introduced.

Th e concept of CCI still has diff erent interpretations in the West. Industry re-

searchers and analysts adhere to quite diff erent defi nitions. Accordingly, there is a 

suffi  cient number of unresolved issues regarding the organization of the holistic cul-

tural policy of a particular creative sector of the economy in Ukraine.

The basic problems now are the formation of a single eco-system of CCI, 

the creation of a strong infrastructure of the sector, the formation of sustainable 

links between various participants in the process of formation and development 

of the industry, in particular, between government officials, private small, me-

dium and large entrepreneurs, public sector, academics and university profes-

sors, freelancers, producers of cultural products, and, finally, its consumers in 

Ukraine and abroad. 
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A significant role in solving these problems is played by international fo-

rums, in the fields of which the most acute are discussed. The most relevant 

topics, exchange of experience, the formation of non-works, the necessary pro-

fessional communications. 

International Forum “Creative Industries. The Ukrainian Model” managed 

to occupy the niche of an educational and research meeting focused on study-

ing models of overcoming gaps, identifying problem areas, and accumulating 

new methodologies for researching this sector. Among the topics raised by the 

Forum are the positive experience of brand formation, creation of the cultural 

sector of small towns in Ukraine, research of smart technologies, creation of 

dynamic museums, identification of problem areas in intellectual property pro-

tection, cultural product creation and more.

Keywords: cultural and creative industries, Ukrainian CCI model, forum of 

creative industries.

Стаття надійшла до редколегії 16.11.2020.
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Актуальність теми. Постнекласична наука, досліджуючи складні системи, що 

самоорганізуються, активно заявляє про новий принцип виміру – людиномірність 

(людиновимірність). Ці людиномірні складні системи, до яких і належить найпер-

ше художня культура (театр), стають, так би мовити, «цивілізаційним маркером» 

інноваційних моделей буття, нових картин Світу, де панує множинність (плюраль-

ність) істини, і де багатоваріантність сюжетів майбутнього стає його головним 

стратегічним ресурсом, а одним із головних критеріїв цього «проєкту» – проєктив-

не мислення. Адже, вважаємо, сьогодні саме такі підходи до вивчення художньої 

культури і є найактуальніші, оскільки орієнтуються на театр як нелінійну, відкри-

ту, самоорганізуючу систему. 

Предмет дослідження. У цій роботі досліджуються різні формати й напрями мі-

нітеатрів, на прикладі яких ми спостерігаємо, як еклектичний складник стає панів-

ним, стає своєрідним «полігоном» випробування різних контекстів і різних поетик. 

Мета: дослідити креативний ресурс пошукового театру, частиною якого є сис-

тема мінітеатрів. Саме на прикладі мінітеатру (паперового) маємо можливість 

простежити, що саме «репетирує» художня культура, і який новий тип синтезу 

вона пропонує. 

Висновки: одним із пріоритетів художньої культури є її ставка на нове розумін-

ня тих картин світу, які виникають у часи постнекласики. Це розуміння нової ре-
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альності передусім пов’язане з ґенезою свідомості й із потребою нових цінностей. 

Такі людиновимірні науки, як синергетика, тоталлогія, зазначають новий статус 

людини, що передбачає рівноправну включеність у ланцюг взаємодій. Людину, яка 

відчуває себе спостерігачем, що завжди пам’ятає про свою присутність у реальнос-

ті, що спостерігається, й усвідомлює власну відповідальність.

Методи дослідження: представляють собою міждисциплінарний комплекс і 

зумовлюють використання загальнонаукових методів аналізу, зокрема: системати-

зація, класифікація, порівняння, системний аналіз, – історіографічні методи: дже-

релознавчий пошук та аналіз.

Впровадження: Запропонована робота може бути включена в програми й ме-

тодичні розробки для профільних ВНЗ (КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого, КНУКіМ, 

НАОМА). 

Ключові слова: постнекласична наука, мінітеатр, паперовий театр, новий син-

тез, простір уяви.

«У ХХІ ст. практично у всіх сферах буття особливої ваги набуває проєктив-

не мислення, хоча теорії пізнання використовували цей тип мислення здавна, 

не оформлюючи його в самодостатній (найвиразніше він з’явив себе на межі 

18-19 сторіч). Це – ще одне свідчення глибинної потреби в уяві, в «охудожнен-

ні» матерії в умовах технологічно-інформаційної раціональності» (Корнієнко, 

2008, с.133).

Людина пізнає світ через творення різних моделей реальності, «розгорта-

ючи» свій власний порядок (сенс). 

Якою буде ця Нова реальність? Яким – театр майбутнього? Що за міфи 

у digital-епосі створить і дотворить художня культура, онтологізуючи нові 

креативні можливості сучасних технологій, об’єднавши новітні медіа і твор-

чі концепції? Які нові футуротексти запропонує театр майбутньому глядачу 

й навпаки? 

Світ запитань створює цілий всесвіт не-відповідей і зависань…

Здається, що головним текстом-відповіддю стане той, що розгортатиметь-

ся в уяві спостерігача-глядача…

Пам’ятаєте це тихе тендітне прохання, що раптом так беззахисно виринає 

всередині періодично в кожному з нас – «намалюй мені баранчика»? 

Це голос нашої уяви. 
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Я люблю все крихке, вразливе.

Тільки дорогоцінні речі завжди є

вразливими і ламкими…

Антуан де Сент-Екзюпері

Такою дорогоцінністю для пам’яті є спомин про нашу власну внутрішню 

Дитину. Це і є наш головний креатор. Внутрішній творець. Як ми знаємо, по-

треба в Грі як такій, потреба в естетичному переживанні буття – одна з фун-

даментальних властивостей людини. Сам простір уяви, де можна програвати 

свої фантазії та нездійсненні мрії, управляти подіями, бути володарем ситуа-

ції, є великою спокусою й провокацією на створення власного р у к о т в о р н о 

г о світу, в якому може ожити і «п р о г р а т и с ь» саме твій варіант реальності. 

І таку можливість надає Паперовий (міні)театр – креативний фрагмент ве-

ликого наративу художньої культури.

Сьогодні, коли ми фіксуємо багато небезпек відчуження суб’єкту від ре-

альності – культурної, соціальної, природної тощо, виявляємо ризики фраг-

ментування й розпорошення індивідууму, – такий ось мінітеатр, здатний змі-

нити оптику спостерігача, стає однією з відповідей на процеси глобалізації. 

…Так близько наближаючись до глядача, так інтимно запрошуючи його в 

свою «лабораторію уяви», в свій незахищений і тендітний світ, мінітеатр змінює 

не тільки оптику й фокус сприйняття (тут треба бути уважним до кожної деталі, 

розуміючи, що все має цінність), він змінює й етичний імператив. Надає йому 

більш особистісного начала, «охудожнення» матерії. Така візуальна ігрова модель 

з огляду на свою мобільність, пластичність і толерантність до зовнішнього серед-

овища відповідає новим сучасним викликам Універсуму. Мініпростір як експери-

ментальний «полігон» нового синтезу стає перехрестям для різних естетик.  

Паперовий театр, мінітеатр (PaperToyTh eatre), також відомий як Іграшковий 

театр і театр Манекенниця, якому всього майже 200 років, – цілком самостійна 

й самодостатня, мобільна й динамічна форма візуального камерного театру. 

Паперовий театр часто друкували на картонних листівках, як комплекти 

в торговій палатці оперного театру. Іграшкові театри (надалі ми будемо каза-

ти Паперові, або мінітеатри) ставили в будинках і виконувалися для членів 

сім’ї та їхніх гостей, іноді під живий музичний супровід. Наприклад, англієць 

Бенджамін Полок став знаменитий своїми паперовими театрами, де була сце-

на, були певні сценарії, паперові «актори», яких потрібно було вирізати, були 

декорації і пояснення, як грати спектакль. Часто паперові театри продавалися 
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чорно-білими, але заплативши більше, покупець міг придбати кольорову вер-

сію театру: (http://blog.arthistoryonline.ru/lyalya-chandra/bumazhnyiy-teatr/).

Не дивлячись на те, що наприкінці ХІХ століття, весь європейський театр 

тяжів до реалізму й психологізму, й «рейтинг» популярності паперових театрів 

стрімко почав падати, такі цікаві письменники й художники, як Льюїс Керрол, 

Ганс Християн Андерсен, Оскар Уайльд, Пабло Пікассо підтримали цей напрям, 

продовжуючи створювати свої всесвіти за допомогою Паперового театру. 

У ХХ столітті мінітеатр спокусився течією авангарду з елементами футу-

ризму (Ф.Т.Марінетті, той же Пабло Пікассо випробовували на іграшкових 

сценах свої майбутні моделі). 

Не оминув мінітеатр і зв’язку з кінематографом. Адже такі режисери як 

Інгмар Бергман, Орсон Уеллс репетирували власні кінематографічні шедеври 

спочатку на сценах іграшкових театрів. І навіть Лоренс Олів’є також зробив 

свій PaperToyTh eatre для випробування власної кіноверсії «Гамлета», паперова 

копія якого спочатку пройшла всі свої лабіринти від «бути» до «не бути» на 

сцені цього мініатюрного театру. 

У 1950-х роках мінітеатр зазнав ще одного занепаду, оскільки був заміне-

ний телевізорами у вітальнях, які вже не потребували живих операторів, які 

би керували «долею» персонажів, історій і музичних номерів… 

Але згодом Паперовий театр знову відчув себе Феніксом і виринув із небуття…

Сьогодні колекціонери і традиціоналісти відновлюють версії п’єс  вікторі-

анської епохи, ювелірно відточуючи техніку виготовлення вишуканих фігу-

рок… Експериментальні ж ляльководи переробляють твори Кальвіно, Борхе-

са, сучасну поезію і прозу, використовуючи цифрові технології – від відеомеп-

пінга до доповненої реальності голограми. 

Нерідко паперове мистецтво переплітається з фотографією, як у мінітеатрі 

канадської художниці з Онтаріо Еллі Маккей. Вона створює химерні діорами 

з образами дітей, що літають на літаках, або плавають у човні, чи катаються 

на тиграх. Усередині невеликого вікна – мініуніверсума – розігруються сцени, 

які розбурхують уяву й повністю поглинають глядача. Робота починається з 

виготовлення багатошарових малюнків, які робляться з кольорового паперу. 

Еллі Маккей зазвичай робить близько 50 фотографій, серед яких вибирає най-

кращі. Те, що на перший погляд здається малюнком або картиною, насправді 

є 3D-мініатюрою ручної роботи. Далі починається найцікавіше, художниця 

перевтілюється у фотографа і грає з освітленням і фільтрами доти, поки не 

вийде бажана атмосфера. 
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Виникає ефект дихання картинки, її проживання-тривання саме в про-

міжку, в тому зазорі між видихом і вдихом, де час відсутній. І де в уяві глядача 

програється своя вистава – особиста історія.

Дейві і Крістіан Мак-Гір – художники, які активно використовують у своїх 

проєктах відеоарт. Остання їхня робота – інтерактивний театральний проєкт 

«Крижана книга», де за допомогою паперу і проєктора подружжя розповідає 

історію про принцесу, що заманила хлопчика в ліс, аби зігріти своє крижане 

серце. Це театр тіней і світла, який можна подивитися у відео в продовженні. 

Книга оживає під час перегортання сторінок.

Це своєрідний сучасно-технологічний відсил до такого старовинного на-

пряму Паперового театру як Камішібай (від японського kami – папір і shibai 

– театр), у Німеччині його часто називають театром розповіді. Камішібай – це 

дерев’яний ящик із прорізом, у який вставляються різні фонові зображення. 

Головний принцип роботи такого театру – розповідь історій. Водночас у теа-

тральній постановці можуть бути використані різні ефекти: візуальні, звуко-

ві, важливу роль грає оповідач, його пластика й мова тіла.

Також тут можна знайти паралелі з такою цікавою технікою, як створен-

ня книжок-тунелів («tunnelbook»)1, що здобули популярність у ХІХ ст., по-

передниками яких були ті самі мініатюрні «паперові театри». Така конструк-

ція мала вигляд сторінок об’ємної книжки, що складалася «гармошкою» між 

двома кришками. У верхній кришці вирізали одне або декілька вічок, через 

які розглядали тунель. Набір із таких «кадрів» створював ілюзію глибини й 

перспективи. Наскрізні отвори мали форму кола, квадрату, арки, овалу, ві-

конечка тощо. 

Мінітеатр австралійського історика й ляльковода Річарда Бредшоу теж ви-

користовує гру проєкції, світла й тіней. У своїх проєктах він досліджує істо-

рію тіньових ляльок. Так у проєкті «Проєкція: Перше світло» на тлі ефірного 

саундтреку, що виконується на старовинних інструментах, відбувається роз-

повідь-дослідження різних культур, які пізнає молода дівчина Грета, що живе 

в міфологічному світі маріонеток-тіней і збирається вирушити в подорож до 

самопізнання… Саме технологія маніпуляцій зі світлом допомагає їй вирішу-

вати різні головоломки, щоб мандрувати Індонезією, Китаєм, Туреччиною, 

Грецією й Англією ХІХ століття. А глядачу дає можливість побачити саме м е т 

а ф і з и ч н и й простір мандрівки, дуже схожий на світ сновидінь. 

1 Власне термін «tunnelbook» виник у результаті створення книжок-тунелів, приурочених до від-
значення дати відкриття першого у світі підводного тунелю (396 м) під річкою Темза в Лондоні в 1843 р. 
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Зовсім інша естетика у Яель Расулі – актриси, співачки з Ізраїлю, яка ста-

ла справжнім відкриттям сезону (2017) на фестивалі мінітеатрів «Чорний ри-

нок малих утопій». Расулі без перебільшення можна назвати людиною-грою, 

людиною-джазом, людиною-театром. В ексцентричній виставі-соло «Секс, 

брехня та віолончель!» в її руках, у руках Секретаря, який просто сидить за 

столом в офісі, відбувається творення власних історій. Матеріалом-матерією 

слугують старі журнали і фотографії, офісний папір, усе, що можна викорис-

товувати, вирізати, з чим можна гратись і маніпулювати. Персонажами може 

бути все – руки, вирізані паперові силуети (наприклад, фігурки Кетрін Хеп-

берн або Марлен Дітріх), стікер, канцелярське приладдя тощо… У руках май-

стра матерія оживає, й починається театральне наївно-дотепне шоу про мож-

ливість-неможливість кохання, про мрії і бажання, про внутрішні виклики й 

зовнішню неспроможність відповіді. Здається, що в своїй «лабораторії уяви» 

Яель Расулі досліджує цей новий вимір, про який нагадує нам постнекласика, 

– людиномірність – співвідносність людини й космосу, їхню взаємодія, коли 

все існує у всьому, і де знімаються опозиції і кордони між уявою і матерією… 

Ми бачимо, що паперовий театр схильний до відкритості різним серед-

овищам, він органічно поєднує класичні давні системи з новітніми техноло-

гічними новаціями. 

Численні міжнародні театральні фестивалі мінітеатрів регулярно відбува-

ються в Америці і Європі, залучаючи багатьох відомих акторів, музикантів і 

авторів до їхньої сцени. Можливо, те, що на Заході росте зацікавленість таким 

типом театру, щирим і довірливим, говорить про деяку втому від так часто 

псевдоскладних нашарувань постмодерністського мислення, яке густо при-

правлене іронією і скепсисом? Схоже, сьогодні естетика наїву здатна працю-

вати як художня система очищення.

Не дивно, що саме зараз спостерігається запит суспільства на такий тип театру. 

…Так неочікувано, але, напевно, не зовсім випадково паперовий те-

атр з’являється в балетній концептуалістській виставі «Пахіта» (С.Віхарєва 

–В.Самодурова, м.Єкатеринбург) – великому кураторському проєкті, присвя-

ченому антропології балетного жанру. 

…Раптом у фіналі першого акту місце танцівників займає стафаж2 – сво-

єрідний натяк на над-маріонетку Крега, що готовий станцювати танок у ва-

шій уяві? І далі як насолода театралів ХVІІI-ХІХ століть виникає на столі вже 

2 (нім. Staff age) — сюжетно незначні чи дрібномасштабні зображення людей або тварин у 
живописних і графічних творах, переважно пейзажного характеру.
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класичний паперовий театр – мініатюрна коробка сцени з картонними фігур-

ками «акторів», справжніми декораціями, задником і кулісами – відкритий 

широкий простір для гри фантазії…3 У виставі це просто художньо-естетич-

на «репліка», що існує досить автономно й досить декоративно, але нам тут 

важлива ця культурна цитата театру як його згадка про ще один свій власний 

креативний ресурс. 

Так мінітеатр, запропонувавши новий ігровий майданчик для експеримен-

тів зі складником еклектики, стає «мініполігоном» для численних проб май-

бутнього синтезу.

Отже, Паперовий театр сьогодні – це гра можливих театральних 

інтелектуалів-«дітей», свого роду «гра в бісер», створення багатоваріантних 

інтерактивних моделей буття. Рукотворне моделювання власної магічної Кас-

талії, в якій людські цінності переплітаються в складні асоціативні візерунки. 

Як пам’ять про те, що ми завжди носимо з собою (як равлики – власні буди-

ночки), – свої витоки, своє дитинство (навіть пра-дитинство), свій перший 

погляд на світ, присмак першого подиху магії театру, відчуття першого дотику 

до власної фантазії і уяви і, звісно, свій перший досвід п е р е т в о р е н н я 

буття. Носимо в собі свою першу з у с т р і ч із Творцем. Адже мінітеатр як 

цілісна художня система і як одна з форм моделей світу, має справу саме з а р 

х е т и п о м Початку, з а р х е т и п о м Дитини, з Тим, хто г р а є т ь с я в тобі 

і грається з тобою. І з Тим, хто спостерігає цю гру і дає тобі відчути себе «мі-

ніатюрним» пазлом у Великому задумі. Відчути себе Мікрокосмом. Частиною 

Цілого. І одночасно відчути себе тим Цілим – дає можливість для створення 

власного міфу. 

Зважаючи на те, що Паперовий театр є особливо чутливим до всього ефе-

мерного – це і відчуття крихкості й тимчасовості людини, планети, всього жи-

вого (а неживого, як відомо, й не існує), він, передусім, «працює» на утриман-

ня поля тих аристократичних тонких енергій, які є складовою уяви, фантазії, 

мрії – магічної енергії буття. Та магія, що виникає тоді, коли ти в і д п о в і д 

а є ш (від відповідальності) на спокуси всесвіту стати тим мудрим суб’єктом, 

що пізнає справжню реальність, створюючи її. Це і є, напевно, новий тип від-

повідальності за власні запитання й відповіді. Відповідальність за можливість 

бачити скрізь видимість. За бажання прислухатися до того, про що говорить 

метелик, за вміння чути, на яких вібраціях співають кити, а ще, нарешті, – за 

можливість зрозуміти, як чистити свої вулкани…

3 Сеанс Пахиты…https://www.kommersant.ru/doc/3558303
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Усе те ж саме, наївне в своїй прозорості, прохання нашої фантазії – «на-

малюй мені баранця»… 

Власне, мінітеатр своїм крихким «ресурсом» і вразливістю нагадує мені 

долю тибетської мандали з кольорового піску, яку монахи після 10 днів ре-

тельного складання, руйнують…даруючи ефіру нові «тексти»… «Перекодову-

ючи» їх у хвильовий потік і повертаючи нові сенси буття в невидимий (ідеаль-

ний) простір. Смисли просто мандрують ноосферою… 

Зрозуміло, що будь-який театр є моделлю світу й має справу з людиною, 

що пізнає свою онтико-онтологічну4 сутність через гру, про що й говорить 

новітня «філософія оновлення».  

Бажання створювати (або ж оновлювати(сь)) власний мікрокосм, свій мініатюр-

ний всесвіт-театр, для митця стає практикою самого себе, практикою власного схо-

дження-дослідження і вимагає особливої технології. Так, наприклад, відчуває відо-

мий український майстер надмалих форм (які теж можна віднести до мікротеатру) 

Микола Сядристий, називаючи те, чим він займається «одухотворенням пилу…», що 

«…вимагає безмірного терпіння і великої праці. Кожна мікромініатюра – це стислі в 

одну точку сто кілограмів інтелектуального й технологічного динаміту. Але при цьо-

му вона виглядає легкою, як падаюча сніжинка ...» (Сядристий, 2017).

Відомо, що для створення мистецьких шедеврів надмалих форм виробля-

ється власна дихальна техніка. Уповільнене дихання необхідне для точності 

мінірухів, що може зумовити кисневе голодування. 

Той же М.Сядристий пише: «Треба бездоганно володіти своїм тілом. Мої 

рухи мають бути як у людини, що йде канатом над прірвою, але так упевнено 

і без страху, ніби прямуючи по асфальту Хрещатиком. В юності я вивчав йогу, 

затримую дихання у воді упродовж понад 6 хвилин. Це смертельна доза: після 

цього у пересічної людини відмирає частина мозку» (Сядристий, 2014).

В ідеалі створення вистави в Паперовому театрі теж провокує на вига-

дування своєї техніки дихання, специфічної техніки як внутрішнього руху, 

схожого на медитаційний стан, так і зовнішнього маніпулювання фігурками. 

Мінітеатр – новий тип театральної фрески, яка в постнекласичному кон-

тексті промовляє кодом цілісності, стає ресурсом для пізнання власної при-

4 Кізіма Володимир Вікторович (р. н. 1942), сучасний український філософ, д. філос. н., проф., 
зав. кафедри філософії науки і культурології Центру гуманітарної освіти НАНУ, керівник лабора-
торії постнекласичнихметодологій; головний редактор періодичного видання «Totallogy-ХХІ. По-
стнекласичні дослідження». Кізіма В. В. створює нову філософію постнекласичної доби, «філосо-
фію оновлення», а саме: метафізику тотальності, в якій автор намагається подолати взаємну несу-
місність класичної і некласичної методології. Він автор роботи «Онтико-онтологічна дуальність 
буття як принцип синтезу філософії, релігії, науки» (повна інформація в розділі Література).
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роди. По суті, тебе провокують-спокушають стати універсальним креатором. 

Бо, щоби зробити виставу в такому театрі, треба спочатку перетворитися на 

архітектора (створюючи саму коробку), потім – на художника-режисера-ак-

тора-директора-продюсера тощо. Принаймні, тут, в Україні. Нам цікаво до-

сліджувати цей феномен, адже на теренах нашої країни таке явище ще тільки 

торує свій шлях. І саме тут Паперовий театр (або мінітеатр) заявляє себе но-

вою пошуковою театральною практикою. 

 «Паперовий, – вважає Олександр Сергієнко (який є одним із дослідників 

цього напряму театру й автором проєкту з відродження Паперового театру, а 

також директором «ImaginationFormatStudio») – як і звичайний театр, також 

може бути і дуже авторським, і дуже колективним, коли несподіване, нове наро-

джується з резонансу хвиль спілкування у творчій групі… Щоб навчитися уяв-

ляти можливі наслідки своїх дій і відповідати за свої вчинки, домашній мінітеатр 

пропонує безпечний простір, де можна уявити і програти будь-яку ситуацію і 

подивитися, а що ж буде? Ось тому – і абревіатура і гра слів «ImaginationFormat» 

і слово «IF» – якщо, якби… Ця зустріч із собою, з дзеркалом, яка далеко не за-

вжди може бути приємною, і є, на нашу думку, головною подією у мистецтві»5. 

Пригадаємо, що істинно сучасна історія, як вважають деякі з науковців і 

філософів, це передусім альтернативна історія, та, яка якраз дозволяє мати 

«умовний спосіб» (дослівно, з німецької – «DieGeschichtekenntkeinWenn», ви-

слів Карла Хампе: «історія не має слова «якби» і «якщо»), яка вміє враховува-

ти безліч варіантів шляху і яка володіє інструментарієм моделювання. Звісно, 

такі інструменти завжди мала художня культура, що, випереджаючи класич-

ну науку, пропонувала свої багатоваріантні й імовірнісні сценарії і механізми 

діагностики й навіть стратегії добудови майбутнього.

Ми тут ризикнемо говорити про такий тип мініатюрного камерного театру 

як про своєрідні «фрактальні структури», де відбуваються у певний спосіб п 

р о б и різних комунікацій; і, як у краплі води ми можемо бачити весь океан, 

так і тут, у «малих всесвітах», можемо відчути ті процеси, що відбуваються у 

великому «океані» художньої культури. Паперовий театр наполягає на увазі 

до всього того, що ми тільки уявляємо, до всього того, чого ще немає, або вже 

немає, до всього невидимого, неназваного, непроявленого… Як тут не згадати 

деякі тези французького філософа А.Бадью, що «театр вимірюється в одини-

цях вічності, не збереженням, а зниканням. Вічна сутність вистави в тому, 

5 Процитовано зі сторінки Imagination Format Studio в Фейсбук: https://www.facebook.com/
imaginationformat/
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що вона «мала-місце-бути ...театр – він весь вислизання і випадок… крихка 

хвилина думки» (Бадью, 2011, с.71, с.26).

Такий театр пропонує змінити звичну оптику і погратися саме тими «крих-

кими хвилинами думки», провокуючи кожному віднайти свою Алісу у власній 

країні див…

У творчому доробку «ImaginationFormat» (створена в 2015 році) цікавий 

репертуар. Це і казка-феєрія Миколи Леонтовича «На русалчин великдень» за 

творами Б.Грінченка, М.Леонтовича, М.Скорика (художник А.Подерев’янська); 

й музична фантазія з робіт К.Малевіча й музики В.Сільвестрова «Казимир 

Малевич. Супрематизм. Три в одному»; забавна мініатюра «Олені. Любов до 

моркви» за мотивами творів (картин) сучасного художника Олексія Аполлоно-

ва; й химерно-драматична вистава «Лесь Курбас і Пауль Клеє. Зустріч на небі» 

(проєкт створений за підтримки Гете-інституту й Центру Курбаса) за текстами 

сучасних драматургів О.Танюк, С.Безверхої, О.Зеліської (художник О.Іщук). У 

виставі «Курбас і Клеє» була запропонована гра з тим самим «IF» …Якби Курбас 

і Клеє зустрілися там, на небі, у потойбіччі, або десь в одному з паралельних 

всесвітів, які були б їхні дії, думки, відчуття, який би театр бачився їм там… 

«… може, це буде театр Ноосфери, або театр Квантового Стрибка – зву-

чить?» – розмірковує Курбас про майбутній театр. – «...Хочу втрутитись, але 

не маю права… це не гра в шахи… та і не можу… як би колись сказав – фізич-

но, не можу… але ж ми можемо зіграти виставу в уяві. Розіграти весь Всесвіт 

у своїй уяві. Створити там цілий театр, і глядача… персонажів… Навіть 

створити саму матерію театру…

Клеє: завжди хотів заглянути за лаштунки власного міфу…

 Курбас: Дивно, справді, що ми раніше не зустрілись, уявіть, яку виста-

ву ми з вами б поставили… Персонажами були б фарби, лінії, світло, час 

і простір. А втім – все відбувається, як повинно відбуватись. Зрозуміти 

тільки – про що ця зустріч?

Клеє: Мені потрібна нова Точка… відліку, я хочу знов запустити цю нову 

справжність… але, знаєте, пане Лесю, я відчуваю відповідальність за неї, за 

світ, що вона народить… В яку лінію перетвориться реальність…

Кіт: Як любив говорити мій милий дядечко, «реальність не існує до тих 

пір, поки її не змірить сторонній спостерігач», а вже він на цьому розумівся, бо 

неодноразово брав участь в експериментах свого хазяїна Шрьодінгера. Допо-

магав йому, бо дуже швидко вмів стрибати у різні стани. Живі-мертві – живі-

мертві, ось так пострибаєш цілий день – і така тобі нірвана відкриється…ну 
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суперпозиціонально… Квантовий чувак був! (на екрані «квантовий чувак», Кіт 

Шрьодінгера, з коробки помахав лапкою, привітався»6. 

…Це був для мене зовсім новий досвід створення тексту для такого форма-

ту. В результаті я написала кілька варіантів, самостійних версій театрального 

тексту для нашої вистави. Ці тексти теж своєрідна реінтерпретація – фантазія 

– джаз – стрибок у свободу від багатьох нашарувань, які накладають на митця 

такі потужні міфи про великих реформаторів мистецтва. 

Коли я ставлю собі досить просте запитання, що я роблю на цій території 

й навіщо мені цей «баранчик», з’ясовується проста річ – я дозволяю собі п е р 

е ж и в а т и цей стан н а ї в н о г о (а значить – цілісного) сприйняття. В езоте-

риків це називається медитацією на повернення себе з Розуму в Серце. Тому 

й текст виникав теж як внутрішня практика. Свого роду дослідження ресурс-

них станів паперового театру як нової естетичної платформи й частини моєї 

роботи раптом приводить до здобуття ресурсного стану в собі, приводить до 

винаходу порталу в міф власної історії. 

Одним із таких порталів став наш проєкт «Сон Лакшмі, що побачив Вішну 

в своєму сні, або Медитація на тему Ігри богів» за моєю п’єсою. 

«Захід є захід, схід є схід. Їм не зійтися ніколи» – так вважав Р.Кіплінг, але, 

як ми бачимо, не зовсім мав рацію. Сьогоднішній світ уже готовий розглядати 

ці дві цивілізаційні парадигми не як протилежності, а сприймати ці моделі 

світобачення рівноцінними частинами Одного Цілого. Світу багатовимірно-

го, нелінійного, мерехтливого, з зонами медитативного спокою і вибухами 

динамічного хаосу – але Цілісного Проєкту Буття. Особливо це є актуальним 

для України, що перебуває на перетині Східної та Західної цивілізацій, на «пе-

рехресті світів», художня культура якої завжди комунікувала з кодами різних 

культурних систем, синтезуючи й урівноважуючи власні картини світу. Не 

випадково, за багатьма прогнозами, саме Україні надається шанс стати кре-

ативним центром нової пасіонарної енергії, розпочати свій полілог зі світом. 

Траєкторія цього руху – в напрямку відновлення цілості. Філософія проєкту 

й полягала в тому, що текст п’єси був мистецькою спробою синтезу культур, 

спробою осмислення тих впливів, які в минулому та нинішньому сторіччях 

почали змінювати свідомість європейців. Для цього ми обрали вічну тему – 

Інь і Ян, Пракріті й Пуруші, Природа й Дух, Ідеальне і Матеріальне. Постійна 

мерехтлива природа різних станів – Життя-Любові-Смерті. 

6 Уривок із п’єси «Лесь Курбас і Пауль Клеє. Репетиція майбутнього» О.Танюк, процитовано 
зі сторінки сайту «Бібліотека української драматургії» https://ukrdramalib.com.ua/play/les-kurbas-
i-paul-kleye-repetycziya-majbutnogo/
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Розмисли над екзистенціальним і трансцендентним Чоловіка й Жінки. 

Для нас було цікавим те, що власна міфологема творилася на ґрунті культурної 

пам’яті. Оскільки в п’єсі йдеться про ігри реінкарнації, то у візуально-пластично-

му рішенні в підходах до естетики ми розглядали образи і стилі, які несуть у собі 

складник «ідентифікаційного» культурного коду. Пошуки відбувались на таких 

художніх «територіях», як українське бароко, модерн, а також пластичне рішення 

шукалося в мистецтві індійської, персько-іранської мініатюри тощо. Це не було 

для нас простою орнаментикою, швидше, спробою пошуку власної траєкторії…

І в результаті, цілком природно, що «звабив» нас такий архетипний образ, 

як Козак Мамай, що вміщує в собі весь український всесвіт. 

Дослідники «мамаїв» (Д.Щербаківський, який, як вважається, і розпочав наукове 

вивчення цього архетипу, П.Білецький, О.Найден й інші) вбачали певну близькість 

українських «мамаїв» із давнішими східними зразками подібних творів, знаходили 

паралелі композиції українських народних картин із мистецтвом Індії, Тибету, Ки-

таю. Саме в такій позі зображували Будду, божеств буддійського й індуїстського 

пантеонів. А варіант композиції «Козак – душа правдива», де Мамай руками робить 

якийсь дивний жест (а напис на картині каже, що він «воші б’є»), на думку дослідника 

Білецького, насправді є ритуальним жестом буддійських святих «дх’яні-мудру». 

Ми теж запропонували своєму «мамаю» помандрувати різними стилями 

й епохами, побути володарем на Сході, «реінкарнуватися» на Заході лицарем-

козаком, згадати свою сутність – чаклуна-характерника. Мага. 

А зрештою, можна просто подивитись сон Лакшмі, що побачив Вішну у 

своєму сні… У цій інтерпретації – сон про Україну, побачений східними бога-

ми, або уявлення українців про східну концепцію буття… Такий собі роман-

тично-необароковий постмодернізм.

У нашій виставі, вірніше, в її відеоверсії – ми не використовуємо виключно 

паперовий театр. Ми об’єднали в проєкті «віртуальну реальність» із реальніс-

тю «рукотворною». Різні світи пронизують один одного. Вони не тільки пере-

тинаються, а проростають один в одного, перебувають у динамічно-мерехт-

ливому стані, вказуючи на інші виміри. 

Ліла – це гра творіння.

Для пробудженої свідомості це весь Всесвіт

з усіма її  радощами і печалями, задоволеннями і стражданнями.

Вона проявляється у вигляді божественної гри,

розвазі або трагедії (драми). Це спектакль, в
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якому одна Свідомість відіграє всі ролі. А

Божественна Мати – фізичний всесвіт – це

«палац радості», в якому проходить ця гра.

Рамакришна

 …Увесь Космос вміщується в коробку театрика, і навпаки – театр як окре-

ма планета дарується Вішну своїй коханій Лакшмі (а разом із нею – і всьому 

всесвіту, як велика Гра і Велика Ілюзія – Ліла)… 

У понятті «Ліла» особливе значення надається тому факту, що цей світ на-

роджується у вільній і веселій творчості, а не через необхідність. Ліла – озна-

чає свободу. Це – жартівливо-грайливий всесвіт. Так описується Велика Гра в 

філософських трактуваннях йоги. В інших сучасних навчаннях і школах йоги 

це поняття використовується для позначення божественної гри між чолові-

ком і жінкою. Або як прояви дуальності у всьому всесвіті. Ми теж спробували 

приміряти на себе цю метафізику…

Спочатку ми побоювалися (можливо, і небезпідставно), що невитрима-

ність в одній естетиці може призвести до втрати поетики паперового театру… 

Спостерігаючи за тим, як класична матерія паперового театру вбудовується 

в більш складні системи віртуальної реальності, як «репліки» новітніх тех-

нологічних естетик вростають і розчиняються в наїві архаїки Паперового, в 

нас виникало безліч запитань. Наприклад, чому паперова естетика (худож-

ньо-екологічна й самодостатня) раптом дозволяє собі бути, так би мовити, 

узурпованою новітніми технологіями? Чому вона не відторгає, а толерує все 

це інше? І що відбувається на рівні енергій і смислів? 

Нам здається, що схрещення навіть дуже різних естетичних мов, створює в 

новій рекомбінації додаткові можливості. Жива рукотворна енергія паперового 

сегменту театру не просто здатна «одухотворити» й «оживити» деяку «штуч-

ність» електронно-комп’ютерного складника. Накладання різних проєкцій на 

персонажів – задіяна естетика кіно й живопису – дозволяє фігуркам існувати 

одночасно в багатьох реальностях, «відчувати» «палімпсестно», коли крізь одну 

реальність можна зчитати й побачити безліч інших. І вступити з ними в полілог. 

У нашому «відеоарті» ми невипадково цитуємо картини космосу, кадри, 

які зараз використовуються в фільмах, де говориться про зв’язок між давні-

ми вченнями (індуїзмом, буддизмом) і квантовою фізикою, ми також даємо 

справжню «музику» (звуки) зірок, що записала НАСА, записи співів китів 

тощо… Це ще один нелінійний зв’язок із логікою голографічного світосприй-
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няття, який існує нібито поза текстом, але концептуально відкриває ще один 

вимір як у лабораторії нашої уяви, так і на полі мінітеатру. 

Складається відчуття, що мінітеатр, випробовуючи, можна сказати, комп-

ромісні форми естетики й «привласнюючи» їх собі, через реальність вірту-

альну – творить новий Текст, візуально репрезентує образ всеосяжної мережі 

безлічі прямих і зворотних зв’язків між різнорідними елементами метатексту. 

Світ паперового театру стає безмежним. 

Відійшовши від «масовості», паперовий театр стає експериментальним 

сегментом, дуже мобільною пошуковою зоною. Як ми вже казали, бере на себе 

функції «фрактальних систем», які несуть у собі, так би мовити, власну люди-

новимірну програму, де головною стає людина і її уява. 

Нова художня алхімія, ініційована новітніми інформаційними технологія-

ми, засвідчує високий модус уяви з її потужними енергетичними «лабораторі-

ями», незалежними внутрішніми системами й нескінченними можливостями 

творення цілої мережі віртуальних просторів. Це все ресурси й складові май-

бутнього синтезу, де в основі – підсилення суб’єктності театру. 

Ми вже говорили вище, що саме на прикладі мінітеатру маємо можливість 

простежити, або дослідити те, що саме «репетирує» художня культура, який 

новий тип синтезу вона пропонує. 

На прикладі дуже різних форматів мінітеатрів ми спостерігаємо, що еклек-

тичний складник стає майже домінантним. Мережа візерунків із різних кон-

текстів, із різних поетик, із суміжних і не дуже суміжних естетик веде людину 

іншим витком спіралі розвитку, задаючи траєкторію до оновлення цілісності. 

Сцена мінітеатру перетворюється на територію накопичення енергій но-

вих цінностей, де унікальне й універсальне входить у діалог. Діалог, у якому 

чутно голоси класичних культурних кодів і новітніх, постнекласичних, що 

провокують театр на зовсім інше «спілкування» з макросвітом. 

Будується новий часопростір.

І одним із пріоритетів художньої культури є її ставка на нове розуміння 

тих картин світу, які виникають у часи постнекласики. Це розуміння нової 

реальності передусім пов’язано з ґенезою свідомості і з потребою нових 

цінностей. Такі людиновимірні науки, як синергетика, тоталлогія зазна-

чають новий статус людини, що передбачає рівноправну включенність у 

ланцюг взаємодій. Людину, яка відчуває себе спостерігачем, що завжди 

пам’ятає про свою присутність у реальності, що спостерігається, й усві-

домлює власну відповідальність. 
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Як зазначає Н.Корнієнко, «на базі культури починають діяти ті програми 

саморегуляції, які вивільнюють потенції «розширеної свідомості», творчості, 

евристичного моделювання «ідеального» аттрактора і траєкторій до нього» 

(Корнієнко, 2019, с.37).
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THEATER AS A MODEL FOR DESIGNING THE FUTURE. MINI-THEATER 

(PAPER) – AN EXPERIMENTAL “LANDFILL” OF NEW SYNTHESIS?

Tanyuk Oksana,

Researcher at Th e Les’ Kurbas National Centre for Th eatre Arts,

Kyiv, Ukraine

Relevance of the topic. Post-classical science, studying complex self-organizing 

systems, actively declares a new principle of measurement – human-measured (hu-

man dimension). Th ese human-measured complex systems, which include primarily 

artistic culture (theater), become, so to speak, a “civilizational marker” of innovative 

models of life, new pictures of the world, where the multiplicity (plurality) of truth 

prevails and where the multivariate plots of the future become its main strategic 

resource, and one of the main criteria of this “project” is projective thinking. Aft er 

all, we believe that today such approaches to the study of art culture are the most rel-

evant, because they focus on the theater as a nonlinear, open, self-organizing system.

Purpose is to explore the creative resource of experimental theater and a system 

of mini-theaters as a part of it. It is on the example of a mini-theater (paper-theater) 

that we have the opportunity to trace what exactly art culture “rehearses” and what 

new type of synthesis it off ers. 

Conclusions. And one of the priorities of art culture is its bet on a new under-

standing of those pictures of the world that emerge in the post-classical period. Th is 

understanding of the new reality is primarily related to the genesis of consciousness 

and the need for new values. Human-dimensional sciences such as synergetics, tota-

lology indicate a new status of man, which provides for equal inclusion in the chain 

of interactions. A person who feels like an observer, who always remembers his/her 

presence in the reality that is being observed, and realizes his/her own responsibility.

Research method represents an interdisciplinary complex and determine the use of 

general scientifi c methods of analysis, in particular, systematization, classifi cation, com-

parison, system analysis, and historiographical methods: source search and analysis.

Implementation. Th is work can be included in programs and methodological 

developments for specialized universities (KNUTKiT named aft er Karpenko-Kary, 

KNUKiM, NAOMA).

Keywords: post-classical science, mini-theater, paper theater, new synthesis, 

space of imagination.
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«Якщо ви сприйматимете театр як свою проблему,

 яка більше нікого не стосується, то ви знайдете метод».

Валерій Більченко. 

(із лекції під час Міжнародного театрального 

фестивалю-лабораторії «Древо». Львів, 2018 р.)

Як зараз писати про театр? З якої дистанції? У яких формах сучасний 

театр потребує свого осмислення? Яке зараз місце займає театрознавець 

у театрі, між театром і соціумом, теоретиками й практиками? Які його 

функції та якості? Чи можна його називати критиком, аналітиком, екс-

пертом, театрологом? Чи він має право на суб’єктивність погляду? Чи він 

має право на свій самодостатній художній жест у театрі – на дослідження 

як практику? Одні запитання…

У сучасному театрознавстві, з одного боку, вже за замовчуванням 

установлено, що театр звершується не на сцені, а в голові у глядача. І це 

ніяк не метафора. Але застосувати цю аксіому у своїй власній роботі, 

яка нібито вимагає якоїсь об’єктивності, театрознавцеві не так і просто. 

Треба не тільки дозволити собі бачити свій театр (ЩО?), а стати свідком 

того, ЯК ти бачиш. І, власне, оця функціональна позиція глядача прими-

рює практика й теоретика, які живуть у кожній творчій людині. Отже, як 

мій внутрішній театр може стати предметом театрознавства? Я вже давно 
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зрозуміла, що хочу писати про театр так, як пишуть художню книжку. 

Своєрідний театрознавчий нон-фікшн, через призму свого власного до-

свіду театру, не важливо чи сценічного, чи досвіду спостереження – так 

би мовити «сферично», коли ти пишеш не рефлексію на виставу, а нама-

гаєшся уловити в слово рухливий світ чуттєвих смислів, який перетинає 

кордони рампи, внутрішнього й зовнішнього… І вловлюється він радше 

медитацією й пишеться якоюсь новою мовою театробачення…

МЕДИТАЦІЯ НА ГРУ АКТРИСИ КАТЕРИНИ ЛЕОНОВОЇ. 

ВИСТАВА «ОНАЯНЕЯИОНА» ЗА П’ЄСОЮ КЛІМА «ПЕТЕРБУРГ»

На сцені тільки велике дзеркало й килим на підлозі… Здається, був ще 

стілець, але я не певна… І жінка… яка грає актрису, яка грає Настасью 

Філіповну… Мені взагалі неважливо, про що говорить ця жінка-актриса-

настасьяфіліповна. Я дуже добре чую слова й навіть їх розумію, хоч це й 

дивно – слів дуже багато, і вони про все відразу. Так пише Клім. Але я чую 

голос і все інше стає несуттєвим. Нечасто чуєш голос. Як би це поясни-

ти? Не кожен голос є голосом. Існує невидимий супрематизм простору, і 

людина, як мембрана… все її тіло є голосовими зв’язками й гортанню, а 

психіка – легенями… Як там у поета: «пою, когда гортань сыра и в меру 

влажен взор и не хитрит сознанье…». Оце «не хитрит сознанье» – найваж-

ливіше. Тоді відбувається резонанс, і голос людини стає твоїм голосом або 

просто голосом – для всього і для всіх…

Між мною і актрисою, яка грає актрису, яка грає Настасью Філіпов-

ну, в п’єсі, яку написав Клім за романом, який написав Достоєвський, 

– ніби укладається якась змова, за замовчуванням. Я відчуваю, що не 

тільки я бачу її, але і вона бачить мене, яка бачить її. Хоча вона на мене 

й не дивиться. На сцені надто багато дзеркал, хоча стоїть тільки одне і в 

ньому нічого не видно. Саме вони, невидимі, замкнули простір на само-

му собі, як у кришталевій кулі, і може статися, що завгодно. Здається, 

я переживаю цей змінений стан, у якому ми є одним цілим, так гостро 

в театрі вперше. Ось звучить і текст із ролі про дзеркало сцени, яке має 

амальгаму з двох боків. Ми всі підглядаємо тільки за самими собою. 

Ми всі є глядачами самих себе в різних ролях і функціях. Глядачі в залі 

й актриса на сцені. І вона мене кудись зваблює, пропонує мені якісь 

пастки в цій сферичній голограмі смислів і моєї розбурханої пам’яті 

про чиєсь життя, яке чомусь нагадує моє, зовсім його не нагадуючи. 
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Кудись я йти не хочу або не можу, або мені нецікаво, або я не розумію 

куди, або навіщо…. Щось дратує, я опираюся, а тут я би собі такого не 

дозволила, хоча даремно… а тут я просто втрачаю контроль і віддаюся 

насолоді зустрічі… І це такий балет наближень і віддалень… ніби до 

іншого, але, насправді, до самої себе. А тут я пішла би далі, – ніби кажу 

я собі, але актриса зупиняється… Хто вона мені, ця жінка-актриса-на-

стасьяфіліповна? Моє друге, третє, десяте «я»? Вічна жіночність, сві-

това душа, оптична ілюзія, яка викликає в мені галюцинації про саму 

себе, яку я ніколи в собі не переживала вповні, але здогадувалася? Я 

люблю її, – тільки й повторюю я подумки… Всю її, геніальну і просту, 

всі її навіженства й сором, її проколи і грубуватий сміх, її беззахисність 

і красу, яка ніяка й не краса, а… Я люблю всіх, кого вона любить, хто 

любить її… і тих, хто її ніколи не бачив… Я люблю… Кого «її» я люблю, 

зрештою? Я ніби хапаю руками повітря в невдалій спробі обійняти не-

вловиме тіло, котре існує як запах… Це все аж надто інтимне… Про 

таке не те, що іншому, собі не наважуєшся говорити, бо туди не варто 

занурюватися самому та ще й показувати це іншим. Ти це підсвідомо 

знаєш. Кудись не ходять без провідника або без страховки, коли є хтось, 

хто тримає інший кінець линви або шмату, щоби прикрити голизну…. 

О, ці чарівні покрови ілюзії! О, це диво здвоєної присутності, яке дарує 

театр! О, священна жертва актора, котрий щось таке робить із собою, 

що це все стає можливим! Неймовірний шанс сягнути на таку глибину 

себе, на яку б ти сам не те, що не відважився, а не спромігся – не ви-

стачило б дихання. І те, що я зараз намагаюся описати, дуже нагадує ко-

хання. Коли з’являється хтось, з ким ти можеш розділити оце відчуття 

безпеки і прийняття, коли все тільки здвоюється, а не віднімається, і це 

такий об’єм сили, що його ледь можна витримати. Ненадовго. 

Я вже цього майже не чекала. Ні від театру, ні від себе. Таке гостре й, 

водночас, буденне відчуття життя. Його всюдиприсутності. Відсутності 

часу й відчутності простору. Ти ніби потрапив у задзеркалля своєї сітків-

ки, оптичне зображення перевернулося, а внутрішнє й зовнішнє поміня-

лося місцями. 

Коли я дивилася на жінку-актрису-настасьюфіліповну, я бачила себе, 

яка може так грати… Ця актриса живе в мені. Я її саме такою в собі від-

чуваю. І все стало на свої місця. Я побачила себе. Я зустрілася із собою. 

Правдива містерія.



144

КРИТИКА

МЕДИТАЦІЯ НА СПІВ АКТРИСИ НАТАЛКИ ПОЛОВИНКИ 

В ПРОЕКТІ «ТИХІ ПІСНІ» ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА 

(ФОРТЕПІАНО – ЙОЖЕФ ЕРМІНЬ)

В елегії є щось від ангельського світу. Життя як спомин. Або пригаду-

вання. З дистанції років, можливо, століть і життів, з дистанції пережито-

го й прийнятого душею досвіду… Так, ніби крізь товщу води. Де вода уві-

брала в себе всі бурхливі вітальні емоції, а той, хто дивиться – хоч і пізнає 

ландшафти й рідні обличчя, але… як там у Рільке в перекладі Стуса про 

душу-Еврідіку: «Уся в собі. Наповнена по вінця холодним небуттям»… Це 

погляд з іншої перспективи, тієї, що на іконах – зворотної. Лики, що див-

ляться на нас і співають до нас нашими голосами. Чи то в тузі за своїм 

втіленням, чи в намаганні полегшити наш тягар. У музиці – це нота від-

далення, тривання в тиші й у тишу. До нас і від нас. Таким є Сильвестров 

у його «Тихих піснях». 

Ця музика – ніби дійсно для Наталки Половинки. З її досвідом вико-

нання ірмосів і акторства, акторства не квазіпсихологічного, а ігрового й 

містеріального. Білий звук, тонкий голос. Він лине згори, з якоїсь ангель-

ської перспективи й тиші, наближаючись до земного звуку, ніби сторожко 

торкається води крилом якась херувимська істота з небесного океану… А 

з іншого боку, з нашого – з поверхні води виплигує крилата риба забутого 

ліричного почуття й ховається назад… прощай… прощай… отговорила 

роща золотая… что в имени тебе моем… прощай, свiте, прощай, земле… 

выхожу один я на дорогу… назви віршів нанизуються, як намистинки 

одної вервиці… кілька дрібних і одна велика… Зізнаюся, мені хотілося, 

щоби сплесків тих крилатих риб розчулення було більше, щоби серце зга-

дало щось, від чого мимоволі з’являються утішні сльози… щоби серце бі-

лих ангелів забилося в земному ритмі й голос потеплів наївом безборон-

ного почуття, втіленим бажанням неможливого… 

Несказанное, синее, нежное…

Тих мой край после бурь, после гроз,

И душа моя — поле безбрежное —

Дышит запахом меда и роз. …

Переді мною сиділа молода пара, і на якомусь із романсів вони повер-

нули голови упівоберта й мовчки дивилися одне на одного… довго… а по-

тім дівчина прихилила голову на плече хлопцю… крилата риба спіймалася 

на гачок…



145

КРИТИКА

МЕДИТАЦІЯ НА ВИСТАВУ ФРІК-КАБАРЕ «ДАХДОТЕРЗ» 

(ЦСМ «ДАХ») «MAKE UP» (РЕЖ. ВЛАД ТРОЇЦЬКИЙ)

Багато років спостерігаючи, як театрознавець, за репетиціями і висту-

пами артистів, скажу, що немає більш захоплюючого й таємничого момен-

ту, коли артист виходить на сцену. Оця ледь помітна мить перетворення 

людини на артиста, оця раптова зміна внутрішньої динаміки аж до того, 

що ти відчуваєш і бачиш ніби іншу людину. Ще немає образу, того, що 

потім з’являється на сцені, але і звичайної людини вже немає. Як колись 

жартівливо, але дуже точно сказала одна моя товаришка про талановитих 

акторів: вони – «не-люди».

Нова вистава «Дахдотерз» – «Make up» про феномен артиста. Отже, 

про них самих – «дочок Даху». Вистава-дзеркало, через яку вони вдив-

ляються в самих себе. Чомусь їм зараз дуже на цьому залежить. А гляда-

чам – делікатно привідкривають мистецьку кухню, оті дрібниці й деталі, 

приватні історії, з яких потім, виникають вірші, складаються пісні, на-

роджуються вистави. Ця вистава так і скомпонована: хтось із учасниць 

гурту розповідає історію з власного життя, так чи інакше пов’язану з про-

фесією, а потім звучить композиція, яка виникла з цієї теми, з окремих 

фраз, спогадів, снів, із настрою. Загальна тональність вистави тяжіє до 

того, що ці шви-переходи між «матеріалом» і «виробом», так би мовити, 

майже не відчуваються. Їх можна було б підкреслити паузами, імпровіза-

ціями, ритмом, виходом із ролі, але, здається, у виставі шукається щось 

інше чи іншими методами. Оця ледь вловима чуттями якість тривання 

між людиною і персонажем, ім’я якому – артист. У цьому, зрештою, суть 

кабаретного жанру. Актриси не вдають, що історії народжуються тут і за-

раз. Вони без гриму, але розігрують власні історії як мінівистави, а не як 

stand up чи перформанс, наприклад, і шукають легке дихання присутності 

відсутності чи що, суть артистизму як способу життя. Їхній make up пере-

дається не гримом, як зазвичай, а якістю сценічної присутності, подібної 

до вибіленого обличчя.

Вистава починається із зізнання про те, що казати, що ти – артист, 

соромно. Чому соромно – не пояснюється. Мабуть, у всіх є на це свої 

резони. Зрештою, артистизм завжди пов’язаний із певною оголеністю 

чуттів, душевною відкритістю, вразливістю, сповідальністю, на яку не 

кожен здатний. А на загал складається враження, що життя артиста – 

це суцільне свято. І тільки він сам знає, що стоїть за цими святковими 
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лаштунками. І про це в майже фінальній пісні «Artist has no …». Там йде 

довгий перелік того, чого немає в артиста. Ніби і його самого немає. Це 

такий парадокс артиста, його жертва й дар. І саме завдяки цій відсут-

ності проступає інша реальність, об’ємніша, насичена смислами й до-

свідами. Бо ти не зможеш її відчути, якщо не звільниш для цього якесь 

місце у своєму внутрішньому просторі, не зробиш його нічийним, як 

порожня сцена. 

«Make up» перекладається як грим. У дочок Даху є свій «фірмовий» 

грим – вибілене обличчя з ляльковим макіяжем. Цей базовий нейтраль-

ний покров об’єднує різні характери, різні долі, різне звучання голосу й 

душі кожної учасниці гурту. А як дієслово, «make up» можна розтлума-

чити, як робити щось трошки з вищої точки, піднестися над буденністю 

й побачити в ній якусь особливу щемливу красу. Тоді глибше розумієш 

загальновідому сентенцію, що весь світ – театр: життя не поділяється 

на просто життя й мистецтво, його плин – це суцільний потік життєт-

ворчості, мистецтва жити. Для кожного, не тільки для артиста.
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КРИТИКА. 
СТУДЕНТСЬКА 

РЕПЛІКА

«КРИТИКА. СТУДЕНТСЬКА РЕПЛІКА» – так звучатиме назва по-

стійної рубрики, що має стати місцем публікації перших студентських 

спроб театральної критики, створених за результатами практикуму, 

публікації зафіксованого в слові досвіду залучення студентів до співпра-

ці в Центрі Курбаса.
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Продуктивна співпраця Національного центру театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса й Інституту філології Київського національного універ-

ситету ім. Тараса Шевченка розпочалася з творчих зустрічей студентів-фі-

лологів зі співробітниками Центру, що приходили ділитися письменниць-

ким досвідом у студентську авдиторію: Олег Миколайчук, Неда Неждана, 

Ярослав Верещак знаходили проникливі слова, що й навчали, й заохочували 

молодь служити Театру. Олег Миколайчук після таких зустрічей запрошу-

вав студентів на репетиції вистав за своїми творами, світлої пам’яті Ярос-

лав Верещак рецензував перші студентські тексти в альманасі «Сполучник» 

і вислуховував творчі звіти на випускних іспитах, а Неда Неждана (Надія 

Мірошниченко) зайняла місце за кафедрою і запропонувала авторські курси 

для студентів освітньої програми «Літературна творчість» із написання по-

ліваріантної драматургії.

Установи зазвичай комунікують також на рівні науковому. У стінах Ін-

ституту філології підвищили свою кваліфікацію як аспіранти, докторанти, 

пошукувачі й здобули наукові ступені Олена Бондарева, Надія Мірошни-

ченко, Юлія Скибицька, Мар’яна Шаповал – у різний час вони працювали 

або й надалі працюють у відділах Центру; студенти й викладачі Інститу-

ту беруть участь у конференціях і круглих столах, організованих у Центрі 

Курбаса, інститутський пресцентр забезпечує інформаційну підтримку 

деяких заходів. 
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У сценічному просторі Центру студенти-філологи здійснили свої пер-

ші театральні спроби: Леся Зеліско й Софія Безверха брали участь у виставі 

Паперового театру «Курбас і Клеє. Зустріч на небі» (реж. О.Сергієнко) як ак-

тори й автори тексту, мінімоновистава про Леся Курбаса «Стріляний» (реж. 

В.Дишкант) за новелою Софії Безверхої відкрила для всіх акторський талант 

молодої письменниці. Нещодавно НЦТМ ім. Леся Курбаса був обраний міс-

цем виробничої практики для магістрантів літературознавчої спеціалізації 

«Українська література та художня критика: сучасні дослідницькі стратегії», 

адже тут у єдиній локації зібрані унікальна бібліотека, видавничий центр, ре-

петиційні класи, художня майстерня й виставка-музей. Співробітники Цен-

тру, як-от Діана Копйова, Ольга Новікова, Неда Неждана, завжди готові ще-

дро поділитися своїм унікальним досвідом і знайти заняття практикантам у 

структурних підрозділах установи. І для цього треба лише пройти двадцять 

хвилин пішки від центральних університетських корпусів …  

…Так відрадно бачити їх на виставі. Вони повні вражень і думок. Студент 

завжди має власний, часто оригінальний погляд на художній твір, інколи стій-

ке бажання його вербалізувати, але надзвичайно рідко відвагу оприлюднюва-

ти написане поза колом своїх прихильників. Тому такими цінними є спроби 

театральної та драматургічної критики – осмислені репліки з глядацького 

залу – які ще можуть бути піснею з чужого голосу, репліками-копіями, наслі-

дуванням, але навіть при цьому залишатися необхідною частиною театраль-

ного діалогу, того широкого, коли вистава не завершується фінальними апло-

дисментами, а повертається відгуками й репліками-рецензіями. Ця рубрика 

для них і про них. 
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АНТОЛОГІЇ

ПЛЕСКАТИ ДО КРОВІ, або «ДУША, ЗРУЙНОВАНА, 

ЯК ТРОЯ, ПЕРЕЖИВЕ СВОЇХ УБИВЦЬ»

(рецензія на антологію «ІНША ДРАМА» 

НЦТМ імені Леся Курбаса, 2019)

Сергій Савін,

випускник магістерської програми 

«Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова»

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Уночі я намагався знайти серед українських сучасних п’єс монолог, у якому 

було би як відчуття піднесеності, так і трагізму, й мені до рук потрапила антоло-

гія «Інша драма». І всю ніч я грав у дику сюрреалістичну гру на заплющування й 

розплющування очей, уявляючи себе спів-демоном і спів’янголом п’єс.

Мені уявлялося: як Чорний янгол може відповісти знаменитою посмішкою 

Мони Лізи, як він відповідає в п’єсі Ярослава Верещака «Душа моя зі шрамом 

на коліні», яка самим автором іменується «сучасною казкою», де ще з переліку 

персонажів помітна бінарна опозиційність казки, бо персонаж «Грішник» є 

також і казкарем, а на кожного білого янгола мусить бути бінарний чорний, 

яких у самого автора п’єси – два. Врешті, янгол стає простою людиною, коли 

знімає перуку, і до нього може звертатися смертник на «ти», якщо чує голос 

внутрішнього світу.

Ярослав Верещак у своїй кристалізованій до казковості естетичній системі 

доводить істинне до істинного й залишає за собою право на філософічність: 

«…розподіл на людей, Птахів, Рослин, Тварин – умовний. Це – усміх Божий, 

лагідний каприз. Насправді ж існує одна-єдина безконечна душа, і всі ми час-

точка її, а матінка-Земля – найбільша і найсвятіша її частка...». Через це глядач 

із перших сторінок до оплесків відчуватиме себе на помежів’ї реального і ну-

мінозного (частотне слово Юнга, «божественне»).

Юнг використовує слово «нумінозний», коли йдеться про дуже глибокий 

сон, через який піт може залишатися в яремній впадині на шиї чи в ключицях, 
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але коли далі читаю п’єсу на межі сентименталізму й експресії «Слон, легший 

за вітер», внутрішня містика, внутрішній дух не може вибратися з моїх клю-

чиць, тому нумінозність є рисою якщо не низки п’єс, то ледь не всієї антології 

драматургів «Інша Драма».

Коли в п’єсі «Ніч вовків» вовк-вигнанець говорить із молодим вовком, 

стверджуючи, що про майбутнє не задумується, тоді АНГ – молодий-вовк 

наче відрізує: «Немає у нас майбутнього! Чуєш – немає! Є мисливці з одно-

го боку і прірва з іншого». Спершу думається, що цитата настроєва, але на-

справді в цитаті сконцентроване ставлення покоління меломанів до старшого 

покоління. Ця психоаналітична метафора нашої епохи найкраще передає мо-

лодих, які цей світ відчувають так, де мисливці-авторитети – з одного боку, а 

з іншого – лише прірва, де національна невпевненість, сконцентрованість на 

всьому й ні на чому зокрема, любовна приреченість і психологічні кризи. Хіба 

ці вовки у п’єсі Олександра Вітра завжди були вовками, чи це спостереження 

за вовчим поколінням, яке лише виє і дивиться на місяць?

П’єса «Ніч вовків» постає перeд нами, як мисленнєве, почасти експресіо-

ністичне полотно, де кожен сам собі є мисливцем і сам собі є звіром, бо текст 

занурює в розуміння світу по-вовчому. Текст осмислює проблему «порятунку 

своєї шкіри за рахунок чужих», проблему вибору між свободою і ув’язненням 

у зоопарку, проблему смерті, бо, як зауважує герой Вовк: «Помирати можна 

по-різному. Можна з кулею в серці миттєво, а можна за залізними парканами 

довго, дуже довго. Але помирати». У цей момент ми розуміємо, що ми є для 

самих себе не такі вже звірі, як полювальники, і життя вовків і наше, насправ-

ді, не лише п’єсово уподібнене.

Найбільш імпресіоністичним моментом п’єси є історія вовчого батька, 

розказана наче не вовком, а голосом – з інтернату, голосом покинутої дитини, 

яку швидше ми чуємо в словах хижака, ніж у словах дитини. Видається, що фі-

лософ Сартр помилявся, що людина в екзистенціалізмі є найвищою цінністю 

у світі, й цей монолог самотньої тварини є підтвердженням, що голосом вовка 

може щеміти гучніше, ніж голосом рідного, приміром, сусіда. До монологової 

уваги: «…він ніколи не любив мене. Я завжди був для нього нагадуванням про 

його зраду. Я хотів бачити в ньому справжнього батька. Дуже хотів! Він брав 

мене на полювання, вчив шукати та вбивати здобич, але здобиччю був я. А він 

був мисливцем, що вбиває дитяче кохання. Якось ми разом пішли на полю-

вання, відхилились від звичайних стежок і опинились біля болота. У цей день 

він був неуважним, думав весь час про щось своє і опам’ятався лише, коли 
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лапи почали загрузати в болоті. Я пам’ятаю його погляд – він дивився на мене 

з презирством і ненавистю, ніби я став причиною його власної помилки».

Драматург Олег Миколайчук-Низовець акцентує всю глядацьку увагу на 

п’єсу «Офіціант на небесах, або навіщо нам торішній сніг» лише своїм епі-

графом, де пише, що якщо довго гратися ляльками, то високою є вірогідність 

опинитися лялькою в руках когось, але на цей епіграф в історії літератури 

народився Агатангел Кримський, який переклав Хаяма так: «Ми – фігурка в 

шахівниці, час небесний нас іграч…». Спершу здається, що це антонім до епі-

графа, але занурюючись у п’єсу, розуміємо, що це не так.

Мія, Дорота, Мірабель, Аманда, Сісілія, Роза – якщо ви думаєте, що це всі 

персонажі п’єси, то ні: це лише шість ляльок, які крок за кроком розкрива-

тимуть світоглядну систему тексту, стимулюючи нас до алюзій і до здатності 

швидко переносити акцент із одного на інше, недарма ж автор уточнює, що 

ця драма на дві дії має саме «феєричні варіації». Те, що офіціант на небесах, 

ми розуміємо ще з першого монологу Альфонсо, який каже сам до себе після 

замовлення зеленого чаю: «…а тепер – про святе! Це – сталося! Дорогий Аль-

фонсе, нарешті, й ти віддав Богові душу! Так уже сталося. Амінь! Шановні, 

тільки не дивіться на моє тіло так, ніби в ньому більше нічого немає. У нього 

є все, аби рід людський на ньому не припинився».

Екстравертова манера говоріння Альфонсо й харизматичний стиль пись-

ма робить п’єсу однією із найвиразніших в антології. Зокрема, вибагливою 

є система гумору п’єси; коли офіціант рекомендує вам свою фірмову страву 

– заливний язик, то нас учать справедливо заявляти: «Невже ви думаєте, що 

я візьму до рота те, що вже побувало у чиємусь роті?», або коли персонаж 

Альфонсо хапає ляльку Дороту, притуляючи до себе в цілунку, він її кидає 

за лаштунки з цитатою: «Заберіть її. Інакше не відірвуся. Відмінниця. Золота 

медалістка. Та ще й із червоним дипломом. У-х-х!»

У тексті почасти міжрядково вгадується патріархальність автора в описо-

вості ляльок, але особисто я сприйняв би це як реванш індивідуальності, як 

метафору в психотерапевтичній практиці. Ось, як персонаж пише про ляльку 

Мірабель: «…і коли я віддавав їй свої ідеї, вона хотіла отримати мою душу. 

Коли я віддавав їй свої квіти, вона домагалася ще й моєї землі. Коли я відда-

вав їй мій піт, вона потребувала ще й моєї крові. І коли я віддав їй усю свою 

любов, вона стала вимагати усе моє життя». У цитаті простежується поетична 

чіткість і глибокий психологізм, біографічні дані ледь не кожного другого су-

часного чоловіка, але не через владність теперішніх жінок, а через цілковите 



154

КРИТИКА. СТУДЕНТСЬКА РЕПЛІКА

потрапляння в слабкості чоловічої свідомості, де все зафіксовано саме так: під 

збільшувальним склом епохи метамодерну. Кульмінаційною несподіванкою є 

семантичний екватор, де окреслений один із варіантів назви: «Ви мені пропо-

нуєте спустися з неба на землю? Ага, ну то й візьміть та й зніміть з небес офі-

ціанта», що частково розкриває інтригу назви «Офіціанта на небесах». Інтер-

текстуальність щодо Шекспіра, Македонського, Гомера, хоч і сатирично, але 

довершує внутрішню реакцію до глибокого співофіціанства, співавторства, 

співпсихоаналізу з глибоким автором – Олегом Миколайчуком. До речі, авто-

ром, який тематично багатовекторний, приміром, наступна п’єса має назву 

«Час «Ч»» і стосується збереження довкілля.

І варто зауважити, що нова п’єса «Загублені в тумані» Неди Нежданої, яку 

моє студентське покоління як автора знає ще з перших курсів філологічних 

альф і знатиме до філологічних омег…, нова п’єса є ідеологічно точною, де 

промальований авторський кордон не менше, ніж в «Інтернаті» Сергія Жада-

на, бо, як каже героїня п’єси Антоніна: «Війна – то коли є лінія фронту, а тут – 

суцільний туман. Тут не можна воювать так, як раніше. Тепер усе складніше». 

І справді – на лінії фронту згубиться лише поганий вояк, а в суцільному тума-

ні можна втратити не лише вороже військо, а й своє. Інколи складається таке 

враження, що авторка-драматургиня намагається крикнути на суспільство з 

вікна свого діалогу. Такий своєрідний крик Мунка між рядками…

За дві сторінки автор продовжує накликати до п’єси дух національного 

правого мислення, де у мовленні Аліси закладена ціла афористично-націо-

нальна система: «На війні не буває просто людей, є чужі і свої», в той час, 

як Антоніна заперечує Алісі. Фактично, ми маємо бінарні опозиції, але тек-

стово вгадується авторська позиція в монологах Аліси, яка є представником 

правої ідеології у словнику філософії, відповідно Антоніна – лівацької, бо 

«…це не люди, а просто речі», бо «…нас рятують не автомати, а такі гумані-

тарні коробки…».

Між персонажами п’єси – Алісою й Арсеном постали актуальні пробле-

ми: свободи й вибору, вибору мрії чи любові, вибору захищання від зла чи 

непомічання зла, розуміння «свого» й «чужого» на побутовому, інтимному й 

національному рівнях, а також – проблеми провини й тривоги, відчаю і свого 

місця в межовій ситуації.

Емоційне, діалогове й кульмінаційне напруження в п’єсі щохвилинно рос-

те, і щоб не показитися від того туману, (як подумки би повторювала герої-

ня тексту – Аліса!), варто нам, глядачам, переосмислювати істину очима цієї 
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жінки: «…тому що, у кожного з нас туман у головах, і хата в кожного – своя, 

але вояки – наші, лікарні – наші, і біль фізичний і національний – теж наш: 

спільний».

Найбільше хочеться приховувати карти в колоді щодо п’єси «Коли повер-

тається дощ», бо містичний герметизм у п’єсі – для того, щоб у нього зану-

рюватися повільно й тихо, так як накрапає дощ у забороненому місті. Цілий 

історичний ланцюг текстів у собі переховує мотив очікування дощу: це і текст 

нобелівського лауреата Жозе Сарамаго «Перебої в смерті» – коли єдиним сен-

сом життя залишається смерть, яка відмовляється вбивати, це і «Чекаючи на 

Годо» Беккета, бо очікування – це присутність езотеричного характеру тек-

сту, це і «Сліпота» Сарамаго, де відбувається осліплення людства, тому ціл-

ком зрозумілим є те, що місто перебуває в ізоляції самого життя. Поет Сергій 

Татчин писав до жінки такі рядки, в яких, мені видається, заховані натяки на 

кодування п’єси: «Очікування на тебе – це єдина причина, через яку в Україні 

настає зима». Зима настає з чужинцями через жорстокість, а очікувати можна 

лише жінку, тому нехай під час Вашого читання п’єси – дощ, якщо не повер-

неться, то нехай хоча б далеко не заходить.

Оксана Танюк, авторка антології, одна з найбільш усвідомлених у далеко-

глядності драматургів, бо цифровий політичний Чорнобиль можна бачити 

по-різному, саме світоглядна проглядність через тіла й душі, врешті, й тор-

кає у п’єсі «Чистий, або як виглядають мрії білого слона?». Авторка, апріор-

но схильна до художньої антиутопії з елементами сатири, що підсвідомо на-

штовхує на декодування роману Євгена Заямітіна (1920), але історична не-

справедливість у тім, що 1920-і – роки роману «Ми» – не опинилися в центрі 

справдження написаного, а рік видання антології для України став політич-

ним роком, де немає антиутопій, де є реальність. Врешті, передвиборче гасло 

«Свідом Те!» є своєрідною альфою і омегою Чистого: обираючи гасло, робля-

чи вибір, зважаючи на запропоновану порожнечу, обирати Чистого можуть 

лише чисті аркуші паперу, інакше – відповідальності не уникнути.

Цифрова країна так чи інакше вже мала свої координати в історії антиуто-

пії, які підтверджує Оксана Танюк, де до людини зверталися на цифру, а не на 

ім`я. А цифрами можна лише аналізувати мотив самотності, хоча персонаж 

п’єси Коуч переконує у зворотному: «Стаючи віртусами і віртами, ви стаєте 

Ідеальною Цифровою Одиницею, яка зможе все! Я відчуваю вже – ви готові 

стати новим цифровим воїнством. Віртус – майже як мужні римські легіонери 

бились колись за свою Імперію, так і ви – послідовники». За вибір так чи інак-
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ше героїв чекає кара, але яка? Невідомо, коли ми почуємо слова Художника з 

п’єси, який наголошує: «Реальність відкривається через Рани… стає Ра…», але 

невідомо, скільки поранених могли б перейти в нову реальність? І чи готові 

ми до цивілізації Ра?

Паоло Джордано, італійський письменник мав для такого суспільства 

довершену метафору: «Самотність простих чисел», але настільки вистачить 

духу в цій самотності?

В антології «Інша драма» драматургія часу живе в такій свободі, про яку всі 

поети писали: «краще говорити тінями» (П.Целан, Л.Костенко, В.Е.Монтале), 

але емоційна трагедія і піднесена тональність передається в цій антології сло-

вами Василя Стуса: «Я душу виробив таку прозору, що вже не одкидаю тінь 

свою». Від авторів і їхніх персонажів – ми маємо найголовніше, аби глядач 

вірив – емоційну відверту непідробність, «безжальну сповідальність, іронію 

на межі з чорним гумором і водночас фатальний трагізм», саме тому ключо-

ві запитання з передмови Неди Нежданої залишаються без відповіді: «…Інші 

світи виводять із зони звичного, інертного, зрозумілого і примушують роз-

гадувати загадки і ставити важливі питання.

Хто ми?

Що з нами сталося?

Чому?

Куди прямуємо?

Навіщо?»
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НОВІТНЯ СЕРБСЬКА П’ЄСА

або [НЕ] КОРОТКО ПРО ТЕ, НЕ ЯК ЖИТИ, А ЗАРАДИ ЧОГО

(рецензія на антологію сучасної драматургії 

«НОВІТНЯ СЕРБСЬКА П’ЄСА» НЦТМ ім. Леся Курбаса, 2006)

Валерія Колодій,

випускниця магістерської програми

«Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова»

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

«НОВІТНЯ СЕРБСЬКА П’ЄСА» – це місток між специфічною колорит-

ною сербською культурою й українським глядачем, читачем або митцем, який 

може засвоїти і передати її у свій спосіб.

Це друга антологія в рамках проєкту Центру Леся Курбаса (першою була 

антологія «Новітня французька п’єса»), та, гадаю, саме сербська дуже близька 

для українського глядача, адже Україна і Сербія мали (до певної міри, мають 

і зараз) схожу культурну, політичну й соціальну (а, отже, й світоглядну) си-

туацію. Насаджування комуністичного й тоталітарного ладу, періодична во-

рожнеча із сусідніми країнами, війна, економічна криза й бідність, прагнення 

вийти з цього кола й емігрувати, знецінення мистецтва й культури, непотріб-

ність мистецтва суспільству, приниження митця (адже він нібито тільки роз-

важає), а також чимало інших, менш глобальних проблем, – усе це добре зна-

йоме і для українського культурного реципієнта.

Гадаю, вибір п’єс пов’язаний не лише з прагненням показати культурну 

специфіку, колоритність, широкий культурний контекст, а й технічну сучас-

ність і новітність драматичних текстів.

«Мандрівний театр Шопаловича», автор Любомир Сімович.

Не як жити, а заради чого? Сербське містечко Ужіце окуповане нацистами, 

кожного дня над кимось із мешканців чинять розправу. Пекар має бути в пе-

карні, аптекар – а аптеці, вчитель – у школі, коваль у кузні, мельник у млині… 

а де ж мають бути актори? «Пекар нам бодай допомагає якось прохарчуватися 

і вижити, а актор… – Можливо, актор показує, для чого взагалі людині треба 

прохарчуватися і вижити!». Здавалося б, війна – не час для мистецтва, про це 
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й говорять мешканці Ужіце, принижуючи театр і акторів особисто. У їхньому 

розумінні, театр – це розвага, а розважатися, коли щодня когось допитують, 

нівечать і розправляються, – цинічно. Логічно. Але суть не в розвазі. Люди 

самі собі суперечать, адже, з одного боку, декларують свою ненависть до таких 

«розваг», а з іншого – живуть, не знаючи для чого. Гіна все своє життя топить 

у ночвах, Благоє – у пляшці, Томанія надміру перейнята цінами й побутом, і 

так далі. За такими речами людина забуває про життя й не цінує його. Нато-

мість актори перевертають уявлення деяких персонажів: Філіп, не відчуваючи 

реальності, рятує сина Гіни й гине замість нього, Софія змушує Дробаца усві-

домити свою потворну звірячу сутність, своє життя переосмислює й Сімка. 

Прийом театру в театрі увиразнює ідею твору й робить драму динамічнішою, 

інтенсивнішою.

«Кар’єра Бори Шнайдера», автор Олександр Попович.

Трагікомічне зображення обличчя суспільства в період приходу комуніз-

му, ціннісна й економічна криза, морально-етичний занепад суспільства. Ті, 

хто були ніким, намагаються стати великим цабе, кожен намагається нажити-

ся й підставити ближнього свого, кожен думає лише про своє благо, пропо-

відуючи ідеї комунізму. Головний герой – Бора Шнайдер – колишній картяр, 

а тепер очільник підприємства восколивів, хоча у виробництві він не розуміє 

анічогісінько. Та головне – причепити красиву табличку на дверях, виписати 

модну автівку з-за кордону, побудувати собі віллу. Це викриття всієї систе-

ми й людської природи в цій системі. Однак сама п’єса вельми специфічна: 

зав’язка дуже неконкретна, проблематично зрозуміти, про що п’єса взагалі. 

Специфічні побутові ситуації, далекі й незрозумілі для несербського читача. 

Розвиток дії також досить статичний: ми просто бачимо життя підприємства 

і знайомимося з героями, але нічого не відбувається. Кульмінаційний момент 

також складно визначити: мабуть, це момент суперечки зі Шпірою або ж мо-

мент, коли підприємство от-от збанкрутує (хоча емоційну напругу в обох цих 

випадках відчути складно). Гадаю, п’єса не призначена для несербського гля-

дача, хоча деструктивний вплив комуністичного ладу на суспільство є для нас 

усіх таким знайомим.

«Професіонал», автор Душан Ковалевич.

Експериментальна п’єса з цікавим форматом – щоденник у театрі. Драма 

написана від першої особи, але, що цікаво, ремарки теж написані від особи 

головного героя – Теодора (Теї) Края у форматі щоденникового епістолярію, 

і більшість із них потребують озвучення на сцені. У 45 день народження до 
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Теї на роботу приходить незвичайний гість Лука з особливими рукописами. 

Але ці рукописи не його, а Теодора. Лука знає про нього все, адже близько 

двадцяти років постійно його супроводжував, був на всіх його публічних ви-

ступах, чув усі його промови. Це все – ненаписані книги, змарновані моменти 

(бо ж Тея їх майже не пам’ятає), забуті стосунки (із матір’ю, батьком, сином), 

якесь пропущене життя. Обидва герої – ніби відображення двох реальностей 

на одному дзеркалі (події вони переживали спільні, а ставлення до них – стра-

шенно різне). Коротка динамічна п’єса, де кожен герой щось означає.

«Бог на нас зглянувся. Колія», автор Мілена Маркович.

П’єса, де жорстокість суспільства в передвоєнний, воєнний і післявоєн-

ний періоди виражена в героях-масках (Герой, Паскудний, Дебіл, Жирний, 

Веселий, Дірочка) і в ретельно продуманій лайливо-примітивній мові персо-

нажів. Герої є сильні та слабкі, тобто, ті, що знущаються (Герой, Паскудний, 

Жирний), і жертви (жіночі образи, які грає Дірочка, Дебіл, Веселий). Дії від-

буваються в різний час: задовго до війни (коли Дірочка – це ще дівчинка-під-

літок, а потім – шкільний психолог), перед війною (коли Дірочка зв’язується з 

Паскудним і мєстними), потім під час війни, а також після війни. Деякі дії від-

буваються ретроспективно, наприклад, коли Дірочка знайомиться з Веселим, 

але це вони вже згадують у раю. Усі герої деградовані, неблагополучні, одні 

намагаються ствердитися за рахунок насилля над слабшими, інші – вибира-

ють позицію жертви й не прагнуть боротися за справедливість (а може, навіть 

і не хочуть). Та всі герої в різні моменти вистави прагнуть людяності, любові, 

насолоди від кожного моменту життя. Цікавий прийом розриву єдності дії, 

місця й часу: кожна дія відбувається ніби окремо, в різні етапи життя (і смер-

ті) героїв. У цілому, вистава – це провокація, яка не може залишити глядача й 

читача байдужим.

«Америка. Друга частина», автор Біляна Срблянович.

Пошук кращого життя, прагнення вирватися з кола бідності й неблагопо-

луччя шляхом еміграції – проблема, добре знайома для багатьох українців. 

Цікавий і початок п’єси: дія починається більше, ніж через рік після теракту 

Аль-Каїди у Нью-Йорку, і водночас світ готується до Різдва, і всюди панує 

різдвяна атмосфера. Європеєць Карл – худий, випрацюваний самотній чо-

ловік сорока років, який, нарешті, досяг такого собі середньостатистичного 

успіху (гарна посада, житло в одному з найкращих будинків Нью-Йорка, ком-

форт життя). Його трагедія – це трагедія нестабільності світу, де все трима-

ється на грошах і примарному успіху (як не дивно, саме зараз ця проблема 
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стала більш актуальною для сучасного українського суспільства й покоління 

міленіалів). Герої не чують одне одного, їм не вистачає щирості, навіть голоси 

з автовідповідача звучать чуттєвіше, ніж репліки героїв і їхня метушня. П’єса 

досить кінематографічна, з детальними описами приміщень і дій акторів, що 

дає змогу не лише глядачеві, а й читачеві уявити все в деталях і відчути атмос-

феру тексту.

«Провина», автор Небойша Ромчевич.

Надзвичайно камерна, сімейна драма, на якій відобразилася жорстокість 

та невблаганність суспільної ситуації. У драмі всього дві дійові особи – Гоца і 

Браца, але вони постійно говорять про сина Гоци, який нібито перебуває десь 

за стіною (чи то за межею реального світу). Також у їхньому домі присутній 

привид чоловіка Гоци, який наклав на себе руки через те, що не зміг купити 

синові омріяні кросівки. Кожен із героїв відчуває свою провину, хлопчик – 

через своє «тату, купи», Гоца – через те, що робить аборт, її померлий чоловік 

– через свою слабкість чи неспроможність, а Браца відчуває в цій родині свою 

зайвість. Драма розгортається всередині кожного з героїв, кожен проявляє 

людяність, але жоден не може бути щасливим і не зробити боляче близькому.

Чи не в кожному тексті ми бачимо проблеми, які не чужі українському 

суспільству в принципі. Але бачення цих проблем дещо інше: сербське світо-

відчуття більш трагічне, більш насичене жахом екзистенції, ми бачимо шок, 

відчуваємо постійний психологічний дискомфорт: герої постійно перебува-

ють у хаотичному, небезпечному, сповненому жаху, цинізму і самотності, се-

редовищі. Та важливо те, що погляд на ці проблеми новий, свіжий. І виникає 

більше запитань, аніж відповідей.
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ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ЖАНРУ МОНОП’ЄСИ В АНТОЛОГІЇ 

«ГОЛОС ТИХОЇ БЕЗОДНІ ТА ІНШІ ГОЛОСИ»

(рецензія на антологію сучасної української монодрами

«ГОЛОС ТИХОЇ БЕЗОДНІ ТА ІНШІ ГОЛОСИ»

НЦТМ ім. Леся Курбаса, 2016)

Уляна Балкова,

випускниця магістерської програми

«Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова»

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

 «А та безодня – то вона не тільки знизу – вона буває й зверху. 

Та безодня теж без дна. Гукаєш – і голос той зникає в прірві голубій. 

Яка холодна та безодня, а крига та обпалює вогнем…»

Неда Неждана

«Голос тихої безодні та інші голоси» – перша антологія сучасної україн-

ської монодрами. Втілена була завдяки проєкту «МоноЛІТ», започаткованого 

драматургічним відділом НЦТМ імені Леся Курбаса. Направду, антологія дає 

змогу зануритися в емоційний світ людини, розкрити спектр її чуттів. Твори 

є різними за стилем, персонажами, жанрами, авдиторією. Хоча й тематично 

монодрами є різноплановими, проте їхній фокус спрямований на людину як 

особистість, її оголеність перед зовнішніми обставинами й силу їм простояти, 

складність внутрішнього світу, емоційність і чуттєвість. Окрім того, сам жанр 

моноп’єси, який набирає обертів, дає можливість зосередити свою увагу на 

людині, її «безодні» та силі «голосу».

Жанна Бортнік говорить про те, що жанрова історія монодрами розпочина-

ється на межі ХІХ-ХХ століть, коли у літературі та філософії почало формува-

тися й остаточно склалось у світоглядну систему екзистенціалістське ставлення 

до світу. Розуміння цінности кожної конкретної особистости та її «приречености 

на свободу» потребували від митців нової поетики, пошуку таких літературних 

форм, які увиразнять людину в її неповторности. Інтерес екзистенціалізму до 

межового стану переходить у сферу інтересів драматургії, формує підвалини для 
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монодрами. На цій основі у ХХ столітті вибудовується жанр, опорними стінами 

якого стають драматургічні прориви «нової драми», розвиток психодрами, теорія 

монодрами Миколи Євреїнова (1908 р).

Першими монодрамами – самостійними літературними творами – можна 

вважати такі п’єси, як «Про шкоду тютюну» (1886 р.) Антона Чехова та «Хто силь-

ніший» (1889 р.) Августа Стріндберґа.

В українському театральному мистецтві термін «монодрама» зафіксований, 

як зазначає Олександр Клековкін, із кінця ХIХ ст.: йдеться про п’єсу галицького 

драматурга Григорія Цеглинського (Г.Григорієвича) «Пригоди в женитьбі Євста-

хія Чипачкевича», написану 1885 року. До кінця 80-х років ХХ ст. монодрама про-

йшла етап асиміляції, а від 1980-х років і донині – модифікації та трансформації. 

Жанна Бортнік і низка інших науковців головною ознакою монодрами 

вважають моносуб’єктність. Можна було би сказати: «драматичний твір з од-

нією дійовою особою», але це не зовсім так. М.Євреїнов зазначав, що це жанр 

із єдиним суб’єктом дії, тобто в монодрамі представлена внутрішня психо-

логічна реальність однієї людини, яка «тут і зараз» згадує, міркує, фантазує, 

ставить собі запитання і відповідає на них, грає різні образи (своїх знайомих, 

близьких), умовно говорить із тими, кого вже нема, і сама відповідає. Читач / 

глядач відкриває багато різних образів однієї людини (тому йдеться про роз-

ділену свідомість). І всі ці образи, спогади, уявні картини за задумом автора 

можуть оживати на кону – унаочнюватися різними персонажами, при цьому 

лишатися лише проєкцією внутрішньої реальности однієї людини.

Історія розвитку української монодрами як самостійного літературного жан-

ру починає свій відлік із 1970 року, коли один із засновників Нью-Йоркської гру-

пи Богдан Бойчук опублікував у «Сучасності» п’єсу «Коротка розмова телефо-

ном» (пізніше вона отримала назву «Коротка розмова на один голос»).

Тож монодрами, створені українськими письменниками в Україні, 

з’являться за більш, ніж 20 років, у часи, коли починає руйнуватися радянська 

імперія, і країна здобуває незалежність. Це «Стіна» (1988 р.) Юрія Щербака, 

«Життя на трьох», «Танці гончарного кола» (1990-ті рр.) Лідії Чупіс, «Синій 

автомобіль» (1990 р.) Ярослава Стельмаха, «Маленька п’єса про зраду для од-

нієї актриси» (1992 р.), «Recording» (1996 р.) Олександра Ірванця, «Узбережжя 

Круазетт» (1993 р.) Зиновія Сагалова, «Vita varia est» («Життя мінливе») (1999 

р.) Олега Гончарова тощо, а також «Не Медея» (1996 р.) Юрія Тарнавського, на-

писана в Нью-Йорку. Крім того, Василь Портяк написав новелу «Гуцульський 

рік» (1991 р.), яку пізніше переробив на моноп’єсу. Практично за ці десять ро-
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ків українські драматурги окреслять ціннісні виміри людини пострадянської 

доби, визначать основні тематичні лінії, які надалі переважатимуть у моно-

драмі, а головне, охоплять ті вектори розвитку, за якими відбуватиметься мо-

дифікація й трансформація цього жанру сьогодні, вписуючи у такий спосіб 

українську драматургію в загальноєвропейський контекст.

Антологія «Голос тихої безодні та інші голоси» вийшла друком у видавни-

цтві «Фенікс» 2016 року. Упорядником її є Надія Мірошниченко. Над дизай-

ном обкладинки працювали Маркіян і Олександр Мірошниченки. Складаєть-

ся збірник із творів сімнадцяти авторів, серед яких відомі драматурги, а також 

талановиті дебютанти.

Драматургічний блок книги обрамлено невеликою вступ-характеристикою 

антології, де розповідається про моноп’єсу як нову форму драми, у чому й 

обумовлюється актуальність цієї антології. До кожного тексту подається не-

велика біографія-довідка про автора.

Антологію «Голос тихої безодні та інші голоси» розпочинає Анна Багря-

на із монодрамою на одну дію для дітей дошкільного віку «Визволителька». 

У драмі з’являються й пояснюються мотиви дитячих страхів, водночас і їхня 

безстрашність. Сама драма дуже легка, проте, навіть читаючи її, розуміємо, 

що зародки одного із найвідповідальніших виборів у житті (вибору професії) 

ми здійснюємо ще в дуже ранньому віці.

У моноп’єсі Ярослава Верещака «Зе Чо Ро (Зелений, чорний і рожевий)» ді-

йовою особою є молода дівчина Наталя. Лейтмотив драми – наш етнічний код 

та його збереження. Направду, твір чіпляє за живе, боляче читати про пер-

спективи розвитку молодих людей лише за межами України (та ще й у Росії), 

«продажність» українського черева та вимирання козацького роду.

У п’єсі «Хованка» читач може спостерігати монолог Фестледі, яка піддаєть-

ся роздумам, що записує на диктофон. Фестледі фізично страждає від втрати 

коханого, але ж «Герміно, людина складається з багатьох душ, з великої кіль-

кості “я”», тому й ідея п’єси значно глибше. Окрім того, тут також постають 

питання, що стосуються українського генокоду.

«Оце тільки зараз я зрозуміла, дорогенька Лесю, як тобі незатишно було в 

тих... археологічних розкопках. І псевдонім ти не могла взяти інший, «Укра-

їнка» – і все тут... А вони, сучасники твої, ах, як любили, як шанували тебе!.. 

Грузинкою треба було тобі народитися чи вірменкою. А ще краще – єврейкою. 

Бо ми, хохляндія, не любимо своїх видатних за життя цінувати. Може, тому, 

що вважаємо себе не менш видатними?».
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Трагікомедією у 6-и діях «Розмова про життя» Олександр Войтко дає змо-

гу зануритись у містично-езотеричний світ. Дійовою особою у його драмі є 

сама Смерть, яка веде розмову з авдиторією на одвічні теми буття і смерти. У 

кожній дії Смерть постає в різних амплуа, що лише підтверджує факт її невід-

воротности та безжалісности.

Володимир Даниленко з елегією «Малюнок на замерзлому вікні» витворює 

зворушливу історію дівчинки, яка сумує за татом. Тому вона бачить його в 

трамваях, береже під подушкою фотокартку та загадує бажання Св. Миколаю 

знову його зустріти, а він береже її від навколишніх бід.

Драма «Кров і золото» Андрія Іванюка, де ми бачимо Фріду, головну героїню, 

яка захлинається у своїх почуттях до чоловіка та намагається всіляко їх приду-

шити, заперечити факт своєї залежности, проте й сама розуміє, що не може вічно 

брехати сама собі, тому «Ти мені потрібний. Все одно… після всього… ти мені 

потрібний. ЧОМУ У МЕНЕ НЕМАЄ СИЛ ВІДІРВАТИ ТЕБЕ… ТЕБЕ… СЕБЕ!!!»

Монопритча Тетяни Іващенко «Лицар храму» мовить про людськість у 

людині. Головний персонаж Степан є снайпером, та він, як ніхто, знає про 

вартість людського життя. У п’єсі подаються дві часові перспективи: розпо-

відь про Степана в сьогоденні та про нього ж як лицаря Ордена тамплієрів. 

Головна ідея розкривається за допомогою сну Степана, де його брат є мішен-

ню. Це ключ до розуміння того, що всі люди вартують життя, що жити – це 

відповідальність кожного перед собою самим, а інші люди не можуть її нести. 

Провідною є думка про те, що співчуття – це те, що порятує людство, адже, 

об’єднавшись, можна рухатися разом назустріч іншим проблемам.

Світлана Лелюх є авторкою моноспогаду «Я та лялька». Написаний спогад у 

формі «неквапливого професійного діалогу, який визрівав бозна-скільки літ». 

Лялькарка згадує часи своєї молодости, а ці спогади мають поетичне обрамлення.

П’єса «Дикий мед у рік чорного півня» Олега Миколайчука-Низовця роз-

криває тему дітовбивства, становища жінки в суспільстві, стосунків у сім’ї. 

Автором описуються переживання й трагічно самозаперечувальні позиції жін-

ки, її картання. Драматизм досягає апогею, коли перед читачем розкривається 

«Щоденник ненародженої дитини», де останнім днем є день вбивства. Одначе 

п’єса є «широкою» для інтерпретацій і простору думок. Автор «проносить» гля-

дача через часові рамки теперішнього, минулого й майбутнього. Образ Жені 

є троїстим, за добу (ширше – життя) вона наче проходить три стани: дівчина, 

жінка, стара. У п’єсі також говориться про рід Жені, який є уособленням укра-

їнського народу, тому майбутнє (дитина) – це шанс на продовження нації.
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Іще одна п’єса Олега Миколайчука-Низовця – «Зніміть з небес офіціан-

та». Головний герой п’єси Альфонсо є офіціантом, який відвідує ресторан, але 

вже як гість. Він замовляє торішній сніг, філіжанку холодної кави та приго-

рілу яєшню. Згодом Альфонсо подають жінок на таці, які для нього є просто 

ляльками. Кумедно, коли ти вважаєш себе ляльководом, а насправді є лише 

маріонеткою в руках Іншого, чи не так?

Кульмінацією антології є дві п’єси Неди Нежданої «Голос тихої безодні», твір, 

який є генезою назви книги та «Кицька на спогад про темінь». Перша з них – 

моноп’єса про відчуття крил, де головною героїнею є дівчина, яка проходить 

через низку випробувань, втрачаючи на шляху батька, матір, коханого. Це, на-

правду, той персонаж, якого обпалює холодна безодня, проте вона все-таки зна-

ходить свої крила. Історичне тло п’єси – дні Голодомору, які стали дуже болючими 

для українського народу. Повернення в історію дає глядачам нагоду згадати, що 

ті люди були такими ж «живими» та, попри трагічну долю, все-таки вірили у від-

чуття крил, що дає змогу злетіти вище, де за обрієм є лише щастя та немає падінь.

Друга п’єса є прощальним монологом Донбасу. Історія від імені жінки 40-ка 

років, яка продає кошенят, і водночас розповідає про трагічні обставини, що 

призвели її до такого життя. Перед глядачем постають моторошні картини жит-

тя на окупованих територіях. Як можна вірити у краще майбутнє, якщо все те, 

чим ти жила й у що вірила, руйнується на очах? Коли поруч можуть будь-якої 

хвилини вбити сина подруги? Коли серед білого дня можуть залишити ні з чим? 

Коли твою ж дитину можуть зґвалтувати за рогом? Читаючи драму, людина по-

справжньому проживає цю історію разом із персонажем. Щиро вболіває за долю 

кішки Есмеральди та її кошенят, ненавидить Раю, боїться викриття й хоче щасли-

вого майбутнього для героїні та маленького Укропа.

«Правда, у мене немає дому… А коти звикають до місця… А може, навпаки – 

буде кіт, то й дім знайдеться? Якось-то воно буде, бо ніколи не було так, щоб ніяк 

не було. А вам я залишу окуляри. З ними легше звикати до темені…»

У п’єсі Ольги Мурашко «Півострів» йдеться про чоловіка, який, «завдяки» 

своїй коханій, приречений на смерть на півострові. Наголос робиться на тому, 

що в сучасному світі гроші почали керувати людьми, позбавляючи гуманності, 

моральних чеснот, вищих прагнень. Підкоряючись інстинктам і жадобі, чоловік 

говорить «якщо є перешкода на шляху до мети – потрібно прибрати цю перешко-

ду. І я прибирав все, що мені заважало, й усіх, хто мені заважав», він порівнює світ 

із тетрісом, але він забуває про головне, «коли тобі доступно абсолютно все, ти 

особливо гостро відчуваєш, що тобі зовсім недоступна свобода!».
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У п’єсі Кирила Поліщука «Розіп’ятий Пітер Пен» головний герой – це сучас-

ний хлопець, який «судиться» за своє право на вічне дитинство. Він не хоче при-

ймати дорослий світ, який просякнутий плітками, зрадами, брехнею. Хлопцеві 

завжди хочеться чути голос улюбленого ведмедя, радіти Різдву й Новому року, 

малювати сердечки на вікнах автобуса. Лозунгом п’єси є такий вислів: «дорослі, 

залишайтесь дитячими».

Моноп’єса «Гуцульський рік» Василя Портяка розповідає про життя гуцулів, 

яке поділене на день («совєти») та ніч («бандерівці»). Написана вона у формі ка-

лендарних нотаток сільського дяка. Мороз йде шкірою від прозаїчної правди, яка 

поєднується із буденним тоном. Головною у п’єсі є людськість серед нелюдських 

обставин, адже попри загрозу смерті, дяк переховує бандерівців, а потім записує: 

«коли дуже йойкатись, то б’ють легше».

У п’єсі Володимира Сердюка «Усі вдома» головним персонажем є жінка літ-

нього віку із багатою фантазією. Іменуючи п’єсу монокомедією, драматург іроніч-

но викладає події твору, де буквально за годину часу відбувається те, що зазвичай 

не відбувається протягом усього життя. То їй телефонують, аби розповісти про її 

прорив у науковій сфері, то вона переховує дипломата, одночасно шукаючи ще й 

нареченого для доньки з дитиною, то виявляється, що в її квартирі схована цінна 

реліквія з золота, і ще багато вигадок бурхливої фантазії жінки на пенсії.

Моноп’єса київського драматурга Олекси Сліпця «Фатальний сон закохано-

го опера» розповідає про головного героя, одержимого пошуком ідеалу жінки, 

красивої та багатої. Зрештою, йому сниться «фатальний сон», де з’являється його 

героїня, але з проказою. У кінці сну вона його вбиває, тому, коли він прокида-

ється, починає замислюватися над питанням «що означало це видиво?». Тут роз-

кривається сутність людського гріха – засліплення матеріальними здобутками 

(вродою, багатством), а не духовними.

Моноп’єса Констянтина Солов’єнка «З гірчинкою» оголює проблему розгу-

бленості людини в сучасному світі. Головний герой – Тарас – молодий парубок, 

який «перебивається» тимчасовими заробітками, перекладаючи тексти. Йому 

пропонують «вплутатись» у доволі сумнівний бізнес, проте він відмовляється. 

Пропозицію відкрити власний ресторан – залишає відкритою. Наприкінці п’єси 

вирішує діяти, брати життя у власні руки, займатися спортом, піти на побачення, 

розпочати власну справу. Проте згодом ентузіазм усе ж таки згасає, і він залиша-

ється наодинці із власною самотністю в діджиталізованому світі.

Київська драматургиня Оксана Танюк визначає жанр «Безодня кличе без-

одню» як п’єса на 2 не-дії. Вона глибоко проникає у нутро почуттів і вивер-
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тає їх назовні. Авторка конструює п’єсу як Він-та-Вона-монологи. Авторка 

зображує їхнє прагнення любови, проте герої лише б’ються об стіну залеж-

ности. П’єсу втілено через Він-Вона-форму існування любовей, таких різних, 

але взаємозалежних. Вона хоче відчувати легкість і надію з Ним у спільному 

стрибкові з парашутом, натомість, його обриси зникають, залишається лише 

полотно, що зав’язує її життя у важкі вузли. Він оцінює своє кохання більш 

раціонально через «красу», «вироки» й «тости з сиром». Його пошук свободи 

завершується Її присудом.

Він: «Безодня кличе безодню, і цей поклик має ім’я. Це твоє ім’я. Ім’я твого 

тіла. Воно світиться у темряві... неймовірно прозора шкіра... крізь неї видні 

всі блакитні річки, водоспади... Пам’ятаєш, я ніяк не міг віднайти той відті-

нок, саме твій... Відтінок прозорого золота, білопінних хвиль японської ви-

шні. Твоя краса… Я божеволів від неї. А вона нікуди не вміщувалась. Її ніяк 

неможливо було впіймати...»

Вона: «До речі, ти маєш рацію. Це дурість. Мати тіло. Велика дурість. Ще таке 

недосконале, як у тебе. Тобі ж його теж важко носити? Тіло – це інший. Він диктує 

пластику руху, нав’язує свої звички, реакцію, палицю... Не дає тобі бути собою. А 

її тіло... світиться у темряві. У неї взагалі така прозора шкіра. Видні всі блакитні 

річки, водоспади морських зірок. Багато хто намагався написати її портрет. Але 

ніхто не міг віднайти саме той відтінок, її відтінок... Її краса нікуди не вміщується. 

Якась вона летюча, невловима, майже неіснуюча. Ти би сказав – порожнеча...».

Завершує антологію п’єса Любові Цукор «Прихисток», яка розповідає про 

те, якою складною й темною може бути дорога додому. У п’єсі, окрім самої 

дівчини, присутнє ще її альтер-его, яке проявляється в критичних ситуаціях. 

Напруга наростає, перед очима дівчини пробігає все життя, порятунку не-

має. П’єса провокує думки про те, що люди як істоти з інстинктом самозбере-

ження шукають надійного схову, а виходячи із зони комфорту, швидше праг-

нуть втекти додому. Зрештою, історія завершується позитивно – зізнанням у 

коханні, та чи можна покладатись на вдачу, чи очікувати новину на перших 

шпальтах кримінальних хронік?

Отже, можемо говорити, що модифікований жанр моноп’єси є новим для 

української літератури, його здобутки зростають. Тепер завдяки проєкту Моно-

ЛІТ маємо цільну та ґрунтовну картину її зростання у вигляді антології «Голос 

тихої безодні та інші голоси». Монодрами в книзі є різними за жанровим, тема-

тичним наповненнями, але у сукупності вони знаменують перехід до оновленого 

розуміння української моноп’єси як жанру.
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ВИСТАВИ

ДАРВІН НЕ ПОМИЛЯВСЯ!?

(рецензія на виставу «ВЕНЕЦІАНЕЦЬ» Мирослава Гринишина)

Анастасія Колеснікова,

випускниця магістерської програми

«Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова»

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Шекспіра грають давно й повсюди. Одного його імені достатньо, щоби ви-

кликати захват у затятих театралів. Але мені здається, що захват цей удава-

ний. Ми давно перестали по-справжньому розуміти несучасного сучасника 

всіх часів і народів. Може, просто загралися?

Шекспір – еталон. І драми його – еталон. Такий ось, здебільшого, підхід. 

Бачити Шекспіра, бачити генія, значить – не розуміти його. Бачити Шекспіра, 

бачити себе, значить – осягнути істину.

Щоб мати право називати себе поціновувачем творчості англійського дра-

матурга, треба бути, насамперед, не «носієм високої інтелектуальності», як ви 

могли одразу подумати. Треба бути сміливцем.

Драматичні твори Шекспіра нагадують палімпсест. Безліч сенсів можна 

накласти поверх кожного з них і так само стерти, і знову заповнити новими 

змістовими відтінками. Та й сама особистість Шекспіра подібна до цинкової 

форми, порожньої всередині. Бо змістом її наповнюють ті, хто читає й пере-

думує його твори. Пам’ятаєте, як у І.Драча: «Я – цинкова форма. А зміст не від 

мене. Підвладне я часу, підвладне потребам».

Я б сказала навіть, що «безсмертність» шекспірівських драм прихована в 

нескінченній можливості інтерпретацій. Шекспір дає нам лише дзеркало, в 

яке можна дивитися, а побачене залежить від того, хто дивиться.

Подовжити безсмертя Шекспіра – за цю благородну справу взявся режи-

сер Мирослав Гринишин, поставивши «Венеціанського купця», як «Венеціан-

ця», у сценічному просторі Центру Курбаса…
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Перше відчуття, яке з’являється під час перегляду … роздратування. 

Швидка втома від усього, що відбувається на сцені перед тобою: від неспокою, 

безкінечного кривляння й мавпування акторів. Хіба так грають? – питаєш 

себе мимохіть. Для чого ця біганина по сцені? Навіщо стільки зайвих рухів? 

Може, це те, що називається модерним прочитанням класики?

Я, особисто, за простоту, за спокій, за мовчання. Коли передають думки й 

переживання найменшою кількістю слів і рухів. А тут – хаос. І цілковита роз-

губленість, як це розуміти?

Але намагаєшся. Силкуєшся. А потім наступає прозріння – згадуєш слова 

тієї жіночки в чорному, яка час від часу виступала із промовою про сутність 

людську, а потім за нею ж спостерігала, прилігши в чорному квадраті. Вона 

із самого початку дає нам, нерозумним глядачам, підказку. А ми, збентежені 

її дивним чи то передсмертним хрипом, чи то воронячим кряканням, не по-

мічаємо. Вона каже: «Люди – мавпи. Жалюгідні мавпи». І ось тоді знаходиш 

причину роздратування – заперечення. Бо, насправді, це кривляння – та прав-

да, яку не бачимо, бо просто не хочемо бачити. Не хочемо визнавати, що … 

люди – мавпи…

Вистава Мирослава Гринишина створена за новітнім альтернативним 

методом структурованої образної акторської імпровізації Олега Драча, 

розробленим на основі практичних і теоретичних напрацювань, запо-

чаткованих майже століття тому українським театральним режисером 

Лесем Курбасом.

Тут актори не грають персонажів, вони грають людську сутність, що їм 

вдається саме завдяки вільному прочитанню своїх героїв. Кожен актор тут 

сам собі режисер, він бере «шекспірівський образ» як зовнішню оболонку й 

надає їй певного змісту, заповнює її собою і своїм світобаченням.

Як результат, актори справилися на відмінно. Образ кожного вийшов над-

звичайно самобутнім і свіжим.

Найефектнішою була жінка в чорному (Аксінья Кушнерова), яку я б озна-

чила людською підсвідомістю. Її вихід на сцену – це проникнення углиб люд-

ського єства. Це внутрішня лінія зображуваної історії, коли історією можна 

назвати саму людину.

Найколоритнішим і найбільш наближеним до літературного тексту був 

Шейлок (Сергій Детюк). Його драматична лінія найвиразніша. Він видавався 

то пророком, то дияволом. Серед усіх персонажів лихвар чи не найлюдяні-

ший, бо єдиний з усіх – чесний у своїй користі та кривді. А Порція (Анастасія 
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Ренард) найсучасніша. Така близька й знайома зі своїм одвічним конфліктом 

батьків і дітей, самореалізацією й пошуком жіночого щастя.

Сміливо подається образ Антоніо, ледве не головного героя «Венеціан-

ського купця». Його позбавлено будь-якої форми, натомість наповнено зміс-

том, що зітканий із думок інших про нього.

Оригінально створений музичний простір. Музика наче ділить зображу-

ваний світ на дві частини: зовнішню – де розгортається власне шекспірівська 

фабула, де люди не люди, а мавпи, де грає мелодія безтурботної венеціанської 

вдачі; і внутрішню – коли на сцені з’являється жінка в чорному й Шейлок. Тоді 

лунає мелодія з відтінком чогось потойбічного, таємничого чи навіть ганеб-

но-викривального. Цікавими знахідками є окремі монологи англійською та 

італійською мовами.

Узагалі, цю виставу я б назвала драмою в найкласичнішому вигляді. Драма 

– це дія. А тут актори рухаються безупинно. Чим нагадують про вир життя, 

про постійне людське метушіння. Ми ж бо не філософи: сидіти й роздумувати 

над життям? Ми діємо й у дії роздумуємо й говоримо. Це більше схоже на 

правду.

Головне питання, що становить ідейний складник театральної поста-

новки: «Хто я?». Отже, найперше, це вистава про самоіндентифікацію. 

Можливо, й увесь Шекспір – про віднайдення самих себе. Не менш акцен-

тована й відповідь на головне питання: «Ми творці». Основний ідейний 

сигнал автора збережено. Тут і зиск, і заздрість. І «християни», які нена-

видять, і ділять людей на чорних і білих. І людський «справедливий» суд. 

І ненависть…

Шекспір – такий. І конфлікти бездонні, і персонажі бездонні попри зо-

внішню трафаретність і «класичність». Часом складається враження, що від 

самого Шекспіра нічого не зосталося. З нього століттями сотали усю енергію 

думки і пристрасті. Але, може, в цьому і полягає «секрет успіху» англійського 

митця?

Він не нав’язує почуття, а допомагає їм народитися. І драми його – ката-

лізатори, що не є чистою творчістю, а надають імпульсу для її продукування. 

Отож на сцені Центру ім. Леся Курбаса ми побачили «вигідний взаємний об-

мін»: Шекспір подарував артистам можливість самовираження, а вони йому 

– нове обличчя й кілька років плюс до особистої вічності.
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ВИСТАВА «ВЕНЕЦІАНЕЦЬ – VENETIAN»

(рецензія на виставу «ВЕНЕЦІАНЕЦЬ» Мирослава Гринишина)

Катерина Ульянова,

випускниця магістерської програми

«Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова»

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Вистава «ВЕНЕЦІАНЕЦЬ-VENETIAN» авторства Мирослава Гриниши-

на розроблена за мотивами комедії Вільяма Шекспіра «Венеційський ку-

пець» (англ. «The Merchant of Venice») і є синтезом класичної театральної 

репрезентації п’єси Шекспіра й актуальних театральних авторських засо-

бів і вирішень.

Незважаючи на те, що сам автор акцентує увагу на відсутності лінійного 

сюжету, мені проглядається чітка структура вистави (ця думка сформована 

на основі перегляду однієї варіації вистави). Можливо, це бачення також по-

яснюється широтою розуміння сюжетної лінійності, адже для мене акторські 

імпровізовані монологи органічно доповнюють і часом навіть домінують над 

основною шекспірівською фабулою, у центрі якої – конфлікт на основі інак-

шості між візантійським купцем Антоніо і євреєм Шейлоком. Жіночі моно-

логи посіли особливе місце в моєму сприйнятті вистави, саме з них вона й 

починається. Перший монолог у виконанні Аксіньї Кушнєрової рефлексує на 

універсальні морально-гуманістичні теми, з акцентом на специфіці людської 

корисливості. Упродовж вистави акторка грає стан ненаситності й пожадли-

вості, що завжди нагадує про людську гріховність. Часом її промови мають 

перформативні елементи, що створює ефект чистої присутності й глибшого 

відчуття образу.

Наступні «жіночі», з огляду на тематику, монологи – з нейтральних розду-

мів про природу й проблематику фемінного, поступово переходять на відвер-

тий маньєризм із характерною напруженістю й сублімованим еротизмом, що 

підсилюється інтревенціями в глядацьку залу. Останній доактовий монолог 

промовляє акторка, яка буквально за мить після нього перевдягається в геро-

їню Шекспіра – Порцію. До цього ж моменту всі жіночі імпровізації відігра-
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вались у чорному базовому одязі, що додавало безликості й універсальності 

проголошуваним ідеям. Надалі ми споглядаємо їхній перехід до людського та 

особистісного. Автор вистави зазначає, що хореографія й побудова персона-

жів змінюється від вистави до вистави, що передбачає чинник змінності й 

надає ширше поле для імпровізацій і роздумів.

Музичний супровід Романа Суржи органічно доповнює постановку. Про-

тягом вистави він (автор і виконавець) перебуває на сцені, що розширює 

простір і надає відчуття прямого залучення виконавця до акторського дій-

ства. Сценографія та бачення художнього простору вистави обумовлюються 

камерністю сцени й використанням методів розширення простору й інтер-

венцій у глядацьку залу. Візуальний супровід вистави, який проєктується 

на задньому тлі, може доповнювати чи відтіняти акторську дію. Наприклад, 

закріплена на стелі камера фрагментарно й статично фільмує сцену та синх-

ронно передає зображення на екран, що додає діям і акторській грі в певних 

моментах цілісності й предметності. Але здебільшого візуальна проєкція в цій 

виставі – лише тло, що не є цілком обґрунтованим з огляду на використання 

мультимедійних можливостей.
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ОНОРЕ ТАМ, ДЕ Й БАЛЬЗАК

(рецензія на виставу «ІГРИ ВОВКІВ БАЛЬЗАКІВСЬКОГО ВІКУ»

Олександра Мірошниченка)

Анастасія Колеснікова,

випускниця магістерської програми

«Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова»

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Це була несподіванка. Я ж бо давно звикла (впевнена, ви так само) пере-

глядати афіші українських театрів, мовби гортати сторінки затертого шкіль-

ного підручника: «Наталка Полтавка», «Мартин Боруля», «Кайдашева сім’я», 

«Перехресні стежки», «Сто тисяч».., приречено зітхати і вкотре запевнитися, 

що українській драматургії ніколи вже не вибратися з 19 століття. А втратив-

ши надію побачити щось «новеньке» від «наших», традиційно прямувати на 

чергову виставу західноєвропейського драматурга. 

Але тут стається диво. Потрапляю в Центр Курбаса на п’єсу Неди Нежда-

ної та Олега Миколайчука й розумію: не все ще втрачено. Часом «воли ре-

вуть», бо не знають, що «ясла повні»…

Мало, але є. Чути погано, але не мовчить. Не аншлаг, але якісно. Можуть і 

ставлять українські режисери українські новочасні п’єси. Як з’ясувалося. Бо 

до того бачене мною наштовхувало на тоскну гадку про те, що український те-

атр – театр минулого. Пора, зрештою, всадовити на покуті визнаних класиків 

і йти вперед, творити сучасне. 

Спектакль «Ігри вовків бальзаківського віку» якраз став тою цеглинкою 

у фундаменті нового й сильного українського театру. Мабуть, я схвильована 

тому, що раніше не бачила нічого подібного саме від українських авторів, укра-

їнською мовою і про сучасне життя! Завжди бракувало одного із «компонентів».

Адже сама історія стара, як світ. Любовний трикутник. Відразу два лю-

бовні трикутники. Жага щастя. Вовча жага щастя. Ілюзії. І боротьба. Тема не 

нова, але вічна, невичерпна…

Текст п’єси по-своєму оригінальний. Задум авторів – показати глядачеві 

творчу особистість з іншого, прихованого від нас, боку – вартий уваги. Баль-



174

КРИТИКА. СТУДЕНТСЬКА РЕПЛІКА

зак не тільки інспектор людських душ, великий геній, який вміє розкривати 

людину в усій її неоднозначності. Він, передусім, така сама людина, вражена 

пристрастями. Зі своїми вадами, дурницями, страхами, амбіціями. Його тра-

гічний кінець – кінець Рафаеля де Валантена, який помер в обіймах коханої 

тоді, коли найбільше хотілося жити, коли, можливо, уперше віднайшов справ-

жнє щастя. Бальзак говорить: сенс життя в тому, щоби мати великі бажання 

і здійснювати їх. Тому він жадібний до всього, жадібний до любові. Письмен-

ник зізнається: йому завжди хотілося найдорожчого. Та за невситимі бажання 

доводиться платити найвищою ціною. Ціною життя… 

Людина шукає щастя в будь-якому віці. І бореться за нього. Але людина 

бальзаківського віку бореться ще більш жорстко, ще більш відчайдушно. У 

цій п’єсі борються всі – Бальзак, Евеліна, лікар Кноте, Анна. Вони діють усу-

переч обставинам, стаючи заручниками власних жадань. Кожен із героїв чо-

гось прагне: Бальзак – виграти «джекпот» – кохану й статок, Евеліна – жіночо-

го щастя, Анна – отримати спадщину, а лікар – не втратити надії. Їхні інтереси 

зіштовхуються, суперечать одні іншим. Так виникає конфлікт. Сильний кон-

флікт, оскільки вовки бальзаківського віку ніколи не поступаються. 

Тема кохання, пристрастей і їхньої влади над людьми – головна тема ви-

стави. Але поруч із нею спливає інша, не менш важлива, тема стосунків між 

батьками та дітьми. Донька не хоче зрозуміти материних поривань. Бо ж Анна 

сама наближається до бальзаківського віку, а значить, буде вперто домагатися 

свого. Стане вовком і втрутиться в боротьбу.

Текст п’єси філігранний. Немає порожніх філософствувань. Події клубком 

скочуються до фіналу, інтрига з кожним новим епізодом наростає.

Була щиро здивована тим, що невеличкий зал мовчав, коли зі сцени луна-

ли жартівливі діалоги. А гумор був. Як же без нього!? У спектаклі, що претен-

дує на визнання публіки, повинні бути моменти, які змушують глядача, якщо 

не надривати животи від сміху, то бодай час від часу пирскати в долоню. Зви-

чайно, мова не йде про трагедію. Але про мелодраму, драму. І фантасмагорію, 

якою можна назвати інсценізацію «Ігри вовків бальзаківського віку». Утім, 

глядачі чомусь не сміялися. Напевно, це був акторський «прокол». Бо власне 

текст не викликав жодних претензій.

Режисерська постановка Олександра Мірошниченка відкрила п’єсу по-

новому, розкрила в ній ті глибини, які не помічаєш, читаючи текст. Слід заува-

жити, що, порівняно з друкованим варіантом, зміни незначні. Було прибрано 

пару сцен і тільки. Доданий на початку біографічний пролог про Бальзака й 
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Евеліну Ганську є цілком доречним. Він не лише допоміг подальшому розу-

мінню подій, що відбуватимуться на сцені, а й підкреслив: ця драма – не тіль-

ки для обраних інтелектуалів, знайомих із подробицями життя французького 

письменника. 

Прийом із масками ніби нагадував: життя – це гра. Людина даремно вва-

жає, що владна над своєю долею й може керувати долями інших. Захопливі 

моменти з одяганням і зніманням масок, із завмиранням героїв на сцені, мов 

ляльок, в очікуванні того часу, коли ляльководи смикнуть за мотузочки, ви-

разно промовляли до глядача: ми лише пішаки в руках фатуму. 

Гра акторів увиразнила текст п’єси. Там, сидячи в залі (на вельми твердій 

лаві), я вперше поставила собі запитання, чи любить маститий француз Еве-

ліну по-справжньому, з якою метою хоче з нею одружитися? Я чекала, що об-

раз письменника розкриється в усій багатогранності. Замість того він став для 

мене ще більш загадковим і непередбачуваним. Очевидно, таким був сценіч-

ний задум, аби глядач опісля вистави мучився запитанням: «А який все-таки 

насправді цей Бальзак?»

Бальзака бути й не повинно. Бальзака глядач мусив шукати й не знайти. А 

натомість познайомитися з іншою людиною – суперечливою особистістю: ко-

рисливим і звичайнісіньким блазнем, пристрасним коханцем і пристрасним 

циніком – Оноре. На жаль, я не знайшла жодного, ані першого, ані другого. 

Для мене не було й Оноре. Узагалі цей герой якось загубився на тлі інших. 

Він відсвічував «неприпустимою» сучасністю, наче прийшов не із салону 19-

го століття, а з вулиць 21-го. 

Певно, справа в тому, що актор просто не підійшов на роль Бальзака. При-

чому ця очевидна несхожість почалася із зовнішності. Реальний Бальзак був 

товстеньким поважним чоловічком, років 50-ти. Актор Денис Щербак, вико-

навець головної ролі, виглядав не більше, ніж на 30.

Можу припустити, що драматурги поставили перед собою завдання – зди-

вувати, кинути парадоксальний погляд на творчу особистість, тоді актор по-

вністю «вписався» в цей концепт. Але такого Бальзака явно ніхто не очікував. 

Якщо ж брати юного й стрункого Бальзака за точку відліку, то варто зауважи-

ти про очевидні втрати від «молодіжної» інтерпретації. А головною втратою 

став гумор. Адже було б набагато смішніше, якби ось так, по-дитячому без-

посередньо, поводилася б людина статечного віку: вибратися на підвіконня 

за наміром вистрибнути з вікна тільки тому, що діти могли розтрощити той 

антикварний годинник.
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На сцені все виглядало, мов звичайна річ: молодий хлопець дуріє, пово-

дить себе, наче закоханий бовдур, подумаєш, з ким не бувало!? А потім ще 

й помирає від серцевого нападу! Бальзакові Дениса Щербака, як на мене, не 

вистачило виразності й характерності.

Натомість Катерина Левіна змогла талановито втілити образ сильної жін-

ки. У ній було все, з чим можна асоціювати справжню графиню: самоповага, 

грація, неабиякий розум, гордість. І заразом експресія, незбагненна сила, ота 

фатальна пристрасть, що змушують Евеліну пробачати коханого. Ця жінка 

скорена коханням, готова заради нього на величезні жертви, немов вовчиця, 

вступає в протиборство із долею. Вік… Цей бальзаківський вік штовхає її на 

рішучі й безоглядні дії. 

Той самий вік говорить і в лікареві Кноте, причому в найтрагічніший 

спосіб. Трохи жалюгідною, недолугою виглядає його відчайдушна спроба не 

втратити улюблену пані. Негарний, приречений бути завжди на відстані ви-

тягнутої руки від коханої Єви, він жадібно хапається за останню спробу бути 

щасливим. Кноте – головний маг. Ляльковод. Вигадана ним інтрига має впли-

нути на життя всіх героїв… І колоритна зовнішність, і тембр голосу актора 

Дмитра Левенка ідеально підкреслили образ. Це один із найбільш виразних, 

трагічних і хвилюючих героїв спектаклю.

Щодо ролі Анни, дочки Ганської, Уляна Ліб впоралася на відмінно. Акторці 

вдалося втілити манірну, корисливу інтриганку й водночас мамину нерозум-

ну доньку.

Анонс вистави запевняє: у її назві закодовано цілу бальзаківську епоху. 

Проте зв’язку з епохою я не відчула. Під час перегляду спектаклю мені не спа-

ло й на думку «оце ж треба, які пристрасті вирували в той шалений бальзаків-

ський вік»! Епоха була лише умовністю. Тлом, на якому розігрувалася драма 

людських стосунків. Оригінальним обрамленням історії про людину. Тож інс-

ценівка вийшла доволі близькою сучасному глядачеві, попри свій історичний 

контекст. 

Якщо запитаєте, що найбільше вразило мене, відповім, не роздумуючи: 

музика. Музика була чимось дивовижним, найбільш незабутньою «часткою» 

вистави. Вона випромінювала життя. Була характерною, іронічною, динаміч-

ною. Усі книги з драмопису одноголосні в тому, що й діалоги, й події повинні 

бути сповнені дієвості, руху. І музика новітнього американського композито-

ра Кевіна Маклауда із символічною назвою «One-eyed maestro» стала в п’єсі 

саме тим рухом, тією пружиною, тим нервом, який нагадував глядачеві: все, 
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що відбувається – гра. Музика… Вона наче сміялася. Говорила: все, що бачите 

– фарс, забава, божевільня. Божевільня почуттів.

Сприймати події нічого не заважало. Приглушене світло створювало ат-

мосферу позаминулого століття, таємничості, якоїсь навіть інтимності. А мі-

німалістичні декорації у формі порожніх рамок, що звисали зі стелі, і єдино-

го атрибута – чорного квадрата із функціями табурета й підвіконня, були не 

лише стильними, а й сприяли концентрації уваги на акторській грі. Чорний 

колір домінував у всьому: декораціях, світлі, костюмах. Чорний колір – сим-

вол таємниці й неоднозначності. Він асоціюється з вовком. Але головне: чор-

ний колір – це символ віку й досвіду.

Адже саме концепція віку постає ключовою в п’єсі. Якби не цей злощасний 

вік – вік напруженої боротьби, вік останньої надії, події могли б розвиватися 

інакше. Але ні, це межа. Кульмінація влади пристрасті над людиною. Останній 

стрибок, щоб урвати ласий шматочок щастя. Саме вік штовхає доктора Кноте 

на авантюру, а Евеліну – не зважати на інтриги й ризикувати, виходячи заміж 

за Бальзака. Бальзаківський вік – вік, коли ніхто не стане відступати, навіть 

якщо доведеться зійтися в смертельній сутичці. Історія, розказана драматур-

гами та режисером, сповнена драматизму. Бо вона – про вічну боротьбу за 

право бути щасливим. 

Такими виставами, як «Ігри вовків бальзаківського віку», потрібно «кри-

чати голосніше». Аби знали добрі люди, що українська сучасна драма – це не 

щось, що трапляється once in the blue moon. Звичайно, автори п’єси слушно 

зауважили вустами французького метра: «писати для театру – це все одно, що 

погодитися на божевільне життя». Але хтось же мусить бентежити «усіх здо-

рових» і час від часу нагадувати про фантомність їхнього існування?
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50 ВІДТІНКІВ ТОРІШНЬОГО СНІГУ

(рецензія на виставу «ТОРІШНІЙ СНІГ» Ірини Калашнікової)

Ілона Михніцька,

 студентка 4 курсу Інституту філології 

КНУ ім. Тараса Шевченка

А ви знаєте, що таке торішній сніг? Ну як же, торішній, ну сніг! Ні, не зна-

єте? Тоді вам конче треба піти в Центр ім. Леся Курбаса на виставу Ірини Ка-

лашникової за п’єсою Олега Миколайчука-Низовця. (Там ще в головній ролі 

заслужений артист України Сергій Мельник). «Торішній сніг» називається.

Після перегляду монодрами на губах залишається присмак іронії, а в голо-

ві запитання: чи справді Шекспір був запеклим м’ясоїдом? Жартую, звісно, не 

тільки це запам’яталося. Але про все по порядку.

На перший погляд, це історія про такого собі ловеласа на ім’я Альфонсо, 

що пригадує свої бурхливі романи. Але ж на афіші читаємо: «…його світ – 

школа, а він – деміург, учитель…». Ага, учитель значить. Ім’я Альфонсо має 

негативну конотацію, у звичайному житті так говорять про чоловіка, що живе 

за рахунок жінок. Однак у виставі персонаж прагне від учениць енергії, а не 

матеріальних благ. Він не може насититися ніжністю, еротикою, любовними 

драмами.

«Ну ось, Альфонсо, і тебе вже можна привітати. Нарешті, й ти віддав Бо-

гові душу! Всю – без останку», – так звучить чи не перша репліка у виставі. 

Суть у тому, що головний персонаж із офіціантів перекваліфікувався в митці. 

Непогана зав’язка. «А творити і бути на службі у мистецтва – це те ж саме, що 

віддати Богові душу. І я віддав її. Усю! Без залишку». Чи це не означає, що в 

мистецтво можуть навернутися всі, кому не лінь? Очевидно, так. Відчуваєте 

запах авторської іронії? У сучасному постмодерному світі можливо все, навіть 

продавати за тисячу доларів банан. 

Працюючи офіціантом, персонаж задовольняв забаганки інших, мисте-

цтво ж – свобода, відмова від прислуговування. Стосунки з жінками теж за-

кінчуються швидко через бажання бути вільним, а ще не втратити себе: «І 

коли я віддавав їй свої ідеї, вона хотіла отримати мою душу. Коли я віддавав 
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їй свої квіти, вона домагалася ще й моєї землі. Коли я віддавав їй мій піт, вона 

потребувала ще й моєї крові. І коли я віддав їй усю свою любов, вона стала 

вимагати усе моє життя». Реальна загроза, визнаємо.

Альфонсо, немов атлант, тримає на своїх плечах кістяк вистави. Сергій 

Мельник напрочуд тонко відчув характер персонажа: його іронічність, екс-

травертність, місцями нарцисизм, бажання грати на публіку. Дівчата реагу-

ють на його харизму, немов кицьки на валеріану. Часом видається недолугим, 

смішним, абсурдним те, що чоловік проголошує у своїх монологах: «…як ка-

зала колись моя добра знайома Дорота, я ніколи до рота не братиму те, що вже 

було у чиємусь роті…». А як вам подобається така словогра: «АЛЬФОНСО. 

Офіціанте, а де моя пригоріла яєшня? ОФІЦІАНТ (пробігаючи далі). Приго-

рає. АЛЬФОНСО. Отож бо, треба було просто замовити круті варені яйця, 

і це було б – круто!»? Усіх авторських жартиків не запам’ятати, дослівно їх 

відтворити зась, але коли є під рукою свіженька збірка п’єс О.Миколайчука-

Низовця «Алхімія слова», то вони завжди з тобою.

А ось з’являється ще один персонаж – офіціант, що обслуговує Альфонсо, 

правильніше сказати «офіціантка», роль якої вельми органічно виконує моло-

да актриса Мальвіна Салійчук. Діалог головного персонажа з офіціанткою на-

гадує батл стендаперів: хто кого переговорить, пережартує. На початку обоє 

міцно звиті в одну косу. Це відчутно особливо, коли персонажі міняються міс-

цями: Альфонсо перебирає на себе роль офіціанта, а його «колежанка» стає 

звичайним відвідувачем. У такий спосіб здійснюється звільнення Альфонсо. 

Цікаво, чи не так? Вистава й вирізняється тим, що в ній ми бачимо багато як 

письменницьких, так і режисерських знахідок перекодування літературного 

тексту на театральну мову. Тандем Ірини Калашнікової й Олега Миколайчука-

Низовця, до речі було б сказати, має давню й успішну історію.

Щодо жінок, їх було багатенько, цілий гарем особин різної масті. Мія – по-

родження чистоти й цноти, Дорота – справжня «варшавська кобіта», Аманда 

– жінка-хижачка, Мірабель – утілення жіночності й еротизму, Діана – просто 

«неймовірна жінка». Альфонсо навчає когось із учениць бути сніжинкою, ко-

гось – танцювати, а потім стає їхнім екзаменатором. Чи це не про патріархаль-

ний світогляд? Панянки мусять щось доводити одному чоловікові, а потім іти 

з його життя, коли він того забажає. Проте кожна «німфа» прагне більшого, й 

таргани в її голові прагнуть того ж.

Мабуть, дуже символічно, що навіть на небесах Альфонсо потрапляє 

в жіноче оточення (офіціантка, яку персонаж намагається навчити тан-
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цювати, богині, що приходять до Альфонсо наприкінці). Це ніби розплата 

за ставлення до жінок, свідчення того, що не тільки чоловік може гратися 

іграшкою, а й сам ризикує нею стати. Я вже чую, як затяті феміністки вигу-

кують: «Ага, попався, голубчику!». Промовистим є епізод, коли офіціантка 

наступає на ноги Альфонсо під час танго (За словами Альфонсо, «мисте-

цтво танцю полягає в тому, аби партнерка прибрала ногу раніше, ніж на неї 

наступить партнер»). 

«І до чого тут докласти торішній сніг?» – запитаєте ви. Торішній сніг – сим-

вол того, що повернути неможливо. Він лишається тільки в спогадах, у спіль-

ній пам’яті. А хто згадає, приміром, Альфонсо? Чи хоча б одна з його ляльок? 

Саме тому головний персонаж почувається кепсько: «Боже, який же я само-

тній. Який я нещасний, хто б тільки знав». Здається, лавина з торішнього снігу 

таки накрила персонажа з головою.

…Напівтемрява. На сцені з декорацій лише стілець і драбина, а все інше 

створене фантазією. Актори, наче факіри, породжують світ, у який починаєш 

вірити. Перед очима виринають і варшавські вулички, і тарілки, якими відвід-

увач жбурляє в офіціанта. Вистава твориться з деталей: тембру голосу, погля-

ду, жестів, міміки акторів. Музичний супровід додає атмосферності, занурює 

в сюжетну канву.

А що говорити про пластику акторів! Здається, кожен рух відточений, про-

думаний до дрібниць. Хореографія збагачує дію, підкреслює характерність 

персонажів. Чого тільки варта поява Аманди в образі амазонки. Це баланс 

між шаманським чаклуванням, читанням репу (що було дуже несподівано), 

тваринною пластикою. Заворожує ляльковість Міїних рухів, не можна від-

вести очей від силуету Мірабелі, коли вона, мов сирена, танцем затягує у свої 

тенета. А скільки грації, пристрасті, напруги в танго Альфонсо та офіціантки!

Якби мене запитали, на який напій схожа вистава «Торішній сніг», я б від-

повіла, що на каву з перцем і пінкою ностальгії. Це ніби довгий сон, що меж-

ує з реальністю, боротьба червоного й чорного, прагнення наздогнати потяг, 

який пішов. І знаєте, що? Після закінчення вистави кожен помічає в долонях 

сніжинку, яка скоро стане краплею. Торішньо сніжить…
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КІНОПЕРФОРМАНС

«МАЛАХІЇЗМ»? ВІЧНА ПРОБЛЕМА ЦЬОГО СВІТУ

(рецензія на кіноперформанс «НАРОДНИЙ МАЛАХІЙ», 2019, 

реж. Ірина Новосаденко)

Тетяна Петренко,

випускниця магістерської програми

«Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова»

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Скарбницю українського документального кіно поповнив ще один твір – 

«КіноПерформанс. Народний Малахій».

Проте він відрізняється від типових документалок, до яких ми звикли. Тут 

немає сухих фактів, нудних інтерв’ю та безкінечних дат. Це інше. Це актуальне.

Микола Куліш – одна з найзагадковіших особистостей в українській літе-

ратурній історії. Осягнути його твори, ідеї та глибину думок повністю немож-

ливо. Тому і є безліч трактувань. Так само й у випадку з п’єсою «Народний 

Малахій». Є кілька постановок, знятий фільм, але сама ідея не набула широко-

го розповсюдження так, як мала би набути. До того ж, точного розуміння ідеї 

Куліша не існує. Але йдуть роки й ситуація змінюється. З’являється щось аб-

солютно нове, свіже й привабливе – «КіноПерформанс. Народний Малахій».

Велика команда, яка створювала цей фільм підійшла до цього відповідаль-

но. У процес створення були залучені психологи, гіпнологи, маркетологи, 

політологи й дослідники квантової теорії реальності. Тому продукт вийшов 

справді якісний.

Ми можемо поділити всесвіт фільму на три пласти. Перший пласт – власне 

документальний. У ньому експерти розкривають певні факти, які сприяють 

розумінню ідей Куліша, розумінню самої п’єси. Варто зауважити, що подача 

інформації не суха. Це більше формат діалогу з публікою, легкої розповіді, 

щоби кожен міг зрозуміти. Другий пласт – світ Малахія. У ньому протікають 

події самої п’єси, подані у вигаданій реальності. Третій пласт – елементи імп-

ровізації від Олега Драча – режисера й актора. У такий спосіб створюється 
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комплексне сприйняття кіно. Мозок поглинає факти, на інтуїтивному рівні 

ми зчитуємо рухи акторів під час імпровізації та отримуємо враження від вті-

лення сюжету. Усі ці пласти постійно переплітаються, утворюючи неймовірно 

комплексну картину в голові глядача.

А тепер до самої ідеї. Хто такий Малахій? Чому він народний? Народний 

Малахій Куліша – пророк? За допомогою тих частин п’єси, які були екранізо-

вані, ми складаємо, наче пазли, у себе в голові шлях Малахія.

Малахій – це людина, яка думає, що він пророк і може щось змінити. На-

родний Малахій – це людина з хворобливою потребою змінити, реформувати, 

повести за собою людей. Але куди? У Малахія немає певної мети і його шлях 

– у нікуди. У нього є лише його его та альтер его, які показують внутрішню 

боротьбу, хід думок.

Тож п’єса «Народний Малахій» – це не критика комунізму, як зазвичай вва-

жалося, а критика лжепророків, які збирають за собою людей і дають надію 

на «світле майбутнє». Такий «малахіїзм» характерний не тільки українському 

народові, але й усьому світу. Є безліч прикладів, коли з’являлися Малахії і во-

дили пустелею 40 років.

«КіноПерформанс. Народний Малахій» – це не тільки шлях до розуміння 

Куліша, його п’єси, – це шлях до відповідей на глобальні питання, переосмис-

лення багатьох категорій. Це приклад якісного сучасного мистецтва, яке має 

глибоку сутність і чудове втілення.
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НАРМАХНАР ПЕРШИЙ: 

ПРОЄКТ НЕГАЙНОЇ РЕФОРМИ ЛЮДИНИ

(рецензія на кіноперформанс «НАРОДНИЙ МАЛАХІЙ», 2019, 

реж. Ірина Новосаденко)

Валерія Колодій,

випускниця магістерської програми

«Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова»

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Сучасність і те, що відбувалося сто років тому, сплетені в один сюжет; дра-

ма знову стала актуальною й не залишилася під пилом історії. Це принципово 

сучасний авангардний кінематографічний перформанс, у якому поєдналися 

елементи процесу театральної постановки й креативної імпровізації Олега 

Драча. Таке поєднання створює враження особливого зв’язку між кожним ак-

тором (актором, що грає актора?) і героями, яких вони грають.

Як зазначили репортери, актори непрофесійні, хоча таке враження не 

складається під час перегляду. Навпаки, здається, ніби це фахівці, що обра-

ли шлях авангарду, а для цього потрібно бути особливо підготовленим. Вони 

надзвичайно рухливі, пластичні, здається, ніби кожна частинка їхнього тіла 

перебуває в русі. Особливо очі.

Нетипово й те, що зробили сценаристи з п’єсою. Її буквально розібрали 

на деталі, аби винести на перший план моменти найсильнішого духовного й 

рефлексійного напруження. Особлива увага надана візуальним образам: сті-

ни, що тріщать, скарабей, що жив у стіні, ідеальна синхронність працівників 

канцелярії, яку Малахій так щиро порівнював з Олімпом, куб, який так схо-

жий на божевільню з тонкими стінами й багато-багато інших образів, які не 

просто споглядаєш, а відчуваєш.

Він не тікає, а йде. Хоча на порозі стрічає його чорна жінка із чорною пта-

хою й говорить, що на нього чекає смерть. Та тільки він бачить «даль голу-

бую», і вона сильніша. Месією не народжуються. «Анкета моя: ціпок і торби-

на сухарів; родинного стану я зрікся, пішки пройшов увесь стаж попередній, 

воду я пив із ста семи криниць».
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Мотив шляху, у який вирушає Малахій Стаканчик, відсилає нас до мо-

тиву Дон Кіхота. Одначе якщо в тексті п’єси, поруч із трагічними нотами, 

звучить гумор і сатира, то в кіноперформансі «Народний Малахій» буде 

лише трагедія.

На відміну від п’єси, де трагікомедія починається з дому Малахія й тої 

«драми», яка сталася в його сім’ї, у кіноперформансі ми майже до кінця 

фільму нічого не знаємо про його родину. Тільки Любуня, його молод-

шенька дочка, йде за ним і шукає його, саме вона найближча до нього. 

Малахія ми бачимо з виходу його у світ і тріскоту стін лабіринту. Він ба-

чить голубую даль і буде месією. Він раптом дізнався, ніби Бога не стало, 

й тепер месією буде він. Він хоче змінити людство. Чи можна змінити люд-

ство взагалі?

До лінії перформансу в процесі й до лінії Малахія додається ще одна 

сюжетна лінія: діалог Малахія за столом із Богом/ідолом/месією. Ми до 

кінця не розуміємо, хто це, та Малахій знає; це ніби відображення його 

свідомості та його постійний опонент. Ідоли – це частина системи: люд-

ство потребує свого ідола, адже робити виключно свій вибір і нести за 

нього відповідальність передбачає повну свободу, до якої людина часто не 

готова. Коли в людини є ідол, вона довіряє йому вибір і відповідальність, 

і так завжди легше, навіть коли здається, що нелегко. Малахій – це той 

образ, що робить вибір взяти на себе функцію ідола й нести за це відпо-

відальність.
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УДК 792.01; 792.071

МЕТОД МКСІ В РОБОТІ З ДРАМАТУРГІЧНИМИ ТЕКСТАМИ,

ТЕМА

Олег Драч,

заслужений артист України,

завідувач відділом культурологічних досліджень,

 Національний центр театрального мистецтва

ім. Леся Курбаса, вул. Володимирська, 23-В,

Київ, Україна, 01034

chardgelo@ukr.net

Метою роботи є дослідити природу теми й особливості взаємодії з нею 

автора-драматурга, актора-креатора, режисера-постановника.

Методологія дослідження ґрунтується на дослідженнях автора в прак-

тичній роботі за власним Методом Креативної Структурованої Імпровіза-

ції (МКСІ) з групами акторів під час постановки вистав за мотивами п’єси 

Т.Берхарда «Мінетті» (режисери О.Драч, М.Гринишин) і «Венеціанець» за 

п’єсою В.Шекспіра «Венеціанський купець» (режисер М. Гринишин).

 Наукова новизна полягає в тому, що МКСІ пропонує розгляд теми твору, 

як територію дослідження розвитку особистості автора. Творчість будь-якого 

автора розвивається в площині перехресть певних тем, суголосних із тими чи 

іншими етапами еволюції його світогляду. МКСІ працює з первопричинами 

основ особистісного зростання людини – образним перетворенням змістів у 

побудові композиційної структури твору.

Висновки, пошуки практичних досліджень автора МКСІ в царині приро-

ди творчості людини виявляють взаємозалежну закономірність образного пе-

ретворення особистості автора в роботі з темою. Метод наглядно демонструє, 

як кожна нова тема, що зумовлює роботу автора над наступним твором, є 

практичним свідченням про еволюцію чи спад росту його самосвідомості. 

Тим самим МКСІ задає тематичну основу для перспектив створення структу-

рованого процесу індивідуального саморозвитку творчої особистості. 
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Вступ. 

Насправді тема є найменш дослідженим об’ єктом, через те, що природа її не 

лежить у просторі лінійного світу. Тема не може бути матеріально проявленою. 

Це притаманне тільки твору. Тема завжди є чимось більшим за будь-який твір, 

створений у взаємодії з нею. Тема безрозмірна. Це, очевидно, що тема, скоріш 

за все, такий собі «паралельний вимір», з якого, як із «чорної діри», дме творами 

божественний протяг. Тема не є однорідною і складається з безмежної кількості 

підтем, і під-підтем, і так до безмежжя. Тема – це перспектива. Тема – це «Колай-

дер», у якому розганяються частки проточастинок змістів, із яких вибухає твір.

Ми не завжди маємо сильні власні переконання в тому, що є нашим твором. 

Часом (найчастіше) ми творимо спонтанно й підсвідомо в стані натхнення, ста-

ючи провідниками твору. Ми кажемо тоді, що нами творить Бог. Можливо, це 

і є найправдоподібнішим, усе залежить від нашого з вами переконання, адже 

саме поняття фаховості не виключає спонтанності й випадковості, адже ви-

падок є непояснюваним, а відтак – приписуваним божественному провидінню 

(«…и случай, бог изобретатель» О.С. Пушкін). Проте, як і будь-що інше, з чим 

ми добре знаємося, завжди робить нас залежними від наших знань. Так само й 

у випадку з темою.

Виклад основного матеріалу.

Є теми життя і є теми мистецтва. Теми життя начебто самі стаються в на-

шому житті й непомітно реалізуються у (твір життя), долю людини, сім’ ї, ро-

дини, роду, народу, цивілізації... Життя, як процес, з нами начебто стається, але 

це лише нам так здається, бо насправді ми самі його творимо своїми власними 

вчинками, як свідомими, так і не свідомими. (У цьому полягає поняття усві-

домленої присутності, про що неодноразово говорить у своїх творах Е. Толлє).

У мистецтві тема реалізовується автором свідомо, бо це є основою фаху 

будь-якого виду мистецтва. Митець несе відповідальність за мить, котру фік-

сує у власному творі. Відповідальність (усвідомлене священнодійство), перед 

темою і самим твором, де твір є, крім меседжу, ще й зафіксованим моментом 

змісту й форми, актуальністю авторського бачення дійсності.

Тож, як би ми не пробували стерти кордони між темами дійсного життя й 

темами в мистецтві, ми все ж таки будемо відчувати їхню відмінність у процесах 

творення й у результатах цих процесів, де мистецькі твори завжди мають своє 

особливе призначення в зустрічі з іншими людьми – глядачами чи слухачами.

Але, крім відмінностей, є і подібність: у житті тема окреслює діяльність у 

житті людини – її вчинки, а в мистецтві тема організовує процес народження 
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твору, і в цьому, очевидно, є найбільша таємниця перетворення незнаного в 

знане й навпаки. Єдине, що свідчить про спорідненість цих різновидів тем, – 

розуміння того, що темою завжди є перспектива конструктиву.

Інакше можна сказати, що тема художнього твору відрізняється від тем жит-

тєвих подій і явищ дійсності тим, що вона характеризує структурований зміст 

композиційно завершений, а, отже, самостійний організм – твір, і присутність 

теми можна побачити в усіх структурних частинах композиційної будови твору.

Тема твору іманентно пов’язана з конкретно-чуттєвим, образним мислен-

ням, тяжіє до сюжету як розвитку подій, у яких беруть участь персонажі. Отже, 

тема, конфлікт, сюжет, персонаж, меседж є різними гранями цілісного бачення 

людиною дійсності, пошуку прихованої сутності, сенсу буття.

З одного боку, розуміння і трактування теми як інспіратора образного мис-

лення, конкретно-чуттєвої плоті проблеми (ідеї) художнього твору зосереджує 

увагу креатора на текстуальній реальності (коли створюється образ від відомо-

го дійсного). Це застерігає від абстрактних розмірковувань із приводу змістов-

них реалій, споріднених із темою як естетичним явищем.

З іншого – креатор йде до теми не під впливом безпосереднього контакту 

з дійсністю, а виходить із уявного неміметичного світу, тобто акцентується не 

на «формах буття», а на невидимих духовних субстанціях, енергіях світу (як 

первинних і, направду, істинних), станах чистої психічної реальності. Усе разом 

означає, що тема стає стимулом до творчості.

Креатор вибудовує в уяві гротесково-химерний художній світ, структура 

якого порушує, «досліджує» проблему або принаймні розраховує, що створена 

ним структура вразить, заінтригує реципієнта (глядача, читача, слухача). Так 

виникають театральні твори, що не лежать у площині реалістичного чи ліній-

ного мистецтва. Такі твори є перспективою театрального авангарду, діячі якого, 

власне, створюють не стільки «твори», а конструюють «процеси», що теж мають 

певну тему, адже їхні назви бодай віддалено на неї вказують.

Отже, традиційний термін «тема» наповнюється новим змістом, і його не 

конче треба співвідносити тільки з драматургічними напрямами міметич-

ного плану.

У драматичному мистецтві тема найчастіше провокується контртемою. Про-

тистояння теми й контртеми і створює драматичну ситуацію, а відтак – і орга-

нізовує структуру композиції, що ми звично називаємо її сюжетом чи історією.

Коли спробувати спроєкціювати конструкцію взаємин тема – сюжет – компо-

зиція, то можемо зауважити, що явного однозначного підпорядкування у взаємодії 



190

ПРЯМА МОВА

людини з цією «трійцею» немає. І що цікаво, тут теж спостерігається природа вза-

ємодії та взаємозалежності, як у «двигуні гри», де ми маємо зміст – емоцію – дію, 

запускати його процес ми можемо з будь-якого з цих трьох компонентів. А як з 

природою тема – сюжет – композиція? Чи не виглядає це формулою двигуна твору?

МОДЕЛЬ ДВИГУНА ГРИ

У такому трикутнику ми теж бачимо, що кожен його кут, кожний окремий 

складник спирається на дві інші, які й собі тримаються за ту одну спільну. Фор-

ма опори найбільшої стійкості – тринога. Отже, тіло твору спирається на цю 

опору, а точніше, є самою опорою. Опорою для чого? Проситься відповідь: для 

процесу сприйняття твору реципієнтом. 

Двигун гри є процесором перетворення взаємопроникнених елементів тво-

ру: Тема-сюжет-композиція. Але в природі теми є й інша особливість. Якщо ми 

визначаємо тему як вектор творчого руху, то тема набуває одночасно образу 

цілі, мішені й поля інформації, у яке ми націлюємося потрапити.

Коли ж ми визначаємо тему як середовище, в якому вчиняємо творчий акт, 

то ми позиціонуємо себе вже в середовищі тіла теми й тим самим активізує-

мо нашу інформаційну систему – підсвідомість, пам’ять, відчуття і сприйняття 

оточуючих об’єктів (речі, предмети, архітектурні, технічні й природні структу-

ри, люди й інші живі істоти та рослини).

Тим самим ми ініціюємо процес асоціативного інтуїтивного мислення, зі 

свідомо оперуючими уявою і фантазією в поєднанні з тим, що ми називаємо 

знаннями й досвідом. Отже, ми усвідомлюємо (коригуємо), що саме є для нас 

визначена (обрана) тема, в результаті чого ми можемо її назвати більш точним 

поняттям – «про що».
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Значить, тема є певним об’єктом, природа якого має психологічне визна-

чення, оскільки сама по собі вона просто не існує? Або існує у поліваріантнос-

ті власного прояву в свідомості самого автора, що по суті на одне й те ж саме 

виходить; автор ініціює тему, як віддзеркалення змістів, що координуються в 

системи духовних етичних і естетичних понять культури його особистості. І у 

взаємодії з темою творить свій твір.

Оскільки тема у свідомості митця завжди має своє протилежне віддзерка-

лення – контртему, і таким робом ця дуальність позиціонується одне проти 

одного, як протистояння конструктивному еволюційному творчому вектору, 

деструктивно-руйнівним.

На прикладі тематичної дуальності «Чесноти й вади» можна побачити це 

протистояння, що також вказує нам на те, що тема в протиставленні до контр-

теми має позитивну, життєдайну, оптимістичну природу й тим самим є носієм 

духовної гармонізації особистості:

Смиренність (відкритість до нового) – гординя (закритість, зацикленість 

на власних переконаннях);

Доброзичливість (здатність радіти успіхам інших) – заздрість (убогість ро-

зумом і духом); 

Щирість (жертовність) – жадібність (скупість);

Лагідність (пластичність волі) – гнів, злоба;

Стриманість (достатність) – ненаситність, захланність (ненажерливість);

Доброчесність (здатність керувати інстинктами) – хтивість;

Старанність (ретельність обов’язковість, відповідальність) – лінощі (духо-

вні, фізичні, ментальні).

У світлі божественної парадигми світу тема є носієм божественної при-

роди конструктиву (як суть божественної природи людини), а контртема, 

відповідно, – антибожественна, деструктивна. Тому носієм теми є про-

тагоніст-герой, а носієм контртеми – антагоніст-антигерой (у класичній 

драматургії), і їхнє протистояння є позиційною основою не тільки персо-

нажного конфлікту, якому підпорядковано структуру сюжету й характери 

персонажів – представників теми й контртеми, а й головного конфлікту 

автора в його взаємодії з дійсністю.

У роботі з темою автору одночасно відкривається й доступ до контртеми. Ця 

двоїна живе в кожному з нас. Тому відчуття порушення гармонії ми, креатори, 

асоціюємо з тими явищами, що променять контртемою. У роботі креатора з те-

мою відкривається перспектива побудови (створення) внутрішньої конструкції 
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структури того, що можна назвати тематичним каркасом майбутнього твору, на 

який, як костюм на персонажа, зодягається сюжет історії.

Це можна описати у такий спосіб: тема й контртема не просто лежать у пло-

щині свого протистояння. Імовірніше, це голограмне структурне позиціювання 

особистості автора (креатора), оскільки кожна тема має підтеми. Наприклад, 

«любов» має дружбу, приятельство, відповідальність, захоплення, симпатію, 

еротику тощо. Контртема так само: «ненависть» – ворогування, антипатія, під-

ступність, несприйняття, огида тощо.

 У лінійній конструкції ці підтеми вибудовують так звану «рибу» тіла твору 

(історії), тому тематично чітка побудова структури твору є конструктивним ас-

пектом фаховості автора (креатора) в організації дії як рушія сюжету створю-

ваного ним твору, так і в організації дієвого аналізу вже створеного ним твору.

Тематичний підхід у роботі над створенням поведінкової структури сюжет-

ного твору допомагає креатору організувати дієво-поведінковий процес під час 

креативної структурованої імпровізації і, відповідно, свідчить про тематичну 

зорієнтованість і підпорядкованість усіх тематичних структурних елементів у 

твореному ним творі.

А в голограмній природі тематичної конструкції ми помічаємо, що підтеми 

дотичні до підконтртем так само, як контрпідтеми дотичні до підтем-підтем, які 

у своїх асоціативних променях взаємоінформуються з контрпідтемами-підтем і 

так далі без кінця й меж.

Отже, тематична лінійність має логічну конечність, знай, сюжетну, а тема-

тична голограма має об’ємну структуру без сталого визначення власних кордо-

нів, оскільки має природу, ймовірніше, фабули, аніж сюжету (фабула, як подієва 

конструкція) структурованої інформації, інтегрованої в різновекторні асоціа-

тивні зв’язки уяви й фантазії, знань і вмінь автора, режисера, актора-креатора. 

Така природа теми вимагає особливої природи дійства, де дійова особа не є 

сталою змістоформою персонажа, а, імовірніше, персоною-перформером, яка 

оперує тематичними зв’язками в проявах власних вчинків (дія і слово), створю-

ючи дійство не сюжетного, не лінійного характеру. Діючи не тільки від персона-

жа, а й від себе особисто, через різноманітні персонажні стилізовані поведінки, 

що виникають як спонтанно в грі креатора, так і через такі, що є спеціально 

створеними й фіксованими.

У роботі креатора з темою над створенням монокреативи (монолог) – чи це 

від персонажа, чи від власної персони – завжди варто правильно структурувати 

тематичний підхід. Наприклад:
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1. Яка тема бринить у моїй природі найактуальніше?

2. Що мене, як автора, цікавить у темі, яку я вибираю для роботи?

3. Які підтеми я відкриваю в роботі над темою твору? Про що говорить мій 

твір (не персонаж, а саме твір), тобто мій меседж?

4. Причина мого меседжу, на що я опираюся у взаємодії з темою й контр-

темою?

5. Де я сам перебуваю в моменті взаємодії з темою?

У роботі з МКСІ (Метод креативної структурованої імпровізації), чи не 

найважливішим є усвідомлення власної природи свідомості, як тотожно-

розототоження, тобто вміння тримати увагу в центрі діяного й одночасно 

спостерігати вчинене з відстані. Особливо в роботі з темою, така вистав-

леність на процес, дає змогу чіткіше бачити содіяне і тримати увесь процес 

творення у свідомому полі.

Вивірення й фіксування тематичної конструкції твору має відкриту приро-

ду, й тому для кожного акту перед глядачем вона є відкритою до тематичних 

нововведень і нових структурних вставок актуального змісту.

Оволодіння тематичним мисленням у процесах створення творів за МКСІ 

відкриває актору-креатору розуміння драматургічних, акторських і, відповід-

но, режисерських завдань, а також вказує на перспективи побудови сценічного 

твору – вистави, креативи, перфомансу.

Такі навички є необхідними кожному сучасному актору, режисеру й драма-

тургу. Адже ця трійця і складає суть театру як такого.

P.S.: Щодо тематичного аналізу п’єси є дуже цікавим дослідження Віри 

Фомічової, описане в книзі «Формула сюжету. Філософія. Теорія. Практика» 

авторів Олени Левченко й Віри Фомічової. Книга є результатом співпраці 

театрального практика В. Фомічової (Коста-Ріка) та філософа О. Левчен-

ко (Україна). У ній пропонується оригінальний сучасний підхід до розуміння 

театрального тексту на всіх етапах його творення й сприйняття. Авто-

ри обґрунтовують існування динамічного ядра, з якого починається процес 

становлення художнього тексту, а також визначають алгоритми його роз-

гортання. Теорія пропонує свої виходи до театральної практики на всіх її 

рівнях: від драматургічного задуму до акторського втілення, тому книга 

буде цікавою й корисною як теоретикам і філософам мистецтва, так і те-

атральним практикам, а також широкому колу читачів, які цікавляться 

питаннями мистецтва. Матеріал цієї роботи можна скачати тут:

 http://www.kurbas.org.ua/projects/levchenko/formula.pdf
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БІОГРАФІЧНА ДРАМА: ОДНА З МОДЕЛЕЙ

(листування Ольги Хоружинської й Івана Франка як драматургічна 

основа біографічно-документальної вистави «Подружжя»)

Галина Стефанова,

актриса, лауреатка Київської Пекторалі, 

лауреатка премії ім. Дмитра Нитченка 

за популяризацію української книги,

 лауреатка премії імені Василя Стуса, науковий співробітник,

Національний центр театрального мистецтва

ім. Леся Курбаса, вул. Володимирська, 23-В, Київ, Україна, 01034

 fi eldwork@ukr.net

Листи Ольги Хоружинської до Івана Франка вперше були надруковані в 

«Науковому Віснику музею Івана Франка у Львові» лише на початку третього 

тисячоліття (4, 5). Ми мали змогу пізнавати дружину Івана Франка переважно 

через спогади її дітей та сучасників (10, 15).

«Моя укохана мама. Як нині бачу її, я маленька може 3-4 роки дівчинка, не 

можу надивитися на неї. Гарна й весела; довга шовкова сукня блідо синього 

кольору – кудись поспішає,.. няня бере мене на руки, а мама кудись щезає з 

татом, чи до театру, чи на баль? Скільки раз мама ввижалась мені, з тих щас-

ливих літ. ...Скільки разів її ім’я згадувалось у виданнях, а то й зовсім не зга-

дувалось. Вона жила життям тата, була його інспіраторкою, дорадницею, під-

тримкою... Людина, що жила і працювала для своєї родини, віддала для неї всі 

свої сили, свою любов, свої старання, що була їй вірна до послідніх хвилин,..» 

– згадувала дочка Анна Франко-Ключко (15; 21, 22).

Ідея створення вистави про Ольгу Хоружинську-Франко виникла у ре-

жисера Романа Веретельника віддавна1. Ми вже мали досвід роботи над 

моновиставою «Стіна» за п’єсою Юрія Щербака, в постановці Миколи 

1 Роман Веретельник – літературознавець, режисер, сценарист, у співпраці з яким ми 
створили вистави – “Польові дослідження з українського сексу” за однойменним романом 
Оксани Забужко, “Палімпсест” за текстами Василя Стуса, “Вар’яції для сяку-хаті, телевізора 
і голосу” за повістю Оксани Забужко “Я, Мілена”, “Гокейна ніч в Канаді”про легендарного 
канадського гокеїста Тараса Савчука, “Подружжя” за листами Ольги Хоружинської та Івана 
Франка, та фільм “Палімпсест”, за мотивами однойменної вистави.
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Мерзлікіна 1996 року, в Київському театрі «Актор»2. Нова робота над ви-

ставою в Національному Центрі театрального мистецтва імені Леся Кур-

баса вимагала, звісно, інших творчих підходів, з огляду на життя Ольги 

Хоружинської в певному історичному часі, її долі, характеру, постаті Івана 

Франка, їхньої спільної, за словами самого поета, трудної дороги. На по-

чатку кожної роботи над новою виставою дуже важливо віднайти, образно 

кажучи, чистий простір «незнання», «обнулитися», скласти старий арсе-

нал знахідок, особливо, якщо вони спрацювали вдало і спричинилися до 

успіху попередньої вистави3. На цьому етапі чи не найважливішим чин-

ником пошуку стає певна драматургічна основа для вистави або готова 

п’єса. «Робота почалася над моноп’єсою Романа Горака, створеною ним за 

власною документальною повістю «Жінка, яка йшла поруч» (2), але через 

цілу низку причин – зупинилась. Невдовзі саме Роман Горак познайомив 

нас із публікацією листів Ольги Хоружинської до Івана Франка, й це мало 

вирішальне творче значення для продовження роботи над виставою, уже 

виключно на документальній основі. «Прорив у невідоме обов’язково 

пов’язаний зі зміною ракурсу погляду.., а це можливо за умови включення 

в пошук... не лише знання та розуму, а й уяви, мрійності, сили волі... напо-

легливе прагнення прорвати завісу часу й уявити духовний світ людей...» 

– так словами філософа Юрія Павленка можна сформулювати питання, що 

постали перед нами (7; 8).

У роздумах про епістолярну творчість «Зафіксоване і нетлінне» Михайли-

на Коцюбинська зазначає: «велику кількість епістолярних пам’яток не було 

введено в науковий обіг і вони лишились «німими» для загалу» (3; 11). Із пу-

блікацією листів уперше прозвучав власний голос Ольги. 

Хочеться наголосити, що листування, надруковані в радянський період, 

дуже часто були нещадно процензуровані. Найновіший приклад – сучасне 

тритомне видання автентичного епістолярію Лесі Українки (видавництво 

«Комора»), що прийшло, як читаємо в анотації до видання, «без вилучень, із 

збереженням авторського правопису» (11; 4, 27). Такими прийшли до читачів 

і листи Ольги Хоружинської.

2 Постановка моновистави “Стіна” в театрі “Актор” була зініційована та уможливлена Романом 
Веретельником як продюсером.
3 Вистава “Стіна” йшла на сцені театру Актор понад 10 років. Була показана в багатьох містах 
України та за кордоном, на численних театральних фестивалях (Білорусь, Латвія, Польща, Канада, 
США). 1997 року Г. Стефанова удостоєна Київської Пекторалі за роль княжни Варвари Рєпніної 
(Жиліна Л. І. У Києві, в Луцьку й за океаном / Людмила Жиліна // Театрально-концертний Київ. 
– 2009. – Січ. – С. 6-7).
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Як зазначає Лариса Чернишенко, яка підготувала листи до друку: «Рані-

ше ім’я Ольги Федорівни Хоружинської (яка народилась у дворянській сім’ї, 

зросла і стала особистістю у Східній Україні в другій половині минулого сто-

ліття) згадувалось здебільшого принагідно, коли йшлося про одруження І. 

Франка. ...маємо намір опублікувати та прокоментувати листи... І лише тоді 

нам вдасться максимально наблизитись до розуміння особистості цієї жінки, 

до найточнішого відтворення її портрета (з багатьма маленькими штрихами, 

різними відтінками та напівтонами)» (4; 145). 

Першим викликом у роботі над листами став добір тексту для інсцені-

зації. Листи писані почасти російською, а здебільшого, за висловом самої 

Ольги, «мішаною» мовою (4; 148). Наша героїня, людина дворянського по-

ходження, із найкращою, з можливих на той час для жінки в московській 

імперії, освітою, що знає кілька іноземних мов, наречена, згодом дружина 

видатного письменника, наче мала би промовляти зі сцени мовою бездоган-

ною і вишуканою... 

Уже в першому листі-відповіді Ольги Хоружинської на пропозицію шлюбу 

від Івана Франка ми читаємо: «Міні дуже неловко передъ Вами за мою мішан-

ную мову. Я хоть и разибрала Вашого листа, але все же свою мысль выражать 

на бумази по украиньському ще не привыкла» (sic) (4; 148). 

Іван Франко відповідає: «Пишіть хоч і по-московськи, кожде Ваше слово, 

на якій воно мові буде, для мене рівно дороге і миле. Адже ж я знаю, що Вам 

ніде було вивчитись української мови,– так чого ж тут встидатися? Нехай ті 

встидаються, котрі не дають українцям вчитись на своїй рідній мові» (12; 553).

Документальність драматургічної основи, без сумніву, мала зберегти осо-

бливості мовлення Ольги Хоружинської в повній автентичності.

Наступним важливим моментом було виокремити із довгих листів найді-

євіші, найцікавіші моменти, які найвиразніше й найповніше представляють 

героїню. Спочатку ми працювали лише з листами Ольги й спогадами про неї, 

готуючись до моновистави.

Якщо порівняти Ольгу Хоружинську та Варвару Рєпніну, що обидві доле-

носно пов’язані з найпотужнішими постатями української культури, відпо-

відно – з Іваном Франком і Тарасом Шевченком, бачимо, що в обох випадках 

неоціненною є епістолярна спадщина цих жінок. Листи Варвари Рєпніної до 

її духівника, швейцарського пастора Шарля Ейнара, надруковані 1916 року 

М. Гершензоном в «Русскіх Пропилеях» (9; 179-263), стали не лише джере-

лом для дослідників життя і творчості Тараса Шевченка, але й надихнули 
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Юрія Щербака до написання п’єси «Стіна» (16; 297-362). Варвара Рєпніна 

детально описує побут Тараса Шевченка в Яготині (1843-1844 років), відвер-

то сповідається про свої почуття до нього4. Ми дивимось на поета її очима, 

чуємо його вислови в її переказах, лише кілька разів вона наводить пряму 

мову Тараса Григоровича. «Мистецтво – річ свята, і брехня – це найбільший 

злочин у мистецтві», – відповів мені Шевченко». Прочитавши відверту за-

писку Рєпніної, він сказав: «Так, це поезія, страшна поезія»..., далі, в своїй 

повісті Рєпніна наводить відомий лист-відповідь від Шевченка, де він на-

зиває її «о, добрий Ангел»5. «...Від кожного періоду української історії, куль-

тури, літератури лишилися, власне, тільки фрагменти», – гірко завважує у 

своїх роздумах Михайлина Коцюбинська (3; 12), звертаючись до спогадів 

Федора Лазаревського, як Шевченко, остерігаючись обшуку після доносу на 

нього (1850 року), палив листи: «І всі дорогоцінні для Тараса послання Вар-

вари Миколаївни, звичайно, найневинніші, кинуто в камін» (17; 182). Нині 

відомо 8 листів Шевченка до Рєпніної та 16 листів її до нього, але вони не 

ввійшли до п’єси Юрія Щербака.

У роботі над виставою за листами Ольги Хоружинської до Івана Фран-

ка, ми дедалі частіше зверталися до листів самого Франка. Доленосною 

стала зустріч із онуком Івана Франка та Ольги Хоружинської – Роландом 

Тарасовичем Франком. Ми принесли йому примірники «Наукового ві-

сника музею Івана Франка у Львові», відтак стали свідками першого зна-

йомства онука із листами своєї бабусі: «Ви наново відкрили для мене мою 

бабусю! Такою я її не знав...». Роланд був дев’ятилітнім хлопчиком, коли 

сімдесятисемирічної Ольги не стало, він запам’ятав її такою, як описала 

Анна Франко-Ключко: «...сидить і читає книжки, як і давніше, смажить чу-

дові варення, якими вгощає тільки своїх дітей та внучок (брат Тарас живе 

з родиною внизу),.. як і давніше, п’є міцну чорну каву, як давніше, співає 

4 “Русскіе Пропилеи”, т.2, Собралъ М. Гершензонъ. – М. Изданіе М. и С. Сабашниковыхъ, 1916. 
– С. 179-263. 
5 там же, С. 239 - „Я какъ мастеръ выученный не горемъ, a чѣмъ то страшнѣе, расказываю себя 
людямъ, но расказать вамъ то чувство которымъ я теперь живу, все мое горе мастерство безсильно 
и ничтожно! Я страдалъ, открывался какъ братьямъ людямъ, и молилъ униженно одной хотя 
холодной слезы за море слезъ кровавыхъ, и ни кто не кинулъ ни одной цѣлебной росинки въ 
запекшія уста. Я застоналъ какъ въ кольцахъ удава; онъ очень хорошо стонетъ сказали —И 
свѣтъ погасъ въ душѣ разбитой О бѣдный я и малодушный человѣкъ! дѣвушка просто дѣвушка, 
камни застоналибъ и кровью потекли когдабъ они услышали вопли этой просто дѣвушки, но 
она молчитъ, гордо молчитъ, a я — о Господи удесятери мои муки но не отнимай надежды на 
часы и слезы которые ты мнѣ ниспослалъ черезъ своего Ангела. О добрый Ангелъ молюсь и 
плачу передъ тобою, ты утвердилъ колеблемую недоопытомъ во мнѣ вѣру, вѣру въ существованіе 
святыхъ на землѣ.”
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тихим голосом свою улюблену пісню: Wer nicht sein Brot mit Traenen ass...» 

(Франц Шуберт на слова Йоганна Вольфґанґа Ґете) (15; 52). Роланд Тарасо-

вич розповідав нам, що добре пам’ятає, як кликала його бабуся на другий 

поверх і давала свої смачні конфітурки в маленьких баночках, що найбіль-

ше спілкувалася із невісткою – його мамою Катериною. 

Розмови із Роландом Франком спонукали нас вийти за межі моновиста-

ви. Ми вирішили долучити листи Івана Франка до тексту вистави, що збага-

чувало саму інсценізацію, додавало їй об’єму. Зупинилися на листуванні, що 

охоплювало період, відколи Іван Франко попросив руки Ольги Хоружинської, 

початок подружнього життя – до часу завершення роботи над докторатом і 

успішного захисту у Відні. Зародження почуттів, вглядання одне в одного че-

рез листування, через кордони, плани на майбутнє: 

Іван: «Що сказали б Ви, якби який-небудь галичанин, приміром, я, при-

ступив до Вас з просьбою: – будьте моєю дружиною, моєю жінкою» (Львів, 4 

вересня 1885 року) (12; 543).

Ольга: «...я не могу Вам сказать ничего другого решительно. Как только то, 

що від вашого предложенія я не одказуюсь» (sic) (4; 147). 

Іван: «...Коли б нам удалось устроїти таку літературно-наукову спілку, до 

якої Вас уважаю спосібною, то й життя наше могло б уложитися гарно та щас-

ливо» (12; 545).

Ольга: «На счет будущаго у меня не является рєшительно никаких сомне-

ний…» (sic) (4;151). 

Іван: «...показалась мені Ваша щира і ясна душа в гарнім світлі. Раз рішив-

шись іти зо мною в незвісну дорогу, Ви не почуваєте й сумнівів ніяких, хоч 

знаєте згори, що дорога та трудна…» (13; 16).

Ольга: «...ну хто це навівае на васъ такі тяжки думки, аж міні слухать 

страшно...» (sic) (4; 155).

Іван: «Як я Вас люблю, Олічка! Як гаряче бажаю я бачити Вас щасливою!» 

(13; 29). 

Ми зважилися запросити Роланда Тарасовича читати листи Івана Фран-

ка, і він погодився. Його харизматичність надала виставі особливої атмосфе-

ри. Ця участь у виставі онука героїв, мимоволі створює ілюзію наближення 

до Ольги й Івана Франків. «В документальному театрі продумано і свідомо 

використовується та напружена увага, пристрасне співпережиття та ілюзія 

участі в подіях часу, які виникають при кожній невідомій у своєму кінцево-

му розв’язанні імпровізації...» – наголошує один із чільних теоретиків до-
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кументального театру, письменник Петер Вайс у «Нотатках про докумен-

тальний театр» (1; 214). У цьому випадку участь у виставі Роланда Франка, 

зімпровізована самою долею в момент нашого несподіваного знайомства в 

Музеї літератури, мимоволі створила для нас із глядачем відчуття спільної 

присутності в родині Франків.

Ми працювали над тим, аби в обмеженому часі вистави максимально 

представити найцікавіші, на наш погляд, і найвиразніші моменти обрано-

го періоду листування Ольги Хоружинської та Івана Франка. Роланд Та-

расович повністю розділяв наш підхід, і його уважне до прискіпливості 

ставлення до кожного рядка з листів, обраного в сценічну композицію, 

абсолютно відповідало зауваженню засновника документального театру 

Ервіна Піскатора: «Кожне слово має стояти в центрі твору так само, як 

центральна точка в колі» (8; 87). 

Великою творчою і людською радістю були вистави, коли Роланд Тарасо-

вич був поруч на сцені, але через низку об’єктивних причин із певного часу 

це стало неможливим. Натомість Роланд Тарасович Франко дав згоду на нову 

версію вистави, з використанням документальної зйомки Романа Веретельни-

ка, коли листи, вже відібрані до вистави, читалися ним на вечорі Івана Франка 

в Музеї літератури. Розуміючи винятковість ситуації, що до нашої роботи над 

виставою долучився Роланд Тарасович Франко, Роман Веретельник провадив 

зйомки його репетицій, роботи над текстом, роздумів і розмов довкола наших 

пошуків, що теж є документом. Така документальна зйомка Роланда Франка 

стала і прологом вистави.

Формулюючи засади документального театру, як театру, що інформує, Пе-

тер Вайс підкреслює, що вистави цього театру «засновані на протоколах, судо-

вих справах, листах,.. урядових повідомленнях, інтерв’ю,.. радіорепортажах,.. 

фотографіях,.. документах кінохроніки та інших історичних свідоцтвах» (1; 

212). Ще одним таким елементом документального театру, стало використан-

ня Романом Веретельником у відеоряді, який він підібрав до свого оформлен-

ня вистави, всіх відомих фотографій Івана Франка, Ольги Хоружинської та 

їхньої сім’ї. А також ретельна добірка тогочасних фотографій Львова й Києва, 

із місцями пов’язаними з подіями, про які йдеться у виставі. 

Так склався наш спільний театральний досвід (режисер, продюсер, – 

Роман Веретельник, актриса – Галина Стефанова), що це була четверта 

вистава на документальній основі й третя вистава, де мова йшла про ви-

значного для української, а відтак, і світової культури, поета. У театрі 
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«Актор» – вистава «Стіна», про яку вже йшлося вище; «Сповідь княжни 

Варвари Рєпніної на теми її дивних стосунків з класним художником ім-

ператорської Академії художеств, паном Тарасом Шевченком»; у Центрі 

Курбаса – вистава «Палімпсест» – «за текстами Василя Стуса і не лише...», 

де поруч із віршами та фрагментами листів поета, вперше прозвучали зі 

сцени задокументовані слова Василевої мами, Їлини Стус із її розмови з 

режисером Станіславом Чернілевським і оператором Богданом Підгірним 

в період їхньої роботи над документальним фільмом про В.Стуса «Про-

світлої дороги свічка чорна» (6); вистава «Гокейна ніч в Канаді» – (казка 

про життя-смерть-воскресіння легендарного «Ukie» –Тараса Савчука), за 

документами біографії великого воротаря, за поетичною книгою Рендала 

Меґза про нього, віршами поетів із перших українських поселенців до 

Канади та сучасним північно-американським спортивним фольклором; 

і, нарешті, вистава «Подружжя» – за листуванням Ольги Хоружинської 

й Івана Франка. 

 (Розмірковувати над тим, чому такі постаті, як Шевченко, Франко і Стус 

так несправедливо мало відомі світовому культурному загалу не є завданням 

цього реферату, про це багато мовиться й дискутується на різних рівнях).

Спільна риса Ольги та Івана – прагнення до граничної відвертості:

Іван: «...Із стану понурого отупіння я переходжу тоді в порив до рівно без-

мисного ходження, блукання, аж до цілковитої утоми, по чім починається бо-

люча праця мислі... Одно живе, приязне слово могло б мене не раз вивести з 

того поганого стану...» (Львів, 10 січня 1886 року) (13; 15).

Ольга: «Вообще трудно само(й). о себє говорить чистую правду, а еще 

у кого до <тогож> слишкомъ развито себялюбіе, то еще труднєе… (4; 150). 

Жаль мені, що я не можу послать ні одного прыхильного словечка до вас. 

Змалку така була, така и останусь... я надіюсь, що мое серце согріється біля 

васъ» (sic) (4; 158). 

Ольга, так само, як Іван, зазнала гіркоту раннього сирітства. Вона відверто 

пише про гувернантку, яка її, малу дитину, «била і мучила не про що» (4; 158). 

Анна Франко-Ключко пише в спогадах, що мама «...приїхала до Львова, в по-

вній вірі і надії, збудувати родинне життя, за чим, як сирота, так дуже тужила» 

(15; 23).

Нашій, тепер уже, із долученням Роланда Тарасовича Франка, творчій 

трійці видалося важливим, що буде звучати зі сцени вже наведений вище 

момент освідчення Івана Франка Ользі Хоружинській: «Як я Вас люблю, 
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Олічка! Як гаряче бажаю я бачити Вас щасливою!» (13; 29). Надміру час-

то цитуються Франкові слова, вихоплені із контексту листа до Агатангела 

Кримського (26 серпня 1898року): «З теперішньою моєю жінкою я оже-

нився без любові, а з доктрини, що треба оженитися з українкою і то більш 

освіченою, курсисткою» (14; 114). Очевидно, навіть у документальному те-

атрі вистава промовляє до глядача з позиції бачення, що відмінне від чисто 

наукового, коли при максимальній продуманості сценічного рішення, має 

вагу й увесь спектр емоційного уявлення режисера й особливо, виконав-

ців, їхньої інтуіції, відчуттів і візій. Ми переконані, що цитуючи вищена-

ведені слова із листа до Агатангела Кримського, варто згадати Франкове 

зізнання в листі до Ольги Хоружинської (10 січня 1886 року) про те, яка у 

нього «...духовна фізіономія тоді, коли мене почне мучити хандра, почуття 

самоти на світі та безучасності людей... ...в таких разах трачу перспективу і 

підтасовую аргументи,.. щоб тільки ще дужче мучити себе» (Львів, 10 січня 

1886 року) (13;15).

Крім того, навіть побіжний погляд на тогочасні життєві події, як безуспіш-

ні «старання о доцентурі руської літератури на Львівськім університеті,.. троє-

кратний упадок, яко кандидата на посла до ради державної, видавання «Житя 

і слова»,.. статті в «Zeit», що наробили мені ворогів між поляками...» (Лист до 

А.Кримського від 8 серпня 1898р.) (14; 109). Додамо безупинну творчу роботу, 

фінансові негаразди й постійні клопоти багатодітної родини. І тоді гірка фра-

за про одруження, в цьому контексті, набуває неоднозначного забарвлення, і 

є всі підстави уявити й глибше зрозуміти, яких тяжких житейських випробу-

вань зазнали почуття («Як я Вас люблю, Олічка!») Івана Франка й Ольги Хору-

жинської. «Ванюшечка, золото мое, кукушечка моя. Видишь, какими словами 

я начинаю къ тебє письмо, что значитъ соскучилась» – пише молода дружина, 

підписуючи листа «Твоя Оличка» (sic) (4; 163,165). 

Несподівано твердий лист від дружини до Івана Франка в ув’язненні – 

«Відки це взялась у тебе така безінтересовність, де поділось твоє мужество?.. 

тяжко жити без тебе... ...Хвилевим жити не можна, треба подумати о будучім, 

хто же в стані, крім тебе, із твоїх дітей зробити послідників гідних тобі» (4; 

172, 173).

Непросте матеріальне становище, коли зростають видатки на потреби 

маленькім дітям (Андрій, Тарас, Петро, Анна), часом призводить і до фі-

нансових суперечок. «Щодо грошей і книжок, ти досить непотрібно чи-

таєш мені нотацію. Я ж не просив твоїх грошей, а своїх зароблених... ...ти 
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ані разу не поміркуєш, чи є в мене сила тягти газетярську лямку, працю-

вати рівночасно науково хоч трохи, няньчити дітей, вчитися докторату. …

Пам’ять моя тупіє, думок у голові не стає,.. ідіотію і переміняюся в маши-

ну» – пише Франко зі Львова в Колодяжне, де Ольга гостює влітку з дітьми 

в родині Косачів (середина липня 1891р.) (13; 283). На це читаємо її му-

дру і врівноважену відповідь: «ти зовсім непотрібно набалакав мені всякіх 

упреков... Ти напрасно гадаєш, що я сама не вижу, як ти робиш и мучишся, 

але, як я не в стані сама нічого тому порадити, то й мовчу. Мовчу про тебе, 

не говорю нічого й про себе, а як треба терпіти, то й терпиться, поки най-

деться якій вихід» (23 липня, 1891 р.) (4; 191). 

Попри огром домашніх клопотів, Ольга залишалась, як пише дочка Анна: 

«вірною помічною дружиною мого тата. Чи ж не помагала йому в його літе-

ратурній праці? Поклавши нас, дітей, спати, ішла в його кімнату і там вони 

обговорювали, опрацьовували, планували нові видання... Мама цікавилася 

різними видавництвами започаткованими татом, допомагала їм матеріяльно, 

і її ім’я видніло не раз в журналі «Життя і Слово», також як перекладача з 

французької мови... часто їздила до Києва, була зв’язковим між галицькими 

і наддніпрянськими українцями, перевозила нелегальну літературу і не раз 

наражалась на переслідування російської поліції» (15; 23). Саме Ольга напо-

лягла, аби Іван Франко поїхав робити докторат до Відня, маючи там відповід-

не середовище і сприятливі для праці умови. Він пише в одному з тогочасних 

листів до неї: «Я, інколи, сидячи тут у спокійній і теплій бібліотеці, сам собі 

закидаю, що гріх було так самою лишати тебе з тількими дітьми» (13; 283). 

Ольга відписує: «Всі разом шумят, стучать, кричать так що, направду, учиться 

дома ти і не міркуй…». «...Зовсім не знаю, чим розвивати їх розум... Ти мені 

мусиш прийти з тим в поміч... Наглядний образковий метод ученія, як виджу, 

єсть найліпший…» (5; 184,190). 

В листах Ольги Хоружинської-Франко натрапляємо на такі несподі-

вані моменти, іноді безборонно щемливі, що кидають неповторне світло 

на особливості, навіть таїну їхніх взаємин з Іваном Франком: «Робили ми 

проби з мукою, нічого не виходило, а далі Мариня рішила, що то мука кеп-

ська... А потому посилаю тобі одрабинку муки, як ти її знайдеш по цвєту і 

по вкусу. Я ж на тому не розуміюсь. Видиш, якими я тебе дрібницями за-

нимаю на канунє твого публічного виступу і турбую тебе дурницями среди 

серъезних занятій. Та ти не сердись, теперь вся моя жизнь состоит из маси 

дрібниць...» (sic) (5; 184). 
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Нарешті, довгоочікувана подія. «Сьогодні здав я другий екзамен – (філо-

софію) – також з відзначенням. Значить, моя задача сповнена. Приходить-

ся тепер зачекати тільки на промоцію, т. є. торжественний акт, на котрім 

об’являють публічно уділення такому-то ступені доктора» – повідомляє Іван 

Франко у листі від 28 червня 1893 року (13; 410).

Вистава охоплює той початковий період життя родини Франків, коли мо-

лоде подружжя, пізнаючи одне одного, вчаться жити разом, де попри всі ви-

клики долі, ще так багато щасливих подій, де з народженням дітей Ольга й 

Іван сповнюються планів і мрій про майбутнє. 

Можна сказати, що крім очевидних, вищеописаних, так би мовити, 

видимих елементів документального театру, що склали драматургічну й 

візуальну основу нашої вистави «Подружжя», є й такі, документальність 

яких немов прихована, невидима. Але для нас вони теж виповнюють про-

стір вистави особливою атмосферою. Ми не розповідаємо у виставі про 

дружбу родини Франків із геніальною Соломією Крушельницькою чи 

про стосунки Івана Франка з поетами літературного угрупування «Мо-

лода муза». Але на початку й наприкінці вистави звучить старий рари-

тетний запис із голосом Соломії Крушельницької, взятий із аудіокасети, 

яку подарував нам ще в 90-х роках минулого вже століття, після вистави 

«Стіна» на гастролях у Торонто, син «молодомузівця» Остапа Луцького, 

професор Юрій Луцький. Так несповідимі, невидимі промені перепліта-

ють долі героїнь, вистав, людей...
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«Я – кінооко. Я – око механічне. 

Я – машина, що показує вам світ таким, яким тільки я його зможу поба-

чити. 

Я звільняю себе із сьогодні назавжди від нерухомості людської.

 Я в безперервному русі. 

Я наближаюся і прямую від предметів, я підлажу під них, я вилажу на 

них, я рухаюся поруч із мордою біжучого коня, я врізаюсь на повному ходу 

в натовп, я біжу перед біжучими солдатами, я перекидаюся на спину, я 

піднімаюся разом із літаками, я падаю і злітаю разом із падаючими і злі-

таючими тілами. Ось я, апарат, кинувся по рівнодіючій, лавіруючи серед 

хаосу рухів, фіксуючи рух з руху від найскладніших комбінацій. Звільнений 

від тимчасових і просторових рамок, я співставляю будь-які точки всесві-

ту, де б я їх не зафіксував. 

Мій шлях – до створення свіжого сприйняття світу. 

Ось я і розшифровую по-новому невідомий вам світ»

З Маніфесту Дзиги Вертова

Застереження

Ставлю до відома всіх, хто читає цей текст: автор ніякою мірою, жодним 

чином і ніяким переконанням не відмовляється від того, що театр можливий 

тільки за живої присутності бодай одного актора й одного глядача.
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Перша спроба

Усі технологічні винаходи на початках їхнього створення опиралися на 

жорстоке суспільне несприйняття: колесо, паровий двигун, друкарський вер-

стат, комп’ютер, інтернет, всесвітня павутина (World Wide Web), телебачення, 

електрична лампочка, пеніцилін, телефон тощо.

Тільки час і людське прагнення постійного удосконалення сприяло посту-

повому входженню всіх винаходів у звичний суспільний кругообіг.

 Моя театральна подорож подарувала мені можливість пізнати кілька ви-

находів людства у 21-му столітті. Першою та несподіваною такою зустріччю 

було дослідження природи новоствореного поняття театр онлайн під час пре-

зентації театрального проєкту «Венеціанець» у жовтні 2019 року в Національ-

ному Центрі театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. Проєкт не передбачав 

трансляції прем’єри онлайн, але маючи персональну зацікавленість у вивчен-

ні природи впливу на віртуального глядача через онлайн-трансляцію вистави, 

кількість і якість охоплення віртуальної аудиторії й, насамкінець, якість теа-

трального твору в створеному абсолютно іншому форматі відео, я вирішив 

самотужки з власного мобільного телефону-комп’ютера Samsung Galaxy A5 на 

основі інтернет-платформи Facebook здійснити 5 щоденних прем’єрних пока-

зів онлайн-вистави й зафіксувати їх на сторінці вистави. Звичайно, що якість 

картинки, звуку й ракурсу бажала бути кращою, але це не було першочерговим 

завданням. Усі 5 вистави можна порівняти з погляду запису різних 5 живих 

виступів. Вони відрізнялися новими текстами, новими несподіваними мізанс-

ценами, новою живою музикою, що створювалася вживу на кожній виставі 

композитором і музикантом Романом Суржею, а також новими персонажами 

з глядацької зали, які могли взяти участь у виставі під час її створення акто-

рами за попередньо встановленим задумом. Усі щойно перелічені складники 

є невідривними компонентами саме живого театру. Але в трансляції онлайн 

кожна вистава набувала нової форми, нового твору, нового, але щойно зігра-

ного, записаного й завантаженого в інтернет одноразово. І тут виникає питан-

ня – як назвати цей твір? Що це? Яка його перспектива, і чи є вона? Адже це 

не спеціально встановлений факт запису вистави, а його фіксація у плинному 

часовому просторі як мить звичайної живої театральної вистави, бо: глядач у 

неї віртуальний. Ми спостерігаємо тільки кількісний і якісний (фах, вік, упо-

добання, розташування тощо) стан віртуального глядача за результатами мо-

ніторингу платформи Facebook. Ми можемо читати цитати, репліки, відгуки 

чи інші тексти окремими повідомленнями в чаті під час і після трансляції. 
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Тому я питаю – як назвати цей формат художнього театрального твору? Віде-

оверсія, онлайн-відеоверсія, запис трансляції тощо. Але все це старі назви, які 

є з минулого й не вміщують перспективи розвитку такої форми театральної 

вистави в майбутньому. Спробую розтлумачити чому. Кожна жива вистава є 

як напис водою на піску морського берега. Щойно створившись, вона в цю ж 

мить зникає безповоротно. Це природний закон живого театру. Інтернет же 

пропонує інструмент, що перетворює безповоротне зникання живого театру 

на безкінечну творчу подорож живої вистави за допомогою сучасних цифро-

вих технологій у віртуальний світ. Тобто йдеться про сповільнення старіння, 

реінкарнацію, перетворення невловимої миті живого театру, збагачення його 

новими формами за допомогою новітніх інтернет технологій. І це можливо 

тільки за однієї умови: щоразу створений живий театральний процес, який 

транслюється онлайн і записується для віртуального глядача, мусить містити 

щось якісно нове в художньому відношенні. Це нове стосується стану гри ак-

тора, його художнього сценічного перетворення, нового сенсу думки, нового 

змісту тексту, нового ракурсу декорації, нового світла, нового сценічного ви-

міру, нового, невідомого ще нам, художнього креативного театрального вина-

ходу, за котрим було б цікаво спостерігати віртуальному глядачеві. І щоразу 

нова сценічна якість одного й того ж самого театрального твору створила б 

нескінченну галерею постійного дослідження сценічного театрального про-

стору. А кожна вистава онлайн розглядалась би не як завершений художній 

твір, а як ланка безкінечного ланцюга удосконалення креативності театраль-

ної форми через посередництво онлайн-трансляції, запису й фіксації на ін-

тернет платформі. Тепер поставимо собі питання – чи ми хочемо, щоби су-

часний театр так розвивався? Чи ми прив’язуємо такий розвиток сучасного 

театру до нашого особистого людського духовного розвитку? Запевняю вас, 

що це неможливо. Сучасний театр у світі давно вже розвивається за допомо-

гою нового витка спіралі новітніх цифрових технологій. Використовуються 

дивовижні пересувні екрани, парадоксальні ракурси з безлічі камер і сюжети 

проєкторів, системи світлових апаратів тощо. Кількість таких новітніх засобів 

тільки збільшується, і вони рухають нас за ковнір не сидіти й скиглити про 

неможливість поєднання непоєднуваного, а мислити створенням нової по-

стійно видозміненої форми театрального твору. Формат поки що неназваної 

форми театральної вистави, що утворюється з запису онлайн і може само-

достатньо існувати в цифровому просторі, є перехідним етапом до цілком не-

відомої реальності театрального твору.
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Друга спроба

Наступним моїм кроком у театральній подорожі був інклюзивний теа-

тральний проєкт «Поезія за межами». Волею зовнішніх обставин прем’єра цьо-

го проєкту заздалегідь планувалась онлайн на інтернет платформах Facebook 

і YouTube. Виходячи з власного практичного досвіду онлайн-прем’єри «Вене-

ціанця», у мене з’явилися чіткі наміри удосконалити технічний складник, щоб 

отримати суттєво якісніший результат. Звичайно, це стосувалося найперше 

художнього креативного складника. Одразу застережу, що ті технічні засоби, 

які використовувалися в попередньому проєкті, були відкинуті як застарілі 

й неактуальні. Для нового проєкту було спеціально залучено 4 високоточні 

цифрові відеокамери, котрі могли записати з 4-х різних ракурсів одночасно. 

Одноразово через спеціальну програму відбувався онлайн-монтаж щойно 

відзнятого матеріалу, що одномоментно ставав сталим записом на інтернет 

платформах, які транслювали прем’єру наживо. Розмірковуючи над мате-

ріалом, котрий ми отримали після запису, я однозначно стверджую, що ми 

здобули цифровий театральний продукт перехідного етапу, де відкриваються 

небачені творчі можливості за умови технічного вивчення й постійного удо-

сконалення засобів створення такого твору, і найголовніше: можливість роз-

вивати уяву й творчу фантазію до безкінечності. 

Фото з вистави «Поезія за межами»
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Останнє є найціннішим у досвіді моїх онлайн-прем’єр. Зазначу що кіль-

кість камер, які транслюють прем’єру онлайн театральної вистави, може ви-

мірюватися необмеженою кількістю. І це дає змогу віртуальному глядачеві 

бачити онлайн такі ракурси живих акторів, крупні плани, мікроскопічні де-

талі облич, тремтіння, дихання, загальні плани з будь-якої точки сценічного 

простору, що в разі вдалого монтажу онлайн-демонстрація дає незбагненну 

форму бачення живої вистави. Жоден глядач не зможе отримати таку кіль-

кість одноразово-спійманих моментів, ракурсів і деталей живої вистави. Але 

й живої присутності віртуальний глядач позбавлений. І тут постає логічне 

питання. Що важливіше: втрачати живі миті створення вистави живої при-

сутності глядач-актор через низку зовнішніх обставин або все-таки, вико-

ристовуючи новітні цифрові технології, удосконалювати й розвивати творчу 

креативну уяву та фантазію, використовуючи онлайн-трансляції й тим самим 

розвиваючи нові форми театральної образності? Навіть віртуальної. У вірту-

альному світі моделюються безліч можливостей експерименту вдосконалення 

образної креативної уяви творця. 

Виїмка

«Віртуальна реальність (англ. Virtual reality) — різновид реальності в фор-

мі тотожності матеріального й  ідеального, що створюється та існує завдяки 

іншій реальності. У вужчому розумінні  —  ілюзія  дійсності, створювана за 

допомогою комп’ютерних систем, які забезпечують зорові, звукові та слухові 

відчуття».

Цитата з Вікіпедії

Підсумок

Поняття віртуальної реальності походить від «віртуальність», що є зв’язок 

між реальностями, які належать до різних рівнів, а в нашому випадку це ре-

альність живого дійства, реальність, котра транслюється онлайн і реальність 

записаного в онлайні. Між цими реальностями є зв’язок у формі невидимого 

квантового стрибка. Якщо перша реальність – живе дійство – народилось і 

помирає, то друга реальність – трансляція онлайн – на період самої трансля-

ції існує в самодостатньому віртуальному просторі, де віртуальний глядач є 

з усіма ознаками глядача, присутнього на живому дійстві. Цей віртуальний 

глядач може споглядати, відчувати, мислити й коментувати живе дійство тут 

і зараз у віртуальному невидимому просторі під час онлайн-трансляції. Третя 
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реальність – запис живого дійства, створений в онлайн, – залишається жити 

у віртуальному просторі в необмеженому часі з усіма витікаючими наслід-

ками. Усі три реальності мають такі характеристики: Породженість – вірту-

альна реальність створюється активністю іншої реальності, зовнішньої щодо 

неї (константної); Актуальність  – віртуальна реальність існує тільки «тут і 

тепер», поки активна константна реальність; Автономність  – у віртуальній 

реальності свій час, простір і закони існування, що можуть бути відмінними 

від таких у константній реальності; Інтерактивність – віртуальна реальність 

може взаємодіяти з іншими реальностями, в тому числі й із тією, що її ство-

рює. Додати можна також такі характеристики, як Перетвореність (віртуаль-

ною реальністю є перетворена інша реальність), Спостережуваність (вона є 

реальністю, якщо її можна сприймати органами чуття), Потенційність (вона 

є тим, що можливе, але не втілене), Символічність, Відмінність від справж-

ньої реальності, Ірраціональність. Власне, Ірраціональне є найпотужнішим 

чинником розвитку креативної людської уяви в мистецтві як спосіб порятун-

ку людини від тотальної повзучої раціональної матеріалізації і споживацтва. 

Але повернімося до початку моїх роздумів: жоден театр не існує без живо-

го актора-глядача. Це є незмінна константа театру минулого, теперішнього й 

майбутнього. І без існування цієї константи театр – неможливий. З огляду на 

цю думку, я повинен закцентувати, що можливість креативного позитивно-

го розвитку максимальною мірою присутня в першій реальності – тобто жи-

вий театр. Друга реальність – трансляція онлайн передбачає творчу цифрову 

складову, де існує інформаційна обмеженість креативного розвитку з причин 

технічного втручання в живий процес запису стороннього, тобто режисера-

оператора-монтажера. У цій реальності креативність диктується виключно 

кількістю камер, ракурсами, швидкістю стеження за живим акторським трем-

тінням, диханням, непередбаченостями й непрогнозованостями. Друга ре-

альність додає необмежені креативні можливості першій реальності у вірту-

альному цифровому світі, розширюючи до невпізнаваності першу реальність 

як до повної її художньої спотвореності так і до тотальної мистецької доско-

налості. Цей пласт креативності залежить від якості технічного цифрового 

устаткування та пропускної спроможності інтернету передати максимально 

якісний цифровий сигнал віртуальному глядачеві. Третя реальність ужор-

сточує й заморожує в цифровий незмінний стан живу виставу, позаяк її буде 

запущено з платформи живої реальності (Першої) і пропущено через онлайн-

платформу цифрової інтернет реальності (Другої). Третій стан реальності за-
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лишається незмінним у безмежному віртуальному просторі-часі, й саме він є 

останньою інстанцією кінцевого культурного продукту. Але незмінність цьо-

го стану робить його мертвим. Бо мертвими є усі мистецькі здобутки людства. 

І тільки живий актор живого театру тут-і-тепер може народити живу тканину 

реальності, будучи в спілці з живим глядачем. Навіть якщо цим глядачем є 

божественне ніщо. Тобто наш відлік осягнення живої реальності театру по-

вертається у зворотній бік до живого театру, де закладається божественність 

мистецтва. І якщо кожного показу буде створено живий абсолютно новий те-

атральний акт – як Перша реальність, із новими текстами, акторськими об-

разами, метафорами й алегоріями, і цей акт буде трансформовано крізь Дру-

гу реальність онлайн-трансляції, де продовжиться й посилиться креативний 

ріст руками й очима режисера-оператора-монтажера, а цей акт переплавиться 

в незмінну застиглу цифрову віртуальну театральну форму Третьої реальнос-

ті, то ми отримаємо Четверту реальність, яка народиться в уяві віртуального 

глядача, й продовжить своє існування в креативній безлічі ідей-можливостей 

інших акторів, режисерів, художників, композиторів у найнесподіваніших 

формах прояву. Навіть якщо всі вони є віртуальними. Четверта реальність 

найбільш незбагненна й бездонно креативна. Вона страшна й неконтрольова-

на. Вона містить сховані таємниці глибинних людських підсвідомих прагнень 

досліджувати креативний простір мистецтва. І заради цієї Четвертої реаль-

ності є сенс в онлайн-форматі театрального процесу, бо існує ця реальність як 

для віртуального, так і для живого театрального актора-глядача.     
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ПРО ПОСТАНОВКУ ВИСТАВИ «ВІРОЧКА» 

ЗА А.П.ЧЕХОВИМ У ДОНЕЦЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ОБЛАСНОМУ 

ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРІ (М. МАРІУПОЛЬ)

Людмила Колосович,

заслужена артистка України, театральний режисер,

режисер-постановник

Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса,

постановник Донецького академічного обласного драматичного театру 

(м.Маріуполь)

kolo9963@gmail.com

У середині червня з київського вокзалу відправився потяг Київ-Маріуполь 

і повіз мене на мою малу батьківщину – Донеччину. Приазов’я, яке побачила 

вперше минулого року на театральному фестивалі «Театральна брама», ніжно 

запало в душу. А ще сподобався театр і люди, які в ньому працюють…

Мета моєї теперішньої поїздки – постановка моновистави «Вірочка» за од-

нойменним оповіданням А.П.Чехова в Донецькому академічному обласному 

драматичному театрі (м. Маріуполь) з молодою 26-річною акторкою Вірою 

Шевцовою. 

Відсидівши 3 місяці на карантині в своїй оселі під Києвом, я з радістю ки-

нулась у вир нової постановки. Маріуполь зустрів мене гарячим сонцем і за-

пахом моря-я-я! О, море!.. моя осібна любов!..

І ось, нарешті, я в театрі, де на мене чекають! Акторка Віра Шевцова, 

яку викликала дирекція для знайомства зі мною, чекала на мене в при-

ймальній у чорному тренувальному костюмі, в чорному змінному взутті 

й у чорній масці. Карантин-бо ж. Побачила високу струнку дівчину, яка 

на перше знайомство з режисером прийшла готовою до роботи, – і моє 

серце тьохнуло. Я сказала: «Віро, дуже приємно. Репетиції – завтра!... 

але... почнемо сьогодні!» І ми почали…

Тут варто сказати про вибір п’єси. Їдучи на постановку до того чи іншого 

міста України, я завжди ретельно підбираю п’єсу, начебто приміряючи її – чи 

пасує вона цьому місту? І, найголовніше питання, яке я задаю собі перед по-
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становкою: хто цю п’єсу буде дивитися? Адже відповідь на нього є важливою 

не тільки для мене, але й для дирекції театру. Бо державний театр – це велике 

виробництво, і якщо вистава не буде продаватися, якщо глядачі не захочуть 

її дивитися, значить, тут є прорахунок, насамперед, режисерський, страждає 

від цього театр, а несе відповідальність за все директор. Отже, знаючи юний 

вік своєї акторки і враховуючи географічне розташування міста Маріуполя, 

а це 20 км від зони воєнних дій, я міцно замислилася. Адже тут, у місті, об-

паленому війною, головне – не нашкодити й усе робити з любов’ю. Любити 

Театр, а не себе в Театрі. І врахувати те, що люди нажахані новою бідою – ко-

ронавірусом. І ні революційні майданівські п’єси, ні про війну я би тут зараз 

не ставила, а щось таке тепле, душевне, давно забуте. Аби глядачі прийшли до 

театру й забули на деякий час про те, що коїться на вулиці… 

Довго шукала матеріал...

І я знайшла. «Вірочка» А.Чехова! Ось що я буду ставити... Та й мою актор-

ку звати Вірочка. І це вже дуже симпатично і викликає усмішку. «Вірочка» – 

оповідання про глибокі почуття, про зранене серце молодої дівчини Вірочки, 

адже вона переживає нестерпні душевні муки від кохання без взаємності. А 

ще мене дуже вразили описові сцени розкішної природи місцевості, у якій 

відбуваються події. Чехов народився в Таганрозі, на той час це була територія 

України, ось де він міг побачити такі красоти! А це ж поруч із Донеччиною! 

І я згадала своє дитинство, що промайнуло на Донеччині – плодющі сади з 

яблуками-грушками-сливками, ковиловий степ, веселі глибокі річечки, де ми 

дітьми ловили рибу, високі товстезні соняхи на городі, в яких ховала від мами 

знайдених на луках сліпих кошенят... 

Чехов – воістину один із найкращих письменників світу, і драматургів теж! 

Далі я зробила український переклад твору, вибирала найцікавіші україн-

ські слова, щоби глядач закохався в лірично-поетичний текст Чехова в укра-

їнському перекладі. 

Непомітно пролетіли півтора місяці роботи над виставою. Віра вияви-

лася чудово підготовленою акторкою, за що я дуже вдячна її викладачам 

(ХНУМ ім.І.П.Котляревського, художній керівник курсу – заслужений 

діяч мистецтв України Леонід Вікторович Садовський). Часом буває, при-

їздиш на постановку вистави в професійний театр, тобі дають акторів, і ти 

з ними починаєш… мучитись, бо не навчені, не вміють і не хочуть. Я вдяч-

на Вірі за те, що наші репетиції проходили на одному диханні. Вона була 

готова брати все, що я їй пропонувала й органічно робила це своїм. Своєю 



214

ПРЯМА МОВА

готовністю до роботи провокувала мене на пошуки віртуозніших пластич-

них ходів і пристосувань. І вдалося їй, юній акторці з трирічним досвідом 

роботи в театрі, створити 3 різні образи: Вірочку, Огнєва й Оповідачку. 

Вірі віриш, разом із нею смієшся і плачеш. Пам’ятаю репетицію кульміна-

ційної сцени вистави – зізнання в коханні Огнєву. Ми обговорили сцену, 

уточнили мізансцени, вперше послухали музику, і я запропонувала Вірі 

спробувати з’єднати все в одне ціле. 

Віра зіграла сцену блискуче. Звісно, були потім уточнення щодо мізансцен, 

але найголовніше сталося – момент істини, момент життєвої правди! І ми з 

нею повзали по сцені, обидві розчулені, й намагалися вичистити мізансце-

ни, довезти сцену до досконалості. Зі сторони, напевно, це виглядало дуже 

смішно… але саме в ту хвилину це був пік творчого єднання і взаєморозумін-

ня. У виставі багато пластики, присутній предметний театр, а також багато 

музики – живої і неживої. Актор Ярослав Прикоп (гітара), залучений мною 

до вистави, створює надзвичайно романтичну теплу атмосферу на початку 

дійства, певним чином налаштовуючи глядача на перегляд душевної вистави 

за А.П.Чеховим.

Театральний критик із Мінська (Білорусь) Дмитро Єрмолович-Дащин-

ський після перегляду вистави на ХХІІ міжнародному театральному фести-
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валі «Мельпомена Таврії» підкреслив, що вистава має терапевтичну дію. А це 

дуже важливо для тих областей, які обпалила війна.

Мені залишається лише бути вдячною долі за чудовий збіг обставин – за 

те, що познайомилася з директором театру Володимиром Кожевніковим, за 

Анну Апельт, художника вистави, за асистента режисера Людмилу Хлибову, 

за Віру Лебединську та за багатьох інших…

КІЛЬКА ГЛЯДАЦЬКИХ ВІДГУКІВ НА ВИСТАВУ «ВІРОЧКА»

«Враження тижневої давності. Перетравлювала. Театр люблю. Ходжу 

на прем’єри, можна сказати, регулярно. А ось на виставі одного актора була 

вперше. Вистава «Вірочка» Маріупольського театру проходила незвично: гля-

дачі знаходяться на сцені разом з актором через півтора метри. Так близько 

емоції на обличчі актора видно тільки в кіно, коли кадри крупним планом. Я 

вражена грою молодої, дуже талановитої акторки Віри Шевцової. Тонка, дуже 

незвична, красива постановка. Рекомендую» – Марина Іващенко.

«Підтримую кожне слово Марини в оцінці вашої, Вірочко, гри і постановки. 

Дуже чутливо зіграно на всі 10 з +» – Галина Лопатнюк.

«Хочеться розповісти про гру Віри Шевцової у виставі «Вірочка». І про 

глядачів. І про те, як ми після вистави бігли за букетом квітів, а потім на 

службовий вхід, щоб віддати його актрисі, тому що спішили на виставу і не 

встигли купити до. Емоцій так багато, але замість тексту залишу тільки 

ці фото. Нехай фб нагадає через рік. Дякую за можливість побути частиною 

життя А.П.Чехова» – Анатолій Спиця.
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ДІАЛОГ ІЗ МАЙБУТНІМ. ДРАМАТУРГІЯ Й АКТУАЛЬНІСТЬ

Олександр Мірошниченко,

 драматург, режисер, актор,

 завідувач літературною частиною 

Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса 

viter72@i.ua

Тема актуальності театрального дійства, безсумнівно, в усі часи була «наріж-

ним каменем» існування театру як мистецької інституції. Так чи інакше, ця тема 

стає своєрідною призмою, через яку розглядається вистава як пересічними гляда-

чами, так і критиками. Поляризація підходів до актуальності відкриває значний 

спектр варіантів – від повного заперечення можливості театру бути «вульгарно 

актуальним» до ототожнення театру з буквальним і начебто документальним від-

творенням сучасності. Зрозуміло, що жоден із підходів не може виступати в ролі 

такого собі «абсолютного рецепту», бо зумовлений як мистецько-світоглядними 

засадами творців, так і обставинами існування того чи іншого театру в конкрет-

ному соціумі. Саме тому всі спроби звести рецепт актуальності театру до певної 

домінантної матриці приречені на поразку з огляду на свою обмеженість у рам-

ках, що можуть відповідати виключно певній моделі театру в певних умовах, але 

аж ніяк не можуть бути універсальними. Тут, імовірніше, можемо говорити про 

«міру універсальності». Але ця «міра» більше стосується не театру як інституції, 

а того, що лежить в основі театрального дійства – себто мова про засадничі мис-

тецькі принципи драматургії.

Не варто забувати про важливу обставину: дуалізм природи драматургії, що 

об’єднує в собі як літературний, так і театрально-видовищний складники, при-

мушує нас розглядати драматичний твір саме в контексті паралельного існування 

цих дуалістичних площин. Якщо, звичайно, мова йде про драматургію, рівнознач-

но вартісну як у просторі літературному, так і в просторі реального театру. І, роз-

глядаючи тему актуальності, ми мусимо розглядати її саме в контексті паралель-

ності існування в цих двох просторах. А це ставить перед нами проблему самої 

природи існування театру, як інституції. У всі часи й у всіх культурах, незалежно 

від мистецьких орієнтирів, театр є не лише суто мистецькою інституцією –  його 
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структура глобальніша. Адже показ вистави є результатом не лише суто мистець-

кої ідеї – це сума мистецьких, організаційних, фінансових, соціальних, політичних 

та інших факторів, які й обумовлюють успішність існування драматургічного тек-

сту в тому чи іншому театральному просторі. Саме тому варто розглядати тему 

актуальності драматургії в контексті сукупності цих факторів, а не як окрему мис-

тецьку рефлексію автора на сучасні події. Бо інакше ми отримаємо протиріччя між 

власне рефлексією й можливістю її повноцінного сценічного втілення.

Отже, спробуємо розглянути потенційні можливості максимальної актуалі-

зації драматургічного тексту в різних варіантах і з різними потенційними рівня-

ми можливостей актуалізації, а також потенціал драматичного тексту бути акту-

альним не тільки в теперішньому часі, а й майбутньому. 

Дуалістична природа драматургії в усі часи породжувала протиріччя між 

різновекторністю підходів до відтворення реальності. Якщо для літературного 

складника драматургії актуальність сприймалася швидше як формотворчий про-

стір, то для видовищно-сценічного складника драматургії актуальність перехо-

дила в площину змісто-утворюючої домінанти. У такий спосіб драматург завжди 

опинявся перед нелегким вибором між відтворенням реальності та гри в реаль-

ність. Зрозуміло, що й той, й інший шляхи, виведені в абсолют як догма, в резуль-

таті виявлялися безвихідними, а п’єси в результаті чи не мали взагалі сценічного 

життя, чи мали життя дуже короткострокове. При чому ця короткостроковість 

стосувалася не лише сценічного життя п’єси, а і її літературного існування. Отже, 

драматурги змушені були шукати «серединний шлях», розуміючи, що з одного 

боку, сучасна п’єса в сучасному театрі має бути актуальною, а з іншого, усвідом-

люючи дуже непросту природу актуальності драматургії.

 У чому ж полягає власне ця непроста природа драматургічної актуальності? 

Ми можемо говорити про існування трьох рівнів драматургічної актуальності. За-

значу, що механізм їхнього існування однаковий в усі часи й у всіх культурах, бо є 

віддзеркаленням природи людини, а не суто соціокультурологічним контекстом.

Отже, перший рівень актуальності ми умовно можемо назвати «РІВНЕМ 

КОНСТАТАЦІІ». Факти реального життя створюють первинну інформаційну 

матрицю з чітко обмеженими параметрами. Себто, факт не має множинних по-

трактувань, а сприймається виключно як аксіоматична картинка з чітко визна-

ченими й розставленими акцентами. На цьому рівні драматургія виконує роль 

діалогізації цієї матриці, запускаючи механізм сценічного відтворення, де вже 

сама матриця, а не її трактування має художню цінність. Відбувається сценічна 

констатація реальності відповідно до попередньо розставлених акцентів. Перша 
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проблема, яка виникає на цьому рівні –  це проблема місця драматурга. Тут не 

йде мова про роль творця художньої реальності, а все зводиться до ролі драма-

турга як реципієнта інформаційної матриці. Тож драматург по суті стає таким 

же глядачем, як і інші. Бо добровільно позбавляє себе функції трансформації й 

трансформує не реальність під себе, а себе під те, що він вважає найбільш точним 

відтворенням реальності. Тут і виникає друга проблема цього рівня. Неможли-

вість фіксації об’єктивної точки актуальності. Що, власне, вважати цією точкою 

актуальності? Час подій? Час написання п’єси? Час сценічного відтворення? Зро-

зуміло, що технологічно просто нереально поєднати всі три точки. Вони завжди 

будуть рознесені в часі, й чим далі буде знаходитися точка відтворення від точки 

події, – тим менш актуальною буде матриця фактів. До того ж, цей рівень виявля-

ється дуже чутливим до контексту. Зміна історичного контексту навіть у наймен-

ших проявах багаторазово множиться в сценічному прояві, створюючи дисонанс 

між ще недавно абсолютно співзвучною часу матрицею і новою реальністю. Саме 

тому драматургія, що перебуває на «РІВНІ КОНСТАТАЦІЇ» дуже швидко стає 

неактуальною й малоцікавою для глядачів і читачів.

Другий рівень актуальності ми можемо назвати «РІВНЕМ ВІДМОВИ». Це діа-

метрально протилежний першому рівень. Шлях до актуальності через відмову 

від актуальності. Драматург прибирає зі своєї творчості все, що не є лейтмотив-

ним для всіх часів. Лише й тільки теми, які однаково привабливі для публіки в усі 

часи. Оце от звернення до «вічних тем» начебто повинно було б гарантувати дов-

гострокову актуальність драматургії. Насправді ж відбувається зворотній про-

цес. Ми спостерігаємо максимальну архаїзацію такої драматургії вже від моменту 

її народження. Архаїка з засобу стає метою і веде до деградуючого відтворення 

застарілих патернів. При чому кожне нове відтворення все більше й більше фор-

малізує ці «вічні теми», герметизуючи їх у чітко визначених жанрових і світогляд-

них канонах.

Третій рівень, звичайно, є найважчим, але і найбільш перспективним. З огля-

ду на свою важкість він не є привабливим для більшості драматургів, бо не обіцяє 

простих і канонічних рішень. Проте саме він поєднує той драматургічний дуа-

лізм, про який ми говорили вище, створюючи умови для одночасного органічно-

го існування п’єси, як у просторі літературному, так і просторі сценічному. Отже, 

мова йде про рівень, який умовно можемо назвати «РІВНЕМ НОВОЇ ПРИТЧІ». 

Часто виникає нерозуміння того, як притча може корелюватися з актуальністю. 

Притча у нашій свідомості ймовірніше віднесена до простору «вічних тем», ніж 

до простору сучасного. Звідси й виникає помилковість пошуку не притчі в сучас-



219

ПРЯМА МОВА

ності, а сучасності в притчі. Себто ми намагаємось знайти точки перетину при-

тчі з сьогоденням замість того, щоб сьогодення сприймати як притчу. В першому 

випадку ми знову ж таки потрапляємо в матрицю архаїки. Яка, очевидно, може 

бути в чомусь суголосною «сьогоденню», але не є його органічною частиною. А це 

зразу повертає драматурга на попередній «РІВЕНЬ ВІДМОВИ». Тут же ми ведемо 

мову про кардинально інше. Для розуміння спробуємо визначити основні ознаки 

драматургічної притчі:

1. ПОЗАЧАСОВІСТЬ СЮЖЕТУ. Часовий простір, у якому існує сюжет, не 

грає жодної ролі. Власне, яскравий приклад –  це драми Шекспіра, засновані на 

давніх хроніках, але трансформовані автором саме як гостроактуальні матриці 

його сучасності. Отже, драматург веде пошук актуального сюжету не в дуже об-

межених часових або географічних рамках, а в абсолютно вільному просторі всіх 

часів і народів.

2. ГРА В РЕАЛЬНІСТЬ. Драматург не відтворює, а створює свою надреаль-

ність. Він абсолютно вільний у грі з фактами й подіями. Для нього факти –  це 

саме об’єкти драматургічної гри, своєрідні пазли, з яких він може скласти будь-

яку картинку. Тому тут бракує аналізу правдоподібності, як домінанти творчого 

процесу. Реальність є такою, якою її малює драматург. Насправді і начебто ак-

туальна документальна драма точно так грається з реальністю. Різниця лише в 

тому, що в просторі псевдодокументальної драми драматург створює матрицю 

фактів і намагається переконати всіх і себе, що лише факти, що розміщені в цій 

матриці точно відтворюють реальність. У просторі ж притчевому драматург усві-

домлює суб’єктивність сприйняття фактів і не намагається створити ілюзію точ-

ного відтворення реальності. Реальність для нього –  це співзвучність часу, а не 

його буквальне відтворення.

3. ПРОГНОСТИЧНІСТЬ. Притча завжди має вектор не в теперішнє чи в ми-

нуле, а в майбутнє. Притча направляє імпульс у майбутнє, прогнозуючи те, що ще 

не відбулось, і створюючи варіативність простору майбутнього.

4. СВОБОДА ПРОСТОРУ. Простір, у якому існує сюжет, є простором акту-

алізації сюжету й не виступає в ролі підтвердження імітації реалістичності. Тож 

простір п’єси не має штучних обмежень, що диктуються «матрицями реальнос-

ті». Драматург не приховує, що саме він є творцем притчевої матриці, й пропо-

нує глядачу й читачу гру в просторі цієї матриці, межі якої невідомі глядачам і 

читачам.

Отже, ми чітко бачимо кардинальну різницю всіх трьох рівнів драматургії. 

Але відмінність ще лежить у площині так званої «точки активації». Мова йде про 
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той момент, коли п’єса активується в репертуарі театрів, стаючи не просто фак-

том літератури, а частиною саме театрального простору. Тут важливо зазначити, 

що одноразова постановка лише в просторі одного театру в результаті спонсор-

ської підтримки, або грантової в рамках локального проєкту ще не є свідченням 

справжньої активації. Така штучна активація аж ніяк не показує реальну картину, 

а точніше, викривляє її. Натомість справжня «точка активації» передбачає сце-

нічне втілення п’єси в кількох театральних просторах і з ініціативи саме театрів. 

«Активація п’єси» зовсім по-різному відбувається на різних рівнях. Якщо ми 

ведемо мову про «РІВЕНЬ КОНСТАТАЦІЇ» –  тут активація п’єси збігається з точ-

кою створення. Себто складається парадоксальна ситуація, коли спочатку йдуть 

намагання створити обставини активації, а потім уже, власне, створюється сам 

твір. Це закономірно, бо вся сутність цього рівня полягає в максимальній часовій 

близькості часу факту, що описується і факту вистави. Чим більшим виявляється 

цей проміжок, тим застарілішою виглядає п’єса. Хоча тут ситуацію дещо рятує 

так звана «актуалізація другого порядку». Це та ситуація, коли актуальність влас-

не самої п’єси підмінюють актуальністю методу. Яскравий приклад –  феномен 

сучасної української хвилі «нової драми», що ґрунтується на формі, скопійованій 

із російського зразка, яка, зі свого боку, базувалася на англійських і німецьких 

моделях. За деяким винятком, вона тиражується в Україні, не як новітня оригі-

нальна форма, а як догматичне відтворення сталих форм, а отже, є вторинною. До 

того ж, актуальність такої догматичної форми визначається не як реальність теа-

трального процесу, а як певна аксіома, що саме такий напрям є єдино можливим 

«актуальним». Себто, відбувається нескінченне клонування первинної матриці. 

Але тільки первинна матриця пройшла шлях природної активації у своєму теа-

тральному процесі. Клони ж прийняли цю активацію, не як реальний процес, а як 

невід’ємну частину творчого прийому. Це може спрацьовувати на рівні реклами, 

але аж ніяк не відповідає реальній дійсності. 

«РІВЕНЬ ВІДМОВИ» взагалі спрямовує свої зусилля на знищення «точки ак-

тивації». Тут іде мова про начебто «вічні» теми, які однаково добре сприймаються 

завжди й усіма. Приклад цього – так звана «бульварна» драматургія. Легка, добре 

зроблена комедія, що фактично лежить поза простором часу й соціуму, сприйма-

ється добре невибагливою публікою саме через свою «зробленість». Вона не по-

требує «унісону» з часом і подіями, бо перебуває за їхньою межею. З одного боку, 

це дійсно гарантує практично миттєву сценічну активацію, але з іншого – тут же 

робить таку драматургію архаїчною. Така драматургія не може працювати з нови-

ми формами чи змістами саме через те, що базовим принципом стає архаїзація, 
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як запорука сценічної успішності. І тут характерно, що чим більш архаїчним за 

своїми творчими уподобаннями є той чи інший театр – тим активніше він ста-

вить саме такі п’єси. Себто відбувається гармонізація двох рівнів архаїк.

«Точка активації» для «РІВНЯ НОВОЇ ПРИТЧИ» є значно складнішою. Пе-

шопричиною цього є прогностичність притчі, її спрямованість у майбутнє, а не 

констатація минулого. Саме тому час написання драматичного твору й час сце-

нічної активації можуть бути значно рознесені в часі. Про це свідчить і мій влас-

ний досвід. Моя найбільш сценічно успішна п’єса «Станція, або Розклад бажань 

на завтра» почала активно ставитися українськими театрами лише через 7 років 

після написання, а ще через кілька років вона поширилася в міжнародному теа-

тральному просторі. Натомість час сценічних утілень в Україні й Польщі п’єси 

«Ніч вовків» свідчить, що вона актуалізується в переломні моменти для соціуму, 

який опиняється перед складним вибором майбутньої реальності. Але саме через 

універсальну притчевість кожна нова постановка сприймається саме як актуаль-

на та співзвучна саме сьогоденню. Хоча кожна п’єса – це окрема історія, й далеко 

не завжди час написання й час активації так рознесені в часі. Тут важливим є 

інше. Притчевість форми дає змогу автору вести діалог із часом як минулим, так 

і майбутнім. Вільне формування реальності не обмежується застиглою матрицею 

відібраних фактів, а тому, за визначенням, і не здатне до архаїзації.

Отже, головна думка. Природа театру лежить у безмежності площин гри. 

Саме гри. Бо театр не був, не є і не може бути реальністю. Театр завжди пропонує 

свою, відмінну від життя, реальність, яка аж ніяк не є копією реального життя. 

Усі спроби створити копію життя насправді вмотивовані бажанням бути акту-

альним, але приречені на вторинність через неможливість миттєвої реакції на всі 

зміни життєвого простору й соціуму. Отже, ми приходимо саме до необхідності 

прогностичного формування актуального драматургічного простору у вільних 

притчевих формах. Лише пластичність притчевої форми може дати можливість 

діалогу з часом, який не є сталою точкою, а завжди сприймається як пластично-

рухливий потік, що постійно трансформується. Саме оцей резонанс пластичнос-

ті притчі й пластичності часу створює простір актуальності для глядача й читача. 

Саме цей резонанс не дає можливості притчевій формі архаїзуватись або застиг-

нути в сталих формах зафіксованої матриці. І тоді ми бачимо актуальність зовсім 

іншої якості, кардинально відмінної від короткострокової й кон’юнктурної псев-

доактуальності. І тоді п’єса через свою «точку активації» починає довге сценічне 

життя в різних театральних просторах, залишаючись по-справжньому актуаль-

ною й цікавою для різних країн і просторів.
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ І НЕ ТІЛЬКИ,

або «Я ДОСЛІДЖУЮ РАДІСТЬ…»

(В’ячеслав Страннік – Оксана Танюк: спроба інтерв’ю)

В’ячеслав Страннік,

художник, театральний художник,

учасник понад 100 виставок,

член Національної спілки художників України,

роботи автора є в колекціях штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі, «Аpple» в 

США, у представництві «Microsoft » в Італії, у галереї «LAIN-ART» у Німеч-

чині й у багатьох приватних колекціях у США, Франції, Італії, Німеччини, 

Чехії, Словаччини, Індії, України, Росії.

slavastrannik88@gmail.com

Оксана Танюк: Я хочу розпочати зразу з трохи провокаційного запитання…

В’ячеслав Страннік: Ну, провокація – це одна з базових стратегій мисте-

цтва… Слухаю тебе.

О.Т.: Ось ми говоримо, знаємо, що сучасне мистецтво, передусім, є арти-

куляцією найрізноманітніших «незручних тем», соціальних табу; його головна 

ціль – створення інтересу до того, що хвилює суспільство тут-і-зараз. Воно 

працює з тривогами, вадами, болем світу, тобто – з травмованим світом. Це 

і є відповіддю сучасного мистецтва на сучасні виклики. Звісно, ми тут говори-

мо більше про той сегмент сучасного, що носить назву актуального.

В.С.: Тут взагалі виникає питання, що таке сучасна свідомість і сучасне 

мислення?

О.Т.: Так, звісно… ось мені й цікаво: ти позиціонуєш себе як художник, що 

працює в парадигмі сучасного мистецтва, але, що, справді, ти вважаєш, що 

для сучасної (пересічної) людини є пріоритетним: не скандальні або проблемні 

соціальні теми-табу, а саме ці тендітні аристократичні енергії буття? Не 

ЛГБТ, сексизм, ставлення до влади, соціальні маніпуляції, політика тощо… 

Справді? Ти так бачиш? Може, це тема далекого майбутнього?

В.С.: Мені здається, це тема якраз сучасного, і я, до речі, не поділяю на 

минуле, сучасне, майбутнє… Просто для мене сучасна людина, це якраз та, 
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яка мислить, творить енергію самої думки, несе відповідальність за якість цієї 

енергії (думки), це людина, для якої культура є апріорі самоорганізуючою сис-

темою духу… Для якої мистецтво, як якось у своїх лекціях заявив Мамардаш-

вілі, – є несвідомою сповіддю людства.

О.Т.: Часто критики й мистецтвознавці називають твої картини ри-

туалами, картинами-моліннями. А одну твою роботу «Діва, вбрана в сонце» 

було названо новітньою іконою і, як казали свідки-атовці, вона, справді, ряту-

вала життя… так мені розповідали…

В.С.: Це так назвав її настоятель Володимирського собору протоієрей Бо-

рис Табачек, який освячував картину. Каже: «Це ж Україна, одягнута в сонце. 

Це неоікона. Посвячую її на це». Це, справді, у мене була своєрідна практика 

– медитація на перемогу. Занурення в енергії світла. «Діву, вбрану в сонце» по-

чав писати після Майдану. У розпал воєнних дій на Сході. Вирішив для себе: 

коли закінчу роботу – закінчиться війна…

О.Т.: Війна триває… може, ти не закінчив роботу – не закінчив це її «одя-

гання в сонце»?

В.С.: Можливо, її має закінчити сама реальність…

О.Т.: Маєш на увазі – реальність як суб’єкт? Скажи, саме цей принцип 

закладений в основу твого стилю або 

методу – Рекітон? До речі, як перекла-

дається? Той, що працює з Реальністю?

В.С.: «Той, що взаємодіє з просто-

ром».

О.Т.: Ну, Ре, або Ра – це, очевидно, 

енергія світла…

В.С.: Кі (ци) – внутрішня енергія, 

тон – ритм простору, його дихання.

О.Т.: Як так вийшло, що ти став 

розвивати саме ці давні принципи, 

що залишилися нам від філософської 

спадщини часів санскриту? І що це 

за історія, коли ти ледь не став жи-

телем Ауровіля? («експерименталь-

не» місто-община в Індії, засноване в 

1968 році. Під егідою ЮНЕСКО – О.Т.) 

Скільки тобі було?
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В.С.: Мені було 25, і я був занурений у власний живопис і у вчення Шрі 

Ауробіндо…

О.Т.: Інтегральна Йога?… розумію.

В.С.: Отож… Це дуже резонувало з моїм тодішнім станом. Самодисциплі-

на як принцип найвищої свободи… Книга «Інтегральна Йога» мені попала в 

самвидаві, це ж були ще 80-ті, про йогу взагалі не дуже говорилося… А я ще 

раніше, не знаючи всього цього, займався такими практиками, можна сказати 

– йогою через живопис. Візуалізація езотеричних… здогадок, може, споми-

нів… тощо… А тут Ауробіндо – динамічна медитація, взаємодія з реальністю, 

дзен, синтез… Відчув, що це моє. Я списався з представниками общини Ауро-

віля. На мене чекали. Зібрався їхати…

О.Т.: але не поїхав…

В.С.: Може, відчув, що це по суті монашество, і я хотів цього, але… мій 

анархізм узяв гору. Ну й жінок я дуже любив. Отже, між ченцем і художником 

обрав останнього. Здавалося, що художником бути легше. Ну так мені тоді 

здавалося. Ще тоді не перетаскав на собі тонни картин… (сміється).

О.Т.: Назва Рекітон це відгомін закоханості в Схід?

В.С.: От знов, тут усе пов’язано… У цьому житті все перетинається. Одно-

го разу, зовсім неочікувано, мене запрошують із виставкою до Владивостоку. 

І я там зустрічаю дуже цікавих людей, які живуть комуною (теж своєрідний 

міні-«Ауровіль»), напів-хіппі, напів-реріхівці, щось таке, дуже цікаві, креа-

тивні, світлі… філософи, поети, музиканти. Вчені – хтось писав дисертацію 

на теми Сходу… Я в них жив кілька тижнів. Показую свої роботи, здається, я 

привіз «цифри» й цикл «Врата світла», – а вони всі в один голос – Рекітон!!! Ні, 

Теотако! Усе ж таки Рекітон! Ну, божевільні, подумав так. Нічого не зрозумів, 

тоді… а потім уже, коли став вивчати стародавні методики візуального пись-

ма – зрозумів, про що вони, що мали на увазі.

О.Т.: І що це таке?

В.С.: Усе. Ну як казав Ауробіндо, все життя – це інтегральна йога, так і Ре-

кітон – це метод, вчення, стиль, шлях, світогляд, філософія, модель свідомості. 

У його основі закладені різноманітні символічні інформаційні системи: колір-

на, числова, знакова й орнаментальна символіка, що базується на архетипах.

О.Т.: Тепер зрозуміло, звідки ця вірність темі Гармонії, Краси. Спогад про 

Цілісність. Майже утопічна оаза. Тут сучасне в парадигмі класичній, яка 

тримає саме таку ієрархію цінностей. Погоджуєшся?

В.С.: З парадигмами важко не погодитись… (сміється).
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О.Т.: «Розкадровкою нескінченності» назвав твої роботи мистецтвоз-

навець Сергій Папета. «Фрагмент за фрагментом розгортається сувій про-

стору».

В.С.: До речі, я-то хотів бути реалістом. У свій час я багато їздив по 

музеях і копіював майстрів – Ель Греко, Тінторетто, Тіціана. Теж така ме-

дитація на класичні теми… Вчився в них… Ну, копій 20 великих картин 

було зроблено. І далі б робив, але якось раптом себе запитав – «для чого ти 

це робиш, друже?». І внутрішньою відповіддю було те, що я себе відпустив, 

почав слухати простір… А далі було автоматичне письмо, тобто малюван-

ня. Відпускаючи себе, я ставав спостерігачем за самим процесом, за тим, 

куди це мене веде. Але рука була вільна… і тоді вільна рука привела мене 

до архетипів, тоді і відкрився орнамент як первинне письмо… як кодуван-

ня, шифр якихось сакральних змістів.

«Присутність у композиціях персонажів, далеких від християнських 

сюжетів, – наприклад, таких, що нагадують стеллоподібних кам’яних 

баб, ще один своєрідний інтуїтивний оберт у творчості В.Странніка до 

глибин «архетипової» пам’яті. Як відомо, біля кам’яних стеллоподібних 

зображень, що ставили на перехрестях доріг, здійснювали ритуали «за-

кликання божеств» у монгольському, середньоазійському, українському 

Степу. Один із новітніх символів – людина-кочовик несе в собі зміст ві-

чного подорожнього, що мандрує людськими й потойбічними світами. 

На рівні ментальної пам’яті цей історичний пласт торкається міжконфе-

сіональних «духовних традицій».

 Рада Михайлова, доктор мистецтвознавства, професор.

В.С.: …Я завжди захоплювався давніми культурами, катакомбною куль-

турою… У нас на території Кривого Рогу було багато таких поселень. Мені 

одного разу потрапив до рук культовий молоточок із чорного граніту. Це 25 

століття до н.е. Це був справжній витвір мистецтва й майже новітніх техноло-

гій… Це репліка в бік… я можу багато говорити про це…

О.Т.: Не сумніваюсь… але повернемось у сучасність. Коли робили твою ви-

ставку «Українська мандала» в галереї «Триптих», тебе назвали етноезоте-

риком. До речі, а як ти сам себе називаєш? Як ти сам про себе думаєш?

В.С.: Ну, етніка мені близька, вона проявляє всю оту магію української 

культури та й культури взагалі… Нібито в тобі починають дихати, вини-
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кати давні образи… ні, не так, швидше – ти сам раптом виникаєш у якійсь 

Ідеї, у якомусь Образі, знаходиш себе в спогаді–знанні… Сам відчуваєш 

себе архетипом… Але також мені близький і експеримент, напрями аван-

гарду… До речі, і примітив, і авангард засновані на одних і тих же архети-

пах. Той же авангард Малевича – прояв живої архаїки, якщо мати на увазі 

ці вихідні формотворчі процеси, ті архетипи, які поновлюються в кожному 

акті творення нової форми.

О.Т.: А що для тебе взагалі – мистецтво? От, наприклад, Михаїл Ямполь-

ський вважає, що взагалі немає мистецтва (після Ренесансу), а є просто різні 

антропологічні практики осягнення світу…

В.С.: Для мене мистецтво – це й антропологічні практики, але не тільки, це 

не тільки шлях… щось більше, закодованіше. Для мене це – ну така постійна 

нота, мелодія… енергія, яка все покриває…

О.Т.: З якого імпульсу – запах, звук, сон – ти починаєш працювати?

В.С.: Спочатку – лінощі… (або спокій), потім приходить спогад, як це 

класно, коли ти вже в ейфорії творчості… й далі ти просто хочеш відчути на-

солоду – виникає самоналаштування руки, пензлю… стану. І я вже знаю, куди 

хочу йти… ніколи себе не насилую.

О.Т.: Тобто в тебе із собою демократичні стосунки?

В.С.: О так, правда, чого не скажеш про Музу…

О.Т.: Ну про ваші стосунки з Музою просто не ризикую запитувати. Це 

дуже інтимна територія… А скажи мені, ти можеш назвати якусь картину, 

або цикл, що сьогодні більш за все співзвучні твоєму станові?

В.С.: Може, це цикл останній – «Охоронці світла» – назви умовні.

О.Т.: Це одна з яких пройшла за конкурсом (2019) у Британію на Літню Ви-

ставку Королівської Академії Мистецтв?

В.С.: Так, одна з цього циклу поїхала до Лондону…

О.Т.: Це мені здається, що ти ледве не єдиний український художник, кар-

тини якого виставлялися на цій топовій виставці?

В.С.: Здається, що так…

О.Т.: А мені здається, що це б мало стати подією для України. Одна з най-

престижніших виставок, яка проходить уже 251 раз, де виставляються, так 

би мовити, зірки сучасного мистецтва, Бенксі, Вендерс тощо. І ніхто не напи-

сав, не сказав про це, не звернув уваги. А ось зате росіяни швидко відреагували 

на успіх «своїх», та ще на додаток і тебе записали до себе. Читаю рецензію, і 

ти там фігуруєш, як «русский художник»… це як?
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В.С.: І це, не зважаючи на те, що країна була вказана… Ні, я не знав про 

це, неприємно… Оце ж воно і є… Сумно, але, на жаль, України немає на 

міжнародній мапі артринку, а, значить, і для всього світу немає і її народу 

з його культурою. Коли ми самі почнемо поважати своїх митців, – почнуть 

поважати й нас.

О.Т.: Безумовно. До речі, у тебе багато картин за кордоном, взагалі, тобі 

сумно розлучатись із картинами, коли ти продаєш їх чи просто відправляєш 

в іншу країну? Що ти відчуваєш?

В.С.: Сум… бо з кожною в тебе зв’язок, своя якась історія. Іноді картина 

тебе дороблює, договорює за тебе, а іноді промовляє замість тебе. Багато робіт 

пропало, просто не повернулись із виставок. Продаю тільки в хороші руки. 

Принаймні, намагаюсь.

О.Т.: Сучасний художній світ змінився дуже радикально. Сьогодні вважа-

ється, що простір експерименту перемістився в інші медіа. Упродовж мину-

лого століття декілька разів оголошувалась «смерть» живопису. Що ти про 

це думаєш?

В.С.: От саме «оголошувалося декілька разів»… тобто – дуже живучий ви-

явився…

О.Т.: Тобто, як сказав Марк Твен, що «чутки щодо моєї смерті дещо пере-

більшені»?

В.С.: Взагалі це улюблена людська звичка – «вбивати» – то Автора, то 

Отця, то зразу Бога…

О.Т.: От-от, «побачиш Будду – вбий його», «вбити» Вчителя… Помітив, 

я не запитую, скількох вчителів ти вбив? До речі, хто є твоїм вчителем? 

Серйозно, от, наприклад, Григорий Синиця – він був твоїм вчителем? (заслу-

жений художник України, лауреат Шевченківської премії. Переслідувався 

радянською владою як формаліст, націоналіст і абстракціоніст. Започаткував 

новий напрям – Українська колористична школа. Під керівництвом Синиці 

працювали О. Якименко, А. Горська, Г. Зубченко, В. Зарецький, – О.Т.)

В.С.: Він не був вчителем у традиційному сенсі, але я багато в нього навчив-

ся… Коли спілкуєшся з мудрою талановитою людиною, це завжди на тебе впли-

ває… У нас були дуже теплі стосунки, ми дружили, хоч, коли ми зустрілися, 

йому було вже за 70 років, а мені десь до 30-ти… Він, будучи взагалі такою різ-

кою людиною по життю, до мене ставився дуже приязно… ми часто гостювали в 

майстернях один одного. Він же, звинувачений у націоналізмі, з 1968 року жив у 

Кривому Розі, уже там почав працювати в техніці «флоромозаїка». Він яскравий 
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представник «школи Бойчука»… Дуже вірна й послідовна особистість. А його 

Школа української колористики… Нас зблизила оця система мислення, де колір 

виступає як образ, ми обидва використовували активний колорит… так, йому 

подобалося, що я роблю… ці мої експерименти з напругою кольору, з ритмом…

О.Т.: А хто тобі ще з художників близький, так би мовити, твоя рефе-

рентна група? Не тільки сучасні, а всіх часів і народів?

В.С.: Ну це й ті, у кого я вчився, проходячи їхнім шляхом, копіюючи їх – я 

вже казав раніше… ну й Пікассо, Ван Гог… так важко сказати. Вазарелі – ба-

чив його в оригіналі в Кельні, його ранні роботи близькі мені за колоритом. 

Ну, хто ще? Поллак подобається… (Пол Джексон Поллак – американський ху-

дожник, представник абстрактного експресіонізму – О.Т.) Аніш Капур – деякі 

роботи викликають у мене захват, а ще – Явашев Крісто…

О.Т.: Це який обгорнув тканиною рейхстаг?

В.С.: Так. Він упакував поліпропіленовою тканиною німецький Рейхстаг 

(1995 рік – О.Т.). І не тільки це. На 2021 рік планувалася акція обгортання Трі-

умфальної арки. Але в цьому році він пішов із життя.

О.Т.: Я хочу поговорити про т в о ї «масштабні візуалізації»…

«Картини Странніка без втрати якості витримують випробування гіпер-

масштабом. Якщо заради експерименту спрямувати проєкцію якоїсь із його 

робіт на небо, ми матимемо повноцінну заставку для цього чималенького мо-

нітора. Можна навіть сказати, що збільшення проявляє справжній масштаб, 

запроєктований митцем у скромному форматі полотна. У цьому контексті 

згадуються «мегаграфіті» пустелі Наска.

Твори В’ячеслава Странніка – це, безумовно, не зовсім і не тільки живопис. 

В одній зі своїх іпостасей він являє собою своєрідну візуалізацію альтернатив-

них проєктів буття. Якісь із картин можна побачити в об’ємі, як архітектуру. 

Інші можна уявити собі як масштабні візуалізації декорування в масштабі 

планети. Проте, чи не найутопічніший з усіх – це проєкт свідомості, яка пуль-

сує й розширюється, не боячись втратити свій оточений парканами законів 

світ. Це кольорова діаграма вільної душі».

Сергій Папета, кандидат мистецтвознавства, дизайнер.

О.Т.: Про це «декорування в масштабах планети» – до речі, коли ти вже 

здійсниш оцей свій проєкт «мегаграфіті» під умовною назвою «Відповідь іно-

планетянам»? Розкажи про цей проєкт…
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В.С.: Я в душі монументаліст. Велика форма мене гіпнотизує. І мене завжди 

заворожували ці величезні картини-геогліфи, кола на полях. Ідея проєкту «від-

повіді…» виникла давним-давно, це як спроба входження в діалог із «позазем-

ним розумом». Або Розумом Майбутнього. Хто б не був автором – колективний 

«художник», природа, незнайома енергія, інопланетяни – це геніально. Я ще у 

2000 році запропонував відділу культури Кривого Рогу такий проєкт. Розмір 

має бути від кількох гектарів і більше… Кольорова картина на величезному 

полі… Пропонувалося подати на фонд Ахметова на 2012 рік, коли був чемпіо-

нат із футболу. Люди підлітають до аеропорту, – бачать ось таку візитну картку 

України, – зовсім інший простір як інший вимір… Придумав кілька варіантів, 

із чого можна це зробити. Взагалі це мав бути гіперпроєкт – Велика Галерея як 

новий тип діалогу з іншими цивілізаціями. І не тільки інопланетними. Бо так і 

твориться новітня цивілізація, де в базисі культура, пам’ять, етика.

О.Т.: Але так досі й не вдалося відповісти «позаземному розуму»…

В.С.: … напевно земний розум занадто обмежений. Бо треба дружити з 

владою… На жаль, або, на щастя, у мене це не дуже виходить.

О.Т.: Мені взагалі здається, що Світ не любить художників. Вони йому, 

звісно, потрібні, але зовсім не як незалежна одиниця… Світ хоче їх спіймати, 

привласнити, полонити, диктувати умови, споживати…

В.С.: А через артринок, через комерціалізацію мистецтва це вже і відбува-

ється… Художника спіймали… «світ ловив мене та не спіймав», – це вже не 

про сучасне.

О.Т.: Але часто сам художник просто вимагає, щоби світ його спіймав… 

От навіть не буду запитувати, чи хочеш, щоби світ тебе спіймав… сам себе 

запитаєш. Ось ми вже заторкнули й сучасне мистецтво й тему влади… На-

скільки я знаю, ти один із засновників Музею сучасного українського мисте-

цтва, ще до часів незалежності – 1986-1989 рік, у Кривому Розі… Це взагалі 

перша така інституція була… Здається, це доволі велика провокація для вла-

ди… на той час… Так?

В.С.: Тоді це було дуже актуально, небезпечно… це зараз скандал санк-

ціонований і є частиною сценарію, і дуже вітається… А в 1986 будь-яка ін-

сталяція викликала шок… Пам’ятаю, ми побудували на центральній площі, 

поруч із пам’ятником Фрунзе, який був метрів за 5 заввишки, свій пам’ятник-

інсталяцію. Із цивілізаційного мотлоху: телевізорів, холодильників, телефонів 

тощо – таку величезну Урбаністичну Людину… Вона нібито була в діалозі з 

Фрунзе… Скандал був грандіозний, як три ленінопада зараз. Влада врятувала 
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Фрунзе від цього діалогу, надіславши екскаватор… А потім ми ще провели не-

санкціоновану виставку, теж на площі. Виставили більш 70 робіт сучасних ху-

дожників – а тоді ж виставки дозволялися тільки членам Союзу художників…

О.Т.: Це ви просто як Salondes Refusés («Салон Отверженных», де вистави-

ли свої роботи Мане, Моне, Сезанн…– О.Т.).

В.С.: Ну так… Це була форма протесту проти совка… Ми створили творче 

об’єднання АЯ, головним завданням якого було – розвиток культури в про-

вінції до рівня культури всесвітніх центрів. Ой, а скільки разів мене арешто-

вували за наше сучасне мистецтво…

О.Т.: І чому ти зараз не займаєшся сучасним, тобто, актуальним, мисте-

цтвом?

В.С.: Ми вже торкались того, що актуальне мистецтво працює з травмами, 

з проблемами й болем світу…

О.Т.: …і що воно свого роду критичний інструмент, барометр суспіль-

ства. Це не про «вічні істини», а про проблеми й виклики сьогодення…

В.С.: Це все зрозуміло… Але, на сьогодні, мені здається, що діагноз, який 

ставить культура за допомогою контемпорарі – і він був поставлений нео-

дноразово – відчувається саме як заговорення, забалтування, просідання. 

З’їдається те, заради чого провокує і кричить актуальне мистецтво – травми 

й рани світу не стають від того меншими, гештальт не закривається, навпаки, 

йде накопичення – уже й так на одному квадратному метрі так багато болю… 

Як відомо, вічне – це найбільш сучасне.

О.Т.: Ти зараз говориш про відповідальність художника за своє мистецтво? 

Подумалося про прогностичну функцію художньої культури в принципі… хоча 

зараз дуже важко щось прогнозувати, ми зараз стоїмо всередині торнадо, – 

але я розумію, про що ти говориш…

В.С.: Іноді треба зупинятись у божевільному світі. Саме це надає тобі 

швидкість сприйняття.

О.Т.: От розумієш, якщо б тебе не знати, я маю на увазі, твою громадян-

ську позицію, що ти активний учасник майданів тощо… – можна запідозри-

ти тебе у відстороненні від проблем суспільства… До речі, це теж цікаво – до-

слідити цю межу між художнім висловленням і дійсністю. Теж одна з провідних 

тем актуального мистецтва.

В.С.: Зараз у мене така метафора виникла, що контемпорарі досліджує світ 

здебільшого за допомогою Фройда, а мені більш Юнг цікавий… з його архе-

типами. Мені цікаво досліджувати ці першоелементи універсуму. Може, це 



231

ПРЯМА МОВА

моє, так би мовити, перекручення, але мені цікаво досліджувати саме Радість. 

І саме досліджувати.

О.Т.: Як вважав Сковорода, Радість і є головним критерієм творчості… 

Ну, добре, а які запитання ти хотів би сам собі поставити?

В.С.: Запитання? Що ще мені очікувати від себе? Чого я насправді хочу? 

Про той же світ… чи хочу бути спійманим… багато чого запитав би…

О.Т.: Узагалі які речі, події – що саме тебе надихає? У чому береш енергію?

В.С.: Лінії обрію… Небо як чисте полотно…

О.Т.: Ти ніколи цього не малюєш… не хочеш розкодовувати це для себе?

В.С.: А може, навпаки, тільки це й роблю…

О.Т.: І що це для тебе – бути художником?

В.С.: Бути внутрішньо вільним…

О.Т.: Тобі це вдається?

В.С.: На жаль, не завжди…

О.Т.: Що для тебе таке поняття як натхнення?

В.С.: Вдих…

О.Т.: Чого б ти ніколи не робив (не малював)?

В.С.: Не милувався б на Біль…

О.Т.: Муза часто прилітає?

В.С.: Мухи частіше…(посміхається), а якщо серйозно – вона й не відлітала.

«Дивно, але колір цих картин має свій ЗАПАХ. Запах піднімається знизу, 

колір накладається зверху. І він п’янить, як опіум і власне куріння Землі. Ко-

лір насичений запахом, запах – кольором. Обидва – живильні. Так буває на 

Півдні. І в південному космосі, куріння, природно, органічно. Тут зони санда-

лового дерева, ароматів або священної трави куша, що запалюють при жерт-

воприношеннях.

І здається мені, що ЦІ світи – не дальні, а близькі, дуже близькі світи, до 

яких треба намагатися дотягнутись. Усі ці лінії, спіралі й узори – вони не з 

давніх містичних світів, а із того Космосу, в якому ми всі були колись, будем 

колись і в якому ми перебуваємо Тут-і-Тепер».

Ірина Романченко, кінокритикеса, сценаристка.
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ТЕАТР ЗАЧАРОВУВАВ МЕНЕ ЗАВЖДИ…

(Ольга Новікова – Юлія Скибицька: розмова про театр)

Ольга Новікова, 

театральний художник, сценограф,

член Національної спілки художників України,

 член Національної спілки театральних діячів України,

учасниця численних виставок живопису, графіки і сценографії,

 художник-постановник НЦТМ імені Леся Курбаса

olganovikova163@gmail.com

Юлія Скибицька: Пані Ольго, коли Ви відчули, що Ви – художниця? І чому 

саме художниця театру?

Ольга Новікова: Скільки пам’ятаю себе – любила малювати – з дитинства, 

згодом (у шкільному віці) відвідувала студію, закінчила районну художню 

школу. Коли постало питання після закінчення школи, куди вступати, відпо-

відь напрошувалася сама собою – хочу вчитися малювати. Театр зачаровував 

мене завжди, тому і вступила на театрально-декораційне відділення живопис-

ного факультету Київського художнього інституту (сьогодні – Національна 

академія образотворчого мистецтва й архітектури).

Ю.С.: Розкажіть, будь ласка, про Ваших учителів. Хто є для Вас взірцем?

О.Н.: Сценографію викладали – Лідер Данило Данилович1 і Кириченко Алла 

Глібівна2. Данило Лідер почав викладати в нас із 2-го курсу. На його лекціях 

збиралися студенти з різних курсів, факультетів. І були це не просто лекції – це 

були незабутні зустрічі, під час яких Учитель ділився досвідом роботи в театрі, 

1 Данило Данилович Лідер (1917-2002 рр.) – народний художник, лауреат Національної премії 
України імені Т. Шевченка. Оформив понад 150 вистав. Його творчість вважається початком 
нового періоду української сценографії, а саме – дієвої сценографії. Мав власну студію. Учні 
«школи Лідера» (серед яких, окрім Ольги Новікової, – Андрій Александрович-Дочевський, 
Володимир Карашевський, Марія Левитська, Сергій Маслобойщиков, Ігор Несміянов, Олег 
Луньов, Ігор Білецький, Віктор Бариба, Лариса Чернова, Людмила Нагорна, Наталія Рудюк, 
Олексій Гавриш, Анна Духовична, Олег Татарінов, Андрій Романченко та багато інших...) нині 
є гордістю української сценографії.
2 Алла Глібівна Кириченко – художниця театру та кіно, художниця по костюмах. Була 
художником-постановником Театру опери та балету ім. Т. Шевченка, зараз керує майстернею 
сценографії кіно й телебачення.
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різними історіями з життя. Він готував нас до життя… і до життя в театрі. Ми 

відвідували його майстерню на Оболоні. Він знайомив нас зі своїми учнями (на 

той час уже відомими театральними художниками). Це був інтелігентний, висо-

коосвічений Учитель-Філософ і, водночас, добра й чуйна людина.

Ю.С.: А власних учнів маєте?

О.Н.: Стаціонарно не викладала. Але мала приватну практику. Викладала 

графіку, живопис, скульптуру.

Ю.С.: Як саме відбувається процес створення театральних художніх ро-

біт? Хто дає перший поштовх?

О.Н.: Процес творення вистави відбувається по-різному. Або художник 

пропонує свої ідеї, або режисер, але виставу ліплять разом, шукаючи спільне 

рішення.

Ю.С.: Чи може художник під час роботи над виставою творчо переконати 

в чомусь режисера, наполягти на своєму власному баченні?

О.Н.: Так, художник може переконати режисера у своїй версії. Дуже важ-

ливо для художника знайти спільну мову з режисером. Але мрія кожного ху-

дожника знайти свого режисера, як і режисеру (напевно) знайти свого худож-

ника, з яким було б взаєморозуміння. Мій метод роботи – різний, але завжди 

хочу зрозуміти задум режисера, його світобачення. Вистава народжується у 

творчих пошуках і суперечках.

Ю.С.: Прошу Вас розказати про свої останні роботи.

О.Н.: Щойно побачила світ книга про Леся Танюка «ЛЕСЬ ТАНЮК: РЕНЕ-

САНСНА ЕНЕРГІЯ», з моїм оформленням. Продовжую працювати над про-

єктом «Сон Лакшмі, що побачив Вішну у своєму сні, або медитація на тему 

ігри Богів», за п’єсою Оксани Танюк. 
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Я як художник-постановник над цією роботою працювала з різними ре-

жисерами. Відзняли відеоверсію вистави «Сон Лакшмі…», де дійові особи па-

перові мальовані ляльки – версія Паперового театру. Зараз працюємо з режи-

сером Мирославом Гринишиним над втіленням нових ідей у цю роботу. Далі 

буде… прем’єра. Спостерігайте за оголошенням.

Ю.С.: А Ваша перша робота в театрі? 

О.Н.: Я дебютувала виставою «Чекаючи на Годо», за п’єсою Семюела Беке-

та. Данило Лідер познайомив мене з режисером Аллою Заманською. Так по-

чиналася моя робота в театрі. Данило Данилович радив – треба уявити, сфан-

тазувати, треба вигадати історію, щоби придумати сценографію, костюми. Я 

скористалася порадою і вигадала свою історію, на яку надихнув мене вулич-

ний ліхтарний стовп під моїм вікном (на Оболонському подвір’ї).

Ю.С.: Яким Ви бачите майбутнє театру й художника театру з огляду на 

нові умови життя (пандемія, карантин, бурхлива диджіталізація)?

О.Н.: У зв’язку з викликами часу (як, скажімо, нинішня пандемія) театр 

буде пристосовуватися до умов, будуть виникати нові форми, як от теперішні 

онлайн-репетиції, онлайн-вистави.

Ю.С.: Ольго, що для Вас театр?

О.Н.: Театр – це духовний багатогранний філософський світ, об’ємна су-

цільна просторова дія, яка має багатоплановість, із різних нашарувань, відтін-

ків; мозаїка, створена митцями з діалогів, із монологів, із музики, з акторської 

гри, з режисури, з художнього рішення, з емоцій… І це можливість загляну-

ти в себе, відкрити в собі щось нове. Може, це звучатиме пафосно, але театр 

для мене це – магія, це – очищення і причастя, це – можливість сповіді через 

сприйняття побаченого й почутого… Звичайно, це – коли хороша вистава, 

коли зачаровує гра акторів, коли забуваєш про все, коли є тільки ти й театр.
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АВАНСЦЕНА

«АВАНСЦЕНА» – у новому числі «Курбасівських Читань» започатковуємо 

нову рубрику – АВАНСЦЕНА. Вона продовжує в науковому форматі одноймен-

ний мультимедійний проєкт НЦТМ імені Леся Курбаса – інформаційний збірник, 

який анонсує нові п’єси, та Інтернет-бібліотеку. Назва походить від терміну, 

яким позначають передню частину сцени, адже драматургія зазвичай випереджає 

театр – вона на передньому плані, тобто «на авансцені». Тому в новій рубриці 

плануємо публікувати матеріали, які трохи випереджають театральну й дра-

матургічну реальність. У цьому номері представлені передмови Неди Нежданої і 

Юлії Скибицької до ще неопублікованих антологій сучасної української драми серії 

«Драма&Світ» – історичних п’єс «Часо&простір» і комічних «Ажіотаж».
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«ЧАСОПРОСТІР» НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ 

ВІД МИНУЛОГО ДО МАЙБУТНЬОГО

Неда Неждана,

драматург, культуролог, перекладач

neda7@email.uа

«ЧАСО&ПРОСТІР» – перший проєкт антології вітчизняної історич-

ної драми, який поєднує рецепцію українських п’єс, новітній погляд на 

історію й культурну спадщину. Антологія історичної драми має не лише 

мистецьке значення, а й державотворче. Історія України в умовах кілька-

сот-річного поневолення, тоталітарного суспільства й існування в чужій 

парадигмі цінностей вимагала культурної ревізії, а також рясніла на «білі 

плями», які необхідно переосмислити. Книга складається з таких розді-

лів: «Прадавня історія. Міфопростір», «Давня історія. Козаччина», «Нова 

історія. Війни», «Новітня історія. На межі». 

Перший розділ об’єднує міфоцентричні тексти, які або використо-

вують такі джерела, як міфи, легенди, або створюють авторський міф із 

умовним простором і прогностичною функцією, моделюють авторський 

фантастичний світ із історичним тлом. 

«Амазономахія» О.Миколайчука-Низовця демонструє сюжет із життя 

амазонок в уявному періоді переходу з матріархату до патріархату, у час 

його занепаду й передвісника загибелі. Автор проєктує його на сучасний 

період – імовірного зворотного переходу з патріархату до матріархату, 

діагностуючи елементи кризи. Драматург використовує прийоми бурлес-

ку й травестії, суголосно до «Енеїди» І.Котляревського уподібнює образи 

до козаччини, водночас пародіюючи уявний прадавній сюжет. Додатко-

во вводиться дзеркальна проєкція східного способу життя – сатиричного 

чоловічого «гарему» жінки-правительниці. П’єса також здійснює декон-

струкцію традиційної моделі драматичної ситуації «перешкоди в любові» 

за Ж.Полті, яка завершується одруженням. В «Амазономахії» на контрасті 

шлюб стає причиною конфлікту й демонтажем романтичної моделі. Тобто 

фактично створюється трирівнева трагікомічна конструкція з химерним 
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авторським світом. Різні рівні історичного періоду й географічного про-

стору створюють модель сучасної проблематики перехідного періоду. 

Трансформація міфологічного простору відбувається й у п’єсі О.Вітра 

«Яблука Помони», в основі якої лежить давньоримський міф про богиню 

Помону. Водночас у драмі втілено символ яблука як спокуси, «пропуск» у 

незнаний світ і його відчуття. Він дає алюзії на біблійну притчу про піз-

нання «добра і зла» й вигнання з раю Адама і Єви. Давній Рим стає також 

лише умовним історичним тлом, яке відтінює актуальну проблематику. 

Дивна дівчина запрошує головного героя-воїна на таємничу подію, суті 

якої він не розуміє, але саме загадка його приваблює. Він звертається до 

друга-актора з проханням прийти на цю зустріч і перевірити, що станеть-

ся. Додаткового напруження додає те, що лише він один може потрапити 

на це дійство. І несподівано для обох смак таємниці, можливість вийти з 

буденної рутини й стати обраним починають роз’єднувати, провокують 

двобій і, зрештою, можливу загибель, таку ж загадкову, як і сама пропози-

ція опинитися потойбіч звичної реальності. Ця п’єса, написана в час Май-

дану й початку гібридної війни на сході, також апелює до актуальності, 

але у формі притчі – як можливість вийти з буденності, стати особливим, 

спонукає до ризику. Як надзвичайність приваблює, стає пристрастю, яка 

змінює життя, і де вчорашній друг може стати ворогом.

У п’єсі «Час чорного сонця» Н.Нежданої дія відбувається також в 

умовному історичному просторі, але тепер це уявна середньовічна Італія. 

За сюжетом мандрівному актору-втікачу пропонують стати фальшивим 

королем, одруживши свого сина з дочкою «сірого кардинала», який поса-

див його на трон. План змовників удається, але далі політика примирення 

з ворогом заради прибутків, ціною ув’язнення героя війни, стає фаталь-

ною – несподівані месники за минулі гріхи правителів починають свою ві-

йну... Карколомні події з інтригами й втечами, поєдинками й вбивствами, 

захоплюють місто у свій вир, але, зрештою, ворог опиняється під оборон-

ними мурами, а король не тільки не організовує захист а ще й відчиняє 

ворота. І тоді несподівано корону здобувають ті, хто зовсім не думав про 

неї – звільнений воїн і «повстала з мертвих» дочка актора – заради захис-

ту своєї вітчизни, а не владних амбіцій. Проте надії на порятунок майже 

немає, і тоді в дійство втручається… сонце, а ключем до розуміння цього 

перетворення стає жанр драматичного твору – «хроніка одного затемнен-

ня». Хоча п’єса датована конкретним роком, «реалістичним» тут є лише 
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факт найбільшого затемнення сонця того часу. І саме воно стає й образом 

п’єси і її ілюзорною розв’язкою, «богом із машини», який втручається в 

ситуацію катастрофи. Ця історична драма-фентезі задумана задовго до 

обрання президента з артистичним минулим, але її сюжетна лінія про пе-

реслідування й арешти героїв війни заради «бізнесу на крові» – виявилася 

пророчою. Актуальним видається й попередження драми про небезпеку 

примирення з ворогом такою ціною. Тож п’єса резонує не лише із сучас-

ним, а й із майбутнім. Автор використовує драматургічні прийоми різних 

часів і народів – від античних до новітніх, а загалом текст тяжіє до неоек-

зистенційної драми – у протистоянні свободи й авторитарної влади.

Процеси державотворення викликали також пошук джерела його фор-

мування. З огляду на історичну літературу, автори зверталися насамперед 

до часів козацтва й бароко, як до умовного «золотого віку» українства. 

Саме Козацька держава стала початковою матрицею незалежної Укра-

їни. Відповідно це й «гетьманіана» В.Босовича, і необароко В.Шевчука 

(«Свічення»), і «козацький світ» Б.Жолдака. Другий розділ антології при-

свячений саме козацькій тематиці, але в різних формах, жанрах, стилях. 

Так, Б.Жолдак обирає форму драматичної казки-притчі, продовжуючи 

козацьку серію – у п’єсі «Чарований запорожець», яка входить у другий 

розділ антології. Автор будує сюжет на автентичній міфології – з лісо-

вими духами, русалками тощо, але водночас наповнює текст історичними 

деталями козацького періоду. Б.Жолдак створює оригінальний сучасний 

міф – про втрату людиною «подобизни». Саме ця загубленість формулює 

одну з головних актуальних проблем – руйнацію української ідентичності 

після тривалого перебування в зоні російської окупації. У п’єсі викорис-

товується дворівнева структура – міфологічно-героїчна й постмодерна 

травестійно-іронічна. 

Натомість п’єса Н.Нежданої «Повернення в ніколи» пропонує оригі-

нальну трагедійну версію за мотивами сюжету повісті М.Гоголя «Тарас 

Бульба» у формі віршованої рок-опери. Авторка звертається до автентич-

ної, миргородської версії, уникаючи цензурних спотворень петербурзь-

кої, у якій мало місце свідоме перекручення фактів – українське козацтво 

вписувалося в матриці московської імперії, а назва Русь легітимізувалася 

для її окупанта (що абсурдно для кінця 15 століття, у якому відбувається 

дія твору). Рок-опера носить гендерний характер, вводячи альтернатив-

ний жіночий світогляд у патріархальну конструкцію – погляди матері, яка 
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втрачає синів, дівчини, яка оплакує загибель коханого, інших жінок. На 

відміну від однозначного трактування, притаманного, наприклад, опері 

М.Лисенка, з лінійним сюжетом – покарання зрадника Андрія й перемога 

козаків, ця п’єса трактує архетипний сюжет складніше. Андрій не воює зі 

своїми, а потрапляє в трагічну безвихідь поміж бажанням порятувати ко-

хану, яка опиняється в окупованому місті, та обов’язком перед своїми рід-

ними й побратимами. У трагічній безвиході опиняється й Тарас Бульба, 

мимоволі ставши причиною загибелі обох своїх синів – не лише Андрія, а 

й Остапа, змарнувавши можливість його порятунку. Отже, головний кон-

флікт тут не у війні, а в долі українського народу, де герої протистоять 

фатуму, який спричиняє ці трагічні трансформації і роздвоєння. У п’єсі 

також розглядається глобальна проблематика – чому український народ 

опинився тривалий час в окупації попри мужність його захисників? Які 

внутрішні причини призвели до руїни козацької держави? 

Власне, подібну проблематику побудови й руйнації державності роз-

глядає О.Миколайчук-Низовець у п’єсі «Алхімія Карла ХІІ», присвя-

ченій феноменальним постатям в історії України та Європи – гетьману 

Івану Мазепі й шведському королю Карлу ХІІ. Якщо в п’єсі Н.Нежданої 

постає період зародження козацтва – кінець XV століття, то в п’єсі 

О.Миколайчука-Низовця – період фіналу козаччини перед руйнацією й 

остаточною втратою автономії. У фокусі драматурга кульмінаційний мо-

мент – після багаторічного укріплення України – економічного, воєнно-

го, культурного, релігійного, Іван Мазепа, розуміючи наступ імперії на 

права й свободи українців, робить спробу вирватися з лещат окупантів. 

Розуміючи, що сили нерівні, гетьман вирішив узяти в союзники шведів на 

чолі з Карлом ХІІ. Натомість ризик обертається катастрофою – спаленим 

Батурином, жахливими репресіями, масовими вбивствами й деструкці-

єю залишків нашої державності – початком періоду, який назвуть пізні-

ше «великою руїною». Паралельно автор вводить ліричну лінію – історію 

кохання гетьмана до Мотрі Кочубей, яка також закінчується провалом 

– попри готовність дівчини слідувати за коханим і її втечу з дому, Іван 

Мазепа свідомо відмовляється скористатися ситуацією, аби не занапас-

тити її долю. О.Миколайчук-Низовець обирає форму історичної драми, 

але по суті жанрово це можна було б назвати «песимістичною трагедією»: 

герой здійснює глобальний доленосний вчинок для цілого народу, який 

призводить до його особистого краху, але світ не змінюється на краще, а 
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обертається катастрофою. Драматург діагностує в п’єсі й причину такої 

ситуації – не стільки дії ворогів, закономірні для окупантів, а зрада «сво-

їх», які занапащають долю цілого міста а то й держави, заради власної ви-

годи або привілеїв. Проте і їхня доля часто трагічна, як зрадника Носа зі 

знищеного Батурина. Цей феномен зрадництва є однією з головних при-

чин окупації частини України й здачі національних інтересів уже в ХХІ 

столітті в час гібридної війни. Відомий вислів про те, що «невивчені уроки 

історія повторює» лишається актуальним. 

Сучасний період незалежності в розвитку української драматургії 

ознаменований появою значного представництва історичних п’єс. Про-

те на відміну від до-незалежного періоду, коли домінантою була акти-

візація точок «священної боротьби» різних світоглядів, тобто революції 

1917 року й І-ої та ІІ-ої світових воєн, у 1990-х – початку 2000-х ці іс-

торичні зони майже зникають із обігу. А якщо й з’являються, то пере-

важно в контексті ревізії певних постатей, затаврованих у радянський 

період, як-от Олена Теліга в «Сум і пристрасть» А.Багряної та «Олена Те-

ліга: шлях із небуття» О.Очеретного, Андрей Шептицький в однойменній 

п’єсі В.Герасимчука та інші. 

І лише в останні постреволюційні роки почали виникати п’єси, 

пов’язані з І-ою і ІІ-ою світовими війнами, але вже з позиції новітньої 

української, а не радянської історіографії з її викривленою свідомістю й 

українофобською позицією. Ці п’єси об’єднані в розділі антології «Нова 

історія. Війни». П’єса А.Покришеня «Балада про Крути» присвячена зна-

ковій події періоду І-ої світової війни і визвольних змагань України за не-

залежність – утворення УНР, а також протистояння російській окупації, 

зокрема, битві під Крутами. Героїзм січових стрільців, хоч і не захистив 

молоду державу від армії гігантської імперії, яка втопила в крові спротив 

і знищила згодом мільйони людей, але став образом слави й мужності, во-

їнської доблесті, яка, подібно до історії про триста спартанців, надихнула 

нові покоління борців за незалежність України. Жанрова і формотвор-

ча палітра збагачується новою фарбою на межі різних родів літератури. 

П’єса змальовує розмаїте численне полотно, яке презентує строкату кар-

тину політичного життя того часу й дає можливість зануритися в револю-

ційно-воєнну ситуацію з погляду українських цінностей – чи не вперше в 

новітній драматургії. Драма позбавлена трагічного пафосу, натомість по-

єднує риси хроніки і власне драми. 
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Дві інші п’єси третього розділу «Останнє танго у Хусті» О.Гавроша й 

«Ой, Дніпро, Дніпро…» І.Юзюка пов’язані з ІІ-ою світовою війною з гео-

графічною різницею в зображенні подій – на західній Україні в О.Гавроша 

і східній – у І.Юзюка. Обидві п’єси тяжіють до форми історичної драми, 

але у фокусі не глобальні політичні трансформації, а доля людей, які по-

трапляють у жорна війни й репресій. Перша п’єса означена жанрово як 

«драма 1939 року» – того самого, фатального для світу, коли дві тоталітар-

ні імперії Гітлера і Сталіна об’єдналися й розпочали світову війну. Всупе-

реч викривленій радянській історіографії, для нашої країни війна почала-

ся значно раніше 1941 року і аж ніяк не була «вітчизняною», а боротьбою 

проти численних загарбників-окупантів, не лише росіян і німців, а і їхніх 

колаборантів – зокрема, угорців. У її фокусі – трагічна історія обстою-

вання незалежності Карпатської України, а дія відбувається в Хусті, ко-

роткочасній столиці нашого Закарпаття. Персонажі драми – переважно 

митці: поет, художник, балетмейстер, режисер, актори, які виборюють 

право на голос своєї культури й потрапляють під маховик вбивчої агресії 

і репресій. Автор змінює початковий романтизований наратив із читан-

ням поезії О.Ольжича на опис жахливих реалій у фіналі. Головний герой 

драматург і режисер Микола, водночас хорунжий УНР, гине разом із по-

братимами в цинічний спосіб: поранених у шпиталі угорські військові до-

бивають багнетами, жаліючи кулі, а решта тих, хто вижив, чекає на вирок 

у в’язниці. Суголосно з п’єсою О.Миколайчука-Низовця автор моделює 

«песимістичну трагедію», в якій герої гинуть, але світ перетворюється на 

ще «пекельніший», омріяна свобода лишається недосяжною. 

У п’єсі «Ой, Дніпро, Дніпро…» І.Юзюка акцентовано психологічні пе-

ретворення героїв, їхнє зростання, як особистостей і громадян. Історич-

ним об’єктом драматурга стає неймовірний злочин радянської системи, 

спрямований проти власної армії, коли життя солдата не мало жодної цін-

ності, а нищення власних воїнів було тотальним. У цій драмі автор спо-

стерігає за процесом, як із гвинтиків, якими рухає тоталітарна машина, 

народжується стрижень свідомості й опору. Він уриває її саме на цьому 

моменті, бо саме цей феномен цікавить драматурга – з цієї точки зору 

структура тексту нелінійна, адже фінал по суті може трактуватися і як 

кульмінація, і як зав’язка, і як розв’язка – залежно від погляду на пред-

мет авторської уваги. Саме трансформація людської психіки важлива й 

акцентована драматургом у цій п’єсі.
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Натомість значно більше, ніж світові війни, в українській драматур-

гії починають актуалізуватися принципово інші історичні події – ті, 

в яких можна простежити пошук зон «катастрофи»: Голодомор, Чор-

нобиль, сталінські репресії тощо. Це ті теми, які свідчили про масові 

злочини радянської системи проти своїх громадян, які раніше замовчу-

валися, прикривалися пів правдами і відвертою брехнею. Водночас ці 

теми, пов’язані з психологічними травмами, «блоками», й надалі впли-

вають на ментальні особливості сучасних українців, їхній стиль пове-

дінки, внутрішні комплекси. Ці травми потребують переосмислення на 

художньому, а не лише на документальному рівні, й драма відіграє тут 

особливу терапевтичну роль. 

Розділ книги «Новітня історія. На межі» презентує п’єси, які 

об’єднують «межові стани» людей в екстремальних умовах: між життям 

і знищенням, свободою і в’язницею, незалежністю й окупацією, вірою 

в ідеали і зневірою. Однією з таких «зон» став час Голодомору 1932-33 

років, знакова катастрофа для України, адже такі поняття, як «земля», 

«чорнозем», «хліб» – важливі у формуванні національного типу, і з ними 

традиційно асоціюється образ України – «житниці Європи». Тобто, ця ка-

тастрофа стосувалася фундаментальних основ національного архетипу. 

Вона не лише вбила кілька мільйонів людей, але й укорінила глибинний 

страх у тих, хто вижив, адже українців прагнули знищити фізично й ду-

ховно. Цей геноцид – чи не наймасштабніший злочин радянської імперії. 

Серед п’єс на цю тему – «Інтермеццо» О.Клименко, «Голос тихої безодні» 

Н.Нежданої, частково «Дикий мед у Рік Чорного півня» О.Миколайчука, 

«Зерносховище» Н.Ворожбит, «Голодна кров» О.Бісик. Натомість до анто-

логії входить п’єса «Калина та песиголовці» Н.Марчук, де тема голодомо-

ру розглянута як наслідок боротьби різних типів свідомості і взаємодія 

різних міфологій – автентичної язичницької, християнської і радянської 

ідеологічної в поєднанні з демонічною – образами «песиголовців». У цен-

трі уваги Н.Марчук не лише соціальний конфлікт, а й внутрішнє перетво-

рення головної героїні з символічним іменем Калина. У діалогах авторка 

використовує поетизацію, відчуження, елементи абсурду.

Наступна п’єса розділу «Є в ангелів від лукавого» А.Багряної охоплює 

різні періоди – від І світової війни й визвольних змагань до часу після 

ІІ-ої світової, але у фокусі автора – репресії тоталітарної системи проти 

невинних людей. Центральним місцем дії і водночас образом стає вагон 
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із репресованими, який везе їх на заслання до умовного ГУЛАГу. Голо-

вна героїня Софія – кохана й мати воїнів за незалежність України, яка 

опиняється з іншими жінками в цьому фатальному поїзді. Арештована 

без злочину, полонена окупантів її землі, у нескінченній дорозі, де на неї 

чекають тортури чи смерть. І воїнське псевдо її сина «Ангел» стає жор-

сткою іронією долі – по суті грою диявола, який не дає визволення нікому 

з українців, хто бореться за свободу. Неонатуралістичні сцени жахливих 

реалій арештантського потягу контрастують із символічними спогадами-

мареннями. П’єса не лише презентує образ історії України у двох світо-

вих війнах, а й виявляється прогностичною, адже чергова війна – напад 

Росії, захоплення в полон і арешти без злочинів знову увірвалися в життя 

українців і перетворюють реальність на нескінченне пекло. У п’єсі розми-

ваються межі між реальним і міфологічним світами, між різними часами, 

між життям і смертю, що характерно для метамодернізму. 

Часові трансформації й тема війни та репресій тоталітарних режимів 

характеризують і п’єсу Я.Верещака, яка завершує антологію. Вона має па-

радоксальну назву «Пекельна дорога до раю» й не менш парадоксальний 

жанр: «маленька п’єса про великий український сюр», поєднуючи минуле 

століття з сучасністю, актуалізуючи ІІ-гу світову війну в контексті нової – 

гібридної. Парадоксальною є й форма зображення головного героя – без 

його присутності. У центрі уваги опиняється одна з найбільш знакових 

постатей в історії України – Степан Бандера, який чинив опір двом тота-

літарним режимам – сталінському й гітлерівському, що коштувало йому 

і його братам та сестрам катівні, тюрми, концтабору і, зрештою, вбивства 

за наказом КДБ. Проте й у німецькому концтаборі, й після смерті він за-

лишався символом опору, з яким ішли в бій нові борці за волю України. І 

водночас той бруд, яким його поливала пропагандистська машина Сталі-

на, й досі спричиняє страх у нових поколінь українців торкатися цієї теми 

в мистецтві. Автор пропонує метадраматичну форму, прийом «театру в 

театрі» й фрагментарну структуру – в п’єсі репетирують фрагменти драми 

про Степана Бандеру, приміряючи ті чи інші ролі, відкидаючи їх, іронізу-

ючи і відчужуючись. Водночас Я.Верещак використовує символічні обра-

зи «Учитель», «Маруня» (асоціюється з міфологічним Мара), «Блазень», а 

також містичну й позачасову постать «Вона», яка втілює ідею реінкарна-

ції. Документалістика реальних фактів межує з фантастично-притчевою 

– образом «меча», який відкриває справжню сутність того, хто бере його 
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до рук. Приміряючи маски та втілюючись у героїчний образ, головний ге-

рой, який береться за роль Бандери, відкриває в собі справжню сутність. 

Власне, ті виклики, які поставали перед Україною в ІІ-й світовій війні, 

актуалізувалися й у наш час у контексті російської військової агресії, а 

невирішені проблеми вимушені вирішувати нові покоління. І саме театр 

розкриває можливість не лише переосмислення нашої історії, а й прожи-

вання на художньому рівні заради уникнення нових помилок і трагедій. 

Минуле, сучасне і майбутнє існують тут у спільному «часопросторі».   

Тексти антології «ЧАСО&ПРОСТІР» об’єднує спроба переосмисли-

ти минуле й сучасність українського народу, історію якого тривалий час 

писали «переможці»-окупанти, у казках і притчах, трагедіях і драмах, 

баладах і рок-операх, докудрамі й фентезі. Книга розповідає про його 

помилки й катастрофи, моменти слави й ганьби, його героїв і його споді-

вання. Новітня українська історична драма має широку палітру пошуків 

напрямів і авторських стилів – від документальної до сюрреалістичної, 

від неоекзистенційної до постабсурдної, від неокласики до постмодерну, 

від метадрами до метамодернізму. Це книга питань, а не відповідей, кни-

га про замкнене коло, яке ніяк неможливо розірвати, але й не розірвати 

яке неможливо…   
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Почуття гумору і здатність жартувати, як помітили ще античні філософи, 

– одні з тих унікальних якостей людини, що відрізняють її від інших створінь 

Божих. Сміятися над самим собою – ознака душевного здоров’я. Про цілющі 

властивості сміху відомо давно. Нині є навіть окрема галузь науки – гелотоло-

гія, що досліджує вплив сміху на здоров’я людини. Окрім позитивного впливу 

на м’язи обличчя, легені й серцевий м’яз, сміх сприяє утворенню гормону ра-

дості й задоволення – ендорфіну.

 Для нас, українців, із нашою багатосотлітньою трагічною історією гумор 

був одним зі способів не втрачати надію навіть у найбільш скрутні часи; збе-

реглися смішні бувальщини та анекдоти й часів кріпацтва, й епохи червоно-

го терору Сталіна, й періоду після чорнобильської катастрофи. А чого варті 

кумедні українські народні казки, жартівливі пісні, літературні байки Леоні-

да Глібова, твори Івана Котляревського, Степана Руданського, Остапа Вишні, 

Павла Глазового й багатьох інших письменників? Українському гумору в усі 

часи були притаманні незлостивість, іронічність і легкість. 

Сучасні українські драматурги й далі збагачують скарбничку щирого укра-

їнського гумору своїми новими комедіями. Цікаво, над чим же сміються вони? 

Анна Багряна в п’єсі «Боги вмирають від нудьги» – над стосунками між 

чоловіком і жінкою, які сторонньому спостерігачеві можуть видатися справ-

жнім пеклом або нудотою, а насправді є особливими і єдиноможливими для 

цих двох людей. Адже «найважливіше у житті – це не помилитися у виборі 

своєї половинки».

Ярослав Верещак у драмі «Ажіотаж», що дала назву антології, іронізує над 

меркантильністю й абсурдністю сучасного капіталістичного світу, в якому 
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уживаються разом творчі люди, закохані юнаки-романтики, жорстокі банди-

ти, провінційні міліонери. Зрештою, всі персонажі, хай і які різні, відчувають 

щиру симпатію до пари закоханих і допомагають їм поєднатися. 

Олександр Мірошниченко у «Сезоні полювання на мисливця» кепкує над 

хижою натурою людини, основним харчем якої є не м’ясо, а емоції, почуття, а 

також над журналістами, які регулярно той нехитрий харч людям підкидають. 

Комічне в п’єсі слугує засобом для підняття серйозних питань: чи зможе лю-

дина заради грошей зрадити себе, забути про свої принципи, чи є можливим 

у нашому цивілізованому світі справжнє полювання на живу людину (хай і не 

на її тіло, а тільки на душу)? 

Сатирична п’єса «Гроші для Йонеско» Володимира Даниленка викриває 

розважальність сучасного українського театру, який надійно застряг у побу-

товості. На жаль, комедія ця, хоч і викликає сміх, але виявляється доволі сум-

ною – адже її персонажі живуть у світі, у якому «душа коштує дешевше, ніж 

кутній зуб», де високі мрії творчої особистості можуть збутися тільки ціною 

аж надто жорстоких засобів (продаж внутрішніх органів, нелегальна торгівля 

лісом, продаж тіла власної дружини), де продажними є міліція й чиновники, а 

деякі людські створіння мало чим відрізняються від тварин.

Тетяна Іващенко у драматичному творі «Спалюємо сміття» по-доброму 

сміється над різними, іноді кардинально протилежними уявленнями людей 

про щастя, а також над різними методиками психологічної допомоги люди-

ні. Зрештою, кожен персонаж уявляє собі свій власний щасливий фінал, що 

спричиняє нерозуміння з боку інших. А от у п’єсі «Зумій за хвіст спіймати 

бісенятко» авторка змальовує нелогічну жіночу природу, мінливий, часто 

примхливий характер жінки, а також романтичне захоплення й сексуальний 

потяг, які народжуються в чоловіка одночасно. У творі не обходиться й без 

соціальної сатири: яскраво показана сумна реальність і безперспективність 

життя медсестри в Україні з огляду на її мізерну заробітну платню.

Юлія Максименко в комедії «Бог явився мені в образі Жовтого зайця» за-

йвий раз доводить, що сміятися можна й над серйозними речами, як от: по-

дружня зрада, звільнення з роботи, несправедливе начальство, корумповані 

судді, цілющий вплив мистецтва на людину. Показовим є один сатиричний 

епізод п’єси, у якому безхатько починає жаліти молоду дівчину, коли вона го-

ворить, що є акторкою в драматичному театрі.

Комедія «Територія Б» Олега Миколайчука-Низовця є такою собі на-

смішкою над приймаками, себто чоловіками, які живуть у приймах у родині 
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дружини. Проблеми сильного чоловічого начала, безперспективність науко-

вої праці в нашій країні, меркантильність сучасного жіноцтва обігрується 

автором у комічній манері. Це комедія ситуацій, із химерними снами персо-

нажів, розіграшами й парі, в якому людська доля прирівнюється до ящика 

французького шампанського. 

Виявляється, жартувати можна й на історичну тематику, як це робить дра-

матург у іншій своїй п’єсі «Театр Скарбека». Мальовниче історичне тло міста 

Лева часів Австро-Угорського панування слугує для змалювання і висміювання 

вад людського суспільства, які присутні й донині: корупції, розкрадання ко-

штів, афер, брудних політичних інтриг, діяльності таємних агентів. Автор від-

верто кепкує з імперської завойовницької політики Росії, ідеї «рускаго міра», 

яка була неприйнятною для українця-патріота ні тоді, ні є прийнятною і нині. 

Неда Неждана в трагіфарсі «Самогубство самоти» висміює тотальну 

фальшивість, несправжність нашого сучасного світу, де людина є страшенно 

самотньою і пригніченою, де знайти справжні щирі почуття стає майже не-

можливим (а може, і зовсім неможливим, з огляду на відкритий фінал п’єси). 

Ігрова п’єса Неди Нежданої «Угода з ангелом», у якій застосовано прийом по-

вернення в часі – проживання персонажем однієї й тієї ж ситуації кілька разів 

по-різному, піднімає серйозні теми: подружньої зради, відмови від власних 

ідеалів заради матеріальної стабільності, місце обману в стосунках між чоло-

віком і жінкою.

Надія Симчич у комедії «Країна Зеро» цілком у традиції гоголівського 

«Ревізора» бере на кпини нинішню українську систему освіти. Її порівняння 

з однією з найбільш успішних у світі освітніх систем, а саме фінської, свід-

чить явно не на користь нашої школи. Драматургиня викриває такі проблеми 

нашої шкільної освіти, як: злиденна матеріальна база (особливо у маленьких 

містечках і селах), корупція серед чиновників освіти, нестача кадрів, недоліки 

освітньої програми, суто формальне ставлення більшості вчителів до своєї 

праці, недосконала система виділення грантових коштів та інше.

Комічне і трагічне – завжди поруч. Без сумніву, поява такої цікавої антоло-

гії викличе ажіотаж у читачів, режисерів і глядачів, одначе їм не вдасться про-

сто щиро посміятися над цими комедіями. Усе-таки доведеться замислитися 

над багатьма недоліками людської природи, вадами сучасного суспільства і 

пригадати трагічні сторінки української історії.
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ЗАМІСТЬ ПРЕАМБУЛИ

Мірошниченко Надія,

кандидат філологічних наук,

завідуюча відділом драматургічних проєктів, 

Національний центр театрального мистецтва

ім. Леся Курбаса, Київ, Україна

Серпнева акція протесту народу проти фальсифікацій виборів пре-

зидента в Білорусі переросла в потужний революційний рух. Масові по-

рушення прав людини включно з побиттям, катуваннями і вбивствами 

мирних протестувальників силовиками Олександра Лукашенка лише заго-

стрили протистояння між народом і представниками диктатури. Переваж-

на більшість театральних діячів Білорусі не стоять осторонь доленосних 

подій. Зокрема, своє 100-річчя мав святкувати Білоруський Національний 

театр імені Янки Купала, але підтримавши народний протест, він зазнав 

утисків і репресій від режиму екс-президента. Подібні історії мають місце 

й у інших містах республіки. Чимало драматургів і театрознавців Білорусі 

також стали активними учасниками революційного руху. Українські коле-

ги, які пережили диктатуру президента Віктора Януковича й Революцію 

Гідності, названою Майдан, розуміють проблеми й виклики білоруської 

революції. На знак підтримки й солідарності з митцями братнього наро-

ду в боротьбі за свободу й гідність редколегією було прийнято рішення 

створити в цьогорічному номері альманаху «КУРБАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

окрему рубрику зі статтями (теоретичними й критичними), присвяченими 

сучасній драматургії і театру Білорусі, а також п’єсою А.Курейчика про бі-

лоруську революцію 2020 року.
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Тема статті є актуальною, оскільки присвячена творчості представника 

білоруської «нової драми» – Максима Доська. З 2002 року в Білорусі можна 

спостерігати інтерес до драматургії. З’явилася досить велика група пись-

менників молодого й середнього покоління – на сьогодні їхня кількість 

становить близько двадцяти драматургів. Максим Досько є одним із них.

Предметом дослідження цієї публікації буде творчість М.Досько, зо-

крема три його драматичні твори: «Радіокультура» (2013), «І співчуття 

вмить відкрило їй» (2013) та «Лондон» (2014). Вони становлять інтерес із 

кількох причин: по-перше, саме з цих творів починався творчий шлях дра-

матурга; по-друге, в них наочно представлена особливість автора як пред-

ставника «нової драми». 

Метою дослідження є аналіз текстів цих творів із погляду характерис-

тик головного героя, типу конфлікту, що відбувається в драмі. Зазвичай, 

у кожному драматичному творі з’явлений конфлікт є зовнішнім, спрямо-

ваним на іншу людину. Однак для М.Доська це слугує лише приводом для 

представлення внутрішнього конфлікту.

Герої цих творів – пересічні люди: один із університетською освітою, а 

двоє інших – робітники. На перший погляд, у їхньому житті немає нічого 

цікавого чи надзвичайного. Однак, придивившись і проаналізувавши це, 

ви бачите, що вони є жертвами авторитарної системи, що панує в Білорусі. 
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Автор нічого не говорить про систему країни, про відсутність демократії, 

однак поведінка персонажів і їх висловлювання свідчать про те, що вони 

конфліктують із навколишньою дійсністю, а також мають внутрішній кон-

флікт. Тексти Доська є прикладом того, як сучасна драматургія говорить 

про проблеми сучасної Білорусі та її мешканців. Завдяки цьому драми мо-

лодого білоруського драматурга мають не лише місцевий, а й загальнолюд-

ський зміст, їх легко зрозуміти в різних частинах світу.

Проведене дослідження допоможе нам краще зрозуміти специфіку бі-

лоруської «нової драми». Як бачимо, це явище дуже широке, кожен із авто-

рів вносить свої особливості. Досько широко використовує техніку попу-

лярного останнім часом «нового реалізму», поєднаного з психологізмом, 

також використовує перформативні мистецтва (зображення – фотографії, 

музичні композиції). Завдяки цій комбінації драма набуває все більших 

масштабів і стає викликом для театру й актора.

Ключові слова: Білорусь, історія білоруської літератури, білоруська 

драматургія, «нова драма».

Перше десятиліття ХХІ століття минає в Білорусі під знаком прискоре-

ного розвитку білоруської драматургії й білоруського театру. Прискорен-

ня в білоруській культурі можна було спостерігати на початку ХХ століт-

тя, в 60-і роки 20 століття й після 1991 року. З 2003-2004 року з’являється 

група молодих драматургів, прихильників «нової драми», зокрема Павло 

Пряжко й Костянтин Стешик. Потім поступово до них приєднуються Діа-

на Балико, Анатоль Шупрін, Григорій Тісецький, Павло Рассолько, Мико-

ла Рудковський, Дмитро Богославський, Віталій Корольов, Андрій Іванов, 

Олексій Макейчик. Зараз це доволі численна група, чимало авторів стали 

відомими у Європі. Варто зазначити, що всі вони воліють писати росій-

ською мовою, тим самим представляючи російськомовну білоруську дра-

матургію. Один із них – Максим Досько.

М.Досько народився 1987 року в Мінську. За освітою він радіоінженер. 

Творчістю почав займатися з 2003 року. Називає себе вільним художником. 

Любитель фотографії – 2012 року відбулася його персональна виставка в 

мінській галереї «Nova». Автор започаткованого в 2015 році проєкту «При-

дбаний рефлекс», до складу якого увійшли шестеро молодих білоруських 

художників, які працюють із документальною й артфотографією, фото-

журналістикою, текстом, відео та інсталяцією. Дуже важливим проєктом 
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є «Dead Run» (2012-2013), оскільки саме під час його реалізації Досько по-

знайомився з творчістю білоруського драматурга Павла Пряжка, яка стала 

одним зі зразків для наслідування для його драматургічної творчості. В 

описі проєкту, на своєму сайті, автор рекомендує перед переглядом колек-

цій фотографій прочитати п’єсу Павла Пряжка «Три дні в пеклі». Досько є 

також автором чотирьох інших фотопроєктів.

M.Досько – автор шести п’єс: «Радіо Культура» (2013), «І співчут-

тя вмить відкрило їй» (2013), «Титан» (2013), «Лондон» (2014), «Онікс» 

(2015), «Секонд хенд ТДЖ. Кінець Світу» (2015) – усі вони увійшли до 

укладеної автором антології «Листопад 13» – і двох романів: «Лабрум» 

(2017), «TARGGET-31e» (2018). Жанр цих двох творів автор визначає та-

кими словами: «літературний твір (роман), може використовуватися як 

п’єса або сценарій».

На драматурга-початківця швидко звернули увагу. 2014 року він став 

лауреатом Першого призу в номінації «П’єса малої форми й експеримен-

тальний текст для театру» VII Міжнародного конкурсу сучасної драматур-

гії, що проводиться під егідою Білоруського Вільного театру1. П’єси також 

були залучені до участі в таких фестивалях і конкурсах, як фестиваль мо-

лодої драматургії «Любимівка» (Москвa), фестиваль сучасної драматур-

гії «Драма. Новий Код» (Красноярськ), фестиваль сучасної драматургії 

«Драма.UA» (Львів), Конкурс-фестиваль сучасної білоруської драматургії 

«WriteBox» (Мінськ), Міжнародний Бієнале сучасної драматургії (Лон-

дон). Їх ставили в різних театрах: у «Вільному театрі» (Мінськ-Лондон), 

Новокузнецькому театрі (Новокузнецьк), Могильовському обласному те-

атрі драми і комедії ім. В.Дуніна-Марцинкевича (Бобруйськ), Театрі «18+» 

(Ростов-на-Дону). У репертуарі «Вільного театру» – спектакль «Онікс» за 

п’єсою Досько (режисер – Юлія Шевчук). У 2015 році на фестивалі «neat 

16» у Ноттінгемі (Великобританія) відбулося сценічне читання п’єси «Ра-

діо Культура» (режисер – Сьюзен Трессіліан).

«Першу п’єсу я написав у 2012 році, але її я безповоротно видалив. Пер-

ші опубліковані твори з’явилися в 2013 році. Якоїсь миті прийшло усвідом-

лення, що я потребую творчого вираження своїх думок, коли розумієш, що 

замислюєшся про устрій світу трохи більше, ніж потрібно для повсякден-

1 Артдиректор Білоруського Вільного театру Микола Халезін так говорить про M.Досько: 
«Сором’язливий, спокійний хлопець, захоплений фотографією і сучасним мистецтвом, раптом 
видає тексти, які випадають із загального ряду і формою, і ракурсом драматургічного погляду, і 
темами, що препаруються автором» (Элькин).
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ного життя. Концептуальне мистецтво, фотографія, інші практики... але 

поступово дійшов висновку, що саме текст дає змогу висловити будь-яку 

повноту думок і образів, залучаючи мінімум інструментарію. Література 

– це одночасно й дуже просто в плані засобів вираження, й дуже складно, 

бо потрібно опанувати цей засіб бездоганно. Драматична форма здається 

мені найбільш придатною для художнього осмислення навколишньої дій-

сності» – сказав автор в одному з інтерв’ю (Vassilyeva, 2018).

 П’єса «Радіо Культура» має підзаголовок: «Присвячується вірі у мрію». 

Головний герой п’єси – «Володимир Михайлович, а точніше Володя – ви-

конроб будівельної організації Буд-Буд, для виконроба порівняно мо-

лодий, йому тридцять один рік. Живе з батьками й молодшою сестрою» 

(Досько, 2013b, с.1). Щоранку Володя встає о шостій ранку, їсть бутерб-

роди, збирається і йде на роботу. У п’єсі описано тільки один день із жит-

тя героя. На роботі він проводить вісім годин, виконуючи всі покладені 

на нього обов’язки. Увечері повертається додому, вечеряє й лягає спати, 

щоби зранку робити все те саме. Усе його життя відбувається під радіо 

«Культура»: «Ніколи не було у нього схильності й цікавості до культури, 

тим більше до мистецтва, він не з культурного середовища, він звичай-

ний, нормальний. Це випадково вийшло, перемикав хвилі в магнітолі й 

наштовхнувся. Послухав трохи, й чомусь сподобалося. Спочатку просто 

заспокоювало нерви, від суєти віддаляло. Тепер, здається, це вже цілий світ 

для нього. Півроку, як це радіо слухає. [...] За словами близьких, друзів і 

оточення Володя змінився, щось у ньому змінилося. Складно сказати, що 

саме, але він став якийсь не такий...» (Досько, 2013b, с.1). Ось про це, про 

«не такого» Володю розповідає ця в чомусь дивна, багато в чому незвичай-

на чаруюча п’єса М.Досько.

 Радіо супроводжує героя весь день: коли він прокидається і валяється 

в ліжку, коли снідає, їде на роботу, коли обідає, сидячи в машині, і коли по-

вертається додому. З радіо він дізнається про історію Лідського замку, про 

міжнародний театральний фестиваль «Біла вежа» у Бресті, про відкриття 

художньої виставки у Палаці Мистецтв у Мінську, слухає заняття з біло-

руської мови, твори класиків зарубіжної літератури в перекладі білорусь-

кою мовою, пісні у виконанні ансамблю «Пісняри», «Сябри», російських 

і зарубіжних виконавців, фрагменти опери Чайковського «Пікова дама». 

Але жодна з цих передач, жодний почутий музичний твір не викликає в 

нього реакції, не стає приводом для рефлексій.
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 Створюється враження, що герой занурений у власне життя настіль-

ки, що нічого з цього ніби не чує. Радіо «Культура» є лише тлом для його 

життя, для рутинних дій, роздумів про сім’ю, про вибір подарунка для 

матері, про робітників, для спогадів із минулого... Чому так відбувається, 

драматург не дає нам відповіді. Можна тільки припустити: може, він від-

чув неможливість жити по-старому, як завжди, відчув потребу доторкну-

тися до чогось іншого, прекрасного, більш піднесеного. А може, пройшло 

ще дуже мало часу, щоби Володимир «окультурився», став іншим, більш 

вимогливим до себе й до інших, особливо коли це стосується виконання 

своїх обов’язків.

 У п’єсі є одна сцена, яка є дуже важливою для розуміння поведінки ге-

роя. Коли він дізнається, що двоє робітників із бригади випили під час обі-

ду, то негайно приймає рішення звільнити їх. Нагадує їм, що це не перший 

випадок, і довше терпіти він не має наміру. Увечері, повертаючись додому, 

Володимир отримує інформацію, що один із них збирається накласти на 

себе руки. Вирішує поїхати в гуртожиток і допомогти. Після того, як про-

блема була вирішена, він запитує себе: «Як із цими вчинити... Звільнити? 

[...] Звільнити й забути.... Хоча, може, треба залишити, раптом знову віша-

тися буде. Так, краще поки їх залишити» (Досько, 2013b, с10). Як розцінити 

цей вчинок: бажання допомогти, врятувати людину, або всього лише від-

тягнути час, спроба перенести своє рішення на більш пізній термін? Від-

повідь, як мені здається, криється в цих словах: «Що за люди. Не живуть 

нормально, спокійно, як усі…» (Досько, 2013b). Бажання будь-якою ціною 

жити спокійно, тихо, без будь-яких конфліктів, зіткнень, без необхідності 

прийняття кардинальних рішень – це кредо Володимира. «Може, домови-

тися колись усім разом зібратися поїхати на риболовлю чи дачу зняти на 

вихідні, або в лазню... Поговорити нормально, по-людськи. Ми ж – як одна 

сім’я, ми ж – разом» – міркує герой (Досько, 2013b, с.7).

Як бачимо, Досько показує нам сучасного Зилова – героя п’єси Олек-

сандра Вампілова «Полювання на качок». Якщо герой Вампілова чекає на 

полювання, як на панацею від усіх бід, то герой Доська чекає на чудо, ві-

рить у краще майбутнє, в утопію, в колективізм. Намагається стати ти-

повим виконробом, таким, як усі. Герой ніяк не хоче прийняти життя та-

ким, яким воно є, з усіма його дивацтвами, протиріччями, жахами. Один 

із друзів сказав йому: «Pадіо Культура – це рудимент, тухлятина, це для 

старперів, що ті, хто це робить, відстали років на сто, що взагалі ганьба це 
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радіо, нормальні художники таке не слухають, це радіо – держзамовлення 

на культуру, ні про що, тільки гроші бюджетні витрачають. Він порадив 

Володі не ганьбитися й нікому не казати, що слухав це радіо; сміялися, 

підколювали. Якщо вже мистецтво його цікавить, то в інтернеті нехай по-

дивиться сайти, називав сайти» (Досько, 2013b, с11). Володя вдав, що з ним 

згоден, але радіо слухати не переставав.

 Герой другої п’єси, «І співчуття вмить відкрило їй» (підзаголовок: «При-

свячується сімейним цінностям» (Досько, 2013а, с.1)), Льоша – робітник 

на складі салону-магазину італійської плитки. «У будні працює, у вихідні 

як-небудь відпочиває, політикою, наукою, мистецтвом не цікавиться, іноді 

любить футбол і Туреччину, тобто живе звичним життям. Льоша загалом 

не злий, про нього оточення так сказати не може, що він злий, мама взагалі 

вважає його добрим, хоча батько віддав у дитинстві на рукопашний бій. 

Він вміє сміятися, коли смішно, щоправда, усміхається зрідка; він, коли 

треба, любить батьків, свою дівчину, собак і маленьких дітей; коли треба, 

поважає людей похилого віку, ветеранів, героїв; коли треба, співчуває, пе-

реживає, хвилюється... Ні, загалом він не злий» – так характеризує його ав-

тор (Досько, 2013а, с.1). І додає: щось сталося в його житті, й він став злим.

 Як і в попередній п’єсі, дія розгортається упродовж одного дня. Вран-

ці в тролейбусі герой посварився з жінкою, яка висловила невдоволення 

через те, що він стоїть дуже близько до дверей і перешкоджає виходу па-

сажирів. Підходячи до місця роботи, спіткнувся і впав. Як наслідок – за-

бруднив джинси, куртку й кросівки. Колеги пожартували з цього приводу 

– а він розлютився й відповів досить грубо. Коли перевозив плитку, ви-

падково впала одна з коробок. Співробітник, який став свідком цієї сцени, 

намагався заспокоїти Альошу, але той різко йому відповів. Одначе на цьо-

му все не закінчилося. Хлопець був такий схвильований, що перевищив 

швидкість руху на електричному навантажувачі й зіткнувся з тим, який 

їхав назустріч. Але замість вибачень став його бити руками й ногами. Роз-

мовляючи з завідувачем складу, спочатку накричав на нього, а потім навіть 

ударив. Розуміючи своє безвихідне становище, Альоша переодягнувся й 

поїхав додому. По дорозі зайшов до бару й замовив пляшку коньяку, щоби 

зняти напругу й полегшити страждання. Але полегшення не було. Зателе-

фонував подрузі, проте вона в цей момент не могла з ним поговорити. Тоді 

Льоша підсів до незнайомої людини й розповів йому про те, що трапилося. 

Чоловік замість допомоги вказав на помилки. У наслідку – бійка.
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Потім зателефонував побитий на роботі колега й зажадав вісімсот до-

ларів за завдані збитки. Під час зустрічі додав ще двісті за те, що Альоша 

намагався повторно вплутатися в бійку. По дорозі додому головний герой 

купує пляшку горілки й випиває половину. Побачивши компанію підліт-

ків, намагається з ними битися. Але ті, у свою чергу, жорстоко б’ють його, 

довівши майже до нестями. Опинившись, нарешті, вдома, герой п’є вино, 

слухає пісню «Про кота» у виконанні Світлани Копилової і плаче. 

 «Це просто незбагненно, це незбагненно для розуму. Ніколи з ним та-

кого не було, тим більше, щоб отак, стільки всього за один день. Це взагалі 

він чи не він? Як уві сні все...» – міркує герой (Досько, 2013а, с.3). Він сам 

не може повірити в те, що сталося. Досько досліджує механізм падіння, 

скочування людини в прірву, втрату людськості. Ми стаємо свідками того, 

як працює цей механізм: початком є   малозначний епізод у тролейбусі, а 

потім іде низка різних ситуацій, під час яких герой не може себе стримати, 

керувати своїми емоціями, проявляє агресію щодо людей, які або хочуть 

йому допомогти, або випадково опиняються поруч. 

 Виникає питання: чому це сталося? У характеристиці героя автором, 

як мені здається, ключовими є слова: «коли треба, співчуває, переживає, 

хвилюється» (Досько, 2013а, с.1). Ми маємо справу з людиною, яка може 

жити в безконфліктному світі. Але, як тільки щось трапляється, він не в 

змозі спокійно, тверезо мислити й реагувати. Будь-яка, навіть незначна, 

подія, породжує в ньому роздратування й агресію. 

 У тлумачному словнику російської мови Дмитра Ушакова агресія (від 

лат. Aggressio – напад) визначається як «наступ, напад, агресивне ставлен-

ня до чого-небудь» (Ушаков, 1935, c.14). У психології є різні підходи до ви-

значення цього феномена: 1) нормативний, 2) глибинно-психологічний, 3) 

підхід, що акцентує увагу на наслідках агресії, 4) підхід, що ґрунтується на 

оцінці намірів агресора, 5) емоційний, 6) багатоаспектний, 7) недиферен-

ційований. У п’єсі М.Досько, як мені видається, ми маємо справу з багато-

аспектним підходом. Він містить у собі всі перераховані вище підходи, або 

їхню комбінацію, найбільш доцільну з погляду автора.

Як зазначає Світлана Соловйова, агресія (агресивність) – це системна 

соціально-психологічна властивість, яка «формується в процесі соціалі-

зації людини і яка описується трьома групами чинників: суб’єктивними 

(внутрішньоособистісними, що характеризують психічну діяльність агре-

сора), об’єктивними (характеризують ступінь руйнування об’єкта й за-
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подіяння йому шкоди) й соціально-нормативними, оцінними факторами, 

такими як морально-етичні норми або кримінальний кодекс» (Соловьева, 

1995, с. 13). Як уже було зазначено раніше, герой Досько сповідує подвій-

ну мораль: якщо треба – буду таким, яким інші хочуть мене бачити, якщо 

щось трапиться, то будь-якою ціною буду доводити свою правоту.

Треба також згадати теорію соціального навчання канадського 

психологa Альберта Бандури. Суть її полягає в тому, що можна вчитися 

не тільки на власному досвіді, а й через спостереження за поведінкою 

інших людей. Під час навчання через спостереження у людини форму-

ється уявлення про те, у який спосіб має реалізовуватися нова поведін-

ка, вона набуває символічного уявлення про поведінку моделі (Бандура, 

2000, с.191). Можна припустити, що герой вчиться на тому, що бачить у 

своєму житті, на тому, що демонструє білоруське телебачення. Олексій 

щодня є свідком того, як влада, а вслід за нею засоби масової інформації, 

переконують громадян країни в процвітанні Білорусі, безпеці й захище-

ності громадян, а в житті відбувається зворотне. Яскравим прикладом є 

дії силових структур, які проявляють незвичайну жорстокість до мир-

них громадян. У фіналі п’єси він вмикає музичний центр і слухає пісню 

Світлани Копилової «Про кота». Пісня звучить раз, другий, третій... Це 

історія про долю бездомного нещасного кота, який живе у дворі одно-

го з міських будинків. Незважаючи на те, що всі його відкидають, він 

тягнеться до людей, сподівається на диво і вірить, що хтось дасть йому 

притулок. Але трапилося нещастя: дворові собаки так його покусали, що 

він гине. Дівчинка, яка хоче йому допомогти і несе додому, стає свідком 

його смерті. Не в змозі стримати сліз, вона плаче й не може повірити в 

трагедію. А разом із нею плаче й Льоша. 

 Герой п’єси «Лондон» – Гена, народився в маленькому білоруському 

містечку, закінчив ПТУ, «по п’яному зальоту» змушений був одружити-

ся, працював сантехніком в ЖКГ, відсидів за дрібний злочин рік у колонії. 

Саме там він навчився соломоплетінню, за успіхи в якому його відправили 

в Лондон на конкурс того самого соломоплетіння. Мало того, Гена ще й 

здобув гран-прі. Білоруський сантехнік із міста Раков уперше в житті ви-

рушає закордон – у столицю Великобританії.

 Він докладно, трохи наївно, але дуже зворушливо описує всі свої вра-

ження від поїздки. Але найважливіше – несподівано для себе відкриває 

нові почуття до своєї країни. Невипадково п’єса має дуже знаковий під-
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заголовок: «Присвячується малій Батьківщині й патріотизму (закреслено) 

космополітизму» (Досько, 2014, с.1).

 Герой п’єси, перебуваючи в Лондоні, не приймає нічого із західної ре-

альності, яка є абсолютно не схожою на білоруську дійсність. Він стра-

шенно сумує за батьківщиною й хоче якомога швидше туди повернутися. 

Зв’язок із Білоруссю він почав відчувати вже відразу ж після отримання 

запрошення: «Таке відчуття виникло, що начебто треба все кидати, все за-

лишиться тут, а він полетить туди, в невідоме, в інше, безповоротно. Ро-

зумом розуміє, що всього лише на п’ять днів, а все одно якийсь смуток...» 

(Досько, 2014, с.6). Через це почуття Гена інакше, по-новому, почав диви-

тися на своє життя, на оточення, на рідних і близьких. Почав звертати ува-

гу на якісь речі, які раніше не помічав: «Замислюватися став... Лондон – це 

цікаво [...], але якщо так по-чесному, то зовсім і не хочеться нікуди летіти, 

якщо б уже сказали, що не треба, скасовується, так, напевно, зрадів би» 

(Досько, 2014, с.7).

 У літаку, зв’язок із батьківщиною посилився. Коли літак став злітати, 

герой відчув шок: «Ось це все, рідна земля, батьківщина тут залишаєть-

ся, а я лечу, лечу, в душі щемить, воно там залишається, а я відірвався й 

відлітаю. Клубок до горла, очі мокнуть...» (Досько, 2014, с.7). А коли лі-

так пролітав над Польщею, Гені захотілося повернутися. Після першого 

знайомcтва Лондон викликав у героя захоплення. Але вже ввечері почуття 

туги повернулося: «В готелі, в номері Гена потім лежав думав довго. Тут 

така вишуканість, все круто, сучасно, по-європейськи, нібито якась велика 

свобода відчувається в людях, достаток, мабуть, є, все краще, тобто життя 

краще, але він би тут не залишився назавжди, якби запропонували, вдома, 

хоч як, але краще, це ж удома, там усе рідне й зрозуміле» (Досько, 2014, 

с.9). Через деякий час герой розуміє: «Нічого цього сучасного, європей-

ського не треба йому, виявляється, він любить Раков, Білорусь, сина свого, 

ЖКГ навіть любить, свою роботу» (Досько, 2014, с.9).

 Поїздка викликає в Гени несподівані враження: Лондон здається йому 

гарним, але постійно якимось неправильним. У будь-яких порівняннях усе 

британське незмінно програє, лише підкріплюючи ностальгію по «своєму». 

Музеї, які він відвідав наступного дня, здалися йому зовсім нецікавими. 

Після церемонії нагородження бажання повернутися додому посилилося: 

«Тому що ці перемоги, весь цей його успіх нібито віддалив від батьківщини 

сильніше, типу що такі зміни тепер вийшли, й життя в нього сильно змі-
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ниться потім, і ось він від минулого відривається й далі кудись рухається» 

(Досько, 2014, с.11). Наступного дня Гена відмовився від екскурсії містом і 

цілий день провів у готелі. Коли опинився в літаку, розплакався від щастя: 

«У Гени починають тремтіти губи, мокнуть очі, він шморгає потихеньку 

носом... Гена плаче... Плаче все сильніше, не може стриматися... Дорослий 

мужик, нєфіг тут ревіти, досить уже, заспокойся... Плаче, сльози течуть, з 

носа капає, весь розмокнув. Вітчизна. Вітчизна! Білорусь... Батьківщина» 

(Досько, 2014, с.12).

 Після повернення герой довго розмірковував над тим, що сталося, і 

дійшов висновку, що він сильно любить Батьківщину і є її патріотом. Та-

кож уважно вивчав значення слів «Батьківщина» й «патріотизм». Хоча 

формулювання, подане   у Вікіпедії, не відповідало його особистому, він ви-

рішив більше про це не думати: «Гена просто любить те, що його оточує 

тут, яким би воно не було – це його. І нічого іншого йому не треба» (До-

сько, 2014, с.12).

 «Додому треба, щоб усе по-старому було» – ось ключові слова п’єси. 

Зустрічатися з сином, саджати картоплю, влітку поїхати на озеро Нароч, 

восени піти по гриби, а взимку стрибати в сніг із лазні – ось про що мріє 

герой і від чого ніколи не готовий відмовитися. З таких, на перший погляд, 

банальних речей і рутинних обов’язків, складається любов до батьківщини 

звичайної простої людини. І це вписує його в загальнолюдський контекст. 

Гені подобається бути сантехніком і працювати в ЖКГ. Він не помітив, як 

жив, і не помітить, як помре.

 П’єсу Досько можна прочитати кількома способами. Автора цікавить 

феномен білоруса – простодушного, трохи наївного й закомплексовано-

го, який відчуває страх перед перетином одного разу встановленої межі (в 

цьому він продовжує лінію П.Пряжка). Досько досліджує роботу «окопнoї» 

свідомості: що відбувається з людиною, коли вона самозамикається, не 

хоче – або через якісь обставини не може – відкритися світу/космосу/всес-

віту. Екзистенційний вояж Гени – свого роду випробування ідентичності. 

Людина нерефлексуюча, людина, яка не усвідомлює своєї ролі й місця в 

просторі, опинившись у чужому середовищі, розуміє, що без свого йому 

дуже важко, навіть нестерпно.

 Пермський критик Олександр Волков із нагоди прем’єри в театрі 

Юного Глядача зазначив: «Розповідаючи про героя, якому не сподобався 

Лондон, Максим Досько не робить із тексту агітку, де в непривабливому 
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світлі виставляється «загниваючий Захід». І водночас не засуджує героя, 

якого насильно витягли із зони комфорту. Автор ставить питання, чи 

можна назвати патріотизмом Генину тугу за батьківщиною і його катар-

сис від повернення додому? І в який спосіб його щира розповідь про по-

дорож відображає хворобливі концепції «нації» і «національного»? Отже, 

центральним питанням п’єси «Лондон» є саме патріотизм, і її постановка 

стане потужним імпульсом для роздумів, що є любов до батьківщини, і як 

вона виражається» (Волков, 2016). Тетяна Джурова в рецензії на цю ви-

ставу підкреслила: «Хитрість цієї п’єси-розповіді в тому, що вона вимагає 

від актора (й постановника) складного поєднання ліричного й епічного 

бачень, проживання та відсторонення – щоб і полюбили ми цього героя, й 

посміхнулися, й запитали себе, з чого ж таки «починається батьківщина». 

І щось зрозуміли – інтимне, невимовне» (Джурова, 2016).

 Дуже точно охарактеризував творчість Досько один із львівських 

театрів: «Злу, брутальності й бруду, які притаманні новій драмі, Досько 

протиставляє чарівну простоту людського життя, яка існує поза межами 

дискурсу добробуту й   успішності. Досько заворожує майстерним описом 

реалій сучасної Білорусі, що є близьким Україні і всьому пострадянському 

простору» (ДРАМА.UA, 2014). Але слід підкреслити, що феномен «нової 

драми» дуже широкий і не повинен зводитися тільки до темних сторін на-

шого життя.

Підсумовуючи, варто зазначити, що автор з великою точністю й до-

кладністю описує життя кожного з трьох персонажів. Це виконано в по-

пулярній нині стилістиці «нового реалізму». Крім слова, в творах Досько 

дуже важливе місце займає образ – фотографія і музичний твір. Як на-

слідок ці аналізовані п’єси мають риси перформансу і стають справжнім 

викликом для режисера й актора.

(переклад українською Надії Мірошниченко).
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СУЧАСНА БІЛОРУСЬКА ДРАМА У ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ

Мірошниченко Надія Леонідівна,

кандидат філологічних наук, 

завідуюча відділом драматургічних проєктів, 

Національний центр театрального мистецтва

ім. Леся Курбаса, Київ, Україна

Сучасна білоруська драматургія мала особливий шлях розвитку, відмін-

ний і від сусідніх України й Польщі, й від Росії, під впливом якої значною 

мірою розвивалася. Справді, соціально-політичний тиск суспільства, де 

час відносної свободи виявився надто швидкоплинним, вплив тоталітарної 

влади унеможливлював органічний різновекторний розвиток драматургії. 

Адже русифікація, на відміну від України, була не лише зовнішньою, а й 

значною мірою внутрішньою, а будь-яка спроба вільнодумства жорстко ка-

ралася. Тому проблема ідентичності, самобутності білоруської драми була, 

можливо, ще більш загостреною, ніж в Україні. «Проблематика більшості 

п’єс торкається питань пошуків себе в умовах зовнішнього культурного тис-

ку» – зазначає театральний критик Олексій Стрєльников і підкреслює це на-

віть виділеною назвою статті «В ПОШУКАХ СЕБЕ. Про процеси в сучасній 

драматургії Білорусі» (Стрельников, 2010, с.57).

Особливо проблемною була поступова втрата «живої мови», з молодіж-

ним сленгом і неологізмами. Штучна архаїзація мови, витіснення її владою 

на маргінеси, не могла не позначитися на драмі, яка особливо чутлива до 

розмовної лексики, до нових змін. Безумовно, ця соціополітична ситуація 

впливала й на сюжетні, й тематичні обмеження, й на стилістичну ідентич-

ність, яка маскувалася під «російську», зокрема частково неореалістичну, 

або неонатуралістичну, але попри все зберігала свою самобутність. Тому 

нерідко виходом із цієї реальності ставала або еміграція в інші країни, або 

«мімікрія» під російський формат, або так звана «внутрішня еміграція» на 

територію міфу, притчі, історичної хроніки, казки, містики й фентезі.

У білоруській драмі не відбувається такого різкого розриву між соцре-

алізмом і новими течіями на зламі епох, як це сталося в Україні. Імовірно, 
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причиною цього стало те, що перехід від республіки СРСР до незалежної 

держави був формальним, ілюзорним, а справжньої суверенності білорусь-

кий народ так і не здобув, як і утвердження демократичних цінностей. Після 

нетривалої «відлиги», президент О.Лукашенко і його оточення здійснили 

неорадянський і неототалітарний реванш. Тому й не відбулося такого чіт-

кого розриву поколінь, як це сталося в Україні після розпаду СРСР. Напри-

клад, на початку 1990-х найбільш знаковий драматург і кіносценарист 1970-

80-х років Алексій Дударєв продовжує бути «флагманом» у Білорусі й у 1992 

році очолює союз театральних діячів. Проте тематика й стилістика його п’єс 

міняється. Якщо раніше переважала актуальна тематика, то в 1990-х він пе-

реходить більшою мірою в історичну хроніку, як більш «безпечну» зону.

Варто зазначити суттєву різницю векторів історичної драми в Білорусі й 

Україні. Зокрема, вітчизняна драма відновлювала раніше замовчувані сто-

рінки – голодомору, репресій, Чорнобильської катастрофи, повертала допі-

ру табуйовані імена й цінності, але майже повністю витіснила на маргінеси 

ті сакралізовані в радянський період історичні події, як Революція 1917 та 

Друга світова війна. Натомість у білоруській культурі знаковою лишалася 

саме остання війна, найбільш фатальна катастрофа, яка водночас утримува-

ла радянську героїку. Олексій Дударєв продовжує військово-патріотичну те-

матику (як-от: п’єси «Рядові», «Ти пам’ятаєш, Альоша», кіноповість «Брест-

ська фортеця») у рамках існуючої ідеології. Проте автор поступово здає по-

зиції у театральному просторі, лишаючись у старій стилістичній парадигмі 

«добре зробленої п’єси» і не пропонуючи суттєвих новацій. На українській 

сцені також виникають постановки його п’єс, зокрема «У сутінках» у Дні-

прі. Серед інших авторів цього покоління, яких складно об’єднати якоюсь 

єдиною тенденцію, оскільки кожен має свій напрям і особливості стилісти-

ки, – Анатолій Делендик. Автор понад 30 п’єс, який почав писати у стиліс-

тиці пізнього соцреалізму, у 1990-х переорієнтовується на «добре зроблену 

п’єсу», як-от: «Хочу бути мільйонером», «Дурепа» та інші. Натомість Олена 

Попова більше тяжіє до психологічного реалізму, її п’єси також проявляють 

риси неоекзистенційної драми. Авторку розглядають у контексті «нової хви-

лі» російської драматургії, що актуалізує такі теми перехідного періоду, як 

зміна ціннісної парадигми й втрата орієнтирів, пошук внутрішніх смислів 

буття. Це такі п’єси, як «Сніданок на траві», «Щастя», «Психолог» тощо. У 

контексті визначення «драматургічної» ідентичності показово, що її твор-

чість відображає «як соціальну кризу, так і деструктивний внутрішній стан 
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сучасної людини (втрату ідентичності, втрату особистісної цілісності, руй-

націю морально-етичної ієрархії)» (Лепишева, 2017, с.1). 

 Натомість паралельно до деструкції соцреалістичного методу й радян-

ської свідомості в час незалежності починають формуватися нові пріори-

тети й система цінностей, а також нова «ідентичність». Серед драматургів 

середнього покоління, які прийшли саме в час формування й утверджен-

ня незалежності Білорусі, варто зупинитися на творчості Сяргея Кавальо-

ва, чия збірка «Інтимний щоденник» українською мовою вийшла друком в 

Україні, а п’єси ставилися на наших сценах. Зокрема, О.Миколайчук образ-

но характеризує суть його творчості: «Серед них хочеться виділити драма-

турга Сяргея Кавальова, який попри фактичну еміграцію до Люблінського 

університету, як могутній коваль і неперевершений майстер своєї справи 

продовжував «кувати» рідне слово для шанувальників вітчизняного театру» 

(Миколайчук, 2016, с.121). Справді, Сяргей Кавальов – один із небагатьох 

драматургів, хто послідовно пише саме білоруською мовою і акцентує осо-

бливий шлях білоруської драми. Тому саме на його творчості зупинимося 

детальніше.

Наприкінці 1980-х на хвилі білоруського національного відродження 

С.Кавальов стає одним із активних учасників літературного процесу й, 

зокрема, мистецького об’єднання «Тутешні», а 1987-го пише першу п’єсу 

«Дерев’яний лицар», в якій втілюється постмодерна інверсія образу Дон 

Кіхота, і яка стає знаковою для всієї подальшої творчості. Його п’єси мі-

няють одну з головних парадигм білоруської драматургії, вирізняються 

й тематично, й стилістично. Хоча і в 1970-80-х роках існувала квотна 

підтримка білоруської драми (кожен державний театр мав поставити за 

сезон бодай одну «республіканську» п’єсу), проте тематично вони були 

обмежені певними темами (реформи на селі, героїзм на війні, засудження 

пияцтва й міщанства тощо) і певною стилістикою – «залізними лещата-

ми» структури соцреалізму. Власне, це штучно спотворювало білоруську 

драму й було засобом провінціалізації. Натомість Сяргей Кавальов ви-

рішує започаткувати особливий «герменевтичний» проєкт, який би не 

лише розвивав сучасні стилістичні засоби, а й заповнював ті білі плями, 

які виникли впродовж історії білоруської драми через брак державності, 

проте були, наприклад, у поезії чи прозі. Це, зокрема, адекватні лицар-

ському роману XVI ст. втілення національної міфології доби романтизму 

кінця XVIII – початку XIX ст., доповнення модернізму, штучно обірвано-
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го в 1930-х роках у СРСР та інші. У такий спосіб відбувається особливе 

доповнення неповної літератури, й сам автор підкреслює, що «герменев-

тична п’єса, як і наукове дослідження, наближає нас до розуміння літе-

ратурного твору, до прочитання актуальних сенсів, закладених у цьому 

творі» (Кавальов, 2004, с.10). Власне, в цьому задумі поєднано автора як 

драматурга та літературознавця (згодом після згортання демократії в Бі-

лорусі Сяргей Кавальов емігрує до Польщі, де й нині викладає в Люблін-

ському університеті). 

Сам автор пропонує розділити тексти герменевтичного проєкту на дві 

групи: ті, які мають ознаки «інфернальності», де ключовими в творчому по-

шуку автора стають містичні мотиви (наприклад, «Божевільний Альберт», 

«Стомлений диявол»), а також ті, які він називає «феміністичними», де го-

ловними героями зазвичай виступають жінки, а основою сюжету стає іс-

торія кохання, як-от «Трістан та Ізольда», «Іранцішка, або Наука кохання», 

«Баланда про Бландою» та інші. Обидві групи використовують міфологічні 

мотиви, як національні, так і світові, наприклад, біблійні, а також історію, 

яка служить тлом, але натомість доповнюється сучасними парадоксальними 

інтерпретаціями й варіативними ігровими структурами.

Але герменевтичний проєкт не означає архаїзацію стилістики автора. Зо-

крема, український дослідник його творчості й перекладач деяких його тек-

стів Ігор Набитович зазначає, що цей проєкт є «оригінальною континуацією 

та розширенням – з майбутнього у минуле – цього літературного простору 

сучасними художніми засобами та стилістикою» (Набитович, 2013, с.9).

Так, у його творах наявні й риси одного з давніх стилів, і сучасних – по-

стмодерну, зокрема у п’єсі «Трістан та Ізольда», де використовується, на-

приклад, необароковий прийом кончетизму (поєднання серйозного жанру 

й високого стилю з комічним та низьким) і водночас принцип цитування 

– інверсія архетипного сюжету і його героїв, монтажна композиція та іро-

нія. Але ці два світи не переплітаються, як у трагікомедії, а існують нібито 

паралельно, оскільки існує складний часопростір – сучасний і умовно-істо-

ричний, відповідно в двох площинах дві пари акторів, які грають ролі. Тра-

гіки належать до минулого, а коміки – до теперішнього. Принцип «театру в 

театрі», характерний для метадрами, збагачує стилістичну палітру автора, 

яка крім театральної гри, доповнюється ще й шаховою, подвоюється. Отже, 

розмивання жанрових меж і складна поліваріативна композиція синтезує 

необароко з постмодерном на архетипній основі. 
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В інфернальному циклі С.Кавальов звертається до безпосередньої ди-

яволіади, використовуючи фаустівський мотив продажу душі, або угоди з 

ним, характерний для середньовіччя й романтизму. Але й у цьому випадку 

автор поєднує давні стильові прийоми з новітніми. Так, у п’єсі «Божевільний 

Альберт» драматург акцентує внутрішню дію, а не зовнішню, занурюється у 

психологію персонажів, досліджує пограничні стани божевілля, характерні 

для неонатуралізму. Шляхтич Альберт укладає угоду з дияволом через посе-

редника – Чорнокнижника, що призводить до фатальних наслідків – смерті 

дружини Амелії, руйнації доль інших персонажів і, зрештою, до божевілля. 

Тож С.Кавальов використовує й модерністські принципи нової драми, й по-

стмодерні – принцип цитування, іронію тощо – ця гойдалка характерна для 

метамодерністської драми.

В іншій п’єсі циклу «Стомлений диявол» у трагіфарсовій формі трак-

тується міф про спокусу Адама і Єви. Але тут сюжетні мотиви доби серед-

ньовіччя й бароко поєднуються зі звичайною реальністю, вже більш но-

вітньою. До селянина Яська, який пробує покінчити життя самогубством, 

приходить Диявол у людській подобі й нібито пропонує порятунок – спро-

бу звільнитися від гріха. Він багатоликий і приходить у різних ролях до по-

дружжя, щоразу маніпулюючи на слабкостях і провокуючи до прийняття 

рішень. Герой не рятується, а навпаки впадає у ще більші гріхи, зрештою 

роблячи спробу вбити самого Диявола. Але виявляється, що цим він здій-

снює саме те, що потрібно нечистому – його потойбіччя покращується, 

а Яськові не лишається іншого виходу, крім життя. Тут автор застосовує 

інший принцип метамодерністської драми, коли розмиваються межі між 

життям і смертю, а вона стає оберненою, умовною, межі між реальністю та 

містичним потойбіччям. Також в обох п’єсах є принцип «гойдалки» – по-

вернення конфлікту добра і зла та водночас іронії. А от принцип цитуван-

ня (з творів Янки Купали, Ф.Аляхновіча та інших) співвідносить текст із 

драматичним постмодерном.

Парадоксальні інверсії біблійних міфів постають не лише в «дорослих» 

п’єсах, а й у дитячих, зокрема у поставленій в Україні п’єсі «Дорога до Віфле-

єму» про Віслючка, який порятував маленького Ісуса Христа. Ідея п’єси пе-

ревертає фундаментальну християнську позицію: не лише людина потребує 

божої допомоги, але й Бог може потребувати вашої помочі, й найдзвичайно 

важливим є розуміння і цієї зворотної сторони буття. У такий спосіб, філо-

софська проблема в адаптованій ігровій формі пропонується дітям.
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Двоїсту структуру має також п’єса «Інтимний щоденник», яка дала назву 

збірці автора в українському перекладі, поєднуюються два часи – минулий по-

чатку ХХ століття та сучасний. В основу першого покладено неопублікований 

щоденник культової постаті білоруської літератури періоду модернізму Макси-

ма Багдановича – натуралістично-еротичний опис його курортного роману з 

заміжньою жінкою. Отже, в цьому тексті поєднуються риси неонатуралізму й 

сучасної документальної драми. Але водночас тут є риси постмодерну – сучас-

ний сюжет створює кітчеву історію «на продаж», складні інтимні стосунки мар-

гіналізуються до сенсації для жовтої преси, отже, межі між елітарною культу-

рою і масовою розмиваються. Зауважимо, що такий тип тексту – біографічно-

документальної п’єси, яка десакралізує постать знакового митця, характерна й 

для сучасної української драми. Ця тенденція характеризує потребу культури в 

«оживленні пам’ятника» – з одного боку, а з іншого – повертає той шар, який 

був штучно витіснений упродовж радянського періоду. Також ця тенденція ха-

рактерна для особливого типу документальної і напівдокументальної драми.

Варто зазначити, що драматург не оминув і соціополітичної тематики, 

конфлікт особистості й тоталітарного суспільства, зокрема у п’єсі «Повер-

нення Голодаря». С.Кавальов знову використовує форму притчі, й у контек-

сті фактично тоталітарного соціуму сучасної Білорусі така форма езопової 

мови найбільш прийнятна. У цьому творі є літературні цитати з «Голода-

ря» Ф.Кафки та «Відхід Голодаря» Т.Ружевича, проте це не інверсія сюже-

ту, а нібито продовження, цілком оригінальне й самостійне. Постмодерний 

принцип доповнюється й неоекзистенційним, оскільки саме проблематика 

свободи стає визначальною. «Одночасно драма має й філософський вимір: 

пошук людиною меж свободи у суспільстві й від вад суспільства, можли-

вості віднайдення свого місця між тими, хто прагне і здатен шукати нових 

шляхів змін цього суспільства» (Набитович, 2013, с.19).

Водночас тему тоталітарного суспільства і шляху особистого подолання 

цього типу суспільних відносин С.Кавальов інтерпретує і у формі сучасного 

дитячого фентезі – драматичній казці «Піщаний замок». Дитячі замки з різ-

них матеріалів на пляжах, які містично зникають уночі, подано як протисто-

яння тих, хто будує й тих, хто руйнує, і як об’єднання «творців», зрештою, 

перемагає руйнівників. У цьому онтологічному двобої представлено одну з 

фундаментальних проблем сучасності й водночас новітній міф. Варто дода-

ти, що ця тема протистояння творців і руйнівників виявляється пророчою і 

актуальною з огляду на сучасні події білоруської революції.
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Серед драматургів цього покоління важливо зазначити ще одного емі-

гранта – Ніколая Халєзіна – драматурга, актора, режисера, журналіста, ху-

дожника. Один із творців Мінського альтернативного театру, який 2005 за-

снував «Свободний театр», автор понад 20-ти п’єс, серед них найбільш відо-

мі «Я прийшов», «Покоління Jeans», «Пізнаючи любов» (останні дві написані 

у співавторстві з Наталею Колядою). «Свободний театр» здійснював творчі 

зустрічі з драматургами, вітчизняними й іноземними, дискусії, а згодом і 

міжнародний драматургічний конкурс з однойменною назвою. Також вони 

відкрили театральну студію «Фортінбрас», у якій одна з навчальних дисци-

плін – драматургія, у такий спосіб готуючи акторів із урахуванням специ-

фіки нової драми. На відміну від попереднього покоління, яке було під зна-

чним впливом Росії, вони більше орієнтуються на західні пріоритети, зокре-

ма англомовні – Англія, США. Проте початковий текст пишеться переважно 

російською, а не білоруською, а стилістика п’єс суголосна документальному 

напрямку російської Нової Драми. П’єси нерідко писалися як частина теа-

трального проєкту і ставилися безпосередньо автором.

Ніколай Халєзін спільно з Наталею Колядою стали вимушеними емі-

грантами, але їхній виїзд мав ще й драматичну історію. Так, звинувачення 

в «організації масових заворушень», які висували всім учасникам мирних 

акцій протесту у 2011, змусило їх фактично тікати закордон. Згодом вони 

відкрили заново «Свободний театр» у Лондоні, вже як білорусько-англій-

ський. Драматург тяжіє до стилістики «нової драми», використовуючи й 

техніку «вербатім», і напівдокументальні прийоми (від Театру Роял Корт 

у Лондоні, Театру Док у Москві). Зокрема, однією з таких вистав стала 

«Thrash Cuisine» про проблему смертної кари. Виходячи з того, що Біло-

русь – єдина європейська країна, в якій смертний вирок існує, як і най-

більш тоталітарна ситуація у владі, ця драма виявляється знаковою у вияв-

ленні тематичної ідентичності. Проблема отримала особливе загострення 

у зв’язку з вибухом у метро 2011 року, коли дуже швидко були знайдені 

«терористи», двоє юнаків, яких було засуджено й страчено буквально за 

кілька днів. Проте звинувачення були шиті «білими нитками», й море кві-

тів, які принесли на місце вибуху після їхньої страти, свідчило про недо-

віру суспільства до влади, про те, що їх вважають жертвами режиму, його 

маніпуляцій. Але п’єса не стала сюжетним відтворенням цієї історії, а є 

більш універсальною, дискусійною моделлю в загально-світовому масшта-

бі. Наприклад, це викликало резонанс в американському варіанті, адже у 
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США також є смертна кара. Форма п’єси й, відповідно, вистави – своєрідна 

подорож із екзотичними стравами, але додатково вони приправляються 

документальними історіями про узаконені методи вбивства людей: Руан-

да, Північна Ірландія, Таїланд… Особливої гостроти їй додає той дивний 

і жорстокий феномен, що тіла страчених у Білорусі не видають їхнім рід-

ним. Це можна трактувати і як містичне зникнення, і як прикриття злочи-

ну системи. Звідси і двозначність назви перформансу з «тілами» у мішках 

– «поверніть тіло» – й у значенні буквальному, й у значенні звільнення. 

Композиція п’єси монтажна, історії не пов’язані між собою в єдиний сю-

жет, а дійство може суперечити проголошеному тексту. Монолог право-

захисника монтується з монологом матері вбитого злочинця (чи невинної 

жертви?), а паралельно виникає розповідь про жорстокий спосіб поїдання 

екзотичної пташки. Паралельне існування фізичної дії та вербальної спів-

відносить п’єсу із постдраматичним театром, а реальний фактаж поєднує 

з документальним.

  Водночас на межі століть (і тисячоліть) стартує молоде покоління біло-

руських драматургів. Цьому сприяє утворення у 1991 році нового Театру-ла-

бораторії сучасної драматургії, який здійснює сценічні читання, організовує 

дискусії і, власне, постановки п’єс. Через цю майстерню пройшло чимало 

нових білоруських драматургів і молодих режисерів. У Білоруському дер-

жавному університеті культури і мистецтв з’являється спеціальність «дра-

матург». Також у Мінську працює Театр білоруської драматургії й отримує 

статус національного Театр імені Янки Купала, який також ставить сучас-

них авторів. Здавалося б, це мало сприяти системному розвитку вітчизняної 

драматургії. Але водночас інші театри в Білорусі працюють майже виключ-

но російською мовою і лише зрідка ставлять нових білоруських авторів. У 

той же час незалежних театрів виникає мало порівняно з сусідніми країна-

ми, й вони також переважно орієнтуються на російську мову й культуру. 

Тож нерідко постановки дебютантів не мали продовження на інших сценах. 

Наявність лише трьох театрів, які працюють білоруською мовою, гальмують 

розвиток власне білоруської драми. Автори опиняються нібито у резервації, 

культурному «гетто» й вимушені або писати російською, або перекладатися 

іншими мовами, й загалом мати інші культурні орієнтири.

Серед представників нового покоління можемо зазначити таких авторів 

як Андрій Курейчик, Павел Пряжко, Костянтин Стешик, Ніколай Рудков-

ський, Андрєй Щуцький, Діана Балико. Ці драматурги не складають єдиної 
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тенденції, адже всі вони мають свої оригінальні особливості. Розглянемо де-

які тексти у контексті різних стилістичних напрямів.

Один із нових лідерів білоруської драми, який працює переважно в стилі 

актуальної постдрами, – Павел Пряжко. Він народився й навчався драма-

тургічному фаху у Мінську, брав участь у численних конкурсах. Критики 

відзначали його особливу пародійну манеру відносно нової драми. Його 

першою п’єсою, поставленою в Білорусі, стала «Коли скінчиться війна» у Те-

атрі Білоруської драматургії. Здебільшого він пише російською мовою і мав 

успіх саме в Росії, здобувши призи кількох конкурсів, а вже завдяки цьо-

му перекладений кількома мовами й поставлений за кордоном. Більшість 

його п’єс були поставлені Д.Волкострєловим, учнем Л.Додіна, засновником 

«Театру пост». Серед них найвідоміші «Врожай», «Легке дихання», «Солдат» 

тощо. Яскравим прикладом його творчої манери в стилі постдрами можна 

назвати «Три дні в пеклі». Текст наповнений нібито побутовими подробиця-

ми та асоціативними думками, і складається враження, що нічого не відбу-

вається, час застиглий, усі дії героя видаються хаотичними. Водночас п’єса 

наповнена майже апокаліптичним очікуванням катастрофи – можливого 

ув’язнення, через яке все втрачає сенс і набуває «песимістичної трагічності», 

яка не приносить ні перетворення, ні катарсису.   

Характерно, що Павел Пряжко хоча й увійшов у хвилю російської «нової 

драми», але не наслідував її, а вніс свою індивідуальність. Про його тексти 

багато писали критики, зокрема, Є.Ковальська, М.Давидова, М.Райкіна та 

інші. Його особливість у зміщенні акценту з теми й сюжету на проблемати-

ку мовлення, конструкції, ритму тощо. «Павел Пряжко змінює хід розвитку 

сучасної п’єси в Росії. Він повернув «нову драму» від драматургії теми до 

драматургії мови, до дискусій навколо конструкції драми. Він зробив фор-

мулу тексту та мови п’єси темою для обговорень» – зазначає Павел Руднєв 

(Руднев, 2010, с.1). Проте на Батьківщині постановки його п’єс рідкісні, й 

він залишається радше екзотичним експериментальним автором, ніж по-

стійним учасником театрального життя країни. 

Натомість активним учасником сценічного процесу став Ніколай Руд-

ковський – драматург, режисер, актор, ведучий, музичний редактор. Знання 

театрального фаху зсередини дало можливість створювати сценічні, ігрові 

тексти – його твори неодноразово ставилися в Білорусі й за кордоном. Сам 

автор поділяє свої твори на трилогії: «трилогія мрій», «трилогія війни», три-

логія кохання». Перша знакова п’єса «Жінки Бергмана» з першої трилогії 
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була поставлена в Театрі Білоруської драматургії – вона йшла до прем’єри 

аж 8 років, але після неї здобула чимало призів і відзнак, ставилася і в Укра-

їні (м.Рівне). Автор пропонує складну й парадоксальну ситуацію – головна 

героїня без слів, тобто пропонується виражений конфлікт між вербальним і 

невербальним планами п’єси, зовнішнім і внутрішнім, свідомим і підсвідо-

мим. Новаторством у документальній драмі стала позиція «пост» відносно 

неонатуралізму. Також Н.Рудковський експериментує з метадрамою: у п’єсі 

«Дожити до прем’єри» іронізує і над методами документального театру, і 

над темою Другої світової війни, яка штучно підігрівається й білоруською, й 

російською ідеологічними системами. Обидві культивують «перемогу» над 

фашизмом, але замовчують колабораціонізм із Гітлером, який і спричинив 

цю війну. П’єса аналізує складні стосунки між двома реальностями: «жит-

тєвою» і «мистецькою». І тут домінантою стає розуміння мистецтва як авто-

номної території з особливими законами. Так, у п’єсі «Дожити до прем’єри» 

актори, що репетирують п’єсу про війну й переймаються цією темою бук-

вально, «реалістично», починають переносити її елементи у власне життя. 

Часом це доводиться до абсурду – наприклад, жінка наймає садиста, щоб 

зазнати «тортур», але першим не витримує випробування саме збоченець. 

Зрештою, «театральна» війна виходить за межі сцени, руйнує сімейне життя 

героїні, тому після прем’єри вона приймає радикальне рішення – покинути 

театр. У цьому контексті проблематика співвідношення гри й життя вида-

ється складною й актуальною.

Напевне, найбільш успішним серед свого покоління за творчою реалі-

зацією не лише в Білорусі, а й за її межами (про що свідчить і запрошен-

ня як патрона країни на найбільшому фестивалі-бієнале новітньої драми у 

Вісбадені) можемо назвати Андрєя Курейчика. Драматург, кіносценарист, 

журналіст, а за фахом – юрист і режисер, він має і досвід спортсмена-борця 

«у-шу» (тренером був його батько), що також сприяло його позиції лідера. 

Творчість А.Курейчика є різнорідною й різновекторною.

В Україні театри ставили переважно його ранню «добре зроблену» п’єсу 

«Обережно, жінки», написану в жанрі реалістичного фарсу із драматичною 

ситуацією, яка обертається навколо конкуренції в позашлюбних стосунках 

і помсти за обман. Іноземні імена героїв свідчать про «мімікрію» під закор-

донну бульварну комедію. П’єса враховувала репертуарну тенденцію Білорусі 

на межі століть, подібну до української, особливо в провінції – пошук роз-

важальних та ігнорування сучасних актуальних і проблемних творів. Такий 
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текст, вочевидь, відповідав театральному «запиту», але не вичерпував по-

тенціалу митця, його прагнення говорити на важливі, почасти філософські 

теми. Зокрема, А.Курейчик дебютує на сцені театру Білоруської драматургії 

постановкою «Понтій Пілат», а згодом уже на сцені Національного театру іме-

ні Янки Купали ставиться його п’єса «Втрачений рай» про гріхопадіння Адама 

і Єви й драматичні події з Каїном і Авелем. В обох творах він парадоксально 

інтерпретує біблійні архетипні сюжети, вводячи білоруську драму у світо-

вий контекст і використовуючи цитати й іронію, притаманні постмодернізму. 

Водночас тут наявні й тенденції «неоекзистенціоналізму», коли проблема сво-

боди особистості і трагічність цієї свободи стають визначальними. «Він уміє 

виразити навіть в абстрактній темі дещо цікаве й важливе в найширших вер-

ствах суспільства. Основний конфлікт його п’єс стоїть між сильною індивиду-

альністю героя й суспільством, якому ця індивідуальність заважає» – зазначає 

театральний критик О.Стрєльников (Стрeльников, 2010, с.58). Невдовзі п’єса 

А.Курейчика «П’ємонтський звір» стає переможцем одного з російських кон-

курсів і ставиться в Москві, його тексти активно завойовують і театральний 

простір РФ. Автор активно працює в кіно й на телебаченні. 

Водночас драматург пробує працювати й у напрямі актуальної драми, 

яка піднімає важливі культурно-політичні проблеми. Зокрема, це найновіт-

ніший драматичний триптих «Ображених», який презентує соціальні моделі 

трьох країн: Росії, України й Білорусі. Перша п’єса «Ображені. Росія» є пост-

драматичним монтажем монологів героїв-масок, кожен із яких представляє 

певний прототип у реальності, або певний соціальний тип. Наприклад, че-

ченка, «гопник», біженка з Донбасу, опозиційний митець із нетрадиційною 

орієнтацією, православна фанатка «духовних скрєп» і, зрештою, той, хто ви-

голошує тези Путіна. Кожен має свою історію і свої мотивації, але всі вони 

виявляються маріонетками у руках великого лялькаря-правителя. У фіналі 

всі вони стають не гравцями, а жертвами, не усвідомлюючи свою трагічну й 

жалюгідну роль у цій грі. Автор писав цей жорсткий іронічний і трагічний 

текст, усвідомлюючи, що реалізація такого типу п’єс фактично неможлива 

ні в Білорусі, ні в Росії. Натомість поставлена в Херсонському театрі імені 

М.Куліша, п’єса викликала суспільний резонанс. Третя п’єса триптиху «Об-

ражені. Білорусь» дописувалася автором уже в розпал новітньої білоруської 

революції, викликаної фальсифікаціями на виборах президента й акціями 

народних протестів і масового терору з боку влади Олександра Лукашен-

ка. Андрєй Курейчик стає активним учасником боротьби за демократичні 
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цінності й права людини, а також вимушеним емігрантом. У п’єсі подана 

постдраматична модель соціуму і водночас в основі документальні події 

виборів та подальшого вибуху революційного руху. Автор називає героїв 

абстрактними іменами на кшталт Позитивна, Пташиний, Мертвий та інші, 

але за цими персонажами вгадуються реальні прототипи діючого президен-

та, його сина, лідерки опозиції, а також пари – представники обох сторін 

протистояння: забитого до смерті протестувальника і жорстокого силовика 

екс-беркутівця, жінки, яка займалась фальсифікацією виборів і арештованої 

дівчини. Показовим стає розрив поколінь – відчуження між експрезидентом 

і його сином, та катування і зґвалтування у в’язниці дочки голови комісії, 

яка займалася фальшуванням. Лейтмотивом п’єси стають фрагменти пісні 

про свободу й подолання тюремних мурів, який, по суті, став революцій-

ним гімном Білорусі, що подібно до Марсельєзи чи «Ще не вмерла…» став 

стрижнем нової етнічної єдності, нової ідентичності. Проте революційна 

модель залишається відкритою, а останні куплети пісні про те, що тюремні 

мури продовжують рости, залишає обірвану трагічну ноту у фіналі. 

Підсумовуючи стилістичні тенденції розвитку сучасної білоруської 

драми, можемо відзначити, що тут розвиваються як традиційна реаліс-

тична «добре зроблена п’єса», так і наявні риси основних течій новітньої 

драми: постмодерна, метамодерна, постдрама, метадрама, неонатураліс-

тична і документальна. «Білоруська драматургія гармонійно вписується 

в європейський контекст» – зазначає Андрій Москвін, дослідник сучасної 

слов’янської драматургії, упорядник серії книг п’єс польською мовою, зо-

крема, білоруської новітньої драми у Польщі (Москвин, 2015, с.1). Водночас 

є свої особливості, пов’язані з соціо-культурною ситуацією. Це, перш за все, 

мовна специфіка – через внутрішні утиски білоруської культури, по суті, 

створення «гетто», яке складається лише з трьох театрів, переважна біль-

шість драматургів пише або російською, або двома мовами, й лише одиниці 

– білоруською. Натомість історія репресій і бездержавності спричинила не-

повноту білоруської драматургії і потребу у появі «герменевтичного про-

єкту» – відновлення в новітній драмі білих плям минулого. Це стосується і 

тематики – адже обмеження «сільською» і «воєнною» темами, яке існувало 

в радянський час, дали поштовх розвитку історичної драми, яка торкається 

інших сторінок минулого.

Тоталітарна влада також спричиняє не лише еміграцію зовнішню, а й вну-

трішню – езопову мову, форму притчі, міфу, фентезі. Тому в сучасній білоруські 
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драмі є різноманітні інверсії світової і національної міфології, цитування кла-

сики, використання мотивів і героїв різних часів і народів, які дозволяють мо-

делювати ситуації на «безпечній» території. Вони дозволяють уникати актуаль-

ності. Ця проблема існує і на мовному рівні, адже сучасна жива білоруська мова 

обмежена через брак міської розмовної, різних видів сленгу тощо. Водночас 

розвиваються різні форми метадрами: театру в театрі, гри у грі. Характерне для 

білоруської драми й акцентування мовних ігор, експериментів із ритмом – це 

стосується і білоруськомовної п’єси і російськомовної. Загалом драма тяжіє до 

певного герметизму, браку комунікації. Чимало п’єс викликають відчуття за-

мкненого простору й або застиглого часу, або такого, який рухається по колу й 

не має виходу. У контексті боротьби з тоталітарною системою та розвоєм про-

тестного руху, розвивається соціополітична драма, як у притчевій формі, так і 

в моделях документального театру. Водночас багатьом п’єсам притаманна ігро-

ва природа, іронія і самоіронія, пародіювання і класичних мотивів, і новітніх. 

Формування стилістичної ідентичності новітньої білоруської драматургії від-

бувається паралельно до формування нової етнічної ідентичності. 
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Актуальність теми визначається наслідками глобальної пандемії СOVID-19 

для театрального мистецтва Білорусі. 

Предметом дослідження є онлайн-театр як абсолютно нова форма синтетич-

ного мистецтва, що виникла в історичному контексті пандемії. 

Метою дослідження є вивчення сутності й перспектив розвитку онлайн-

театру в Білорусі. Проблема полягає у визначенні наслідків впровадження 

онлайн-театру для розвою білоруського сценічного мистецтва й комунікації з 

глядацькою аудиторією. 

Визначальними методами дослідження є мистецтвознавчі. Дослідження базу-

ється на засадах історизму, об’єктивності й системності. Наукова праця здійсне-

на на підставі комплексного застосування культурологічного та історико-мисте-

цтвознавчого підходів. У дослідженні також використовуються загальнонаукові 

методи (спостереження, описання, порівняння, абстрагування, систематизація, 

узагальнення).

Ключові результати дослідження: у період пандемії COVID-19 у Білорусі 

онлайн-театр почав набувати обрисів нової форми перформативного мистецтва; не-

пропорційний розвиток напряму онлайн-театру може спричинити посилення сег-

ментації сфери культури; онлайн-трансляція театральної інсценізації анґажує тільки 

один канал засвоєння інформації і значно меншою мірою сприяє соціалізації особи; 

онлайн-театр потребує історичного підґрунтя, яким можуть стати мистецтво теле-
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театру й телеверсії спектаклю; для повноцінного розвою онлайн-театру необхідним 

видається вишкіл онлайн-режисера й онлайн-оператора, котрий фільмує відеоінсце-

нізацію на засадах режисерської концепції й театральної мізансцени.

Наслідки пандемії СOVID-19 і соціального дистанціювання для культури Біло-

русі раніше не були актуальними й не піддавалися дослідженню. Маючи об’єктивну 

значущість для сучасної культури Білорусі, онлайн-театр і мистецтво онлайн-тран-

сляції спектаклю, що формуються, є перспективними напрямами подальшого на-

уково-практичного осмислення. 

Ключові слова: пандемія СOVID-19, соціальне дистанціювання в культурі, 

онлайн-трансляція спектаклю, онлайн-театр, театр Білорусі XXI століття.

Загальна пандемія коронавірусної інфекції практично цілком зупинила 

театральну активність у цілому світу. Незважаючи на те, що в республіці 

Білорусь офіційно не було впроваджено карантинного режиму, включно з 

жорсткими обмеженнями масових заходів, переважна більшість глядачів 

зволіла утриматися від відвідування театрів. 

Якщо державні колективи мали певну підтримку з республіканського й 

місцевих бюджетів, незалежні театральні ініціативи були змушені до без-

діяльности в пошуках коштів і шляхів виживання. Так виникла ініціати-

ва незалежних культурних проєктів #артпроездной на краудфандинґовій 

платформі molamola.by, в рамках якої колективи пропонували бронювання 

квитків на свої спектаклі з відкритою датою. Друга половина театрального 

сезону 2019 / 2020 рр. драматично ознаменувалася скасуванням міжнарод-

них фестивалів «М.art-контакт» у м. Могилеві й «Белая Вежа» в м. Бресті; 

перенесенням на невизначений термін анонсованих прем’єр і запланова-

них показів; створенням і опублікуванням в інтернеті циклів відеосюжетів 

із читанням артистами творів білоруської літератури; анулюванням умов 

оренди і вимушеною відмовою від глядацьких залів і репетиційних при-

міщень; морально-психологічною і фінансово-економічною кризами гля-

дацької аудиторії.

Під час пандемії COVID-19 у Білорусі явище, яке сприймалося як тех-

нічний функціонал і засіб архівування творчого спадку, почало набувати 

рис нової форми перформативного мистецтва. Йдеться про онлайн-те-

атр. Зі свого боку театральні діячі розгортають сьогодні полеміку про 

офлайн-театр (антонім до слова «онлайн-театр») – мистецтво з тради-

ційною формою побудови взаємин між артистом і глядачем. Здобутки 
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офлайн-театру нібито є такими, які треба захистити, наче його онлайн-

еквівалент за декілька місяців у білоруському та й загальносвітовому 

контекстах здобув рівнозначність, ба навіть «викликав на герць» свого 

оригінального прототипа. 

Вочевидь, якщо зануритися у футурологічні прогнози й уявити собі, 

що концепція соціального дистанціювання постане інтегральною части-

ною культури Європи і США як відповідь численним загрозам ворожо-

го зовнішнього світу, то онлайн-театр може стати не меншим викликом 

театральному мистецтву, ніж у минулому віці кінематограф. Сучасникові 

складно уявити, наскільки масовим був театр початку XX століття, проте 

вистачить пригадати бульварні театри Парижа або російську антрепризу з 

«римейками» французьких водевілів, які не поступалися теперішнім теле-

візійним сіквелам. Якщо так станеться, то театр стане ще більш елітарним 

видом мистецтва і формою культурного дозвілля, ніж сьогодні, а масового 

глядача повернути до залів уже не вийде, бо онлайн-театр або замінить 

йому першоджерело, або загалом відверне його від театрального мисте-

цтва своєю почасти сурогатною формою. У такому разі сфера культури 

виявиться ще більш сегментованою, ніж нині.

Екрановані твори, які подаються в білоруському театрі як онлайн-тран-

сляції чи навіть онлайн-прем’єри обласних театрів, насправді є відеозапи-

сами (у тому числі архівними минулих десятиліть), виконаними з одного-

двох пунктів, і які професійна етика засадничо не дозволяє виносити на 

глядацьку аудиторію. Прийнятними такі відео є тільки для досвідченого 

артиста, вимушеного самостійно долучитися до репертуарного спектаклю, 

чи для театрознавця, який студіює історію сценічного мистецтва. Варто 

також пам’ятати, що до кінця не опрацьовано й не впроваджено фінансо-

во-організаційний механізм функціонування онлайн-театру.

Нерозв’язаною проблемою білоруського театру залишається незначна 

гастрольна активність усередині країни. Коли востаннє столичний глядач 

бачив найліпші сценічні праці Національного театру ім. Якуба Коласа або 

Берестейського академічного театру драми? Зі свого боку не дає собі ради з 

завданням розвою регіональної театральної культури народний театр ма-

лих міст, здебільшого через те, що сучасна особа в інший спосіб організо-

вує своє дозвілля, ніж у радянський час. Ані першого, ані другого завдання 

онлайн-театр, здатний проєктуватися на кожен екран країни, не виконає 

без умотивованого глядача. Не варто також забувати, що онлайн-трансля-
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ція театральної інсценізації анґажує тільки один канал сприйняття інфор-

мації і значно меншою мірою сприяє соціалізації особи, особливо коли 

йдеться про юного глядача.

Нове культуральне явище потребує історичного підґрунтя, яким може 

стати відроджувана зараз майстерність телеверсії спектаклю і втраче-

не цілковито мистецтво телетеатру. Певно, аби створити білоруський 

онлайн-театр, потрібен новий тип актора, що здатний грати без спілку-

вання з глядацькою аудиторією, автономно конструруюючи психологіч-

ний взаємозв’язок і оперуючи проєкціями очікуваних оцінок. Формуван-

ня жанру онлайн-театру потребує вишколу (не обов’язково на рівні ви-

щої школи, це можливо й у системі додаткової освіти) онлайн-режисера й 

онлайн-оператора, який фільмує відеоінсценізацію за засадами режисер-

ської концепції і театральної мізансцени. 

Головне питання полягає в тому, як онлайн-театр і інші театральні ін-

новації періоду пандемії COVID-19 будуть сприяти розбудові національ-

ної театральної школи Білорусі – неповторного явища зі складною пере-

рваною історією і вельми непевним прийдешнім в умовах глобалізації сві-

тової культури.
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ДІЮТЬ:

1. СТАРИЙ 

2. ЮНИЙ

3. НОВА

4. ПОЗИТИВНА

5. ПТАШИНИЙ

6. МЕРТВИЙ

7. ПОВЧАЛЬНА

АКТ 1.

Сцена 1.

СТАРИЙ: Я не люблю театр. Зроду до нього не тягнуло. Дурість це 

якась. Дребедзень. Судіть самі, яка від нього користь? Що це, развлеченіє? 

Дорослі люди кривляються, сраку показують, сміються чогось. Хі-хі, ха-ха. 

Хіба розумна людина так себе поводить? І все ж не по правді. Дурість. І 

неробство. Лобуряки он які! Ручища, ножища! Та ними орати можна. За 

трактор такого посади, так він гектарів дзесять може зорати… за день. 

Може і більше. Або женшчини ці – роди не хочу. Баршчи вари! Держава 

підтримає. Так це ж користь. А то, що він розмальований на сцені сракою 

своєї покрутить – кому з того користь?

(Пауза).
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Гниди там. Що казати. Гниди. Гниль всяка. Пр эдацели. З руки годують-

ся, руку кусають… Я ж їх лівою цицькою вигодував, а вони… Прэдацели.

Тому театру на селі і немає. Не переносить село цю мразоту. Селянин 

він же що… Він від землі. Він чистий. Його не обдуриш. І галерей кар-

тинних на селі – немає! Тому що за вікном краса така, що жодні картини 

не потрібні. Та й хіба це картини? Мазанина! Шагал-Шмагал. Тридцять 

мільйонів доларів, сорок, та хоч сто – мазня!

У нас за вікном були яблуні. За ними луки, там колгоспних коней випа-

сали. Оце благородна тварина. Сам не знаю чому, мене все життя тягнуло до 

коней. Вони й тихі, й слухаються. Оре, поки не впаде. Ничэго не просить. 

Ну, бувають кобилки з норовом, так пугою слегонца проведеш по гнідому 

загривку, і як шовкова… А шори як одягнеш їй на очі, так хоч у вогонь, хоч 

у воду. Вірна… Такою країна повинна бути. Працьовита. Вірна. З руки їсти, 

очей не являти. Ось іноді мрію навіть, добра б була країна – «Кобила»!

Ми б з нею спільну мову знайшли. Де вівсом, де пугою, аби орала і лю-

била мене…

 

Сцена 2.

ПОЗИТИВНА: Змінити можна все! Буквально все! Треба тільки 

захотіти і можна все змінити на краще. Це моє гасло і месидж. Месидж, 

знаєте, це як би послання. Таке: піу, піу! Моє послання у Всесвіт. Я люблю 

робити послання у Всесвіт. Тому що тоді Всесвіт – відповідає. Він такий, 

молодець! Леночка, топиш за позитив, ось тобі, Лєночка, скільки хочеш 

позитиву!

Ось я з Гродно. Гродно це як би Захід Білорусі. Це як би така білоруська 

Європа. Там взагалі поляки були до війни. І раніше наше було місто гарне, 

але занедбане. Совок скрізь був, безлад. А тепер навіть поляки приїжджають 

і захоплюються нашим Гродно. Захотіли зробити і зробили! Або ось манікюр, 

я раніше робила перламутр, не наважувалася на яскраві тони. А тут взяла 

і прям такий: червоний, білий, червоний. Красиве поєднання. Червоний. 

Білий. Червоний. Модне. Нашого національного прапору.

До речі, цей манікюр я до весілля зробила. Хаха, подумали моє весілля? 

Ні, я ще баришня вільна. Чекаю пропозицій. Кастингую. Жарт. Це Мариш-

ка, сестра. Їй вже можна, їй цілих двадцять один. Серйозна мадама. Яка 

ж я за неї щаслива! Всесвіт – ти нас любиш! Призначили на 9-е серпня, 
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неділя – день супер! Хлопець у неї кльовий, з України. Метра зо два зросту, 

спортсмен, бігає щодня. Ну і красивий, звичайно. Тут я, звісно, й поза-

здрила. З України – це ж вогонь! Львів – мені як рідний, мені все там так 

подобається! І кава, і шоколад! І навіть у «Мазоху» й у «Криївці» мені було 

зовсім не страшно. От би весь світ був як Львів!

Заради весілля я навіть 9-го з дільниці своєї відпросилася. Домовила-

ся з іншою дівчинкою-спостерігачем, що вона постоїть. Нас досередини й 

так не пустили, кажуть, коронавірус – не можна. Спостерігачам не мож-

на. Всім можна, а спостерігачам не можна! Ну, ми ззовні дивимося. Вони 

правда вікна папером заклеїли! Дуже смішно, всі вікна нормальні, і тільки 

в комісії – папером заклеєні! Ну смішно ж. Так ми тоді просто виборців 

рахуємо. Скільки їх зайшло. Білі браслети – знак змін. Поки щось нічого не 

сходиться. У нас тридцять зайшло, а вони пишуть сто двадцять шість. Ну 

це ж дурість. Помилка. Хіба можна так обманювати?

 

Сцена 3.

МЕРТВИЙ: БАТЕ – чемпіон! БАТЕ – чемпіон! Знають у містах! І по всіх 

хатах! Ми фанати-хулігани наганяєм страх! Чьо, б...я, либу давиш? Ща з 

носака схлопочеш!

Сорян, трохи переборщив. Це вже після матчу. Хороший чесний махач 

по понятіям – це бонус для особливо поважних ультрас. Бачите ніс? Пере-

ламаний двічі. Ось тут шрам, це мені флагштоком динамівці захе...ячили. 

Тринадцять швів. Кровищі було… Як ми з ними потім банячили. Брателли! 

Ви круті! Люблю вас! Суперника треба уважать… Хочеш битися, бийся! 

Але бийся гідно. Малоліток – не бий. Баб – не чіпай. Двоє-троє на одно-

го – не пхайся. Ментів не залучай! І головне, отримав в рило – не скавули 

потім… А так, рубайся, поки вилиці не хрустнуть.

(Пауза).

Не так як наш цей, вусань… Ну хочеш ти показати, що сильніше, які 

проблеми. Бийся, с...ка, чесно! Сам агітуєш, морда, не злазиш з ящика, 

всіх холуїв своїх змушуєш дифірамби співати, так ти іншим дай! А потім 

скинь на стіл ці голоси, ось, оппи, під...ри, масони, рахуйте, скільки за 

мене. Рахуйте і заткайтеся. За кожен голос відповідаю! Так ж ні, мочить, 

щуряка, нишком. У спину. Тільки хто проти, хто голову підняв, так 

відразу статтю шиють. У нас всі ржуть: за 26 років жодного чесного про-
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ти нього не вийшло, одна, типу, гопота, ворьйо, жульйо і урки. Во за-

драв! Чесно кажу, задрав!

Двадцять шість років… Виходить, рівно стільки, скільки живу. День у 

день. Скільки живу, футбол люблю, а цю падлу не-на-виджу.

 

Сцена 4.

 

ЮНИЙ: Раніше залипав на «Контр Страйк». Ну як залипав. Мені ніби 

не можна було довго, то я вночі брав ноут під ковдру і грав. Але потім у 

мене це пройшло. У сенсі «Контр Страйк». То я залип на «доту». Потім 

папа наказав відібрати у мене ноут. Блін. Останній диктатор Європи, блін. 

Всі нормальні діти грають, і нічого. А він такий: хочеш бути як вони? Як 

ці? Чим у тебе голова забита?

Блін… Папа! Але ж іншим можна!

А потім як зарядить свою шарманку, ось, мовляв, раніше була молодь як 

молодь. І про комсомол, про стройотряди, про те, як строєм ходити любили, 

як в Афгані кишлаки захищали, як корову доїв, як молоко парне з під коро-

ви пив… А я молоко таке не переношу, воно якоюсь псиною пахне, і у мене 

відразу пронос починається. І оповідей його цих вже не переношу. Про Ра-

дянський союз. Та не жив я в ньому ані дня! Мені шістнадцять років щойно! 

І нічого там цікавого не було. Інтернету – не було! Смартфонів! Планшетів! 

Фільмів нормальних – не було. Все тільки корів доїли, та горілку бухали.

Але я все одно в компі граю! Дістав через Васю ноут і граю. Тихень-

ко. На зло йому. Вася мій єдиний друг. Йому тридцять два скоро буде. Він 

може ножем в око кролику потрапити прям метрів з десяти. Він кльовий. 

Він мене захищає.

Про це навіть Криска не знає. Криска – це Лариса Миколаївна, вона ди-

виться, аби я навчання не покинув. До школи мене возила і забирала. Мер-

зотна стукачка, всюди свого носа пхає. Знаю, що телефон мій перевіряє, 

все татові доповідає. Я їй повинен уроки показувати, перед тим, як їх в 

школу нести. А вона вже вчителям каже, що і як ставити. Педагог! Криска-

Лариска. Одного разу я почув, як вони розмовляють. Так тато каже: треба 

щоб женшчина усєгда поруч була. Типу хлопець по мамі тужить. Так ти, 

Ларисо, її підміни з якихось питань.

Хіба можна підмінити маму? Іноді думаю, люблю я його? Ну я ж син. 

Повинен любити… Повинен. Йому всі винні.
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Сцена 5.

ПТАШИНИЙ: Трах...ється вона так собі. Ну типу намагається, звичай-

но. Підвиває, підмахує… Але все одно не те. От у нас у Луганську тьолки 

були – вичавлювали тебе, як тварі! Мокрий весь виходив, як після лазні. 

Лід туди прикладав! Губища – як шини від ровера. Ось такі! А Машка, ну 

таке… беларуска. Вони всі трохи того, заторможені. Трохи ти їм як би ви-

нен. Але красива. Зуби білі. Доглянута. Так що за мною дєло – не стане. Все 

працює, як треба. Вже…

Був період, коли трохи не того. То стоїть, то не стоїть. У нас в учебці 

фельдшер був… Так сказав, від нервів. Ну так, ясна річ. Стільки нервів тоді 

було, в 14-му. Такий заміс. Думав усе, кришка мені. Років на десять не менш 

баланду з алюмінієвої миски жерти. І за що? За захист основ держави! За 

антифашизм. Але, слава богу, ми з пацанами тонкими струмочками, крізь 

пальці, оттудава, кажучи літературно, з'...балися…

Взвод у нас був – вогонь. Звірі. Льоха, Гриб, Зелений, Перець, Ницко… 

частину потім до Кемерово взяли, частину у Владик, парочку – навіть до 

Москви, офіцерів, ну а частина сюди подалася. У Радянську Білорусію. 

В Європу. Тут казино. Чисто. Платять норм. Тьолки… ідеологія! Відразу 

зрозуміло, що добре, що погано! Чорним по білому. І це вірно. Ну є і 

мінуси. Ну, про тьолок я сказав.

(Пауза).

Весілля вона призначила невчасно! 9 серпня. Я хоч вихідний взяв, але 

чує моє серце… буде петрушка. Прям під ложечкою смокче. І ця, мать твою, 

ерекція пропадає. У мене таке тільки взимку 14-го було… в Києві. Усі тоді 

ходили, петушилися. Мовляв, у них усе на спад пішло. Кирдик бандерам. 

Видохлись. Ми їх поодинці… З Росії до нас уже допомога летить… Десять 

взводів. Янека Вова не кине. А я відчував, що мідний тазик уже близько. Не 

та вже петрушка. І тут теж щось недобре. А попереду грьобана шлюбна ніч…

 

Сцена 6.

НОВА: У добрих котлетах, смачних, має бути багато жиру. Бо, якщо ви-

користовувати виключно червоне м’ясо, будуть сухі. Я як роблю: беру кот-

летне м’ясо – яловичину, котлетне – свинину, і обов’язково шматочок сала. 

Ну такий, приблизно, грам двісті, може. Або шпику. І все через м’ясорубку. 
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Потім туди цибулю, часник, спеції… Або… Відразу цибулю-спеції. Давно 

не робила. Сергій дуже любив мої котлети. Міг десяток, так, десять міг 

з’їсти за раз. Та й діти теж.

Сергій… іноді, приїде зі своїх відряджень, злющий, назнімає там усьо-

го: бруду цього, безладу, болю людського, йому ж, як блогеру, всю правду 

говорили, як воно є, і давай мені: «Та як так можна!? Та скільки ж у цій 

країні брехні!? Брешуть і брешуть! Брешуть і брешуть! По телеку одне, а в 

житті зовсім інше!» Ну, я котлетки поставлю, він і абстрагується.

Я тепер часто запитую себе… Сяду перед дзеркалом, телефон вирублю, 

щоб не шматували на частини, то BBC, то CNN, то свої, різні, волосся чу-

хаю, довго чухаю, здається, цілу вічність, а в голові одне питання: на що 

люди готові заради любові?

(Пауза).

Раніше б сказала: на все. А тепер – напевно, немає. Чи не на все.

Померти? Ну, може бути, іноді це найлегше. Помер – і немає тебе. Вибо-

ру немає. Пожертвував. Віддав життя. Місію виконав.

А якщо хочеш жити?

(Пауза).

А для кого жити? Для нього? Для себе? Для країни?

Діти часто запитують, а коли тата відпустять. Мамо, ти ж тепер пре-

зидент, чому його, ти його не відпустиш? Що їм відповісти? Я президент. У 

мене нічого немає. Я нічим не керую. Навіть собою.

 

Сцена 7.

ПОВЧАЛЬНА. У меня 37 гадоу рабочага стажа. 37 гадоу. У меня пять 

грамат ад министерства адукации. С печатями! Чэтыре разных министра 

подписали. Один даже выдвигал прэзиденту на «Заслуженного учителя», 

но что-то там замешкалось трошки. Нічого, я не журюся, тому що знаю: 

прэзидент про нас помнит. Прэзидент про всех помнит! И про учытелей, и 

про даярок, и про пенсионеров, и про усих. Это ж надо што, галаву какую 

иметь, чтобы всех помнить. О какую галаву! Это я как подумаю, пра гэтую 

галаву, сама за галаву вазьмуся. 

Ученикам говорю, вы вот у сваих гэтых гаджетах, у сваем этом «ман-

дакрафте» сидите? А чалавек все время думает. Все время рэшает. Никому 

спуску не даёт. Чтоб вам лучше жить было, неблагодарные. Чтоб стабиль-
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ность была. Учэбники вам дал, зарплату нам плациць, работу дае, во какое 

здание отстроил, цвяты пасеял, спутник в космос запустил, усё, чтоб толь-

ко вы учились. А вы? Совесци у вас няма!

Вот только что выборы эти летом устроили. Ну зачэм? Ну это ж отпуск. 

Это ж дача. Памидоры, гарбузы. Дача! А вся нагрузка на нас, педагогах. 

Не адабраю. Лучше бы совсем их отменили. Ай, маячня эти все выборы. 

Глядите, кто на выборах прыходзиць? Трамп, Парашэнка, Ельцын – одни 

врэдители. И так понятно, за кого народ. Народ усегда за одно – за ста-

бильность! А стабильнасць – это што? Эта бацька! Двацать шесть лет – усё 

панятна. Усё стабильна. И хай так остается, мне да пенсии чатыры года… 

Гимназия у нас прымерная. У нас даже сын прэзидента вучылся. 

Меня только маладыя педагоги волнуют. Что у них в галавах? Нахва-

таются этой западная прапаганды. Як мы будзем счытаць? Я им всегда ат-

вячаю – как стране нада, так и будзеце! Умныя. За вас умнейшыя есть, там 

наверху. Работаць хацице? Так работайце. Вон, бяры нагрузки и вперед. А 

выборы – это наш долг за стабильнасць. Гасударство спасёце. Вам прэмию 

дадут. Я, слава богу, пяць выбарау у нашай школе правяла. И усе как нада. 

Усе с планавым рэзультатам. И па усем давали прэмии!

Вот только этих я не люблю – наблюдацелей. Ну что ты там понаблю-

даешь? Ну что? Если все цыферки тут, в голове у меня. А нервы трэплюць. 

Сцена 8.

 

НОВА. Куди говорити? До камери… Ага. Оооох. Зараз… (Пауза). 

Вітаю! Я – кандидат у президенти Світлана Тіхановська. Мені 37 років. 

Народилася я на Поліссі. Закінчила філологічний факультет Мозирсько-

го педагогічного університету. Вільно володію білоруською, російською та 

англійською мовами.

Мене ніколи не приваблювала ідея будувати кар’єру. Я відчувала себе, 

перш за все, дружиною, матір’ю. Домогосподинею. У мене це виходить най-

краще. І я ніколи не цікавилася політикою. Мене цілком це влаштовувало.

Рік тому мій чоловік Сергій Тіхановский створив свій проєкт «Країна 

для життя», у рамках якого він зустрічався з людьми різних професій. 

Вони розповідали йому, що їх турбує, що вони відчувають, що думають 

про Білорусь. Люди говорили про свою непросту долю і мріяли про життя 

у вільній і багатій країні.
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Так ось, найбільше мене вразило те, що цих людей, які виступили на 

нашому каналі, стали кидати до в’язниць. От скажіть, куди це годиться?!

Хіба з такою несправедливістю можна миритися?

Ось тому-то, коли мого чоловіка Сергія позбавили можливості брати 

участь у виборах, я й вирішила замінити його і йти до перемоги.

Збилася? Ні? Не можу повірити, що це говорю.

Йти до перемоги! За себе, за чоловіка, за всіх вас, за наших дітей. Як 

дружина, як мати, я розумію, що в родині один за всіх, і всі за одного. Я 

хочу, щоб так було і в нашій країні.

Кажуть, жінка не може бути президентом. Це не правда! Ніхто не зу-

пинить жінку, яка захищає родину, як ніхто не зупинить і народ, який 

вимагає справедливості.

ПТАШИНИЙ. Ну точно, бл...дь! С...ки кончені! Поставили чергування на 

дев’яте. І на дев’яте, і на десяте, і на одинадцяте. Скасували вихідні. Відпустки. 

Повний збір. Я командиру кажу, весілля у мене, за два місяці як сплановане. 

А він мені, ти що, йолоп? Навіть якщо ти помер, – це не причина НЕ стати до 

строю. І ще раз. Ти що йолоп? Прям в очі дивиться… Ти що, йолоп?

Я не йолоп. Я до Машки відразу подзвонив. Пиз...а, кажу, Машка на-

шому весіллі. Служба кличе. Служба важливіше, Машуль. Навмисно по 

телефону подзвонив, щоб ор цей і виття не чути, в обличчя не чути… Про 

родаків, що з Ліди їдуть, про ресторан, який її мама проплатила, про «як 

же так», «ти ж чоловік, ти ж обіцяв». Ну б...я, ну якщо не розуміє вона сло-

во «борг родінє», що тут сказати? Я служу Білорусі. Лукашенку служу, він 

головнокомандувач! Значить, що скаже, те й зробимо…

Замполіт у нас зачотний. Каже, як пропікає. Прям чітко. Ворогові – 

смерть. Поляки, хохли, литовці – вороги. Росіяни – не вороги, але хочуть 

хапнути. А значить, теж вороги. Але й брати. Але й вороги. Так буває. 

Але з росіянами ми спочатку перших ворогів переможемо, п...дорасів цих 

західних, піндосів майданутих, потім уже і з москалями розберемося. 

Батька їм тут вольниці не дасть. Навіть якщо російським губером стане.

Б...я, знову Машка дзвонить. Алло! Ну що? Та не плач ти. Ну зрозуміло, 

що вагітна. Ну і що? Ну відкладемо… Та ми швидко там усіх покришимо. 

Дрібно, у петрушку! Та бережу я себе, бережу. Ти б бачила, які в нас об-

ладунки. Сім бортів із Москви. Такі штуки прилетіли – замилуєшся. Ось 

тільки ця грьобана спека… А ти в бронику, у шоломі, у наморднику, та ще 

в берцах… Нічого. День-два, і буде чиста країна. Замилуєшся…
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ЮНИЙ. (Кричить). Тату! Тату! Ну що у нас з інтернетом?

СТАРИЙ. (Кричить у відповідь). Колю, у мене інтерв’ю! До нас дядько 

Діма Гордон з України приїхав… Не звертайте увагу, Дмитре. Ви про бать-

ка, здається, запитали? Так, один раз, мені здається, я бачив свого батька, 

коли він прийшов до нас. Я пам'ятаю: він приходив додому… Смутно до-

сить пам'ятаю: мені єдине, що закарбувалося у пам’яті – це дуже-дуже ви-

сокий чоловік. Десь понад два метри.

У школі мене відразу поставили на облік до дитячої кімнати міліції. 

Банда у нас така була в школі хлопців, яка перевертала лавки і…  (Задумав-

ся). Але це не цікаво.

ЮНИЙ. Якщо не включиш інтернет, я президентом після тебе не буду!

СТАРИЙ. Жартує. Малий ще, що візьмеш. Він у мене головний 

опозиціонер. Розповім вам дивну річ, Діма. Повірте мені, як досвідченому 

президенту: президентами не стають. Президентами народжуються.

ПОЗИТИВНА. Блііін! Ну навіщо я робила цей манікюр, зачіску, 

депіляцію? Суконку навіщо купувала? Триста шістдесят сім рублів! Дві мої 

стипендії! Весілля скасували! У Ромки – робота. Ромка, виявляється, він в 

ОМОНІ у нас працює. Хоч і українець. Я думала, він просто в міліції десь… 

Ну типу даішник там або дільничний. А він якийсь ОМОН. Ну нічого… 

Одружаться у новій Білорусі! Це навіть краще буде! Адже он скільки людей 

у черзі стоїть і у всіх на руках біла стрічка! Всесвіт, нас більшість.

ПОВЧАЛЬНА. Так, усе слушают сюда! Проважу инструктаж. Запами-

найце. Вот цыфры, которые надо выучыць наизусть. Подшчот будет идти 

так. Бяроце бюллетень, показываеце чалавеку справа. Вот у меня справа 

Лидия Михайловна. Я ей как бы паказываю и кладу у стопачку. Я знаю, что 

в моей пачке должно быць двести шесть бюллетеней. И набираю двести 

шесть. А у Кристалины Сергеевны должны быть тысяча трыста шестьсот 

один, это значыт, будет пачка Александра Григорьевича. По каждому кан-

дидыту цыфры выучыць наизусть и ровненька столько палажыць. Што 

астанеца – то недействительна. Испорчаные и все. 

Касатонава, якая тебе разница откуда такие цыфры? Наверху, значыть, 

пасчытали? Только тебе, дурехе тридцатилетней, не атчыталися... Итак, за-

учиваем наизусть: Тихановская – 206. Записывать не нада – запоминаем! 

206. Лукашенко Александр Григорьевич – 1361! Дмитрыев – 52. Канапац-

кая, фу рожа непрыятная у нее, 73, Чэрачэн – 39, против усих – 100. О как 

роуненька – сто проти усих. Запомнили? Паутараю для асоба адаронных...
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МЕРТВИЙ. Це я в одному фільмі про зомбі підгледів. Там зомбарі 

землю захопили. Ну майже як у нас у Білорусі. Береш журнал, ну такий, 

товстіший, ось так на руку і обмотуєш скотчем – виходить щиток. Лупи 

по ньому палицею – хоч би хни. Трохи незручно, проте хоч якийсь захист. 

Владу він мирно не віддасть. Виграє вибори, програє – йому пох! Владу не 

віддасть! Вчепився в неї зубами! Зуби вже кришаться, а воно – тримається. 

Немає у нього нічого, окрім влади. Руки вже сині, трясуться, а воно 

тримається. Сказав, до труни триматися буду. А потім владу синові пере-

дам… Хрін! От не знаю, біту брати чи ні? Походу, із битою відразу заме-

туть… Та й революція у нас «мирна». Ходять з ліхтариками, квіточками… 

тварюк цих обіймають. Пісеньки їм співають. Ідіотки. А в них кийки, гра-

нати, зброя бойова, кров в очах. Вони фюрера свого захищають. Їм ваші 

квіточки до одного місця.

Сьогодні всі пацани з району виходять, усі вболівальники, всі наші. Бу-

демо голоси захищати… БАТЕ – чемпіон! Знають у містах! І у всіх хатах! 

Ми фанати-хулігани наганяєм страх!

  

Сцена 9.

ПТАШИНИЙ. Тепер я спокійний. Хороших хлопців нам прислали на 

допомогу. Ввічливих. Я одного питаю, як звуть? Ренат, каже. А прізвище? 

Н-е-ет. Посміхається. Фамілія, говорит, дома осталась. Де ж ти, кажу, Ренат 

був, коли ми на Майдані під кулями бандерівських бандюків стояли? Він 

сміється. Зуби білі. «Брат, говорит, ты не волнуйся. Расслабься, братишка. 

Сегодня этот город будет наш».

ПОЗИТИВНА. Машунь, Маш, ти тільки не хвилюйся! У мене така но-

вина! Вона перемогла! Я всіх рахувала по браслетах! Тисяча чотириста 

дванадцять прекрасних і дивовижних білих браслетів. А всього в нас дві 

з копійками тисяч чоловік на дільниці. Ти розумієш, що це значить? Ма-

шунь! Вона перемогла з величезним відривом! У нас буде нова Білорусь. І 

жінка президент! Це ж крууу-то!

ПОВЧАЛЬНА. Якая твар вылажила в интернет запись нашай рэпи-

тиции? А ну сматрэць мне у глаза? Светлана Викторовна, ты? Кацярына, 

твоих рук дело? Касатонава... Эх, Касатонава... Шутки вам что ли? Это же 

государственная тайна! Вас же поставили блюсти государственный инте-

рес, оказали даверые! Даверые! А вы?! Вы толька пачытайце что люди пи-
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шут? Вот, прямо в ютубе! «Иуды! Мы вас посадим! Фальсификатары!» Вот 

двадцать лет – не фальсификатары, а тут фальсификатары... Вы нарушаете 

закон. Мне да пенсии чатыры года. И я с директорского места никуда не 

уйду! И прэзидент правильно, что не уходит... Свое место надо держать 

до конца! Оно потом и кровью заработано! Все эти бюлетни – это балав-

ство. Значыт, записали цыфры, што я давела, у протакл. Павесили на двер 

и пусть подавяцца. ОМОН вас всех развезет. 

ЮНИЙ. Ну з інтернетом – це прям засада! Блін, щоби в нас у Дроздах 

глючив… У резиденції… Блін, папа. Ну навіщо вирубати інтернет всюди? 

У мене всі ігри в мережі. Доту висить. Танки висять. Папа говорить, що 

це вороги. Що це хакери від Меркель задедосілі нам весь канал. А потім я 

чую, як брат дає команду «тєлєгу» китайськими глушилками перекрити… І 

щоб наглухо. Телеграм у сенсі. Ну брат у мене, ніби татова права рука. Папа 

йому дав Радбез. Він тільки йому довіряє. А слуг своїх терпіти не може. 

Тупі каже, все не так роблять, зате вірні. Але палець у рот не клади, пере-

станеш ператрахівать – пригріються, зжеруть. Хоче, щоби, коли я стану 

президентом, брат при мені був би… як візир. Я кажу, папа, давай по черзі, 

спочатку ти, потім Вітя, потім вже я. А він чогось так розлютився.

НОВА. Сергію, чуєш мене? Там крізь стіни, чуєш мене, мій голос, 

Сергію… чуєш мене, любов моя? Ми перемогли, Сергію.

СТАРИЙ. Це треба закінчувати! І прошу вас – нікого не жаліти. Щоби 

до ранку у країні був порядок!

ПОЗИТИВНА. Зачекайте… У мене зовсім інші цифри, так. Ось, зовсім 

нічого не сходиться… Як же так?

МЕРТВИЙ. На...бали!

ПОВЧАЛЬНА. Я туда не выйду. Я не выйду туда! Видите, какая толпа, 

они ж нас порвут! Бандэрауцы! Какая тварь видео в интернет вылажыла?! 

Хто вылажыл, тот пусть и идет! Я не пойду...

ПТАШИНИЙ. Ренатику, відвези тітку додому. Бачиш, обісралась уже 

від страху. Вибори намалювала, але спалилась трохи. Буває. Тепер боїться, 

що тринди від «виборців» отримає.

МЕРТВИЙ. Ганьба! Ганьба! Ганьба!

ПОЗИТИВНА. Як же можна писати таке, коли ми все порахували? Усі 

все бачили… Це ж… обман.

 

Вибух гранати.
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АКТ 2.

Сцена 10.

 

СТАРИЙ. Спасибі вам, мінчани! За те, що ви чверть століття терпите 

мене, людину, яка приїхала до вас із провінції! Спасибі, Володимиру Воло-

димировичу, за привітання із перемогою! У нас, все-ж, обшчая Родина від 

Бреста та Владивостока…

МЕРТВИЙ. Лукашенко – в автозак! Лукашенко – в автозак! Іди! Іди! 

Іди!

СТАРИЙ. І на це я відповім… Телефон прибери! Я тебе бити не буду, 

поки… Ми з усіма ще розберемося. Ми вам країну не віддамо!

ПТАШИНИЙ. І он ту теж вівцю забирай! Стій, с...ко! Куди побігла! От, 

бл...дь, вертка! Руки їй заламували… Пручається? В табло!

ПОЗИТИВНА. Я спостерігач.

ПТАШИНИЙ. Ху...ч. Швидко пельку стулила, кобила, в автозак…

ПОЗИТИВНА. Не можу швидко… Я на підборах…

МЕРТВИЙ. А ось і динамівці підгребли! І МТЗ-РІПО! Крумкачи – 

привіт! Ось тепер, бляха, подивимося, хто кого…

ПТАШИНИЙ. Дурепа, кінчена. На підборах, в білій сукні і спостерігач? 

Шмара ти – а не спостерігач. Бл...діна. Будеш усій опорці смоктати сьогодні. 

Зрозуміла? І якщо хоч один не кінчить, я тобі особисто цю палицю в сраку 

засуну. Любиш анальчік?

МЕРТВИЙ. А ну ка жінок відпустили! Гандони…

ПТАШИНИЙ. Ренатик, щось їх багато там. Реально багато. Кинь їм 

пару гранат. Клас! І кульками хуяч по животах. Та не в ноги! Кажу в черево 

вали! Нехай с...ки довго лікуються…

НОВА. Господи, що ж це коїться? Війна. Він розв'язав громадянську 

війну. Вони ж стріляють… Прямо впритул стріляють. Не можна стріляти 

у свій народ! Я закликаю весь світ втрутитися й зупинити безпрецедентне 

насильство! 

МЕРТВИЙ. Вони били жінок. Ну дівчат, жінок. Хрін розбереш. Дим від 

цих гранат їдкий, усе застилає. Очі пече. Вихоплювали, валили на землю й 

били… Гасили так, що ми, фанати, нікого ніколи так не пи...дили. Берцями 

по оголених жіночих ногах, по животах, палицями, кулаками в обличчя… 

Так що там бити? Дівки верещать, кричать «не треба», а вони луплять і 

луплять! Ну ми з пацанами взялися у «сцепку» й пішли…
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ПОВЧАЛЬНА. Ничаго, ничаго... Пустое это! Столько раз проходило, и 

сейчас пройдет. Побуянят – успокоятся. Эта педагогика. Спокойней будет. 

Доча, дочь, мама дома... Чего ты на меня так смотришь? Доченька, ты чего? 

МОЛОДИЙ. Вася приніс мені бронежилет. Навіщо мені бронежилет? Це гра?

ПОЗИТИВНА. Нігті зламали… Білий, червоний, білий. А може, і па-

лець теж. Не можу ним поворухнути. Болить… Все болить… І в роті якась 

залізяка. Залізо як би на смак. Дивно, сиджу в автозаку, багато нас тут 

сидить, а думаю, як суконку не забруднити. Дорога ж сукня. Вибачте, я вас 

не чую? Хто я? Зірка? Я вас не чую… 

МЕРТВИЙ. Шістьох дівчат відбили! Шістьох! Правда, і кілька пацанів 

втратили, с...ки, висмикнули зі зчіпки й відтягли! Пацани – БАТЕ з вами! 

А працює журнальчик. Вони по ньому з усієї дурі. Якби так по руці – зла-

мали б кістки нах...р. Про голову взагалі мовчу. Але я теж одному в пику 

будівельної піни пирснув. І з ноги… Відлетів, с...ка, метра на два. Тут наші 

повалили… Чоловіків із п’ятдесят. Пацани! Ор стояв, як на матчі «Барсе-

лона» – «Реал»! Вуха позакладало! Якого драпака вони дали! Тільки п’яти 

миготіли. Я одному навіть копняка смачно встиг дати. Думав, звалиться. 

Ні, він ще швидше… тікали вони, правда, недалеко. За бронетранспортер. 

Лука танки на вулиці вивів, і які машини – прямо як з Мед Макса!

ПОВЧАЛЬНА. Я тебя в сорак лет родила, не для таго, чтобы ты меня 

тут вучыла! А что, лучший кто-та прыдет? Все заводы позакрывают! Все 

платнае будет! А мне да пенсии, четырэ года, я пятнадцать лет на морэ не 

была? Сами не жыли и другим не дадим? А хоть бы и так!

СТАРИЙ. Усіх! Усіх до автозаків! А буде мало місця, он, беріть спортза-

ли, стадіони беріть! Щоби запам’ятали на все життя. Тут влада не хитається.

МОЛОДИЙ. Папа, а що таке свобода?

 

Сцена 11.

 

МЕРТВИЙ. Жени биків – настане воля! Гей! Ви! Тварі! Слухайте мене! 

Мене звуть Микита Міцкевич! Міцкевич! Запам’ятайте це прізвище, тому 

що це прізвище людини, яка вас, тварюк, не боїться… Це моя країна! 

Білорусь – це моя країна! Це моє місто. А це я, слюсар п’ятого розряду 

Микита Міцкевич. Бл...дь, не бачу нічого… Кров йде… Скільки ж вас тут 

повишикувалося? Тисячі? Звідки ви всі взялися на нашій землі? Кого ви 

захищаєте? Кого? Таргана? Так він же ніхто… Реально ніхто. Тарган! Та-
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р-Ган… Розчави ногою, хрусне-бризне, і з кінцем… Він же підбурив усіх з 

усіма. Втопив країну в крові. Ненависті. Болі! Ми його більше не хочемо! 

Ви мене чуєте? Бичьйo! Ми його більше не можемо…!

ПТАШИНИЙ. Проплачений. Точно! Піндосами або поляками. Коор-

динатор! І під наркотою. Обдолбаний! Одразу ж видно. Усе, як замполіт 

розповідав. Можна мені ще пігулку? Добре працює, Ренатик. Такий прямо 

кайф і хочеться мочити, мочити, мочити! Зараз я його зніму… Класні кулі 

прислали, з металевою оболонкою. Кишки рвуть тільки так. Гранатку йому 

кинь під ноги, а то ці оппи все на телефони знімають…

МОЛОДИЙ. Папа сказав, що підготував два літаки. Один він ку-

пив у Туркменбаші. Був такий папін друг. Його свої отруїли. Там кльо-

во. Там завжди інтернет працює. І унітази прямо реально золоті… Один 

у національному аеропорту, другий, трохи менший, на військовому. 

Прибігла Криска, заплакана чогось, очі по п’ять копійок, обняла мене, пря-

мо, як мама, і сказала речі збирати, щоб завжди були напоготові. Навіщо 

нам речі? Ми кудись їдемо?

ПОЗИТИВНА. Чую, у вухо кричать: «Але ж не сиділося вам, мерзоті, 

сьогодні вдома. Вас усіх треба посадити на палю і відправити в космос, 

щоби ви про свою педерастію там розповідали». А потім двері автозаку 

розкрилася, і на підлогу щось впало. Впало. Прямо, як шмат м’яса. І я 

відчула, щось тепле мені на коліна бризнуло. І на сукню… білу сукню, яку, 

я до весілля Машкіного купила… А тепер на ньому чорна смуга. Потім спа-

лах від гранати – і я бачу, вона не чорна… вона червона. А шмат м’яса – лю-

дина. І дивно, у нього на руці скотчем щось намотане… Думала, ганчірка. 

А це журнал. «Роллінг Стоунз», тільки весь порваний і кров’ю залитий, не-

мов його собака якийсь зубами дер. Він підняв на мене очі, одне око, друге 

не видно було, і сказав: «Вибач, що ми тебе не відбили».

МЕРТВИЙ. Вибач, що ми тебе не відбили.

ПТАШИНИЙ. Це хто тут скімлить? Писок стули, гнидо!

ПОЗИТИВНА. Ви йому на руку наступили! Йому боляче!

ПТАШИНИЙ. Звичайно, боляче. Пи...дець, як боляче. Інакше чого б 

він так кричав? Думав, хитрий? Руку обмотав, ми слабкого місця не знай-

демо, а пальчики-то виглядають?

ПОЗИТИВНА. У нього кров іде.

ПТАШИНИЙ. Це його дюрка кровоточить, готуйся, пацанчик, я туди 

тобі кийок засуну або член. На твій вибір! Краваточіт у нього!
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ПОВЧАЛЬНА. Ну чего табе в жизни не хватае? Вон Европа вся нишчая 

и босая. У них уся эканомика дауно разрушылась. Меркель толька за шчтот 

Путина и жывет. А мы – независимы. И независимость нашу толька прэзи-

дент аберагае. У нас дажэ каронавирус прэзидента испугался! Усе балеют, 

а беларусы – нет! У нас у гимназии тры препадавателя сканчалыся в мае-

июне, нихто ад каранавируса. У всех ишэмичеэская балезнь серца. Хоть и 

харанили в закрытых грабах. 

ПОЗИТИВНА. Ви ж білорус. І він білорус. Навіщо?

ПТАШИНИЙ. Я їй, дурепі: Хто білорус? Ренатику, ти білорус? І я! Я 

тобі зараз покажу, с...ка, як старших перебивати! – І тут, знаєте, така пе-

трушка вийшла. Я її, дівку цю, в білому на підборах, за гривку взяв, підняв, 

щоб в пику плюнути і придушити злегка… (Пауза). А це вона. Б...я, як я 

пересрав – вона! Машкіна сеструха. Дрібна така, весь час либиться, на 

позитиві. Хлопці, а давайте пограємо в «крокодила»! Хлопці, а ви чули, 

нову пісню «Сплін»? А у нас у Гродно відкрили нову кафешку, зовсім як у 

Львові… Дружка на моєму весіллі, що не відбулось. Вона! Тільки губа роз-

бита і в шмарклях уся. Б...я, що вона робить у цій м'ясорубці?

ПОЗИТИВНА. Який жах, жах…

ПТАШИНИЙ. І очі. Прямо скляні від жаху.

ПОЗИТИВНА. Ніколи. Ніколи в житті не було так страшно. В очницях 

вирізаних ніби дві жарини вставлено, повних ненависті. Нічого людсько-

го. Дивиться… Чого він на мене так дивиться?

МЕРТВИЙ. Прости, що ми тебе не відбили.

ПОВЧАЛЬНА. Ой, «Славянски базар» показываюць. Ой, хоть серце от-

легло. Стас Михайлау, Галкин, Алеграва, Повалий... Значыць, усе спакойна. 

ПТАШИНИЙ. Спасибі тобі Трамп за коронавірус! Маска. На мені ж 

маска! Вона дивиться на мене й не впізнає, хоча ми разів із десять були 

разом у різних компаніях. Квочка! А шийка – тонесенька, не те, що у се-

стрички… тендітна. Ну квочка. Пальцями стисну – хрусне. Може, трах...

ути її сьогодні? Чесно кажучи, вона мені як би до спадоби припала. Худа, 

тонконога, шкіра біла. Ніжна… Ніде правди діти, до аквапарку коли всі 

разом пішли, і вона так випадково, дотулилась, бавлячись… У мене встав. 

Машка подумала, на неї встав. Нехай… І зараз встав. А значить, жопа 

закінчується. Ми перемогли!

ПОВЧАЛЬНА. А вот и по телевизору результаты объявили… Таак, 

правяраем! У нас в комиссии – усё как по телевизору. Тютелька в тютельку. 
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81 працэнт! Значыт оправдали! Значыт, не падвяли! Значыт, да пенсии точ-

на на своем месте дасижу! И прэмия – два аклада. А там… Хоть в Польшу 

уваходзьце! О, прэзидент выступае! Ад серца адлегло…

СТАРИЙ. Друзі, я покликав вас сюди не для того, щоб ви мене захища-

ли, хоча не без цього. По-перше, я знаю, у вас дуже багато справ вдома. Ви 

збираєте збіжжя. Я знаю, що скоро до школи. А найголовніше, я пам’ятаю 

ті 90-ті: тут стояли люди, робітники з каструлями й чайниками, й просили 

їсти, просили нагодувати дітей.

НОВА. Я вдячна всім робітникам, студентам, службовцям, які оголоси-

ли страйк! Страйкоми створюються по всій країні…

СТАРИЙ. І тоді я заповівся допомогти вам і не допустити в долі 

білорусів Майданів.

ПТАШИНИЙ. Куди їх везти? Куди їх всіх везти? Зрозумів. Ребзя, 

слухай, новий наказ. Нікого нікуди не беремо! Просто пиз...имо все, що 

рухається, і все! З лідерами точково працює гебуха і ДФР.

СТАРИЙ. Ми знищили те, що було дано нам Богом: свою величезну 

велику імперію, без якої не вирішувалося жодне питання у світі. Ми отри-

мали кривавий обрубок від цієї імперії. Що хотіли тоді ті люди, ви?

ЮНИЙ. Інтернет! Я хочу інтернет! Папа, коли інтернет включать? І у 

броніку мені жарко! І під каскою свербить… О, «тєлєгу» пробило. Папа, 

ти взагалі в курсі, що діється? Папа, походу у нас революція. На Нехта пи-

шуть – Мінськ збунтувався…

НОВА. Я прийшла до Центральної виборчої комісії подати скаргу. 

Нікого більше не пустили. Тільки мене. Кабінет у неї великий. Біля вікна – 

шкіряний диван. І двоє… Я їх бачила багато разів по телевізору. Чи то гла-

ва КДБ. Чи то МВС. Чи то з комітету слідчого… Двоє. «Сідайте, Світлано 

Георгіївно»… Запропонували чаю. А потім така розмова. Мовляв, є думка, 

що ви виграли вибори в першому турі. І ми боїмося за ваше життя… А у 

вас є 4-річна дочка й 10-річний син, і, яка невдача, вони так вчасно поки-

нули Білорусь. А значить, ви не запишете відео, де визнаєте свою поразку. 

Адже ми не зможемо забрати дітей до дитячого будинку. Я мовчала гово-

рили тільки вони. Кров билася у мене ось тут в жилах, перед вухами. Тух-

тух-тух… «Тоді ви залишаєте нам обмежений вибір», – сказав один. А дру-

гий нахилився до мене і сказав із посмішкою: «Так ось, Світлано Георгіївно. 

Ми зараз дамо вам папірець, на якому написаний текст, який ви зараз 

повинні будете начитати на камеру, а потім цей відеозапис розмістити від 
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свого імені. Після чого ми вас вивеземо до Литви. Якщо ви не погодитеся, 

то ми проведемо правосторонню орхіектомію вашому чоловікові Сергію 

Леонідовичу, якого ми тримаємо у СІЗО. Ви знаєте, що це таке? Ні? По-

яснюю. Це хірургічне видалення правого яєчка. Щоби віддати вам його у 

банці, заспиртованим». Був ніби день, а стало темно. Я щось говорила на 

камеру. Не пам'ятаю вже. Що грала. Що всі повинні розійтися. Що виз-

наю… Казала у темряві. Світло повернувся тільки тоді, коли я почула ти-

хий голос: «Laba Denas»…

ПОВЧАЛЬНА. Праснулася ад званка. А сон, главнае, такой харо-

ший. Прям как из фильма «Весна на Заречной улице». И Союз Вернулся. 

И мароженае па 28 капеек, и колбаса по рубль тридцать. И Брэжнев. 

Сястра из Барысава званила, гаварыт сын её прапал. Никитка. Слесарем 

работает. Хароший парень, спартсмен. Ну может, немнога бешенный. 

Звонит, как два дня ушол, так и никаких навасцей. Все бальницы абзва-

нила, все РОВД, нигде нет – плачэт и плачэт. И у Светланы Георгиевны 

сын прапал. И Веры Никалаеуны из 39-ай школы. А я гаварю, нечега 

па улицам шляцца у такое врэмя. Вот моя дочь, Алинка, сидит дома, 

книжки чытает. Дурнёй не маецца. Алина! Алииина?! Ты дзе, доча? Ты 

дзе? Алина...

МЕРТВИЙ.

Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды-то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне – І пахавае свет стары!

ПОЗИТИВНА. Ми ніч просиділи, ізгорбившись, на колінах на підлозі 

в шкільному спортзалі, обличчям у підлогу. Руки стягнули будівельними 

стяжками. Хлопців ставили на розтяжки і били щогодини. Я ніколи в 

житті не чула таких криків. Високих, що витягуються майже в ультразвук. 

Дівчатам весь час погрожували ґвалтуванням. До туалету – не можна. Ба-

гато ходили під себе, й на підлозі ставало все більше калюж крові і сечі… 

Тхнуло жахливо.

Зате на стіні дитячої рукою було намальовано сонечко. І хтось написав: 

«Вася любить Олю». І сердечко. «Вася любить Олю»… Навіть у всьому цьо-

му жахітті є любов.

ПТАШИНИЙ. Міцний виявився… Дві гумові кулі у череві. Кишки 

навиворіт, а у чувака свято, пісні співає. Ніби не в мене має бути весілля, 

а в нього!
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МЕРТВИЙ.

Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды-то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне – І пахавае свет стары!

ЮНИЙ. Криска-Лариска побачила, що я «тєлєгу» дивлюся у смартфоні 

– поскаржилася. Шестьора. Знову крик-ґвалт. Навіщо ти дивишся? Це ж 

Нехта! Це все картинки для Заходу! Ніхто нікого не б'є, не мучить. Які 

покарання катів? Одного торкнешся – система посиплеться. А система – 

моноліт. І знову цю шарманку: невдячні! Я усіх вас голими взяв, у лаптях, 

блаблабла, вигодував, в люди вивів, а тепер у вас айфони… Наче він цей 

айфон придумав! Це Стів Джобс придумав в Америці. А в Білорусі цей 

айфон як цегла! Тому що інтернет весь час вирубають, і нічого дивитися не 

можна. (Пауза). Я подумав, він мене вдарить… Ось прямо прочитав в очах, 

що він хоче мені прям кулаком, в носа. Я заплакав…

ПТАШИНИЙ. Пальці ми йому розчавили. Спину й сраку в синій колір 

кийками пофарбували. П’яти відбили. Ну і сунув я йому разок між булок кий-

ок – обіцяв же. А у нас так заведено… Пацан сказав, пацан зробив. Щоб іншим 

не кортіло. Та й на зоні йому знадобиться. Ми ж їм добро робимо. Вчимо дол-

бо...обів! А вони не вчаться ... Бл...дь, знову Машка дзвонить! Десятий раз уже. 

Алло, Машуня, я на роботі. Кажу тобі, я на роботі! Я не можу говорити!

МЕРТВИЙ.

Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды-то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне – І пахавае свет стары! 

ПОЗИТИВНА. Дякую тобі.

МЕРТВИЙ. Тобі спасибі. Ти гарна. Сукня гарна. Була… Ти о...уєнна, 

правда. (Вона показує йому серце).

ПТАШИНИЙ. Замовкни! Вони ще шури-мури розводять! Блін, це я не 

тобі, зайка. Чи не тобі сонечко. Машунь… Та якийсь дебіл телек голосно 

дивиться. Ну не треба, не сумуй, зайченя, знайдемо ми її. Може, сестричка 

до подруг поїхала? Телефон втратила? 

ПОЗИТИВНА. Із тим омонівцем, що мене за шию тримав, було щось 

не так. Він кілька разів підходив до мене, я прямо стискалася. Думала, вда-

рить чи ще гірше. І прям у всесвіт сигнал – милий Всесвіт, врятуй! Але 

він постоїть, подивиться, немов сказати щось хоче… А потім раптом 

розвертається і далі йде хлопців бити.
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ПОВЧАЛЬНА. Телефон не берет. Вот чертовка! Вся в отца! Тот всё по-

своему, и она. Где этот проклятый корвалолл?! А не надо по-своему. Раз-

два-три-четыре... Надо, как сказали. Зубы стиснув, как сказали, – и всё! 

Хорошо, пусть идет! Педагогика! 

ЮНИЙ. Він узагалі не хотів, щоб я народився. Коли дізнався, що мама 

вагітна, бив її так, що місця живого не залишилося. Уся була синя. Вимагав 

аборт… Кричав, ти що, хочеш пиздою заробити білоруський трон? Мені це 

медсестра розповіла з Лечкоміссії, де мама працювала. А мама мене зберег-

ла. І тепер я з ним. Наступник. А де моя мама? Мама… Забери мене звідси.

ПТАШИНИЙ. І все-таки трах...ути її чи не трах...ути? Ну якось перед 

Машкою незручно. А що я їй скажу, ми тут твою сеструху-опозиціонерку 

відпердолили? А хрін стоїть! Треба відволіктися.

ПОЗИТИВНА. Найбільше він бив Микиту… Хлопця з автозаку, з про-

битим животом. Він встиг мені своє ім’я прошепотіти. Микита… Слюсар… 

БАТЕ… Класний хлопець. Він уже майже нічого не розумів. Не розумів, що 

відбувається. Мені здається, що у нього був больовий шок. Ми кричали, 

що потрібна швидка. Але міліціонери тільки сміялися. А він співав… На-

певно, це єдине, що він міг робити… Співав, ту саму нашу пісню… Одне й 

те ж. А за вікном у цей час приїжджали все нові й нові автозаки.

МЕРТВИЙ.

Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды-то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне – І пахавае свет стары! 

ПТАШИНИЙ. Нє, ще мамка говорила: сім’я – то святе. Нехай її хтось 

інший от’їбошіт. Дурепу! Вона ж знала, де я працюю! Їй сеструха все ска-

зала: Ромчик працює на країну! Що ж ти мене так підставляєш, с...ка. Це 

ж все моніторять… Ну нічого, я дружка сьогодні все одно побалую. Он 

нових баб підвезли. Шо ти кричиш? Хто твоя мамка? Ах, мамка в тебе 

голова виборчкому? Атлічна! Вона цю кашу заварила! Вона мені, бл...дь, 

весілля зірвала! Шлюбну ніч! Так що будеш за неї віддуватися по повній! 

Як дівчинку звуть? Аліна? Ренатик, беремо Аліну і на допит! З пристрастю!

СТАРИЙ. Кажуть, ви, правоохоронці, проявили чи то жорсткість, чи 

то жорстокість на вулицях. Так хто, ви її породили, цю жорстокість? Я 

її породив, влада? Треба було зупинити їх! Фашиствуючих молодчиків! 

Бойовиків! І їх ляльководів!

ЮНИЙ. Мама каже, він хворіє на голову. Ми повинні його шкодува-

ти… Але чому він нікого не шкодує? Він же все знав, коли бабки здихали 
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від короновірусу тисячами. Він і зараз про все знає. Мій друг Вася каже, що 

у тата це від страху. Він боїться. Давно. Дуже боїться – померти. Останнім 

часом увесь час говорить про смерть. Про «вперед ногами», про «мене ви-

несуть», про «до труни». Мені здається, він думає, що його вб'ють.

ПОЗИТИВНА. Я більше їх не бачила. Ні Микиту, ні цього дивного 

омонівця…

НОВА. А якщо я його ніколи не побачу? Якщо вони виконають те, чим 

погрожували? Замучать у КДБ. Навіщо тоді це все було, якщо Сергія не буде?

ПОЗИТИВНА. Мені здається, я впізнала. Ні. Не може бути. Ні, цього не 

може бути… Це в голові не вкладається. Він же тато майбутньої Машиної ди-

тинки. Вона його так любить. Ні… Звичайно, ні. Цього просто не може бути!

СТАРИЙ. Фашистуючі молодчики! Бойовики! І їх ляльководи! Головне 

зловити ляльковода!

ПОЗИТИВНА. Нас перевезли до Окрестіно, відчинили двері камери… Я 

подумала, що такого не буває. Камера була на 4 людини. Там уже сиділо 23 

дівчинки – перевели ще 13. Разом 36 на шість квадратних метрів. Повітря не 

було. Води не було. Їжі теж. Ми всі могли тільки стояти. До камери підсадили 

двох алкоголічок, від яких страшно смерділо. У якийсь момент двері 

відчинилися, конвойний вилив на нас відро брудної води й закрив двері… 

У двох дівчат почалися панічні атаки, їх нудило. Я була поруч… Потім нам 

через дірку передали їжу – буханку хліба на всіх. І знаєте, найдивніше, її 

на всіх вистачило… Навіть залишився останній шматочок. Ми його віддали 

алкоголічці. Це ж ми порушили її спокій своєю революцією.

ПОВЧАЛЬНА. Што значыт, вы не знаете? А хто знает?! Вы дежурный 

или я? Начальника пазавице! Што значыць занят? Вы знаете, кто я такая? 

Да, я всех вас, охламонау, выучыла за 37 лет! Я вам эти выборы сделала! Я 

вам эти 80 процентов усатому нарысавала! Я перэд людьми не пабаялася, 

все как просили сфальсифицыравала, а вы не можете мою дочку найти? А 

ради чэго я усе гэта делала? Штоб вы мне тут хамили? Я прэзиденту жа-

ловаться буду! Алё! Алё! (Пауза). Доча! Доченька! Прасти маму... Прасти... 

НОВА. Білоруси, ви – неймовірні!

СТАРИЙ. Якщо ви погубите першого президента, знайте, це початок 

вашого кінця!

НОВА. У Білорусі скінчиться шампанське, коли він піде!

СТАРИЙ. Нам пропонують солдатів НАТО. Танки НАТО будуть лязга-

ти нашими вулицями!
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ПТАШИНИЙ. Так кажеш, ще два батальйони з під Московії переки-

нуть? І по хохлам можемо вдарить заодно? Під музику Вагнера!

СТАРИЙ. Нас хочуть одягнути в лапті й поганяти батогом!

МЕРТВИЙ. Гани быкоу – вярнецца доля!

СТАРИЙ. Із понеділка, де страйкують, – замок на ворота! Нічого, при-

веземо населення з України, з Киргизії. А театр цей зрадницький, розпу-

стити! Немає на селі театру – і в містах не треба!

ЮНИЙ. Папа, в цей раз вони вже зовсім поруч!

СТАРИЙ. Бери автамат і до гвинтокрила! Підуть, повернемося!

ЮНИЙ. Їх багато… Їх дуже багато. Вони кричать – «Свободи!» Свободи, 

свободи… Папа, ти так мені і не відповів, що таке свобода?

ПТАШИНИЙ. Ренатик, а скільки у вас там в Росії платять? Раніше ду-

мав тут осяду. Спокійно. Стабільно. Ніякої тобі західної гомосятіни. Ка-

зино. Тьолки поступливі. А тепер ось чую, вони не зупиняться… Одним 

місцем чую. Вже котрий день не стоїть… Ми їх уже місяць, як пиз...имо, – а 

вони не зупиняються. І коли-небудь, вони знімуть наші маски.

ПОЗИТИВНА. Можеш не знімати маску. Я тебе впізнала.

ЮНИЙ. Пап, я речі зібрав. Автомат взяв. У кого стріляти?

СТАРИЙ. Щурі… повії, наркомани! Вівці! Гарматне м’ясо! Ви ще на 

колінах будете стояти, молити-благати, щоби я повернувся! Як вони могли 

мене проміняти мене на цю… тупу курку? Домохазяйку! Жэншчыну! Эту 

бедалагу! Раз так, помру, але не піду! А піду, скільки зможу, – з собою за-

беру! Не хочуть Сашу, буде їм Володя.

ПОЗИТИВНА. Весілля – не буде!

НОВА. На що людина може піти через любов? (Пауза). А через ненависть?

СТАРИЙ. Нічого складного, малий. Наводиш на людину, на зрадника, 

будь-якого, дивишся на нього і натискаєш на курок. Хлоп – і немає зрадни-

ка. Нічого складного, синку. Я ж навчився, і ти навчишся.

ПОВЧАЛЬНА. Не нада мне пенсия! И крэсла не нада! И грамату вашу 

забярыце. И стабильнасць! И клумбы! Всё забярыте! Только доч дамой вер-

нице – Алинку! У ней сердце слабае. Астма у нее! Вернице... И Никиту, 

племянника. У сестры гипертания. Я же не пережыву, если с ней что... Вер-

нице! Дзяцей вернице!

НОВА. Білоруси, я вам усім дякую за ваш вибір. Ви – неймовірні.

ПТАШИНИЙ. Що Ренатик… Ось душею відчуваю, що вже Путіна ми 

не про...бем!
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МЕРТВИЙ. Коли болить абсолютно все – здається, що вже нічого не болить. Це 

було почуття, що кров витікає з тебе, не з якоїсь рани. А всюди. Сама шкіра пітніє 

кров’ю. Тому що такі битви трапляються раз на сто років… Я маю на увазі битву 

добра зі злом. Ну в сенсі, коли настільки все очевидно. Я відразу зрозумів, що мені 

не жити… І відразу зрозумів, що вбивство вони приховають. Спалять, швидше за 

все, у крематорії. Запишуть до зниклих безвісти. Або в лісі закопають. Або повісять, 

типу наклав на себе руки. Ну і хрін з ними. Не допоможе. Білоруси – особливий 

народ. Довго терплять. Десятиліттями. Іноді все життя. А потім – хлоп! Терпіння 

лопає. Білоруси ображені. І образу цю – не подолати. Як не перемогти БАТЕ!

ПОЗИТИВНА. Сукня після ночі в автозаку, спортзалі та СІЗО була зовсім 

не схожа на ту, яку я купила за дві стипендії. Брудна порвана біло-червоно-біла 

ганчірка. Кривавий слід потемнів, поверх коричневі плями від блювоти. Але ж 

це – найпрекрасніша сукня на землі! Я її ні на що не проміняю! Ось ми стоїмо 

в тісній камері, а які прекрасні люди: всі інтелігентні й розумні. Мікробіологи, 

вчительки, музиканти, артисти, студенти. Жінка, яка полізла в автозак за сина 

й чоловіка. Схоплені на вулицях у ці дні: священники, журналісти, студенти, 

шахтарі й робітники, юристи й лікарі… Це найкращі люди на Землі. Білоруси. 

У цій камері у нас нова, справжня Білорусь. І ми всі відчуваємо любов. А лю-

бов – не перемогти. Адже правда, Всесвіте?

НОВА. Доброго дня. Мене звуть Світлана, домогосподиня, мати двох 

дітей. Я обраний президент Білорусі. А на що ви готові піти заради кохання?

РАЗБУРЫ ТУРМЫ МУРЫ!

Ён быў натхнёны і малады,

Іх незлічона было.

Ён на плошчы вёў гарады

З песняй, што блізка святло.

І запальвалі свечкі яму,

Плыў па-над плошчаю дым.

Ён спяваў: зруйнуем турму!

Яны спявалі за ім:

ПРЫПЕЎ:

Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды-то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне –

І пахавае свет стары!

РОЗВАЛИ ТЮРЕМНИЙ МУР!

Він був натхненний і молодий. 

Їх була ціла юрма. 

Він їх зібрав і з собою водив.

Співав їм, що згине пітьма. 

І запалювали свічі йому.

Вився над площами дим. 

Він співав: «Зруйнуєм тюрму!»

І вони співали із ним:

ПРИСПІВ:

Розвали тюремний мур!

Дурно долю не марнуй! 

Твій недремний страх – даремний,

Бо впаде тюремний мур! 
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Ведалі словы напамяць – і спеў

Неслі па вуліцах так,

Што кроў кіпела і гнеў кіпеў,

І сэрцы стукалі ў такт.

Білі ў сто тысяч далоняў – і рытм

Ворагаў біў напавал.

Ішлі на муры ва ўсім свеце старым…

А ён усё граў і спяваў.

ПРЫПЕЎ:

Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды-то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне – 

І пахавае свет стары!

Так паўстаў шматтысячны рух,

Воінаў цэлая раць,

Можна помнікі зносіць і брук

На камяні разбіраць.

Кожны адчуў – прыйшоў яго час

Сілы аддаць барацьбе:

Хто не з намі – той супраць нас!..

Спявак быў сам па сабе.

ПРЫПЕЎ:

Глядзеў, як шчыльныя рады

З ягонай песняю ідуць,

А песня глухне, глухне, глухне…

А муры растуць, растуць…

ПРЫПЕЎ:

Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды-то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне – 

І пахавае свет стары!

(білоруська версія Андрія Хадановича)

(С) Андрій Курейчик 2020.

Вивчили всі ці слова, і їх спів 

Тік понад площами так,

Що кров кипіла, і гнів кипів,

І бились серця їх у такт. 

Так крокували, що їхній ритм

Бив ворогів наповал,

І йшли на борню із усім старим,

А він їм грав і співав:

ПРИСПІВ: 

Розвали тюремний мур!

Дурно долю не марнуй! 

Твій недремний страх – даремний,

Бо впаде тюремний мур! 

Так постає найпотужніший рух –

Ставши плече у плече,

Можна усю цю в’язницю стару

Вмить зруйнувати ущент.

Кожен відчув: надійшов його час 

Всі сили віддать боротьбі. 

«І хто не з нами – той проти нас!» 

...А співак був сам по собі...

ПРИСПІВ:

Дивився він, як лава їхня

Із його піснею гряде, 

А пісня тихне, тихне, тихне, 

А тюремний мур росте! 

ПРИСПІВ:

Розвали тюремний мур!

Дурно долю не марнуй!

Твій недремний страх – даремний,

Бо впаде тюремний мур!

(українська версія Олександра Ірванця)
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АНДРІЙ КУРЕЙЧИК – білоруський драматург, публіцист і режисер. 

Народився у 1980 році в Мінську. У юності був чемпіоном Мінську з у-шу. 

Закінчив юрфак Білоруського державного університету, аспірантуру фа-

культету журналістики, режисерське стажування у МХАТ імені А.Чехова. 

Дебютував із першою постановкою у 2001 році. Став засновником Цен-

тру сучасної драматургії і режисури в Мінську, міжнародного фестивалю 

сучасного театру «Відкритий формат». Автор сценаріїв фільмів «Любовь-

Морковь», «Ялинки», «Рух нагору» та інших. Його п’єси йшли в Національ-

них театрах Янки Купали, Якуба Коласа й Максима Горького. Переможець 

Конкурсу на кращу п’єсу Мінкульту Росії та МХАТ імені А.Чехова, лау-

реат премій «Євразія», «Дебют», європейського драматургічного конкурсу 

«Янус». Лауреат численних кінематографічних премій. Був обраний патро-

ном Білорусі на фестивалі бієнале «Нові Європейські П’єси» у Вісбадені 

(Німеччина). Викладав сценаристику у вищих навчальних закладах Біло-

русі, РФ, Литви. У 2020 році ввійшов в Основний склад Координаційної 

ради для забезпечення трансферу влади в Республіці Білорусь.

«ОБРАЖЕНІ. БІЛОРУСь(СІЯ)»

П’єса розповідає про місяці драматичних подій у Мінську після вибо-

рів 9 серпня 2020 року. Прототипами героїв пєси стали президент Білору-

сі Александр Лукашенко, його син Микола, Світлана Тихановська, Марія 

Колесникова, Олександр Тарайковський та інші реальні учасники тих по-

дій. «Це спроба розповісти про трагічні події білоруської революції мовою 

театру, – розповів драматург Андрій Курейчик. – Там дуже багато прямої 

мови, вербатіму, тобто не вигаданих, а реальних реплік персонажів. Для 

глядача важливо не тільки інформаційний фон, але й емоції, з якими зараз 

живуть білоруси». Міжнародний проєкт солідарності світових театріві з 

білорусами стартував 12 вересня з ініціативи американського критика й 

перекладача Джона Фрідмана. Більше 50 театрів світу в 13 країнах читають 

п’єсу «Скривджені. Білорусь(Сія)» для своїх аудиторій, розповідаючи про 

білоруську революцію. В Україні відбулася прем’єра вистави в Херсонсько-

му театрі імені М.Куліша в постановці Сергія Павлюка, а також сценічні 

читання у Полтаві, Києві, Одесі.
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ПРЕМ’ЄРИ, ФЕСТИВАЛІ, ГАСТРОЛІ, КНИГИ, 
ОСВІТНІ ПРОЄКТИ та ІНШІ ПОДІЇ Національного Центру 
Театрального мистецтва ІМЕНі ЛЕСЯ КУРБАСА 2019 РОКУ

Теорія
Міжнародний форум «Креативні індустрії. Українська модель» – дво-

денна наукова конференція. 15-16 травня 2019. Автор ідеї та куратор: канди-
дат мистецтвознавства  Коваленко Олена. Оргкомітет:  Гринишин Мирослав, 
Копьйова Діана. Партнери: Українське радіо, Інфоцентр «Гурт», МУФ, Інсти-
тут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Impact Hub Odessa, Асоціація Вете-
ранів АТО України, ДСЗ України.

Альманах «Курбасівські читання» №14. Грудень, 2019. Випусковий редак-
тор: кандидат мистецтвознавства – Коваленко Олена. Автори: Олена Ковален-
ко-Хурсіна, Олексій Валевський, Ігор Єгоров, Артур Лі, Олена Хотенко, Дарья 
Дорошкевич, Тетяна Литвак, Олена Левченко, Анастасія Образцова, Луїза Мо-
роз, Катерина Бова, Олена Морозова, Тамара Куцаєва, Костянтин Ткачук, Лари-
са Дроздова, Марьяна Шаповал, Романенко Олена, Неда Неждана, Олег Мико-
лайчук, Ірина Френкель, Мирослав Гринишин, Олександр Сергієнко, Костянтин 
Солов’єнко, Оксана Танюк, Дмитро Єрмолович-Дащинський, Юлія Скибицька.

Сценічні роботи
1. 09 січня – «Води Мерліна»  за п’єсою Алена-Рене Лесажа (реж. Олек-

сандр Мірошниченко) – театр-студія МІСТ.
18 січня  –  «Frida»  за п’єсою «Скажена голубка» Тетяни Іващенко (реж. 

Людмила Колосович) – театр «Solo».
01-08 лютого – «Цінності» – «TanzLaboratorium, research oriented group».
04 березня – «Людський голос» за п’єсою Жана Кокто (реж. Євген Лапін) 

– театральна група Правда/перспектива.
03 квітня – «Ідеальний театр. Шари» – «TanzLaboratorium, research oriented 

group».
17 квітня –  «Подружжя. Біографічна вистава»  за листуванням Івана 

Франка із Ольгою Хоружинською (втілення Романа Веретельника за співпра-
ці Роланда Тарасовича Франка).

26 травня – «Внутрішня деструкція» – театр пантоміми «Ilinastroe».
09 жовтня – «Венеціанець» за мотивами «Венеційського купця» Вільяма 

Шекспіра та повісті «Пасажир» Олега Драча (реж. Мирослав Гринишин).
02 листопада – «Ефект Мінетті» (друга версія) за п’єсою «Мінетті» Томаса 

Бернгарда (реж. Олег Драч, Мирослав Гринишин).
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29 грудня  – моновистава  «Різдвяний сон кобили вороної»  за творами 
Остапа Вишні, Пантелеймона Куліша (реж. Людмила Колосович) – театр «Solo».

Драматургічні проєкти 
Видавничі:
1. Видання і мультимедійна презентація антології актуальної драма-

тургії про Революцію Гідності й гібридну війну «Лабіринт із криги та вог-
ню» – проєкт драматурнічного відлілу у співпраці з видавництвом «Смо-
лоскип». Упорядники Олег Миколайчук і Неда Неждана. Автори антології: 
О.Вітер, В.Купянський, О.Миколайчук-Низовець, Н.Неждана, О.Пономарева 
Н.Симчич, Д.Терновий, Д.Фертиліо, І.Юзюк. Березень.

2. Видання першої антології сучасної української драми французькою 
мовою «Від Чорнобиля до Криму», упорядники Домінік Долм’є і Неда 
Неждана –спільний проєкт із видавництвом «Еспас д’ен Інстан» (Фран-
ція). Мультимедійні презентації антології в Шарлевіль-Мезьєрі в рамках 
Світового фестивалю театрів маріонеток і в Українському культурному 
центрі в Парижі (Франція), а також у НЦТМ імені Леся Курбаса. Автори 
антології: П.Ар’є, А.Багряна, Р.Бекташев, О.Вітер, С.Жадан, О.Ірванець, 
О.Миколайчук, Н.Неждана, Д.Терновий. Вересень.

3. Видання і мультимедійна презентація авторської збірки п’єс «Алхімія часу» 
Олега Миколайчука-Низовця у співпраці з видавництвом «Світ знань». Листопад.

4. Видання й презентація антології експериментальних п’єс «Інша Дра-
ма» – у співпраці з видавництвом «Світ знань». Упорядник Олександр Мірош-
ниченко. Автори антології: Я.Верещак, О.Вітер, О.Миколайчук-Низовець, 
Неда Неждана, О.Танюк. Грудень.

Інтернет-проєкти:
1. Презентація електронної версії інформаційного збірника сучасної 

драматургії «Авансцена-Євродрама» на сайті Центру Курбаса. Грудень.
2. «Драма&Світ» – сайт сучасної драматургії, 2-га версія – спільний проєкт із 
міжнародною організацією «Джойфест». Автори-упорядники Інна Гончарова, 
Неда Неждана. 

Гастрольні презентації:
Мультимедійні презентації драматургічних видань та Інтернет-проєктів 

драматургічного відділу в Херсоні на міжнародному фестивалі «Мельпомена 
Таврії» (травень), у Дніпрі на фестивалі української драматургії «Drama.uа» 
(червень), в Ужгороді на фестивалі «Монологи над Ужем» (вересень), у Марі-
уполі в театрі «Терра Інкогніта» (листопад), у Сєверодонецьку в Лугансько-
му обласному академічному українському театрі (грудень). Куратори: Олег 
Миколайчук, Неда Неждана, Юлія Скибицька.
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Комплексний:
Міжнародний проєкт «Майдан Інферно» за драматичною книгою Неди 

Нежданої спільно з видавництвом «Еспас д’ен Інстан» (Париж, Франція, ди-
ректор Домінік Долм’є) і театральною компанією «Колапс» (Ліон, Франція, 
режисер Клеман Перетятко). Презентація проєкту у Мистецькому Арсеналі 
(січень, Київ), майстер-клас і творча резиденція «Колапс» у Центрі Курбаса 
(червень), прем’єра вистави у ко-продукції зі Світовим фестивалем театрів 
маріонеток (вересень, Шарлевіль-Мезьєр, Франція).

Театральні фестивалі
1. «ProAct Fest» – міжнародний фестиваль англомовних вистав. Березень.
2. «Balzac Fest» – міжнародний мистецький фестиваль за підтримки 

Французького Інституту в Україні і «Асоціації Бальзак-Ганська» (Київ, Жи-
томир, Бердичів) – «Ігри вовків бальзаківського віку», за п’єсою «Оноре, а де 
Бальзак?» Олега Миколайчука і Неди Нежданої, реж. Олександр Мірошни-
ченко. Березень, червень.

3. «Екзерсис» – фестиваль сучасної української режисури, театр-студія 
«Майстерня Олександра Балабана». Травень.

4. «Mime Wave Festival» – міжнародний фестиваль фізичного театру 
(Україна, Нідерланди, Швеція, Німеччина, Іспанія). Червень.

Освітні проєкти
1. Студія А.К.Т., кер. Олег Драч. 
2. Школа Образності, кер. Олександр Токарчук: освітній курс «Основи 

акторського мистецтва»; «Координаційна артистична гімнастика. Тренінг» 
(розвиток координації і пластичності, володіння голосом, емоційний тонус, 
операційне управління); «Карнавал. Акторсько-психологічний курс».

3. Драматургічно-сценарна майстерня Неди Нежданої і Олександра Вітра.   

Співпраця
1. Театр МІСТ: «В саду світла» за творами Г.Сковороди, реж. Юлія Гасиліна.
2. Творче об’єднання «Вітряк»: «Безталанна. Нездійсненне» за 

І.Карпенко-Карим, реж. Василь Вітер.
3. ЧЕсний театр, кер. Катерина Чепура: «Чай з м’ятою чи з лимо-

ном?», «Бояриня» Лесі Українки, «Політично ненадійний», за історією 
життя Івана Франка, «Ніч 16 січня» за Айн Ренд, «Вона + Війна», тексти 
Світлани Спасиба.

4. SCH театр. Вистави «Все, що вам потрібно знати про лисиць», реж. 
Лідія Шрамко; «Ілюзії», реж. Лідія Шрамко, хореограф Богдан Кириленко. 
Освіта «Пластика, тіло, гармонія», Ольга Лещук – майстер-клас; «Відчуття 
себе і партнера», Танюша Могильчук – тренаж; «Імпровізація – я і група», 
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Лєна Шамрина – тренаж; «Сценічний рух актора» майстер-клас, Лідія Шрам-
ко – майстер-клас; «Акторська майстерність: провокація на творчість», Де-
нис Шацький – майстер-клас.

5. Театр «Veritas», кер. Олександра Кравченко: «Кав’ярня №6» за п’єсою 
Неди Нежданої «Коли повертається дощ», «Вирій» за однойменною п’єсою 
Наталії Ігнатьєвої.

6. Запорізький муніципальний театр «VIE»: «Отвєтка@ua», Неда Не-
ждана (посвята Василю Сліпаку з позивним МІФ), реж. Наталія Мостопало-
ва-Гапчинська.

7. ProEnglish theatre, кер. Алекс Боровенський: «Th e House of Yes», 
«Swipe Left », «Розстріляні Від(ро)дження», «AMORphine» за М. Булгаковим, 
«Heavenly Creatures» за одноіменним фільмом Пітера Джексона, «Exam».

8. Проект «Actor’s challenge»: «Тіло як маріонетка», Вадим Доценко – 
тренаж; «Відверта розмова з тілом», Анастасія Андрієнко – тренаж; «7 ак-
торських питань до тексту», Марія Хомутова – тренаж.

9. Білиць арт-центр, кер. Ігор Білиць: вистава «Як вкрасти коня?», «Курс 
акторської майстерності».

10.  Театр-студія «11»: «Хамелеон», реж. Влада Білозоренко; «Тату, ми всі в 
тумані» за романом Кена Кізі «Над зозулиним гніздом», реж. Володя Дальван.

11.  Театр «Афини»: «Трагіки до ваших послуг» за п’єсою Тома Стоппарда 
«Розенкранц і Гільденстерн мертві…», реж. Олена Аль Юсеф.

12.  Театральна група Правда/перспектива: «Театральна імпровізація в 
дуетах та тріо. Цикл майстер-класів», «Гра життя – містеріальне акторсько-
глядацьке співіснування».

13.  Театральне бюро «Promin’»: «Архітектор» за однойменною п’єсою 
Олексія Доричевського, реж. Богдан Логвіновський.

14.  Режисер/хореограф Анна Чуйко: «Синдром випадкового попутника».
15.  Театр сучасної драми і комедії: «Th e 7ven», «Кареніна після потягу».
16.  Театральна студія «ВІК»: «Над прірвою в житах» за Джеромом Селін-

джером, реж. Євген Тищук.
17.  Театр «Кубара»: «Шафа», реж. Юрій Катинський і Вікторія Жукова.
18.  «Project W Veterans, Volunteers and William»: В.Шекспір «Дванадцята 

ніч, або що захочете». 
19.  DEOM: «Акторська психотерапія: рух, голос, особистість».
20.  Французька театральна компанія «Колапс» (Ліон), майстер-клас робо-

ти з маріонетками, проєкт «Майдан Інферно» Неди Нежданої, реж. Клеман 
Перетятко. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
ДО НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «КУРБАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ»

1. Поданий матеріал не був опублікований раніше і не надсилався на 
розгляд до редакцій інших журналів.

2. Мови публікації українська, російська, англійська, польська.
3. Наукова стаття повинна містити такі структурні елементи:

• індекс УДК (по лівому краю);
• посередині назва статті,
• ім’я та прізвище автора в називному відмінку (посередині);
• науковий ступінь, учене звання, посада, повна назва й адреса орга-

нізації, де працює автор, місто;
• адреса e-mail (обов’язково);
• номер ORCID (обов’язково);
• анотація, ключові слова українською мовою (2000-2300 знаків) 
• основний текст статті
• посилання українською мовою
• посилання англійською мовою
• відомості про автора, назва статті, анотація й ключові слова ан-

глійською мовою (2000-2300 знаків).
4. Вимоги щодо змісту статті:
Анотація: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність 

(відображення основного змісту статті та результатів досліджень); єдність 
термінології в межах анотації; відсутність повторення відомостей, що міс-
тяться в заголовку статті.

Анотацію англійською мовою слід оформити згідно з вимогами науко-
метричних баз як структурований реферат. Анотація обов’язково повинна 
містити такі елементи: актуальність теми, предмет, поставлена проблема, 
мета, застосовані методи, головні результати дослідження, їх новизна, 
практичне значення і перспективи подальшого вивчення, висновки.

Ключові слова: не менше 3 і не більше 10 слів.
Основний текст статті повинен містити такі елементи:

• актуальність теми дослідження;
• постановка проблеми;
• аналіз останніх досліджень і публікацій;
• мета статті;
• виклад основного матеріалу дослідження;
• висновки.
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Постановка проблеми, її актуальність і зв’язок із важливими практич-
ними завданнями, значення вирішення проблеми (5-10 рядків).

Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокрем-
лення невирішених раніше питань; частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття (ця частина статті становить приблизно 
1/3 сторінки).

Мета статті (формулювання цілей статті) – опис головної ідеї публіка-

ції, чим відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові 

факти, закономірності висвітлює; вказаний розділ дуже важливий: з нього 

читач визначає корисність для себе запропонованої статті; мета статті від-

повідає постановці загальної проблеми й огляду раніше виконаних дослі-

джень (обсяг цієї частини статті – 5-10 рядків).

Виклад основного матеріалу дослідження – головна частина статті, де 

висвітлюються основні положення дослідження, програма й методика екс-

перименту, отримані результати та їх обґрунтування, виявлені закономір-

ності, аналіз результатів, особистий внесок автора.

Висновки – основні підсумки, рекомендації, значення для теорії й прак-

тики, перспективи подальших досліджень.

Список посилань необхідно оформити відповідно до міжнародного 

стандарту APA Style. Список посилань має містити тільки назви праць, на 

які посилається автор (не менше 5 джерел), і не може складатися виключно 

з посилань на електронні ресурси. Назви праць у списку впорядковуються 

за абеткою, не нумеруються.

Для дотримання стандартів можна скористатися онлайн-сервісами, на-

приклад: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

Також існують інструменти для оформлення списків джерел, зокрема 

АРА Style в Microsoft Word 2007 і пізніших версіях.

Якщо в статті є посилання на джерела, написані не латинським шриф-

том, після рубрики «Посилання» слід навести «References (translated and 

transliterated)». У цій рубриці подаються всі джерела роботи за стандартом 

APA 6th Ed. В оформленні джерел, написаних не латинським шрифтом:

— прізвище та ініціал(и) автора, видавець транслітеруються;

— назва роботи – транслітерується і перекладається англійською мо-

вою;

— тип роботи, супровідні дані, місце видання – перекладаються англій-

ською мовою.

Транслітерацію на латинський шрифт слід виконувати за стандартами:

— для української мови – Постанова КМУ від 27.01.2010 № 55; http://

ukrlit.org/transliteratsiia#source=0LbQuNC20YfRltGJ0LXQvdC60L4=
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— для російської мови – Правила транслітерації Держдепартаменту 

США.

http://english-letter.ru/translit_perevodchik_s_russkogo_na_angliyskiy

Посилання в тексті робляться за зразком: (Ченовет, Стефан, 2014, с.54).
5. Технічні вимоги:
Обсяг статті – до 12 сторінок формату А4 (297 x 210), наукового повідо-

млення - до 4 сторінок, рецензії - до 3 сторінок; з полями: ліворуч – 25 мм, 
праворуч, зверху та знизу – 20 мм. Редактор Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. 
Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні 

бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 
пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Нижче поданий зразок оформлення статті:

УДК

НАЗВА СТАТТІ

Ім’я та прізвище автора
науковий ступінь, учене звання, посада, 
повна назва й адреса організації, де працює автор
адреса електронної пошти
ORCID ID

Текст анотації українською мовою
Ключові слова: українською мовою

Основний текст статті: 
Актуальність теми дослідження; Постановка проблеми; Аналіз остан-

ніх досліджень і публікацій; Мета статті; Виклад основного матеріалу до-
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